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Recordo perfectament el meu primer dia d’aquella feina. Sabia que seria un lloc 

molt diferent a tots aquells on havia treballat, m’havien parlat molt del seu caràcter 

sec i de la seva intransigència davant propostes diferents, tenia constància que 

allà treballaria sota molta pressió. Però m’era igual tot, la il·lusió que em feia haver 

aconseguit aquella feina, després d’anys d’estudi i voltes pel món, superava 

qualsevol comentari desmotivador que em fessin respecte com m’empitjoraria la 

vida al posar els peus en aquell restaurant. El segon millor restaurant del món. 

La xef, quaranta-dos cuiners, dos nois de pràctiques i jo, la nova ajudant de cuina 

a la partida d’entrants. I els meus nervis, ells també van venir amb mi el primer dia. 

Entrava a treballar a les 9 del matí, per la porta de darrere del restaurant, en ple 

centre de Barcelona. Portava el tratge nou i el meu maletí de ganivets (n’havia 

renovat algun per a l’ocasió). Vaig entrar, vaig saludar a dos companys que 

parlaven, ullerosos i cansats, de la duresa del servei del dia anterior i me’n vaig 

anar tímidament cap al vestuari de noies. Hi vaig entrar amb certa angoixa, 

esperava trobar-m’hi a la xef i no sabia ni com saludar-la, el meu respecte cap a 

ella em bloquejaria les paraules i a saber que pensaria mi. Tenia por. 

Però la xef no hi era, de fet, estava jo sola. Em vaig canviar, em vaig preparar i 

vaig pujar a les cuines. Si entrar al vestuari em feia por, trepitjar aquella cuina del 

per primer cop em tenia terroritzada. Però ja no hi havia volta enrere. I de cop, ja hi 

era. L’espai era enorme, perfectament organitzat, brillava i feia olor a net. 

Momentàniament em vaig avergonyir dels llocs on havia estat treballant i d’haver 

pensat que s’hi assemblaria. Allò era el paradís de qualsevol cuiner. Enseguida 

se’m va acostar un noi d’allò més curiós, molt baixet i escanyolit, li sobrava pantaló 

per tot arreu, portava una barba perfectament cuidada i unes ulleres enormes i mig 

caigudes que li donaven més aire de despistat que d’intel·lectual. Es va presentar, 

ell era el subxef i m’ensenyaria tot l’imprescindible per a que comencés a donar-ho 

tot. La seguretat i força de la seva veu em van conduir per tots els espais on els 

altres cuiners treballaven. Em va ensenyar les cambres i congeladors, la zona de 

fred i les cuines i em va presentar un per un a tots els cuiners, gent seria i que no 

van dedicar massa estona a saber de mi. Va ser aleshores, quan vaig ser 

conscient de que eren precisament això, cuiners. No hi havia ni una cuinera. Bé si, 

només una, la xef i última persona que em va presentar (si a allò se li pot dir 

presentació...). La cuinera amb més prestigi de la zona va aixecar el cap, i sense 

ni mirar-me ni canviar l’expressió de la cara va dir “entrants està al costat de les 

cambres, ja pot començar”. Crec que vaig estar a punt d’articular alguna paraula, 
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però el subxef ja havia marxat, i la indiferència de la meva nova cap em va deixar 

muda. Em vaig girar i vaig anar cap a la meva zona, el lloc on m’aniria consumint 

en un treball sistemàtic i perfecte, envoltada únicament del so que produeix un 

ganivet al tallar, un plat al ser repenjat a la taula i un cambrer cantant comandes, 

la resta seria silenci durant mesos. 

També recordo, pràcticament a la perfecció, el dia que feia 6 mesos de la meva 

entrada en aquell laboratori anomenat cuina. El lloc on creàvem l’art que els clients 

degustaven tot anotant-ne les magnifiques qualitats que la nostra xef era capaç de 

transmetre a cada plat. Que bonic es veia tot quan eres un comensal fascinat per 

la gastronomia. I que dur es veia tot, quan eres un ajudant de cuina que es 

passava 8h al dia de peu, sabent que el mínim error que cometés em deixaria 

sense feina i sent una persona més a la llista d’incompetents de la xef.  

