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GASTRONOMIA

om aquell qui diu, 
el poble d’Arenys 
de Mar no existia i 
els frares caputxins 
ja hi eren instal-

lats. Evidentment que això és 
impossible, però vull dir que 
ells, al poble, hi són des del 
primer dia. En un principi es 
van establir a l’allunyat turó 
de la Pietat, a tocar de l’actu-
al “Cementiri de Sinera”, en 

un petit convent del qual no 
queda ni el record. Més tard 
alçaren el convent del Pla dels 
Frares i finalment construïren 
el convent actual al bell mig 
del poble. És gran i perdedor 
i, com que l’habita una comu-
nitat de nou frares, hi tenen 
espai per donar i per vendre. 
Dins la casa convent tenen 
configurat un codi de timbres 
per buscar-se: un xiulet llarg 

i dos de curts va dirigit a fra 
Osvaldo; tres de curts vol dir 
que el buscat és el pare Magí; 
i així anar fent.

Passadissos llargs i estrets 
distribueixen multitud de cel-
les. El convent arenyenc és la 
seu del noviciat de la província 
catalanobalear, on els candi-
dats a frare esbrinen si la seva 
vocació és autèntica i, en cas 
que es confirmi, hi professen 

els vots primers. Però de tant 
en tant alguna d’aquestes 
cel·les és ocupada també per 
qui vol fer recolliment espiri-
tual uns quants dies, amb la 
condició única de ser del sexe 
masculí.

Disposen d’una biblioteca 
molt ben posada, plena de 
silenci i de saviesa. La llum hi 
entra pels finestrals de mane-
ra que l’escalfa i hi dóna aquell 
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La cuina dels Caputxins
La cuina que preparen els frares caputxins és antiga, modesta i feta amb paciència fran-
ciscana. Els caputxins del convent d’Arenys de Mar ens la van mostrar durant un sopar on 
cuinaren: sopa de pobres, espinacs a la caputxina, cassola de bacallà amb suc. I per pos-
tres bunyols fregits i flam fet pastís

Els frares caputxins van obrir la porta als representants de Papers de Vi.
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caliu d’erudició. És per tothom 
sabut que els eclesiàstics han 
estat gent de vasta cultura i 
de grans coneixements.

Tenen un jardí, que abans 
era horta –l’antic Pla dels 
Frares–, adequadíssim per 
estirar-hi les cames, per pas-
sejar-hi la mandra i per fer-hi 
fluir la reflexió. Un jardí que 
ells van batejar amb el nom de 
Paradís i que condueix a la ca-
pella que corona el petit cim. 

La panoràmica que es con-
templa damunt del poble és 
espectacular, i des d’allà veus 
la mar i, sobretot, la respires. 
Segur que és un lloc esplèndid 
per organitzar-hi exercicis es-
pirituals i perdonar-hi pecats 
mundans. És el gran confessi-
onari del convent.

Disposen d’un claustre 
conventual farcit de vegetació. 
Són els reis de les orquídies 
nadalenques, les “sabatetes 
d’Arenys”, les Paphiopedilum 
insigne, que segons la tradi-
ció local  fou un caputxí qui, 
portant-ne algun esqueix de 
l’Índia, de la catòlica Goa, les 
va fer créixer en aquell espai 
sagrat. I les plantes s’hi tro-
baren tant a gust –qüestió de 
microclimes similars–, que 
no han parat de reproduir-se 
i d’escampar-se per totes les 
eixides del poble.

L’església és gran i una 
mica desangelada, però hi ha 

una cripta que dóna gust d’es-
tar-s’hi. És un racó abrigat on 
la comunitat du a terme les 
celebracions més íntimes. Els 
vaig acompanyar en una mis-
sa vespertina i cantada –no 
podia ésser d’una altra mane-
ra, tenint en compte que era el 
dia de Santa Cecília, patrona 
de la música–. Dels cants, en 
feien pregària i tots, en una 
sola veu, refilaven de manera 
entranyable.

La presència de sant Fran-
cesc és constant. Moltes de les 
parets són guarnides amb olis 
i il·lustracions del sant d’Assís. 
Alguns dels frares són autèn-
tiques autoritats de la vida 
i miracles del fundador de 
l’orde i és sovint que se senten 
citacions referides a la sante-
dat i bondat inqüestionable de 
Francesc.

Al cor de l’església tenen 
muntada una espècie de sala 
capitular i és allà, en assem-
blea, on la comunitat pren les 
grans decisions. Seria el lloc 
adequat per fer-hi la “caputxi-
nada” arenyenca, si fos el cas.

Sembla mentida que nou 
persones puguin fer tanta 
feina –això sí que és una qües-
tió vocacional i d’altruisme 
cap als altres–. Fan una tasca 
d’acolliment i cada dia ali-
menten un munt d’indigents 
i persones sense sostre. Els 
ofereixen una dutxa amb 
aigua calenta i un acompanya-
ment i unes paraules amables 
per combatre la pobresa i, 
sobretot, la solitud. Hi ha un 
bon nombre de voluntaris que 
els hi ajuden. Concretament, 
el dia que vaig ser-ne testimo-
ni hi havia la Tina d’Arenys 
d’Amunt i en Jordi d’Arenys 
de Mar que, de manera soli-
dària, agermanaven tots dos 
Arenys.

Els caputxins són 
els reis de les orquí-
dies nadalenques, 
les “sabatetes 
d’Arenys”

El claustre del convent, farcit de vegetació, un oasi de pau al bell mig 
del casc urbà d’Arenys.

