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L’Esmeralda 

De les múltiples regions de la Belle France, se’n destaca una el nom de la qual provoca una viva 

lluïssor als ulls del gurmet, un enrojolament d’expectació a les seves galtes; un nom que amara per 

endavant les seves papil·les de saliva, i és el nom tan eufònic de Perigord. Aquí, els castanyers i els 

noguers tenen una mida prodigiosa; aquí, les maduixes silvestres són tan intensament perfumades com 

el boudoir d’una cortesana. Aquí, les pomes, les peres i les prunes contenen sucs sublims dins la pell; 

aquí, la carn dels pollastres, dels ànecs i dels colomins és ferma i blanca; aquí, la mantega és tan groga 

com la llum del sol i la crema que corona la manteguera és prou espessa com per fer-hi aguantar en 

equilibri un got de vi al capdamunt. A més de totes aquestes delícies, el Perigord brinda un premi 

suprem que s’amaga sota el terra margós dels boscos de roures: la tòfona, el fong troglodític que viu 

sota la superfície de la terra de la forest, negra com un gat de bruixa, deliciosa com tots els perfums 

d’Aràbia. 

En aquesta esplèndida part del món, hi vaig descobrir una vila encantadora i vaig parar al 

diminut hostal de la localitat, que es deia “Les Trois Pigeons”. L’hostaler, en Jean Pettione, era un 

individu jovial amb una cara que el vi havia tornat tan rubicunda com una poma camosa. En aquella 

etapa de la tarda, els boscos estaven en el seu millor moment, i formaven un preciós tapís de colors que 

anaven del daurat al bronze. Amb el desig d’adelitar-me amb la seva contemplació, vaig demanar a 

monsieur Pettione que em preparés un bon berenar i em vaig endinsar amb el cotxe per un camí rural. 

Després vaig deixar el vehicle aparcat i em vaig ficar al bosc per gaudir d’aquella magnificència de 

colors, com també de les estranyes i màgiques formes dels bolets verinosos que creixien arreu. Al cap 

d’una estona, em vaig asseure en el tronc robust d’un roure anyenc per assaborir el berenar i, quan 

acabava de cruspir-me’l, vaig sentir una remor entre les seques falgueres rogenques, i per entremig va 

aparèixer un porc enorme. L’animal es va quedar tan sorprès de veure’m a mi com jo de veure’l a ell. 

Ens van contemplar l’un a l’altre amb interès. (...) 

 

- L’Esmeralda és més que una mascota –va replicar monsieur Clot, amb veu apagada i un to 

reverend-; l’Esmeralda és la campiona de les truges tofonaires del Perigord. Ha guanyat quinze vegades 

la copa de plata per posseir el nas més sensible de tots els porcs de la comarca. Una tòfona ja pot estar 

enterrada vint centímetres sota terra al bosc i a quinze metres de distància de l’Esmeralda, que ella la 

descobrirà sense equivocar-se ni una sola vegada. L’Esmeralda és com..., és com..., bé, és com un 

porc exocet.  

-Notable! –vaig dir. 

-Demà al matí, a les vuit, si sou tan amable d’acompanyar-nos, portarem l’Esmeralda al bosc, i 

podreu veure amb els vostres ulls els poders que posseeix. I després, si ens feu l’honor de quedar-vos a 
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dinar, nosaltres estaríem encantats. Us puc assegurar que la meva muller, l’Antoinette, és una de les 

millors cuineres del districte. (...) 

 

L’endemà al matí feia un dia sec i assolellat, el cel era blau com una miosotis i la boira reposava 

embolcallant els arbres com un xal. Quan vaig arribar a la masia, monsieur Clot, amb el seu posat 

desconjuntat, feia els últims tocs a la toaleta de l’Esmeralda. Li havien untat les peülles amb oli d’oliva 

(de la primera premsada), l’havien estrijolada curosament i li havien posat unes gotes especials als seus 

ulls diminuts. I ara venia el toc final. Va aparèixer un petit flascó de Joy i li’n van ser posades unes 

gotetes darrere de cadascuna de les caigudes orelles. Finalment, li van col·locar un suau morrió de pell 

de camussa al musell per evitar que sentís la temptació de devorar les tòfones que trobés. 

-Voilà! –va exlamar monsieur Clot, triomfalment, agitant la fanga tofonaire-. Ara ja està a punt per 

a la cacera. 

