
De la literatura a les cuines de la Mediterrània 

La terra i el mar 

 

Mayes, Frances (2002). Bajo el sol de Toscana. Barcelona: Seix Barral, 89-90 

1 

Melmelada de préssec 

Des del mercadet del dissabte, carrego fins al cotxe una caixa de préssecs selectes. Són tan 

bonics que en realitat el que em ve de gust és posar-los en una panera i contemplar-ne els deliciosos 

colors. A l’únic llibre de cuina que per ara tinc aquí, trobo la recepta d’Elizabeth David per fer melmelada 

de préssec. No pot ser més senzilla: les dues meitats dels préssecs es bullen amb una mica de sucre i 

aigua, es deixen refredar, es tornen a posar al foc l’endemà, fins que la conserva s’assenta. Elizabeth 

David comenta: “Amb aquest mètode s’aconsegueix una confitura extravagant però deliciosa. 

Malauradament, de seguida tendeix a formar-se pel damunt una fina capa de florit, però això no afecta 

la resta de la melmelada, que de vegades s’ha arribat a conservar durant gairebé un any, i en cases 

humides.” Em preocupa una mica aquest comentari, i no parla de l’esterilització dels pots, ni esmenta 

que cal fixar-se en el so del segell hermètic, com feia la meva mare quan els seus grans pots de 

conserves de tomaca es refredaven. Recordo que la meva mare donava uns copets a la tapa per 

assegurar-se que s’havia tancat correctament. Per la manera com ho explica, sembla que Elizabeth 

David es limita a posar la conserva dins els pots i se n’oblida, i en treu tranquil·lament la capa de florit 

abans de posar-se una mica de melmelada a la torrada. I tanmateix, diu “extravagant però deliciosa”, i si 

Elizabeth David diu això, jo me la crec. Ja que tinc tots aquests préssecs, decideixo fer-ne servir uns 

tres quilos per a la confitura i menjar-nos la resta. Ens menjarem les confitures aquest estiu, abans que 

pugui formar-se una floridura poc mengívola, fins i tot en aquesta casa humida. En donaré algún pot als 

nous amics, que es deuen preguntar per què no estic pintant els porticons en comptes de anar traginant 

amb la fruita.   

Poso els préssecs en aigua bullent, tot observant com se n’intensifiquen els colors, després els 

trec i els pelo fàcilment. Aquesta recepta és fácil, ni tan sols cal afegir-hi unes gotes de llimona o un 

parell de ratlladures de nou moscada. Recordo que la meva mare hi afegia la llavor de dins del pinyol 

del préssec, un fruit secret amb aroma d’ametlla. Ben aviat la cuina s’emplena d’una dolçor que atreu 

les mosques. L’endemà, bullo els pots, mentre la fruita bull altre cop. Després hi fico la fruita. Tinc cinc 

magnífics pots de confitura de préssec, encara que no gaire dolça. 

 El forno de Cortona fa un pa cruixent al seu forn de llenya. L’hora de l’esmorzar és un dels meus 

moments favorits del dia, perquè els matins són frescos i no hi ha el més mínim indici de la calor que 

arribarà després. Em llevo d’hora i prenc un café i unes torrades a la terrasa enfront de la casa, on 

romanc asseguda si fa no fa una hora, llegint, amb les fileres verd fosc dels xiprers retallades contra el 

cel, els turons prisats amb les seves terrasses d’oliveres, que no han canviat des que les estacions es 

van descriure als salteris medievals.  De vegades, més avall, la vall sembla un cossi ple de boira. Puc 
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veure figues verdes en dos arbres i peres en un arbre que tinc sota. Hi haurà bona collita. Oblido el 

llibre. Pastís de pera, salsa picant de pera, gelat de pera, figues verdes (ja hi haurà les vespes a les 

figues encara verdes?) amb carn de porc, bunyols de figa i pastís de nocciola. Que l’estiu duri cent dies.  


