
Microrelats SANT JORDI 2021 

Categoria Adulta 

 

Dijous (Blanchi) 

Com cada dijous des de fa més de trenta anys la Lluïsa preparava la taula per 

sopar, sempre dijous a les vuit. Esperava als seus tres fills. Ells sabien que des 

de la mort  del seu pare el sopar dels dijous era sagrat, a les vuit. 

Aquell dijous era Sant Jordi i la Lluïsa havia preparat el sopar preferit del seu 

marit fent honor al seu sant i a la Diada de Catalunya, varietat de verdures 

rostides amb pit de pollastre i cuscús. El Jordi des de sempre havia tingut cura 

de l’alimentació i malgrat totes les penúries ell sempre pensava en el benestar i 

la salut dels seus. I la Lluïsa apel·lant al record del seu marit i a mantenir les 

tradicions, cada Sant Jordi repetia el mateix menú, aquell any, el dijous a les 

vuit. 

Per ella era el millor moment de la setmana, el dijous, ajuntar-se amb qui més 

estimava i sopar amb qui donava sentit a la seva vida. Ells portaven el vi, les 

paraules, els riures, ella el menjar i els escoltava atenta, orgullosa i els 

estimava una miqueta més, si és que era possible, cada dijous a les vuit. 

• Vot Popular: 2 

• Vot Professional: 7 

 

El drac de xocolata (Cristòfol Martín) 

 

Aquest Sant Jordi plou. Les botiguetes s'aixopluguen i les flors ploren gotes 

transparents. Busco en les meves butxaques les poques monedes que em 

queden remirant, una darrera l'altre, les pastisseries endiumenjades amb roses 

vermelles. Vull comprar el pastís de Sant Jordi al meu fillol. Els preus em 

sobrepassen i quasi en el moment de defallir, trobo una petita fleca amagada 

on una dona grassoneta em ven un pastís en forma de drac. És de xocolata, 

amb cireretes als ulls i crema decorada amb maduixes simulant el foc. Molt 

cofoi, agafant fort el pressent com si hagués de fugir, enfilo cap al meu destí. 

Una sensació estranya m'envaeix, perquè el braç se'm doblega per l'augment 

de pes sobtat. Quan arribo a la casa, un xicotet il·lusionat obre la porta. 

Neguitós, vol veure el pastís. Quina ha estat la nostra sorpresa quan sota del 

paper decorat de l'embolcall ha sortit un drac petitó que ha acaronat al nen amb 

la seva llengua de crema. El meu fillol em mira agraït i em diu. "Tiet, veus com 

per Sant Jordi el drac també pot ser bo I dolç”. Tot és relatiu. 

• Vot Popular: 12 

• Vot Professional: 8 



Demà (Emdar) 

I fora nit trencada quan el sopar fos fet i preparat. Hores a les espurnes 

esperant, aguaitant, com el foc enfilava imprimint se força, seu esperit, entre 

fiblades roges de carn i guarnició.  

Tard se’ns feia, però no importava.  

Per fi ens veiem, tots plegats, en aquella casa rural anul·lada feia més d’un 

any. A l’aplec del Foc, envers el seu costat. Tots fèiem pinya, tots gaudíem 

l’instant en aquest 23 d’abril d’un nou any, d’un 2022 per emmarcar.  

Tot havia canviat però érem els mateixos. Les flames dansaven entre els 

nostres “com estàs?”, “com va ser donar a llum?”, “que tal la vida de cassats i 

confinats?”. Somrèiem, com somriu el foc quan, com un escultor, dona forma i 

gust al menjar.  

A la calor de tots, fèiem un bon fort.  

A taula ja tots, graellada per compartir: no hi ha més por. Un sopar a la vora de 

la llar, entre amigues i familiars, entre germans i companys. I un bon tiberi 

davant com endavant és el nou demà. La nit es Jove i més la Normalitat.  

Rosses a regalar, poemes per cantar i la família i amistats ben estretes al 

costat.  

• Vot Popular: 3 

• Vot Professional: 7 

 

Pàgina 15 (Flor d'estiu) 

Avui posen la darrera fusta de la paret de la llibreria. És la paret. Tothom en 

parlarà, ja veureu. Ha quedat tan preciosa! I encara falta col·locar-hi el material. 

Han començat a arribar les primeres caixes. Tot i que estan embalades, em 

preocupa que se m'hagin ajuntat les primeres comandes amb les obres. No sé 

com reaccionaria si el primer llibre que volgués col·locar a la millor prestatgeria 

del món tingués restes de pols...No ho suportaria. Mira, millor que no hi pensi, 

ja m'ho trobaré. Demà m'hi poso.  Sens falta. Però és que després de tants 

anys treballant per aquest somni, que se m'hagin acumulat totes aquestes 

tasques a tres dies de Sant Jordi a la 'pàgina 15'... M'encanta el nom que li hem 

trobat. Trobo que li dona molta personalitat i fuig dels noms més típics i tòpics 

del sector. I ara, estic contenta per una altra cosa. He vist que han començat 

les obres al local del costat. He fet el xafarder i es veu que obren un 

establiment d'aquests que s'han posat de moda que en diuen de menjar lent. Ni 

fet a mida. Podran comprar un llibre i començar-lo mentre dinen tranquil·lament 

un bol d'amanida amb productes de proximitat. Què pot anar malament? 

