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A LA TAULA I AL LLIT 

 

 

 

 

Estimat fill: 

  

Ara que la mort toca a la meua porta; ara que conec amb certesa 

que ben prompte seré “fora d’aquest segle”, com sàviament ho expressaren 

els nostres clàssics; ara que les forces amb prou feines em sostenen; ara 

que els meus dies s’acaben; ara que el temps avança veloç i inexorable 

sense que res ni ningú puga aturar-lo; ara que sé que l’ara fineix, que 

només em resta l’abans, l’ahir o el passat, mentre que paraules com 

després, demà o futur no són per a mi més que una quimera cada volta 

més llunyana, em sent en l’obligació d’escriure’t aquestes línies per tal de 

donar pau al meu esperit i aconseguir el teu perdó, un perdó que m’has 

negat insistentment al llarg dels darrers vint anys. Vull, amb aquests mots, 

obrir el meu cor, probablement per darrera vegada, per intentar explicar el 

perquè d’alguns dels meus actes, per intentar justificar un comportament 

que tu, com ha quedat demostrat de manera fefaent en tantes ocasions, 

mai no has entés ni has volgut entendre. No t’ho reprotxe, però. No és la 

meua intenció, a hores d’ara, aconseguir la teua comprensió. Potser és 

impossible o potser és massa tard ja. Sí aspire, en canvi, al teu perdó. 

Només així la meua existència trobarà un sentit, un punt final coherent i, 

sobretot, assossegat, serè. Soc conscient del mal que t’he fet, del mal que 

us vaig fer, a la teua mare i a tu. Soc conscient que ja és impossible que 

ella em perdone. La seua mort suposa una barrera infranquejable que 

impedeix la reconciliació, una reconciliació que jo desitjava ferventment, 

sincerament. No vull, per tant, que la meua mort esdevinga també un 

enemic imbatible, un entrebanc insuperable que condemne eternament 

l’amor que hauria d’haver existit entre un pare i un fill, i que els avatars de 
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la vida s’han encarregat de difuminar, esvair, aigualir, esborrar, anihilar, 

ajornar, anestesiar o assassinar —tria tu mateix el mot que consideres 

adient—. Saps, igual que jo, que, entre les veritats de l’existència, n’hi ha 

dues que destaquen per la seua irrefutabilitat. La primera, que la vida 

s’acaba perquè hi ha la mort. Ningú no pot negar aquesta evidència 

aclaparadora. La segona, que no podem tornar arrere. Ens podem penedir, 

reafirmar, alegrar o torturar pels nostres actes, ens podem delectar fins a 

l’èxtasi o ens podem estirar dels cabells fins a la desesperació, però no 

podem tornar arrere. Què hi farem! Una vegada fet, ja està fet. Permet-me, 

doncs, que, ja que no puc tornar arrere, intente mirar avant, encara que no 

m’hi quede més d’un pam de pervindre per recórrer. 

 Que mai no he estat home d’una sola dona, tu ja ho saps massa bé. 

T’he de confessar que he perdut el compte de les dones amb qui he jagut 

(perdó per la immodèstia). No sigues excessivament sever a l’hora de jutjar-

me. No cerques en aquest fet cap indici de depravació, desviació o 

degeneració. A tot estirar, una mica de feblesa. Tanmateix, jo et pregunte: 

hi ha algú que no s’haja deixat arrossegar mai per un instant de feblesa? 

Sé el que deus estar pensant en aquest moment. Jo també pensaria el 

mateix. No obstant això, erres si creus que és una qüestió de sexe. Res 

més allunyat de la realitat. Aquesta mena de “debilitat” meua no té res a 

veure amb conceptes com ara libidinositat, voluptuositat o luxúria. Simple 

aparença. I les aparences, com saps bé i així ho confirma la dita popular, 

enganyen, tot i que Joan Fuster, el gran mestre, diu que les aparences no 

enganyen, que només són aparences. Hi podem estar d’acord o no, però 

no es moment ara de perdre’ns en disquisicions que ens impedisquen anar 

al moll de l’os de l’assumpte. Aparença, sí, simple aparença. La meua 

“excessiva” afecció a les dones —estic disposat a acceptar el qualificatiu 

sense més debat— no està relacionada amb la luxúria, sinó amb la gola. 

