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A la meva mare, que em llegia poemes, 
i al meu pare, que m’explicava contes

                abans d’anar a dormir.

 I a la meva germana, que ja dormia.
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Pròleg

pròleg

Com aquell qui es posa a preparar per primera vegada unes postres 
casolanes per a la colla d’amigues i amics que vindran a sopar, així 
ha nascut aquest recull.

D’un amor natural i de l’esglai d’aquesta primera vegada, verge 
de precedent.

L’elaboració s’ha anat pastant amb la trempera de les paraules 
que, a voltes folles i a voltes assenyades, al seu aire han fet dansar 
els versos i quallar les lletres en petits escrits amb una gran fal·lera: 
que la singular explosió de sensacions en degustar-les us faci gaudir 
d’aquesta tan especial primera vetllada.

Preparades amb cura, joc i enginy per ser degustades en qual-
sevol moment i en qualsevol lloc, amb la pressa dels nostres dies o 
l’enyorada calma de l’ahir.

Que us acompanyin a la vora, a la tauleta de nit, al cistell, a les 
butxaques o a la motxilla unes tan variades Postres del dia i, qui sap, 
potser es convertiran en un record bell de la nostra primera trobada, 
que formarà part de les vostres receptes de l’ànima. 

Que la lectura de Postres del dia vagi de gust.

RicaRd faRRé BaldRich

Postres del dia.indd   4 11/02/20   13:10



5

POSTRES DEL DIA

4 5

S’ajunten en aquest recull dues de les meves passions més co-
negudes: les postres, que li donen nom sense receptes, i la paraula, 
carregada d’absurditat i sentiment destil·lat.

Agrupats en típics tipus de postres, lletres i versos s’uneixen en 
eclèctics estils per ser llegits i digerits al gust del comensal.

carta de postres
Panellets ....................................................................................7
Crema catalana ....................................................................... 15
Mel i mató ................................................................................ 25
Braç de gitano.......................................................................... 31
Pa amb vi i sucre ..................................................................... 37
Codonyat amb moscatell ......................................................... 45
Pets de monja .......................................................................... 53
Postres de músic ..................................................................... 61
Macedònia ................................................................................ 71
Pa de pessic ............................................................................. 79
Carquinyolis ............................................................................. 91
Coca de Sant Joan ................................................................... 97
Gelat de torró ......................................................................... 103
Flam d’ou ............................................................................... 111
Coulant de xocolata ............................................................... 117
Trufes gelades ....................................................................... 123

Això sí, l’únic risc que es corre amb l’afany de degustar-los tots de 
cop és el d’acabar empatxat. Si això us passés perquè la vostra gana 
és llépola de mena, que l’empatx us sigui poètic.

Ja ho diuen, ja: sempre queda un racó per a les postres!
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Nota de l’autor: Hi ha poemes i escrits amb títol i d’altres no; això no és 
fruit de cap fet raonat, simplement alguns han nascut amb títol de barret i 
d’altres no.

Faig aquest breu aclariment per evitar enraonia punyetera, uns no són 
més preferents que els altres, amb títol o sense tots són estimats. Si aquest 
fet us trasbalsés, podeu titular els que no tenen títol, sempre que gaudiu 
de bon gust.
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paNellets

Postres del dia.indd   7 11/02/20   13:10



8 9

Ricard Farré Baldrich

1

Ja ha fugit,
sent de dia,
el somni
de la nit.

2

Racó de rebost
on sens saber cuinar-les
hi guardo les pors.
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3

A l’últim segon
no li demanis massa,
està cansat
des de fa temps.

petó de pel·lícula

El primer petó
dins nostra pel·lícula
ha quedat filmat.
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somriure corcat

Tan bell somriure
ara corcat
es va perdent a trossos.

ara

Potser només ara
és aquell millor moment,
fem-lo tot nostre.
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4 

Una flama encesa
consumeix amb lleugeresa
els teus dies bons.

5

L’anhelat amor
s’amaga en el laberint
esperant l’estima.

Postres del dia.indd   11 11/02/20   13:10



12 13

Ricard Farré Baldrich

primer últim dia

Quin dilluns
tan diumenge
on tot acaba
i comença de nou.

6

Aquesta mirada
plena de vida
que mata.
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7

El silenci
i el soroll
ballen,
en revolució.

8

Entre plors 
neda la pena
del minyó 
que no riu. 
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9

L’enyor de la teva fugida
només l’omple el teu retorn.

adeu

Fins l’últim segon
la història del teu adeu
és plena de vida.
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