• Vot Popular: 11 

• Vot Professional: 7,3 



MENÚ LITERARIO 23 DE ABRIL DE 2021 (Torponcio Linares) 

(Un menú para todos los gustos) 

ENTRANTES 

- Pica pica de gigantes y molinos con arena de la mancha 

- Croquetas al estilo Patrick Bateman 

- Ensaladilla “del Doctor” con toques de polvorón de la estepa 

- Comisario Montalbán en escabeche (Última unidad) 

PRIMEROS 

- Anillos de calamar de Gollum en salsa élfica 

- Sopa de letras (durdoea dmaezno)  

- Revoltillo de 25 ajos tiernos y 25 cebolletas con esferificación de sol y 

sombra (Plato picante)  

- Redondo de ternera con txatxingorris y esencia mitológica de Basajaun, 

Tarttalo y Inguma (Para estómagos exigentes) 

SEGUNDOS 

- Lomo de ballena al arpón con salsa de whisky Dyc   

- Carne roja de loba negra con espuma de Martini bianco (el rey del 

vermouth) 

- Salmón ahumado bajo una cúpula de niebla (Plato no apto para 

cardiacos) 

- Libros varios, S/M, cocinados a baja temperatura (232,8 ºC)  

POSTRES 

- Bomba de chocolate: Hansel y Gretel bañado en cremoso de Willy 

Wonka (Suplemento de 5 € con Umpa Lumpa) 

- Highlanders con mantequilla, azúcar y corona de dulce de leche. (Plato 

empalagoso… pero muy solicitado) 

- Natillas Nautilius (solo los viernes durante el mes de julio)   

 

• Vot Popular: 4 

• Vot Professional: 6,6  

 



Un Sant Jordi especial (Icelandic Cat) 

Com la senyora Dalloway, la Joana compraria ella mateixa les flors, dues roses ben 

formoses per Sant Jordi. La Marga s’ho mereixia. En arribar a casa, col·locà les roses 

sobre la taula, i es disposà a preparar el sopar. Seria una vetllada especial, un Sant 

Jordi diferent… En honor a la Marga, nascuda a Caldetes, prepararia tot de receptes 

de temporada de la cuina maresmenca, no havia escatimat en res. De primer ofegaria 

uns pèsols floreta de Llavaneres amb botifarra negra, el caviar verd!, en diu la Marga. 

Mentre cuinava els escamarlanets d’Arenys, es va posar una copa de vi blanc d’Alella, 

lleugerament afruitat. La Piula, la gateta de la Marga, seguia atenta amb la mirada les 

passes de la Joana. Per completar el menú, prepararia unes maduixes amb xocolata, 

però només les cobriria fins a la meitat, potenciant la combinació dolça i àcida de les 

postres. La taula feia goix, aquest seria el primer Sant Jordi sense la Marga, un 

conductor ebri l’havia atropellat, acabant amb els somnis de les dues… Però, avui no 

volia recordar tristeses, volia celebrar-ho. - Va per tu Marga! - digué, mentre aixecava 

la copa de vi per brindar. 

• Vot Popular: 87 

• Vot Professional: 7,6  

 

 

Alimentarnos de vida (TRASLUCHADA) 

Veintitrés de Abril, manteles de lino, copas relucientes, cubiertos de plata, una 

vela…: nervios y un primer “Te quiero”. 

Mesa para diecisiete, entrantes, marisco, turrón, neulas y un brindis con cava…: 

la alegría de estar juntos un año más. 

Anna trae una tortilla, Adriana quesos, Marta el vino- a ver con qué nos 

sorprende.., Eva el postre y la otra Anna, pone casa y embutidos…: confidencias, 

risas. 

Unos preparan el fuego, otros la “coca de recapte” y la “butifarra d’ou” . Cervezas 

y saludos. Ya tenemos amigos y llama: calçots al fuego. Peligro y emoción por 

no quemarse, humo y un olor indescriptible…, único. Todos de pie,con baberos, 

sonriéndonos. Porrones de vino en las mesas. Pelamos los calçots, untamos en 

salsa (¡qué rica!)… y.. ¡mano negra arriba!, listos para el primer bocado ¡Mmm!… 

. Pan y carne a las brasas. Ahora sí, nos sentamos y seguimos conversando 

entre sorbo y sorbo de vino, así desde hace más de veinte años...: Amistad. 

Voy a ver a la abuela, huele a bizcocho y a leche quemada, se le salió del cazo 

otra vez… amor y recuerdos. 



El placer de alimentarnos y cocinar nos llena de emociones. Teje nuestros 

recuerdos, nuestras vidas. 

