
De la literatura juvenil a la cuina 

Receptes i àpats 

 

Una no s`adona que no té ni idea de fer una truita de patates fins que no és massa 

tard. Els convidats ja eren a taula i jo encara m`estava barallant amb les patates, que 

no havia manera que es coguessin, mentre l`ou s`enganxava al fons de la paella. 

-Vols que t`ajudi? –ha dit la Loreto, que tenia en Dave arrapat com una paparra. 

-No, gràcies. 

Per la seva part, en Koji –que no havia tornat a mencionar el raspall de dents –seia sol 

en un extrem de la taula, amb les seves ulleres de superheroi i el tovalló sobre la falda. 

En aquell moment ha entrat en Harish, que també estava convidat. Només faltava 

l`Anja. 

Veient que no me`n sortia, en Harish s`ha ofert a fer d`assistent de cuina. Amb un plat, 

hem intentat tomar la truita, que es resistia a abandonar el fons de la paella. 

-Pica el cul de la paella amb una cullera –ha proposat en Dave-. De vegades funciona. 

A la tercera temptativa de traspassar la pasta socarrimada al plat, un quart de truita –

encara sense coure- ha sortit disparat i els convidats han rebut una pluja de patates, 

ou i oli bullent. 

En Koji s`p ha posat immediatament dempeus, s`ha netejat el polo amb molta dignitat 

i, sense dir res, ha deixat la cuina per tancar-se a la seva habitació. 

A en Dave  li ha entrat un atac de riure i intentava –sense èxit- compartir-lo amb la 

Loreto, que tenia truita als cabells. Abatuda, m`he assegut a la taula amb en Harish 

per retrobar una mica de calma. 

-Almenys menjarem patates xips –he dit resignada. 

-Error –ha contestat en Dave-. M`he oblidat de comprar-les. I t`informo que tampoc 

tenim beguda. 



-Ostres... Què més pot passar? 

Com responent a la meva pregunta, just llavors s`ha obert la porta de la cuina i ha 

aparegut l`Anjia amb una espectacular minifaldilla daurada. Aliena a les nostres 

misèries culinàries, ha anunciat a tot drap: 

-Col·legues de Dame Street, tinc el gust i l`honor de presentar-vos... el Somni! 

Llavors s`ha obert la porta de la cuina per segon cop i ha aparegut...en Paddy! 
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