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L’esquela 

- El senyoret deu estar molt cansat desprès d’un dia tan esgotador –digué ajudant-lo a baixar del 

cotxe, mentre el xofer, dempeus i ferm, amb la gorra sobre l’avantbraç, l’últim botó del coll ben cordat i 

l’uniforme impol·lut com si se l’hagués acabat de posar, mantenia la porta oberta. 

- No ho saps prou –emfatitzà en Ramon, com si arribés de fer una marató, tot recolzant-se en 

l’espatlla de la Feliça, que l’ajudà a pujar les escales. 

- Com que deu haver dinat molt bé al Cercle, li he preparat per sopar la sopeta de ceba que tant 

li agrada. 

- Doncs si que em ve de gust –respongué en Ramon deixant que l’acompanyés fins a la seva 

butxaca preferida, al gran menjador sala, amb la parsimònia i cura que hauria tingut amb un ferit de 

guerra. 

- Potser també li vindria de gust una copeta de cava abans de sopar –demanà la Feliça tot 

destapant una ampolla. 

Mentre en Ramon xarrupava el cava, ella s’afanyava a parar la taula per sopar, sense deixar de 

xerrar. 

- Avui ha vingut el senyor López, l’administrador, i ha portat els resguards dels banc. Tots els 

llogaters han pagat; només el vell Puig segueix ronsejant. Ja fa tres mesos que s’endarrereix en el 

pagament, i crec que el senyoret hauria de parlar amb l’advocat per mirar de fer-lo fora. 

- Demà, Feliça, demà, que ara estic massa esgotat per tenir problemes i no vull que m’agafi mal 

de cap. 

En qüestions de feina en Ramon era molt partidari d’esperar a l’endemà. 

- Prengui la sopa molt a poc a poc, senyoret, que és molt calenta. ¿Que potser li agradaria tastar 

el vi novell que en Quimet ha portat aquest matí de la finca de Premià de Dalt? 

Aquesta darrera oferta despertà immediatament l’interès d’en Ramon. 

- Això sí que m’agradaria –digué parant el got. 



De la literatura a les cuines de la Mediterrània 

Cuinar: un art i un plaer 

La sopa de ceba i vi novell 
 

 
 
 
        
 
 

 

Reñaga, Ferran(2002) . Faves a la catalana i altres contes 

Barcelona : Viena Edicions, 95-97 

2 

Assegut al cap de la taula com a únic comensal, en Ramon aixecà el vas de vi contra la llum de 

la gran llàntia del menjador per admirar el color rosat del vi primerenc. Després d’olorar-lo amb cura, en 

xarrupà un glop sense empassar-se’l, permetent que el preciós mos li envaís tots els racons de la boca, 

bellugant-lo amb les galtes disteses d’una banda a l’altra per estimular d’aquella manera les papil·les 

gustatives adients. 

- Aquest any sí que és bo de veritat –digué, després d’empassar-se el glop, llepant-se els llavis 

amb la llengua mentre afirmava amb el cap, i afegí -: No ens la vendrem pas, la vinya, encara que me 

n’estiguin oferint molts diners. 

Durant tot el ritual, la Feliça admirava bocabadada però servicial, darrere de la cadira de l’amo, 

els seus coneixements enològics.  


