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No sé fer res. La veritat és que no. Jo sóc, com dirien aquí a Barcelona, de casa bona o això 
pensaven els meus pares i em van educar com a tal.  
 
No em mirin amb pena o astorament, en realitat no és res tràgic ni res estrany. Simplement vaig 
tenir la sort o la desgràcia de nèixer en una casa on entre la senyora de fer feines i la meva mare, 
s’ho feien tot i jo no vaig planxar mai ni la punta d’un llençol.  
 
Sí, és clar, quan em vaig casar les coses van cambiar una miqueta, però no creguin, no tant com hauria 
calgut.  El meu home, que en pau descansi (i deixi descansar als demés), era el cuiner de El plat que 
balla, un restaurant de molta anomenada de la part alta de Barcelona, i la cuina de casa era un espai 
gairebé prohibit per mi.  És que era molt maniàtic, ell. Em deia – Carmeta, la cuina no és lloc per una 
senyora com tu- i jo reia com una beneita, però un dia vaig entrar per agafar un got d’aigua i vaig 
veure una faldilla que s’escolava corrents per la porta de la cuina cap al jardí, i em vaig dir – Carmeta, 
la nostra cuina no és lloc per les senyores però per les dones hi ha espai de sobres-.  
 
I fins que no he viscut tota sola, que des que tenia divuit anys que en tenia ganes i ara ja en conto 
55, no he sabut que no sabia fer res. Vés. Ara faig el que em dóna la gana, que ja em toca. I, 
precisament, una de les coses que la gana m’ha portat a fer, ha estat apuntar-me a un curset de 
cuina casolana. Sap, vull saber cuinar alguna cosa més que un got de llet calent. I ara, dos cops per 
setmana agafo els ferrocarrils fins al centre, que a mi sempre m’ha agradat el batibull de les 
rambles, i vaig a l’escola de cuina que  és al costat de l’Ateneu. 
 
Els matins, hi vaig els matins. Diuen que l’horari de tarda és el millor, ningú me’n sap donar la raó 
però diuen que sobretot agafis horari de tarda. Però com que faig el que em dóna la gana, hi vaig 
als matins que jo a la tarda miro la novel.la.  
 
No és que m’agradi molt aquesta sèrie, però és com un deure contret, la protagonista pateix 
sempre tant que em fa una mena de cosa deixar-la de mirar; és com si deixés sola a una amiga en 
un mal moment. 
 
El grup de cuina del matí també és força eixerit, ens barrejem grans i joves, i sobretot separats, 
senyors separats que de cop es troben sense cuinera i, com jo, són de vida i no són prou rics com 
per anar de fonda cada dia.  
 
Al centre cada dia fem dos plats diferents, però al ser tants, no cabem a la cuina i no podem fer-ho 
tot, així que ens posen deures. Els plats que no fem a classe els hem de fer a casa amb la condició 
que al proper dia de classe el portem perquè els nostres companys el puguin tastar. Diuen que així 
ens esforcem més. Jo diria més aviat que és un xantatge emocional, perquè a qui li agradar passar 
per tonto? 
 
Quan els plats són molt laboriosos ens recomanen que ho fem en parelles i com que jo amics, allò 
que se’n diu amics, no en tinc, doncs tan me fa qui em toqui.  
Aquesta última vegada em va tocar com a company de trifulgues gastronòmiques, el Shady, un noi 
libanès molt maco. Marrano com ell sol, però molt simpàtic. 
 
Com que la cuina de casa meva és gran – des que va morir el meu home que m’hi estic tanta 
estona com puc, l’espai prohibit reconquerit, diu la meva germana- ,vam decidir fer-ho allà. Ens tocava 



fer conill a la salseta alegre i ens vem distribuir les feines. Vam anar posant tots els ingredients sobre 
el marbre per així, quan comencessim la elaboració, no haver-nos d’entretenir en obrir armaris i 
calaixos buscant coses. 
 
Jo ja vaig veure que alguna cosa no rutllava prou bé, el noi aquest se m’acostava molt, em 
demanava que li passés alguna cosa i quan li donava m’acariciava la mà, però em vaig dir – 
Carmeta, no desbarris- i vam continuar cuinant. 
 
Al cap d’una estona que ens adonem que ens falta la farina per fer la salseta, i com que no la faig 
servir mai, la tinc guardada a l’armari més alt de la cuina. Penso – Calla, tens un home a casa, te 
l’agafarà ell!-, però quan me’l vaig tornar a mirar una mica més i em poso a riure. És marrano i 
simpàtic, però és un tap de bassa. 
 
I ja em té anant a buscar l’escaleta, una d’aquelles que és un tamboret que es desplega, sap?, per 
agafar la farina. La poso arran l’armari, li demano al Shady que me l’aguanti i m’hi enfilo. Jo a dalt 
l’escala, i ell que se m’assenta a la part de l’escala que hi ha de tamboret, on jo tinc posats els peus, 
i noto com em puja una carícia suau pels genolls, per les cuixes i m’arriba a l’entrecuix. Es para – 
debia voler veure com reaccionava jo, però m’estava allà quieta amb el pot de melmelada en una 
mà i el paquet de farina a l’altre- i continua pujant. Noto com em traiciono i obro una miqueta 
més les cames, lo just perquè els peus no em quedin fora de l’escala i no obrir-me el cap. Ell 
s’envalentona i, com aquell qui no vol la cosa, amb un dit, m’enretira la part de les calces que em 
tapen la patatona i amb un dit molt suau comença a acariciar-me allà on encara hi tinc pèl muixí.  
Tot poc a poc, com per donar-nos temps a reaccionar, sap? però cap dels dos tirava enrera 
. 
Jo pensava – Ai, Carmeta, que això no està bé, que no és de senyora…- i va ser pensar aquesta 
paraula “senyora” i perdre totes les pors, vaig pensar: oi que volies fer el que et donés la gana? 
Doncs ara el que em ve de gust és sentir-me dona i no senyora. I per primera vegada, vaig trobar-li 
bon ús a les faldilles que tant m’havien atabalat. 
 
I sí sí, jo enfilada a l’escaleta, ell assegut entre les meves cames i anar-me posant, primer un ditet 
després uns quants més. Fins que el noi, que és marrano (i tant si ho és!)  però  molt aplicat, treu 
els dits, es mig enfila a les escales, uns graons més avall que jo, i m’hi comença a fer petons i 
llepadetes fins que m’hi entafora la llengua i la mou fins fer-me entrar tremolor a les cames. Vaig 
haver de cridar; em va sortir del cor aquell crit alt, net, alliberador. 
 
Ell va treure la seva llengua, em va posar bé les calces, va baixar de l’escaleta, em va donar la mà 
per ajudar-me a baixar i em va dir: - ahora ya podemos cocinar el conill a la salseta alegre- i jo li vaig 
preguntar:  
-    Que abans no podíem?- 
- Se cocina lo que se lleva dentro; usted hubiera cocinado amargura dulce. 
 
I va ser llavors que vaig pensar: - És ben bé que això de la cuina és un acte cultural!- 
 
 