Les hores següents van ser instructives, ja que jo no havia vist mai cap porc tofonaire en 

actitivat, i encara menys un animal tan meravellosament versat en aquell art com l’Esmeralda. La truja 

es va endinsar en la roureda que envoltava la masia de monsieur Clot, amb tota la pausada dignitat 

d’una cantant d’òpera madura durant una nova representació de comiat. Mentre caminava, cantussejava 

adelitant-se en una sèrie de grunyits en falset. Al cap d’una estona, es va aturar, va aixecar el cap, 

tancà els ulls i aspirà profundament. Tot seguit, va avançar fins al peu d’un roure venerable i va 

començar a ensumar el sòl i la capa de fulles seques. 

-Ja n’ha trobat una –va exclamar monsieur Clot i, apartant l’Esmeralda cap a un costat, va 

enfonsar la pala en la terra del bosc. 

Quan la pala va tornar a sortir-ne, duia en equilibri una tòfona de la mida d’una pruna, negra i 

flairosa. Per bé que la sentor de la tòfona era forta i agradable, jo no comprenia com l’Esmeralda, 

perfumada com anava amb Joy, podia haver detectat la presència del fong. Amb tot, per demostrar que 

no era una xamba, durant l’hora següent en va trobar sis més, cadascuna tan grossa com la primera. 

Les vam portar totes triomfalment a la masia i les vam lliurar a madame Clot, que, amb la cara encesa, 

delicadament rosada, feinejava a la cuina. L’Esmeralda va ser tancada a la seva impol·luta porcellera i 

premiada amb una recompensa: una baguette tallada pel mig i farcida de formatge. Monsieur Clot i jo 

ens vam obsequiar amb Kir. 

Després, la madame ens va cridar a taula. En Juan s’havia posat –crec que en honor meu- 

americana i corbata, i monsieur Clot s’havia tret la boina. El primer plat, servit en uns bols de ceràmica 

preciosos i finíssims, del tosc color marró de les fulles autumnals, va consistir en un suau brou de 

gallina, en el qual nedaven unes delicioses rotllanes de ceba i uns daurats rovells d’ou. El plat següent 

va ser una grossa truita, sense espina i curosament farcida amb una mousse de castanyes i fonoll 
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finament trinxat. L’acompanyaven un pèsols, dolços com el sucre i uns patates diminutes en un bany de 

menta. Tot això no havia estat més que la preparació per al moment final: el plat que tots esperàvem. 

Madame Clot es va endur els plats i en va posar de nets, calents com pans acabats d’enfornar. 

Monsieur Clot, en una callada cerimònia, va destapar hàbilment un Château Brane-Cantenac del 1957, 

n’ensumà el tap, va abocar-ne unes gotes en una copa neta i el va assaborir un instant. Em va recordar, 

irresistiblement, l’Esmeralda amb el seu formatge. Va assentir aprovadorament amb el cap i després va 

servir el vi, roig com sang de drac, a les nostres copes. En aquell moment, com si hagués estat 

programat, la madame va fer la seva entrada de la cuina amb una plàtera en la qual reposaven quatre 

boles de pasta fullada, grogues com el blat madur. Amb tota cura en va dipositar una a cada plat. 

Nosaltres estàvem callats, com si fóssim a l’església. Lentament, monsieur Clot va alçar la copa, va 

brindar de primer amb la seva esposa, després amb mi i finalment amb en Juan. Tots vam beure un 

xarrup de vi i el vam glopejar, tot amarant-nos-en les papil·les a manera de preparació. Foren alçats els 

ganivets i les forquilles, la fràgil closca de pasta daurada es va partir, com la d’una nou, i de l’interior de 

la pasta en va sortir aquella fragància increïble, la sentor d’un milió de forets autumnals, deliciosa, 

summament apetitosa i absolutament distinta de qualsevol altre gust o flaire del món. Vam menjar en 

reverent silenci, car fins i tot els francesos deixen de xerrar per menjar. Quan l’última engruna se’m va 

haver fos a la boca vaig alçar la copa. 

-Madame Clot, monsieur Clot, Juan, permeteu-me fer un brindis. A la salut de l’Esmeralda, la 

truja més extraordinària del món, sense parangó entre la raça porcina. 

-Gràcies, gràcies, monsieur –va fer monsieur Clot, amb veu tremolosa i llàgrimes als ulls. 

Ens havíem assegut a taula a les dotze en punt ja que, com és ben sabut en els cercles mèdics 

francesos, si el dinar es demorava més enllà de migdia la cosa podia tenir conseqüències fatals per al 

ciutadà francès. Havia estat de tal magnitud l’abundància de menges que madame Clot ens havia servit, 

que quan m’acabava el suflé de prunes clàudies amb nata, seguit d’un formatge chantal exquisit, no em 

va sorprendre gens, en consultar el rellotge, de veure que ja eren les quatre de la tarda. Tot refusant el 

cafè i el conyac, vaig dir que me n’havia d’anar i que aquell havia estat el dinar més memorable de la 

meva vida. (...) 


