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El mercat 

Els dies de mercat hi ha un parell de carrers tancats al trànsit. Els venedors arriben d’hora i 

treuen, de camions o furgonetes especials, el que sembla seccions senceres de supermecat. En una 

parada venen pecorino local, formatge de llet d’ovella, que pot ser dolç o cremós, o d’anyada i fort com 

un corral, junt amb unes quantes boles de parmigiano. El formatge d’anyada és saborós i s’esmicola 

fàcilment, i em resulta agradable anar rosegant-lo mentre tombo pel mercat. 

Estic buscant i reunint els ingredients per al sopar amb uns nous amics. Els meus llocs preferits 

són els dels dos mestres de la porchetta. El porc sencer està estès sobre el taulell de tallar, amb una 

mica de julivert entremig de la cua i una poma o un xampinyó gran a la boca. De vegades el cap tallat és  

en un costat, contemplant la resta del seu cos, que s’ha farcit d’herbes i trossos de les orelles, etcètera 

(més val no fixar-s’hi gaire), per rostir-lo després en un forn de llenya. Es pot comprar un panino (un 

panet cruixent) sense res més que unes rodanxes de porchetta magra o amb una mica de greix, per 

emportar-te’l a casa. L’amo d’una de les parades de porchetta s’assembla molt a allò que ven: ulls 

petits, pell lluent i avantbraços bulbosos. Té els dits curts i rodanxons, amb les ungles menjades. Em 

somriu, lloant les virtuts del seu porc, però quan es gira envers la seva dona el seu to esdevé 

remugueta. Els seus llavis semblen fixos en una mitja rialla tensa. Hi he comprat altres vegades, i la 

seva porchetta és deliciosa. Aquesta vegada compro a l’home menys sever de la parada del costat. 

Demano més sale, sal, per l’Ed, que és com s’anomena el farcit inqualificable que hi posen. M’agrada, 

però sempre acabo furgant-hi per veure si hi trobo alguna cosa rara. Encara que el porc és útil i apetitós, 

en totes les seves parts i preparacions, la porchetta, rostida a foc lent, deu ser la millor. Abans de 

continuar amb les verdures, veig un parell d’espardenyes grogues amb unes cintes per lligar-les als 

turmells; deixo les bosses de la compra mentre me n’emprovo una. Perfecta, i per menys de deu dòlars. 

Les poso al cistell amb la porchetta i el parmigiano. 

Els fulards (imitacions de Chanel i Hermès) i les estovalles de lli pengen dels tendals; sabó per al 

lavabo, cintes i camisetes escampades damunt de grans caixons i taules plegables. En aquest mercat, a 

més a més de comprar-hi menjar, pots vestir-te, plantar un jardí i comprar tot el que necessitis per a la 

llar. Hi ha una mica d’artesania local, però l’has de buscar. Els mercadets toscans no són com els de 

Mèxic, amb aquells meravellosos ninots, teixits i ceràmiques. És sorprenent que aquests mercadets 

encara es facin, tenint en compte la sofisticació de la vida a Itàlia i la qualitat de vida en aquesta zona. 

La tradició de la forja encara es conserva. De tant en tant veig uns bons capfoguers i unes pràctiques 

graelles per a les xemeneies. El que més m’agrada és un suport per al prosciutto, una barra de ferro 

muntada verticalment sobre un piló de fusta perquè sigui més fàcil tallar-lo. Potser algun dia m’adonaré 
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de quant necessito el prosciutto i me’n comparé un. Una setmana vaig comprar unes senalles fetes a 

mà amb branques fosques i flexibles de salze. Les grans són perfectes per posar-hi estris de cuina i les 

petites, de forma rodona, per als préssecs i les cireres madures. Una dona ven estovalles velles i jocs 

de llit amb grans inicials que deu haver anat reunint entre diferents granges i pobles. Té tres munts de 

randes que groguegen. Potser una part hagi estat confeccionada en una illa pròxima al llac Trasimeno, 

la Isola Maggiore. Allí les dones encara s’asseuen a la porta de casa a teixir sota la llum de la tarda. 