La gola, sí, la gola, que, malgrat que també és un pecat capital, al meu 

parer —un parer no gens basat en cap mena de coneixement teològic sinó 

més aïna en la més rudimentària lògica casolana, probablement hereditària 
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de l’educació rebuda—, no té la càrrega feixuga d’immoralitat que 

acostumem a atorgar als pecats relacionats amb la carn —la carn en sentit 

metafòric, tu ja m’entens—. Substituïm, per tant, els mots com ara luxúria, 

lascívia, concupiscència, obscenitat o lubricitat per uns altres com ara gola, 

apetit, golafreria, voracitat o golosia. No soc, per tant, un sàtir. Soc un 

golafre. Heus ací l’essència del meu mal. Les dones no m’han conquistat 

mai a través del sexe sinó mitjançant l’estómac. 

 La teua mare no era una gran bellesa. Supose que, si més no, en 

aquest punt deus estar d’acord amb mi. Realment ni tan sols era bella; més 

aviat normaleta tirant a lletja. Però, com t’he dit adés, el sexe no ha estat 

mai el leiv motiv de la meua relació amb les dones. Només ha constituït un 

ingredient secundari, tant en el joc de la seducció com en els vincles que 

se’n derivaven. Estómac, panxa, gust, tast, paladar, sabor, olfacte, flaire, 

aroma: aquesta és la clau. 

 Deus estar pensant que la cuina tampoc no era precisament una de 

les virtuts de la teua mare. És cert. Ta mare era una autèntica mediocritat 

tocant a cassoles i paelles. Tanmateix me’n vaig enamorar. No va ser, però, 

un enamorament sobtat. El dia que la vaig conéixer no em va cridar l’atenció 

res d’ella: ni la mirada —recorda, fill meu, que tenia una mirada una miqueta 

esbiaixada—, ni les mans, ni el gest, ni la figura. Cap part del seu cos, cap 

detall del seu caràcter oferia un agafall on poguera enganxar-se el desig 

d’un home. Vam començar a festejar un poc per inèrcia. Tots dos érem els 

únics de la colla d’amics que encara no havíem establert lligams amorosos 

amb ningú. I, així, de mica en mica, xino-xano, a espaiet a espaiet, ens vam 

acostumar l’un a l’altre fins que un dia, sense dir ni pruna, ens vam agafar 

de la mà, senyal inequívoc que havíem traspassat el llindar que, en el 

nostres temps, separava la simple amistat del nuviatge. Aquell dia la vaig 

acompanyar a casa —vull dir a la porta de casa, òbviament—, i va ser allí 

que es despertà la meua passió. Ella vivia  en un edifici petit, d’aquells de 

planta baixa i un pis. Era l’hora de dinar. Així que vam entrar al rebedor de 

l’escala, ens va rebre una oloreta que se’m va ficar pel nas i em va 
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embriagar. Per uns instants vaig pensar que perdria el coneixement. Vaig 

inspirar lentament, com qui olora el perfum més car del món, i li vaig 

preguntar: “A què ol?” “Ma mare fa avui paella de floricol i aladrocs”. “Paella 

de floricol i aladrocs”, vaig repetir quasi a punt de l’èxtasi. Aleshores vaig 

sentir que m’omplia d’un ardor irrefrenable. Aquella era una sensació 

completament nova per a mi. Mai abans havia experimentat res semblant 

al que en aquell moment sentia per aquella xicona, la qual contemplava, 

afalagada i desvanida, el meu rostre fervorós, entusiasmat, vençut per 

l’estimació. Quan, uns mesos més tard, vaig dinar per primera vegada a 

cals meus futurs sogres i hi vaig tastar, també per primera vegada, el 

putxero de polp que havia preparat la teua iaia, vaig saber de ciència certa 

que l’amor que sentia per ta mare duraria, com acostumen a dir, fins que la 

mort ens separara.  