Des que treballava allà, ja havia vist fallar a tres companys, i entrar-ne tres de 

nous. Tots per errors mínims; una ditada a la part de sota d’un plat, una veta de 

gelatina moguda mig mil·límetre i un tall lleugerament més ample del normal. Així 

vivia jo, amb la tensió que comporta fer-ho tot perfecte. Us podeu imaginar doncs, 

que quan vaig veure que la xef s’acostava per primer cop en 6 mesos a la meva 

partida amb el pas ferm, vaig tenir clar que aquell era el meu dia de dir adéu. 

–Berta, oi? 

–Si xef, Berta Romeu. 

–Felicitats Berta, avui fa 6 mesos que no has fallat en res. 

I ja està, i va girar cua i va marxar igual que havia vingut. I jo no vaig saber com 

sentir-me. Per un moment havia assumit que aquella tortura de feina havia acabat 

per mi, i la idea no em disgustava gens. I ara, de cop i volta, la persona amb més 

talent gastronòmic que havia conegut mai havia (a la seva manera) lloat el meu 

esforç, grapant-me a la cara el primer somriure sincer dels últims mesos. Per 

contrapartida, els meus dos companys em miraven amb una cara que denotava 

admiració i ràbia, fent-me saber que a ells mai els havia dit res semblant. 

I a partir d’aquell dia, va canviar tot. A poc a poc els companys em van deixar de 

saludar, tots. En canvi, la xef va començar a fer-ho. I al cap d’un mes me la vaig 

trobar per primer cop al vestuari, de bon matí. Després d’un “Bon dia” i el posterior 

silenci de sempre, ella mateixa va continuar amb una conversa que jo (tot i 

desitjar-la des del primer dia que em va parlar) no creia que arribés mai. 

–Com aconsegueixes que la gelatina de gerds picant no et faci ni una bombolla, 

Berta? 
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–Com em van ensenyar els companys –crec que em vaig posar més vermella que 

la mateixa gelatina de la que parlàvem. 

–I per què a ells si que els hi fa bombolles?  

La xef ja no s’estava vestint, estava de peu, davant meu, mirant-me. Amb una 

mirada indefinible, semblava admirada, però també enfadada i desafiant. I jo, un 

cop més temia el com podia acabar allò. 

–Berta, com ho fas? 

–M’agrada fer-la –Això va ser l’única estupidesa que se’m va acudir dir. 

–Saps per què en aquesta cuina jo era la única dona? Saps perquè vaig acceptar 

que tu hi entressis? –el to estava pujant i jo no sabia que dir– Vaig entrar a la 

primera cuina amb 16 anys, a netejar olles. Vaig estar fregant i després tallant 

cebes durant anys, a la vegada que em formava. Vaig posar el cor en tot allò que 

feia i no em vaig trobar res més que homes que em passaven per davant, que em 

guanyaven posicions sense merèixer-les. Homes que feien bombolles a la 

gelatina! I homes que em miraven amb supèrbia mentre em deien que mai seria 

xef, que aquella posició era per ells. 

–No crec que tots els homes siguin així... 

–I no ho són. Un dia, farta de quedar sempre enrere, vaig marxar plena de ràbia a 

la meitat d’un servei. Un company meu em va seguir i em va dir que jo seria la 

millor cuinera del món, que un dia tindria un restaurant propi, i que demostraria 

que ni ser home ni ser dona donava valor a la qualitat de les persones. I me’l vaig 

creure. Anys després vaig crear el meu restaurant i el meu concepte de cuina, tot 

amb cuiners. I clarament vaig aconseguir el que volia, i ho vaig fer per damunt d’un 

equip d’homes. I no em va servir de res... Volent lluitar contra una societat, he 

aconseguit perjudicar-me a mi mateixa, perdent-me les qualitats de moltes 

cuineres. He fet servir una estratègia absurda i discriminatòria, però s’ha acabat! 

Vaig contractar-te perquè em vas recordar a mi al veure el teu historial i durant 

mesos m’has ocupat els pensaments cada dia, no som iguals, ni tant sols ens 

assemblem, tu m’has fet gaudir de nou de la cuina al veure’t treballar, gairebé 

podia veure com et fluïen les idees dins el cap. No, no som iguals, tu ets molt 

millor que jo. Avui he decidit que ja no ets ajudant de cuina, he decidit que és 

veritat, ser home o dona no fa més capaç a ningú. Avui ens han atorgat el premi al 

millor restaurant del món, però jo no en sóc la millor cuinera. 