• Vot Popular: 10 

• Vot Professional: 6,6  

 

 

Pensaments d’un enamorat (Martí) 

Els dies passen, i amb la rutina el temps quasi ni es pot assaborir, i de sobte em sento com si 

més gent pogués estar llegint els meus pensaments. Pot ser efecte de la fantàstica "medicació" 

mai receptada o que simplement tantes estones de soledat ja m'estan tornant boig. 

Sigui com sigui, em presento. Sóc en Pep i, ja que som a 23 d'abril, us explicaré que fa 3 mesos 

4 dies i 5 hores que, qui creia que era l'amor de la meva vida va decidir seguir el seu camí lluny 

de mi. 

Em trobo aquí tirat al sofà, mirant Netflix de forma compulsiva en un fallit intent de no estar 

recordant-lo, però sembla inevitable que acabi pensant en la petita rutina de la nit de sant Jordi, i 

els fantàstics sopars. 

Sembla ridícul com et curraves de forma paranoica aquell moment, i com et passaves hores i 

hores cuinant plats deliciosos. Recordo aquell any que et vas posar especialment sensible amb el 

menjar saludable preparant un wok de quinoa amb gambes gloriós, però de tota aquella nit 

intensa, recordo la conversa que vam tenir tot menjant. Era en aquells moments quan realment 

em demostraves qui erets i tot el que m'agrades... seguim la Marató de Netflix. 

• Vot Popular: 25 

• Vot Professional: 7,3 

 

 

09. 25 D'ABRIL (Rosa d'abril)  

25 d'abril, en Jordi, un estudiant de química de l'Autònoma, ja cansat de les llargues jornades 

al tren, decideix buscar-se un pis més a prop del campus i així dormir una mica més. Comença 

a donar veus, i de seguida troba una ganga, però un gran dubte l'assalta…Si una cosa li agrada 

més al Jordi que barrejar ingredients al laboratori, és menjar les fórmules culinàries que 

preparen a casa seva: fideuà, fricandó,trinxat, crema catalana... Comença a atabalar-se... Que 

faré si amb prou feines me'n surto amb una truita a la francesa? Decideix anar a veure a la 

seva àvia,parlar amb ella sempre l'ha ajudat.Queden per berenar a aquell lloc que tant els hi 

agrada, arriba uns minuts tard i ella ja és allà, esperant pacient. Amb les presses al principi no 

veu que a la taula hi ha un paquet... -Àvia i això?? Que m'ha passat per alt? - Ella somriu -Jordi 

entenc que no celebris el Sant, però va ser la diada abans-d'ahir!, i crec que arribo en bon 

moment... - En Jordi agafa el paquet, pesa bastant,comença a desembolicar-lo i... Un llibre de 

receptes! L'àvia s'ha avançat i ha resolt tots els seus maldecaps! 

• Vot Popular: 3 

• Vot Professional: 7,6 



 

 

10. EL TERRAT (Sàpiens)  

La llum entra per la finestra, comença un nou dia de Sant Jordi. Avui és diferent ja que per 

primer cop estic sol, sense tu. Recordo les rutines del nostre dia preferit: passejar, menjar, 

concerts i llibres en un dia intens però tranquil. El sol escalfa a mesura que el dia desperta, 

sembla que farà bo. Em vesteixo i baixo al forn. Compro el pa i unes galetes que el forner 

m’explica que són ecològiques. Retorno a casa i em preparo un cafè amb llet amb cereals. Com 

fa sol decideixo pujar al terrat a esmorzar.      

Em desperto amb el gat mossegant-me els peus, deu tenir gana. Li poso el seu menjar en un 

bol i em preparo per fer uns exercicis de ioga, aprofitant la llum que entra per la finestra. Una 

vegada acabo, la gana ja desperta i em preparo un petit entrepà i un suc de taronges agafades 

del poble dels meus pares. Recordo que ahir vaig deixar roba estesa al terrat, així que agafo 

l’esmorzar i pujo al terrat.   

A partir d’aquí la imaginació del lector, acabarà aquest relat, que l’escriptor ha començat. 

• Vot Popular: 31 

• Vot Professional:  6,3 

 

 

11. UN MILOR FINAL (Un santgervasià cassolà)  

“I què en farem d'ell?”, es preguntaren els vilatans. Després de rumiar-ho una bona estona i 

conscients que no es podia malbaratar res, anaren per feina. Dos dies i dues nits més tard, 

només quedà l'esquelet de la bèstia, i el rebost de totes les cases de la vila abastit fins la 

primavera vinent: carn de drac en salaó, fumada, dessecada, en vinagre, en salmorra i tota 

mena d'embotits, fins i tot en sobrà per preparar un bon àpat en honor del valerós Jordi. 

Durant les postres, el trobador de la vila improvisà una cançó en memòria de la gesta. Poc 

abans d'acabar el seu cant, la princesa l'aturà: “L'esquarterament del drac no queda gaire 

elegant. Cert que hem aprofitat tot el que en podíem treure, però hauríem de buscar un millor 

final”; el trobador accedí a la petició i, amb veu clara i profunda, relatà com el drac es va 

fondre amb la terra, d'on va néixer a l'instant un roser de flors ben vermelles. 

• Vot Popular: 8 

• Vot Professional: 8,6 

 

 