és el fruit d’una llarga tradició familiar
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Els frares caputxins de la vila 
d’Arenys de Mar han estat 
sempre una crossa indispen-
sable per al poble. Temps en-
rere feren donació d’uns ter-
renys prou importants perquè 
s’hi edifiquessin habitatges 
socials. Avui estan preparats 
per acollir un nombre prou 
important d’immigrants siri-
ans que malviuen als camps 
de refugiats escampats per 
tants llocs d’aquesta nostra 
vella Europa. Llastimosa-

ment, aquest dia no acaba 
d’arribar per qüestions políti-
ques. La generositat caputxi-
na està més que demostrada.

I és aquí on volia arribar, a 
la generositat caputxina!

A l’hora de sopar ens obsequi-
aren amb un àpat excepcional, 
gairebé pantagruèlic. A les 
nou en punt, després d’unes 
paraules amables del pare 
Cinto Duran, el pare guardià, 
donant-nos la benvinguda, 
començaren a servir-nos allò 
que fra René, el novici Òscar i 
el pare Magí havien preparat 
amb paciència franciscana. 
Havien seguit velles receptes 
de la més genuïna cuina ca-
putxina recollides en un llibre 
–Cuina caputxina. Les pitances 
dels frares, Editorial Mediter-
rània– del pare Valentí de 
Manresa que, per sort, aquell 
dia va deixar algunes hores el 
seu convent de Sarrià i així va 
compartir taula i paraula amb 
nosaltres. 

Quin sopar tan gratificant 
i enriquidor! La conversa fou 
amena i les menges, excelses. 
Evidentment no podia fal-
tar-hi el bon vi de la Denomi-
nació d’Origen Alella. Fórem 
nosaltres, els qui portàrem 
uns blancs i foscos del celler 
de Can Roure. Els frares, que 
en espirituosos, hi han entès 
tota la vida –no oblidem que 
ells els consagren–, els aplau-
diren i exalçaren. El primer, 

A les nou en punt, 
començaren a ser-
vir-nos les menges 
que fra René, el 
novici Òscar i el 
pare Magí havien 
preparat

La biblioteca plena de silenci i saviesa. La llum dels finestrals 
convida a l’estudi.

Receptes antigues recollides en el llibre Cuina caputxina. Les 
pitances dels frares.
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ben fresquet, i l’altre, a tem-
peratura ambient, s’acoblaren 
i maridaren a base de bé amb 
les selectes menges que ens 
van oferir.

Trencàrem el gel amb la 
sopa dels pobres, ben bé de 
tardor, feta amb castanyes 
que ens deixava el paladar a 
punt per a la resta de plats. 
Arribaren a taula uns solem-
nials espinacs a la caputxina, 
amb panses, pinyons i menta, 
que es feien tractar de vós. Es 
fonien a la boca com si fossin 
pa d’àngel. I després prenia 
protagonisme el plat principal, 
una cassola de bacallà amb 
suc que no tenia ni rival ni 
competència. Caram, quina 
filigrana tan ben trobada!

És clar, a aquest àpat tan 
majestuós, hi faltaven les pos-
tres. I quines postres! D’en-
trada, uns bunyols fregits 
–que ells històricament en 
diuen “bocadillos”–, fets amb 
cigrons, ensucrats i llaminers 
perquè sí i d’una originalitat 
sorprenent. I després un flam 
fet pastís o un pastís fet flam 
que els àngels hi cantaven. 
Recordava, per la forma de 
tortell, la clàssica i antiga 
tonsura franciscana. Tancà-
rem l’àpat amb un gotet de 
ratafia de l’Ermità, destil·lada 
per la família Portet de la 
Pobla de Segur, que cada dia 
fa uns productes més ben 
elaborats. Concretament 
aquesta ratafia de l’Ermità, 
la fan seguint fil per randa la 
fórmula caputxina del segle 
XVII que ha trobat l’historia-

dor i herbolari Valentí Serra, 
el frare manresà.

Sóc conscient que va ser 
un àpat excepcional on la co-
munitat caputxina arenyenca 
ens volia demostrar que la 
cuina conventual, si es troba 
en bones mans, pot ésser 
exquisida. Vaig haver de con-
fessar-los que si el sopar de 
cada dia era com aquell, a mi, 
un servidor vostre, m’agafaria 
una sobtada i urgent vocació 
de frare, i que ja podien adju-
dicar-me un codi de timbre. 
Varen aclarir-me ràpidament 
que no, que les patates, l’ar-
ròs bullit i més plats frugals 
sovintejaven al menjador 
d’aquella santa casa. La meva 
vocació, és clar, se’n va anar 
en orris.

De cop i volta el guardià 
va deixar el menjador pràc-
ticament a les fosques. Eren 
les onze tocades. Tots ens 
alçàrem i, fent un respectuós 
silenci, ens donàrem la bona 
nit. Una salve gregoriana 
s’entonava a mitja veu. Era el 
punt final d’un dia magnífic i 
ple de sorpreses.

Tingueren temps, encara, 
tota la comunitat com un sol 
home, de posar-se a desparar 
taula i a rentar plats. Ningú 
no havia de donar cap ordre. 
Tothom se sabia el seu pa-
per a la perfecció. Només en 
Cinto, el pare guardià, ens 
acompanyà pausadament fins 
a la porta i amb un somriure 
dibuixat a la cara ens acomi-
adà dient-nos el “pau i bé” de 
rigor. 

La visita de Papers de Vi, la coartada perfecta per assajar les antigues receptes culinàries caputxines.
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