Ja saps que els teus avis eren de la Marina Alta i que van vindre a 

viure a la capital després de la guerra. Doncs bé, durant vint-i-cinc anys 

vaig gaudir de tota la saviesa culinària de la teua iaia. Vaig fruir de l’arròs 

amb fesols i sèpia, de l’arròs amb llentilles, col i penques —encara 

m’emocione quan hi pense—, de les mandonguilles amb tomaca, dels 

minxos, del mullador de sangatxo —ai, el mullador de sangatxo!—, de la 

coca maria, dels bunyols de carabassa i de tants i tants plats que em 

regalava la senyora Magdalena.  

 Efectivament, tot seguint la dita, el meu amor per ta mare va durar 

fins que la mort ens va separar. La teua iaia va morir ara deu fer trenta anys, 

el segon dia de Nadal, després d’haver cuinat un putxero amb pilotes de 

dacsa i, per a les postres, uns pastissets de moniato i aiguardent i uns altres 

d’ametla, que tallaven la respiració. A partir d’aquell moment el nostre 

matrimoni quedà orfe de passió, d’interés, d’il·lusió. La teua mare, al 

principi, en donava la culpa al desànim que ens havia produït, a tots dos, la 

mort de la senyora Magdalena. Ara sé que l’amor que jo sentia per la meua 

muller va morir en el moment precís en què vam colgar al cementeri les 

despulles d’aquella dona mítica, irrepetible.  
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 Fou aleshores quan vaig començar a cercar fora de casa allò que no 

trobava a dintre. De primeres vaig optar per freqüentar restaurants diversos, 

cada vegada més sofisticats, fins que em vaig adonar que, en realitat, fer 

ús dels restaurants per tal de satisfer l’apetit gastronòmic és ben bé com fer 

ús de les prostitutes per satisfer l’apetit sexual: pagar per un servei 

impersonal, a mida i sempre a l’abast. Jo desitjava una altra cosa. Volia una 

cuinera personal, meua, compartible però intransferible, una dona a qui 

estimar un dia sí i un altre també. Com deus estar comprovant, en el fons 

soc un home rotundament fidel. El sentit de l’honor i la dignitat són dos dels 

pilars en què es fonamenta la meua existència. Aquest, i no un altre, va ser, 

per tant, el motiu que em va arrossegar a la infidelitat: la meua necessitat 

de fidelitat. Llavors vaig cercar dones que satisferen plenament el meu 

apetit. Allò em dugué a mantindre relacions amb femelles de procedències 

ben diverses. Primerament em vaig interessar per les més properes des del 

punt de vista geogràfic i vaig encetar un viatge iniciàtic a través de la 

geografia culinària estatal. Vaig conéixer una andalusa que em va sotragar 

amb un salmorejo espaterrant. Emperò, al cap de poc temps vaig descobrir 

que, tret d’aquell plat, no tenia gens ni mica de traça en les arts culinàries. 

Perquè ho comprengues millor, és com una dona que només sabera 

acariciar el coll. Per molt bé que l’acariciara, podem coincidir que el joc 

sexual requereix altres habilitats, no et sembla? Tot seguit vaig contactar 

amb una gallega que em conquistà la nit en què em va assegurar que era 

capaç de cuinar un pote excepcional. Era mentida. En vaig menjar un de 

molt millor en un baret de mala mort quan ta mare i jo viatjàrem a Sant 

Jaume de Compostel·la en una excursió que organitzà la penya taurina del 

barri.  

