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Una sortida poc encertada      (31-01-09) 
 

Amb un amic francès de la colla d’amics, si és que se’n pot dir colla, ens veiem molt de 
tant en tant i solament per fer algun tiberi. Resident a Olot, en ocasions molt espaiades 
organitza una sortida a la seva France. Avui ha tocat anar a dinar a Perpinyà. Poques sortides 
li han sortit molt bé, altres bé, alguna no tan bé i alguna altra poc bé, que més o menys deia 
sempre aquell rector dels escolapis abans de repartir les notes de final de curs. La d’avui ha 
estat de les últimes. 

Abans de sortir d’Olot ens ha donat un mapa marcat amb el punt de destí final. En 
preguntar-li si el Castellet ens podia servir de punt de referència ha dit que no – des del 
restaurant el veiem.  Han sortit tots com esperitats, com si no haguessin esmorzat i la gana 
els turmentés. En arribar a Perpinyà, com que no trobàvem el pàrquing recomanat, hem 
aparcat el cotxe on ens ha semblat. Hem seguit en la direcció que ens ha recomanat el 
responsable del pàrquing per trobar el restaurant i ens hem trobat amb un de la colla que ens 
venia a buscar quan érem davant mateix del destí. 

Per anar a la toilette he baixat per una escala estreta amb tres revolts d’escalons 
esbiaixats tot per arribar a una porta que s’obria just per entrar; tocava amb el lavabo que no 
feia més d’un pam de fons i dos d’amplada, amb l’eixugamans de tela enrollable al lloc del 
mirall i, tocant-te el nas, la sabonera i l’aixeta ben juntes i la tassa del wàter amb uns cinc 
centímetres a cada costat entre la paret – havien tret la tapa, ben segur que no hi hauria 
cabut. 

M’assec a la taula, millor dit, a la cadira, i em porten el primer plat, que tots ja se 
l’havien cruspit; eren unes esfilagarsades de peix cru, no ho he volgut ni provar, tot i la 
sorpresa i decepció del maitre. No en tinc bon record del peix cru. 

L’especialitat del restaurant era la bouillabaisse, servida en un plat de formes estranyes 
que contenia una cua de rap, un tall rodó i gruixut d’un peix que no he conegut, un parell de 
gambes esquifides, un roger – segons he sentit que deien – de mida corrent i dos caps 
diferents d’algun peix també desconegut, com si algú s’hagués cruspit la part més comestible 
dels dos individus. En un plat a part, per a cada comensal, hi havia una petita tassa amb una 
salsa de color de rosa insípida i inodora envoltada de petits trossos rodons de pa torrat posats 
a parells, l’un sobre l’altre. 

Una altra tassa més gran i també individual contenia el brou – suposo -- de la 
bouillabaisse, que molts restaurants penso que serveixen plegat. Tot i que el maitre ens ha dit 
que el peix procedia sempre de la Costa Brava. He deduït que no devia ser massa fresc, 
basant-me en la seva escassa olor i poc sabor. Com que m’agraden tant les sopes he pensat 
que provaria el brou, tot i que el seu color no m’atreia pas massa. Immediatament m’ha vingut 
a la memòria aquella anècdota de quan vaig fer el servei militar, què fins fa pocs anys encara 
era obligatori.  

Dos soldats portaven una gran perola, un per cada nansa, amb l’aigua que havien fet 
servir per rentar els plats quan el coronel, que passava prop d’ells, se’ls atansà i ells es 



quedaren muts i quadrats, com és norma; el coronel, pensant que era el ranxo del dia, 
ordenà: 

- Traed un cucharón -- agafà la llossa i sense preguntar res, la mig omplí de brou i ho 
provà. Amb cara de fàstic ho escopí i bramà: 

- Pero, ¿qué és eso? 
- Caldo de fregar, mi coronel – digueren els dos soldats a l’hora. 
En aquesta sortida hi havia un matrimoni que no coneixia, ningú no me l’ha presentat. 

Amb ella no m’hi he fixat massa, senyal de que no era cap bellesa, però ell de seguida ha 
atret la meva atenció. M’ha fet pensar amb en Joan Ferran, un polític de PSc portaveu adjunt 
del grup socialista al Parlament. És el de la “crosta”, la seva obsessió és “arrencar la crosta 
nacionalista de Catalunya Ràdio i TV3” i ho està aconseguint, tots els bons professionals se’n 
van i hi queden els vulgars, però amb carnet del PSc. 

En arribar l’últim, he ocupat el lloc escadusser que quedava, sense ningú al meu 
davant i al costat de l’organitzador de l’anada, que tenia a l’altra costat el de la “crosta”. He 
entrat molt poc en les converses que tenien els de l’altra cap de taula: molt sobre política i 
amb la destacada i continuada intervenció del per a mi desconegut comensal. Quan una 
persona no et cau bé – en aquest cas, ell no en tenia cap culpa d’assemblar-se a un 
personatge que, si més no, jo considero desagradable – no és fàcil conversar-hi. 

En sentir parlar tant de política els he dit: “Per què no parleu del Barça i en Guardiola, 
que és un exemple a seguir?” M’han fet una mica de cas i s’ha parlat del planter del Barça, i el 
doble del de la “crosta” ha sentenciat: “L’escola del Barça és una còpia de la del Milan”.  És la 
primera vegada que sento tal afirmació, hauré d’esbrinar si és veritat la sentència del 
desconegut setciències. Tota la vida que he sentit parlar del planter del Barça i de la Masia.  
 