Trobo dues enormes fundes quadrades per a coixins, amb randes i llaços…, deu mil lires, com les 

sandàlies: sembla que avui sigui el número màgic. Ara doncs hauré de comprar coixins fets a mida. 

Quan compro uns draps de cuina de lli ratllat, veig diverses pells de cabra que pengen d’uns ganxos. 

Quedarien la mar de bé al terra de cotto de casa meva. L’home només en té quatre i són molt petites, 

però diu que tornarà la setmana entrant. Em vol convèncer que, sigui com sigui, les pells d’ovella 

quedarien millor, però no m’agraden. 

 Encara em queden coses per comprar, pero m’aturo al bar a prendre un cafè. De fet, és només 

l’excusa per mirar. La gent dels voltants no ve només per comprar al mercat, també es reuneixen amb 

amics, fan negocis. Un agradable batibull de veus embolcalla el mercat i les zones properes. Molta gent 

parla el dialecte local de la Val di Chiana (…). Fora del bar s’amuntega gairebé un centenar d’homes, 

grups de camperols. Uns quants juguen a cartes. Les seves esposes estan entre la gernació del mercat, 

carregant els cistells amb gerds, alfàbrega amb les arrels encara penjant, xampinyons secs, i potser 

algun peix de l’única parada que ven productes de l’Adriàtic. A diferència dels italians, que es beuen el 

dit d’espresso d’un glop, jo em bec el meu cafè negre, negre, tot xarrupejant. 

Una amiga diu que Itàlia s’està tornant com la resta del món..., s’està homogeneïtzant i 

americanitzant, diu amb menyspreu. M’agradaria portar-la cap aquí i que veiés el que jo estic veient. 

L’aspecte dels homes reflecteix la vida que porten..., encara que suposo que això sempre passa. Treball 

dur, cossos i rostres ferms. Tots són prims, no tenen ni un quilo de més enlloc. Semblen colrats pel sol, 

tan profundament que de ben segur no estan pàl·lids ni a l’hivern. La seva roba de camp és pràctica, 

amplosa... També hi percebo una dignitat natural. Evidentment, n’hi deu haver d’astuts, cruels, però 

semblen totalment presents, clars i vius. (…) 

A casa, planifico els menús a l’avançada, encara que sovint improviso segons el que hagi 

comprat. Aquí, no em poso a pensar fins que no veig els productes que hi ha frescos cada setmana. 

Tinc tirada a comprar més del compte. M’oblido que a casa no tinc deu persones afamades per 

alimentar. Al començament em disgustava molt quan, després d’uns quants dies, em disposava a cuinar 

els pèsols o les tomaques i descobria que s’havien fet malbé. Finalment vaig comprendre que el que 

compres cada dia està llest per ser cuinat… que ha estat collit aquest mateix matí, al punt. Això explica 

un altre misteri. No havia arribat a entendre per què les neveres dels italians eren tan petites fins que  



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, 127-133 

3 

em vaig adonar que ells no emmagatzemen el menjar com fem nosaltres. El gegant que tinc a casa 

comença a semblar quasi institucional comparat amb la miniatura de frigorífic que tinc aquí.  

Fa dues setmanes hi havia carxofetes púrpures amb tiges llargues. A l’Ed i a mi ens encanten 

cuites i farcides amb tomaca, all, pa sec i julivert; un cob fetes, s’amaneixen amb oli i vinagre. Avui no 

n’hi havia ni una. Els fagiolini, bajoques verdes fines, són irresistibles. En preparo dues amanides, 

perquè les bajoques també quedarien bé amb vinagreta d’escalunya? Per què no? Compro nectarines 

per esmorzar, però per a les postres d’aquesta nit les cireres seran perfectes. En compro un quilo, i vaig 

a l’altra banda del mercat a veure si trobo un estri per treure’n els pinyols. Com que no sé quina paraula 

utilitzen, em veig confinada al llenguatge dels signes. Sé dir ciliegia, cirera, i això m’ajuda. M’he fixat 

que, a Itàlia i França, els cuiners no treuen el pinyol de les cireres quan les serveixen per postres, però 

tot i així jo m’estimo més treure’ls-el. Les banyaré en Chianti amb una mica de sucre i llimona. Em 

decideixo també a comprar unes patatones grogues encara mig cobertes de terra. Les passes per 

aigua, una miqueta d’oli i romer, i es fan al forn. 