No estendré inútilment la relació de dones en qui vaig buscar 

afanyosament sabors i aromes diferents. Només et diré que, després que 

vaig tastar les delícies o no delícies del panorama peninsular, vaig fer un 

salt per continuar escorcollant fogons a la recerca de nous delits per al 

paladar. Una vietnamita d’ulls vius, menudeta i àgil, em va regalar moments 
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de gran plaer amb un peix amb salsa hoisin que em torbà els sentits i que 

em va lligar a ella durant un parell de mesos, fins que vaig acabar embafat 

d’aquelles olors d’herbes i espècies tan peculiars dels asiàtics. Una 

noruega dos pams més alta que jo amb qui vaig coincidir en unes jornades 

d’arquitectura industrial em preparà un firkegraten, una mena de peix 

esqueixat amb macarrons i formatge, que no em va deixar indiferent, tot i 

que no em va entusiasmar. Aquell amor va durar el que van durar les 

jornades. Una colombiana madureta, esposa del paleta que ens va fer la 

reforma de la cuina a casa —heus ací les ironies del destí—, em preparà 

un sancocho, una mena de sopa de creïlles, plàtan, iuca, carn i celiandre, 

que em va traure a ballar els sucs gàstrics a ritmes llatins. No res, però: 

plaers fugissers. La recerca va ser inútil. No negaré que vaig fruir de 

moments inoblidables, de delícies exòtiques i plaers desconeguts i fins i tot 

insospitats, però ja saps el que diuen: “Cabra avesada a saltar, fa mal de 

desavesar”. Mai no he sentit una felicitat tan gran com quan he tingut davant 

un plat dels nostres, dels d’ací, del país. No canvie uns aladroquets en 

vinagre, una talladeta d’ou de tonyina o de moixama, una coqueta de pèsols 

o  un arròs de senyoret —ai, senyor, l’arròs de senyoret!— pel caviar més 

exclusiu o pel plat més elaborat que es puga arribar a somiar.  

Imagine la pregunta que deus estar fent-te a hores d’ara, i ha arribat 

el moment d’aclarir l’afer que va construir un mur entre tu i jo que dura ja 

més de vint anys i que desitge enderrocar definitivament. Fill meu, jo 

tampoc sé com i per què vaig perdre el senderi de tal manera. Jo tampoc 

sé què és el que em va menar a establir aquella relació amb la núvia del 

meu propi fill. No ho sé, t’ho confesse sincerament. No ho sé. D’una banda, 

hem de reconéixer que aquella xicona era un bombonet —i ara sí que parle 

en termes exclusivament físics i no culinaris—. No hi ha dubte que sempre 

has tingut bon gust per a les dones. He de reconéixer també que jo 

aleshores estava travessant una mala època. Del perquè, ja te n’has anat 

assabentant al llarg d’aquesta carta. Tot i això, no buscaré excuses per 

disculpar la meua actuació. La realitat és que un home de seixanta anys —
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jo— va perdre el cap transitòriament per una dona de vint-i-cinc —ella, la 

teua promesa—. Clar i ras.  

No obstant això, si haguera de redactar ara un plec de descàrrecs, 

hi adduiria un factor que considere determinant. Recorde perfectament que 

quan van succeir els fets, aquells vils esdeveniments, jo patia una infecció 

gastrointestinal provocada per un virus, segons el parer del metge, que 

m’havia obligat a seguir un règim alimentari d’allò més estricte. Estic segur 

que aquell va ser el motiu que despertà en mi un tan insospitat apetit sexual, 

sens dubte per compensar la manca de l’altre apetit. Un petit detall confirma 

aquesta hipòtesi: la relació amb la teua expromesa va durar tan sols un 

setmana. El nostre va ser un desamor sobtat i mutu. La meua passió es va 

acabar així que vaig recuperar l’apetit; la d’ella, així que es va adonar que 

jo era molt millor gourmet que no amant. Quina llàstima, però, que els fats 

es conjuminaren en contra nostra! Va ser una pena que ta mare, contagiada 

pel mateix virus estomacal, tornara a casa aquell dia abans d’hora i ens 

trobara, a tots dos, amb les mans a la pasta. Si no haguera estat per aquell 

maleït virus, ningú no se n’hauria assabentat, d’aquella feblesa temporal 

meua, i la nostra relació hauria seguit un decurs completament diferent. 

Fins i tot aquesta missiva seria absolutament innecessària. De tota manera 

considere que, en el fons, m’hauries d’estar agraït per haver-te deslliurat 

d’una dona com aquella, capaç de posar banyes al seu nuvi amb el pare 

d’ell. Si ho penses fredament, quin futur t’hauria esperat al costat d’un 

pendó de tal calibre? Pensa-ho, estimat, pensa-ho. 

