
MENJAR X ESTIMAR

PA + XOCOLATA + SAL
PA + OLI + SUCRE

SOPES  DE  PA I MENTA







Pienso mesa y digo silla,
Compro pan y me lo dejo,

Lo que aprendo se me olvida,
Lo que pasa es que te quiero.

Gloria Fuertes

………………………………..

Un bon tros de xocolata
i un bocí petit de pa,

són la solució més bona per berenar.
el pa sempre allarga massa,

la xocolata fa curt,
i així el conte de la vella

mai no surt.

Miquel Martí i Pol

………………………………..

¡Pan, pan, pan!
Grita el panadero

por las calles y avenidas.

¡Pan pan, pan!
Llama la vecina

que sale corriendo
desde la cocina.

¡Pan, pan, pan!
Pide la gente en la panadería
que toda ella es una gritería.

¡Pan, pan, pan!
con mermelada y mantequilla

es lo que comería

Roxana Hoces

POEMES O PAEMES?



Pan con xocolata
para berenar,
y la gente olvida
el pensar.

………………………………..

Hola amigos, hola pan y pa?
I xocolata i melmelada?  
Avui no han volgut sortir al carrer.

………………………………..

Pienso mesa pienso silla
y lo que quiero es
mantequilla y la voy a comprar
y no tengo el dinero así que voy
y no la compro, así que me voy a casa
y como pan con xocolata.

………………………………..

Quiero pan del panadero
Compro pan, pan del pan, panadero
Per si no ho sabíeu la solució
del meu berenar 
és el pa del xocolatero.

………………………………..

Yo quiero pan con 
chocolate y mantequilla
pero lo dejo para la 
vieja cocinera.

………………………………..

Pa, xocolata i una mica de sal
és la millor cosa per provar.
Em penso que m’he oblidat de 
cridar a la veina per menjar
pa i xocolata.



L L A R D E C A N S  É S  U N  R E S T A U R A N T  D E  C O S E S  B O N E S

MACARRONS. Me’ls fa la padrina. 
Me’ls menjo els dissabtes. 
M’agraden perquè són com a 
sequets. / A mi me’ls fa el meu 
pare. Em recorden a l’alegria, 
molta molta. Els menjo de tant 
en tant, els divendres.

CANALONS. Els fa la padrina. Els 
menjo els dies festius.

ESPAGUETIS. Me’ls fa el papa i 
la mama. Me’ls menjo el dissab-
te. La tomata m’agrada molt.

RAMEN. M’agrada perquè és una 
pasta que absorbeix el caldo i es 
queda el sabor dins. Només m’ho 
fa els dimecres la meva mare.

PAELLA. Me la fa el meu tiet, 3 o 
4 vegades l’any, per la festa i ani-
versaris. M’agrada perquè està bo. 
/ La fa la meva mare. Està bona.

ALBERGÍNIES FARCIDES DE CARN. 
Me les fa la padrina de Saroca 
quan vaig a dinar a casa seva. 
Té gust d’albergínia, carn, seva 
i all. Tenen gust salat.

CONILL. Me’l fa el papa i 
m’agrada rosegar. En menjo de 
tant en tant i m’agrada perquè té 
un gust diferent. 

TRUITA DE PATATA. M’agrada 
perquè el formatge m’agrada 
molt. Me’l fa el pare i la mare quan 
amb el padrí anaven a collir bolets.

CARAGOLS. Me’ls fa ma padrina, 
tiet o el meu pare. Els fem molt 
poques vegades, al meu jardí. 
Tenen un gust especial. Normal-
ment els fem els divendres.

SUSHI. M’agrada perquè té 
arròs, algues i peix. Me’l fan els 
dies de cole la meva mare.

PRIMERS PLATS

SEGONS PLATS

POSTRES

MADUIXES AMB XOCOLATA. M’ho fa 
la meva mare i el pare pel meu ani-
versari. Primer sento el gust de la xo-
colata i després de la maduixa.

Si una persona vingués a visitar el nostre 
poble, aquests són els plats que li oferi-
ríem en un restaurant imaginari, desplegat 
per tot Llardecans. Són amb els que nosal-
tres ens sentim estimats i estimades, els 
que més ens agraden!
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Primer salat, després dolç i àcid a la punta de la llengua. 

Salat a la gola. El gust del sucre amb oli s’ha convertit en salat. 

Era un gust raro, primer he sentit el salat al costat, 
després a la punta de la llengua he notat dolç, quan he tragat he notat l’oli. 

Jo he notat el gust a la punta de la llengua salat. 

He notat el gust a la punta de la llengua molt dolç. L’oli està líquid i el sucre no. 
El que he notat és esgarrifor al costat, i quan m’ha arribat al coll he notat l’oli. 

He notat el gust de l’oli perquè he notat algo molt fort a la llengua, 
i també he notat molt dolç del sucre. 

He sentit com sabor fort. He notat que al fons de la llengua he notat 
l’oli i el sucre, al mig de la llengua, al principi era dolç i gens amarg, però cap al final 

era una barreja entre dolç i amarg. 
Primer he notat un gust fort a la punta de l’oli, i després he notat una mica 

el sucre per tota la llengua. I he notat una esgarrifor a la gola de l’oli. 

Primer he notat un gust dolç i després un gust líquid, oliós. 

He notat a la llengua, al mig, molt dolç, i al final he notat l’oli. 

He notat una cosa dolça i líquida, 

i tota la llengua se m’ha fet aigua.

 PA AMB OLI I SUCRE
COM DESCRIURIES EL GUST QUE HAS NOTAT A LA LLENGUA?