Podria comprar el que em fa falta per al dinar d’avui aquí mateix. Passo vora les gàbies de 

gallines de Guinea, d’ànecs i pollastres, també de conills. La meva filla va tenir una vegada un conill 

negre d’angora com a mascota, així és que em resulta difícil mirar amb indiferència els dos conillets 

clapejats que roseguen pastanagues dins una bossa empolsegada de la companyia Alitalia; no suporto 

imaginar-me’ls tremolant al maleter del meu cotxe. M’estimo més comprar la vedella a la carnisseria, tot 

i que també em costa. Sé que no és lògic. Si pots menjar carn, també pots veure d’on ha sortit. Però els 

caps flàccids i els ulls closos de les guatlles i els colomins m’impressionen. Caps de gall, potes de 

pollastre (amb les ungles grogues, com la senyora Ricker, la companya de les partides de cartes de la 

meva àvia), la pell de l’animal per demostrar que és un conill i no un gat, vaques senceres penjades per 

les potes, amb un tros de paper sota per recollir les gotes de sang que encara en puguin caure…, totes 

aquestes coses fan que se’m regiri l’estómac. No crec que ningú es pugui menjar aquestes galtes 

peludes. Quan era petita, una vegada em vaig asseure a mirar com la nostra cuinera li retorçava el coll 

a un pollastre i després li arrencava el cap d’una estrebada. El pollastre va fer uns quants tombs, 

borbollejant sang, abans de desplomar-se fent sacsades. M’encanta el pollastre rostit, però, en podria 

retorçar alguna vegada un coll?  

Carrego tant com puc. La propera parada és la cantina cooperativa per comprar-hi un vi local. 

Cap al final de la línia sinuosa que formen les parades del mercadet, hi ha una dona que ven flors del 

seu jardí. M’embolica un ram de zínnies roses amb paper de diari i el poso entre les nanses de la bossa 

de la compra. El sol és ferotge, i la gent està començant a tancar per fer la becaina. Una dona que no 

ha venut quasi cap de les seves tovalloles grogues i de ratlles sembla cansada. Foragita el gos que està 

dormint a la seva cadira plegable i s’asseu a descansar una mica abans d’arreplegar-ho tot.  
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Quan ja me’n vaig, veig un home amb un jersei, malgrat la calor. El maleter del seu minúscul Fiat 

és ple de raïm negre que s’ha estat rescalfant al sol durant tot el matí. La flaire vinosa, de florit i violeta 

m’impulsa a aturar-me. L’home me n’ofereix un gra. La dolcesa del raïm m’esclata al paladar. Mai en ma 

vida he tastat quelcom tan essencial com el raïm. Fins i tot fan olor de púrpura. El seu gust és més antic 

que els etruscs i, tanmateix, profundament fresc i agradable. M’atordeix. Que saborosos els grans 

enormes, el munt de raïms polsegosos que omplen dues o tres cistelles. En demano un grappolo, un 

raïm, desitjant que el seu sabor m’acompanyi tot el matí. 

A mesura que vaig buidant els cistells de la compra, la cuina s’emplena de l’aroma de les fruites i 

les verdures rescalfades al cotxe. Qualsevol que arribi a casa des del mercat, ha de sentir-se impulsat a 

escampar les tomaques, les albergínies (melanzane sona molt més autèntic que la paraula anglesa), els 

carabassons i els enormes pebrots a la safata que hi hagi més a l’abast i fer-los reposar. Em resisteixo a 

la temptació d’arreglar la fruita a les plàteres, excepte la que ens menjarem avui perquè és madura . Tot 

el que no ens hàgim de menjar ara ha d’anar a la nevera.  