 No vull, fill meu, allargar-me en detalls de com ha estat la meua vida 

en aquests darrers vint anys, des que ta mare i jo ens separàrem i des que 

decidires no tornar a veure’m ni parlar-me mai més. Només et vull dir que, 

a hores d’ara, i si no fora pel desassossec que em produeix l’absència de 

tota mena de relació amb tu, es podria dir que soc tan feliç com ho pot ser 

un home de la meua edat. Visc amb una dona de qui puc afirmar sense por 

a equivocar-me que és la dona de la meua vida. És de la Marina Alta, com 

la teua àvia que en pau descanse. Ens vam conéixer bo i compartint taula 
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en un restaurant durant unes jornades gastronòmiques. Aquella nit, després 

de gaudir d’un sopar més que decent, em va convidar a dinar amb ella 

l’endemà, a sa casa. M’hi va preparar un guisat mariner com aquells que 

cuinava la senyora Magdalena. Jo que em pensava que el guisat mariner 

de la meua difunta sogra era insuperable! Tot just vaig tastar-ne la primera 

cullerada, vaig saber de ciència certa que mai més podria separar-me 

d’aquella dona. Ella i jo som dues ànimes bessones i alhora 

complementàries. Jo tinc vuitanta-dos anys i ella, quaranta-un, la meitat. Jo 

pese seixanta-dos quilos —coses de l’edat i de les malalties— i ella, el 

doble, cent vint-i-quatre —coses de la constitució física i el bon apetit—, 

però molt ben repartits. A ella, li encanten les delicatessen i, a mi, els 

menjars tradicionals, de manera que jo li regale totes les exquisitats que 

trobe a les botigues més exclusives d’alimentació i ella cuina per a mi 

coques de dacsa, coques amb anxoves i pinyons, guisat de caragols amb 

bull, arròs al forn i altres sublimitats que gairebé em porten a l’èxtasi. I, per 

damunt de tot, el guisat mariner. Potser et resulte difícil de creure, però 

cada part del cos d’aquesta dona conté la flaire i el sabor d’un dels 

ingredients del guisat. I jo l’olore i la taste a pler. Ella diu que això que em 

passa es diu sinestèsia, que és la capacitat que tenen alguns individus per 

a percebre amb algun sentit percepcions pròpies d’un altre sentit. Sembla 

que jo soc un d’aquests espècimens. Per aquest motiu, quan li olore el coll 

és com si olorara la ceba trossejada i sofregida amb un picadeta d’all i 

julivert. Els seus pits tenen l’aroma del suquet de peix de roca; els seus 

malucs, el del pebre roig; el seu ventre, el de la pebrera roja; els seus 

muscles, el de les clòtxines valencianes; les seues mans, el de les creïlles 

talladetes a rodanxes. I tot el seu cos, des dels cabells llargs i arrissats fins 

a la planta dels peus, desprén l’aroma i el tast del guisat bullint en una 

cassola de fang.  

 Ací acabe, fill meu, aquesta carta. Primerament, perquè ja t’hi he 

escrit tot el que volia que saberes per tal d’intentar aconseguir el teu perdó. 

Ara, ja, depén de tu. En segon lloc, perquè em sent enormement fatigat. 



 

9 
 

L’edat no perdona. Tu mateix ho comprovaràs amb el pas del temps. 

Finalment, perquè el meu àngel m’ha cridat a taula. I ja saps el que diu el 

refrany: “A la taula i al llit, al primer crit”. Jo he seguit escrupolosament 

aquesta dita al llarg de tota la meua llarga vida; especialment les crides a 

taula, que les altres, les del llit, encara que et coste de creure, sempre hi 

han ocupat un lloc secundari. D’altra banda, no soc home a qui li hagen de 

repetir les coses. I, a més a més, avui dinem guisat mariner. 

 

 

Signat: El teu pare que t’estima. 

 

 

 


