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Malgrat els arrossos de ma mare, fins ben grandet, jo només menjava ensalada i 
carn amb creïlles. Ni pollastre ni vedella ni llomello: carn, arreu, i sense mira-
ment. I creïlles, moltes creïlles. I tomaca, i encisam, i ceba crus. La meua era pura 
i simple manutenció alimentària. Ara m’adone quantes coses m’he perdut per la 
meua burra tossuderia. 
Encara recorde, animal de mi, un viatge –el primer, naturalment- per tot Itàlia en 
què no vaig consentir tastar cap mena de pasta. Va ser anys després, a Palerm, 
que vaig assaborir uns espaguetis alle vongole per primera volta. I evoque, així 
mateix, les meues primeres llentilles el dia que em vaig incorporar de mestre a 
l’Escola La Masia. No em vaig atrevir a deixar-me-les al plat. Era el meu primer 
dia i no volia passar per malcriat i fetiller. 
Ara, tants anys perduts també gastronòmicament, trobe a faltar aquells arrossos 
de ma mare com qui busca una part de la seua vida passada avall. Si ara ma mare 
sabera que em toca pagar per un plat d’arròs amb bledes, fesolets i vaquetes, o per 
un altre de perol junt d’arròs amb fesols i naps, em desheretaria. Però és així: lle-
vat del nostre Bene Vijuescas, conservador major de les essències gastronòmi-
ques de l’Horta Nord, ningú no fa els arrossos de ma mare. I, naturalment, allò 
que no es troba a casa, s’ha d’anar a pagar-ho. 
I és ara que valore les hores passades davant del foc i en les parades del mercat 
triant el millor producte de la plaça. I és en aquests moments que m’afanye a ob-
servar detingudament els moviments entre paelles i cassoles. Com m’agradaria, a 
mi, aprendre a cuinar aquells plats que de menut rebutjava inconscientment! De 
moment, m’hi pose de tastador i observe que tot no està perdut, que el passat pot 
revindre amb calidesa maternal en forma de brou de paella quan Bene em fa tastar 
el punt de sal. 
Sóc, bé que ho sé, d’un indigenisme primari. Però el menjar pretensiós em fatiga 
notòriament. Amb un bon plat d’arròs ja em done per satisfet. El seu gust és sem-
pre venerable, i, de retruc, em trau alguns anys de damunt. 
 

Toni Mollà. Espill d’insolències. Edicions Bromera, Alzira 2001. 
 


