
De la literatura juvenil a la cuina 

Privacions 

 

Al 1971, dos anys després que se l`emportessin, per fi van concedir al Baba un permís 

temporal. Una tarda, a última hora, vaig mirar cap amunt i me`l vaig trobar al davant, 

amb un uniforme molt gastat que li anava balder i la cara prima i pàl·lida. Però els seus 

llavis es van encendre quan ens va abraçar al Di Di i a mi.  

-Em menjaria un bou amb banyes –va dir de bon humor-.Avui cuino jo. 

El Baba no havia cuinat mai, tot i que, de tant en tant entrava a la cuina a fer crítiques 

iròniques sobre les habilitats culinàries dels altres. Des que li havien reduït el sou, els 

nostres àpats s`havien vist reduïts a col un dia i un altre. Però avui el Baba va parlar 

d`estofat de porc. Quina delícia! Vam a anar junts al mercat. 

Però el mercat de la zona estava tan buit com el nostre galliner. La majoria de 

prestatges estaven buits; només hi havia uns quants trossos prims de porc estesos 

amb tristesa al taulell del carnisser. Per comprar-ne, calien tant els cupons de la carn 

com diners. La parada de verdures estava igual de deserta, amb una gran pila de cols 

d`hivern que ocupaven gairebé tot l`espai, acompanyades només d`unes quantes 

cebetes mig congelades. Hi havia molts pocs clients. Amb tan poques coses, la 

compra era molt fàcil. Hi havia molt poques temptacions. Tot i així, mentre ens 

acostàvem a la parada de la carn, em notava excitada. 

-Un quilo de port, sis plau –va demanar el baba. 

El carnisser ens va servir amb molt de gust. Era un carnisser expert. Tota una 

llegenda, m`havia dir la Lao Lao, famós per l`habilitat a l`hora de tallar la carn. Amb un 

cop ferm de ganivet, va separar un bon tros de carn de la seva limitada provisió. I la 

balança va marcar un quilo just. Ni més ni menys. El carnisser va aspirar el cigarret 

que duia sempre als llavis, i li va aparèixer un somriure, a penes visible, que va 

desaparèixer amb la mateixa rapidesa. 

Quan vam arribar a casa, la Lao Lao havia anat a visitar un parent que estava malat, o 

sigui que el pare es va convertir en el rei de la cuina. Jo li vaig fer d`ajundat, vaig 

netejar les cebetes i vaig pelar l`all. El Baba va anar tallant el trpos de carn en daus 

petits mentre jo l`observava, 

-Quan fa que no menges carn? –li vaig preguntar. 

-No me`n recordo. Des que me`n vaig anar. 

El Baba va deixar de tallar i em va mirar, 

-He mirat d`estalviar diners per comprar-te un edredó gruixut de cotó. Vaig pensar que 

potser t`enviarien al camp, que hi fa més fred. Tenia els diner amagats sota el coixí, 

però un dia m`havien desaparegut. No sé qui me`ls va prendre. No tan sols podia 



intentar descobrir-ho, perquè els guàrdies s`haurien pensat que en portava alguna de 

cap. 

Em va fer una mirada de disculpa i em va dir: 

-Només em quedaven els diners que m`p he gastat amb el porc, però almenys farem 

un bon àpat junts. 

El Baba va abocar un grapat de cebetes i gingebre a l`oli roent i puf!, la cuina es va 

omplir d`una olor penetrant. Aleshores va anar col·locant tots els trossets de carn al 

wok. Hi va afegir unes quantes cullerades sa salsa de soja i un pessic de sucre. I jo em 

vaig situar al seu costat, observant aquell vapor tan agradable que pujava del wok. Em 

va passar el braç per l`espatlla, i vaig notar les durícies que tenia a la mà. 

Quan el Baba va portar el bol gran de porcellana a taula, jo ja havia col·locat al seu lloc 

les culleres, els bastonets i els bols de ceràmica. Després de remenar tots els armaris, 

el Di Di va trobar mitja ampolla de vi d`arròs, que devia ser una resta d`algun regal de 

l`últim cap d`any. 

-Benvingut a casa, baba –va dir el meu germà, alçant ben amunt la copa. 

Al Baba se li van humitejar els ulls mentre anava fent xocar la seva copa amb les 

nostres. Després va somriure. 

-Va, mengem ara que està calent. 

I de cullerada en cullerada, va anar servint la carn sucosa als nostres bols. 

Jo gairebé no recordava que bo que era el porc estofat! Sense adonar-me`n, em vaig 

empassar la meitat del menjar que tenia al plat. Però quan vaig alçar la vista i vaig 

tornar a mirar al Baba, vaig veure que ell no havia tocat el seu plat. Amb els colzes 

descansant a la taula i el cos inclinat cap a nosaltres, observava com menjàvem, i els 

ulls li somreien. 
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