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El puto nét
Si busques Jofre Martell al Google
et sortirà un comte d’Anjou que va
viure al segle XI i va conquerir, entre
d’altres, el comtat de Vêndome,
Poitou i Alençon. Però no té res a
veure amb el Jofre Martell d’aquest
llibre, que és més aviat de la part
d’Osona, periodista, guionista i
locutor i, en definitiva, el puto nét de
la iaia de les putes receptes.

El puto il·lustrador
Pere Mejan és un apassionat del
còmic i un ferm defensor d’aquest
gènere com a llenguatge per explicar
qualsevol cosa. Sempre ha dit que
dibuixar és com cuinar, cal posar-hi
els ingredients justos i treballar-los
amb molt d’amor (de fet, ho diu
ara, això, perquè aquest és un puto
llibre de cuina i va de guai). Les putes
receptes de la iaia li han despertat el
seu costat més gamberro.

Arriba la segona part d’un dels èxits de
Bridge, Les putes receptes de la iaia.
Un esperadíssim nou volum que ens proposa
amb moltíssim humor receptes de tota
la vida, així com alguns plats nous, que
aquesta iaia atòmica vol ensenyar al seu
díscol i una mica (de fet, molt) pallús nét.
Potser ho aconsegueix.
- Aviam iaia, ven-me una mica el llibre nou...
- Avui és el teu dia nano! Ja sabem tots que no en vas tenir prou
amb el primer i que continues sent igual d’inepte a la cuina. Però no
pateixis, la iaia és aquí i, ni que sigui per la pena que fas, et donarà
més i millors receptes! Aviam si t’espaviles d’una vegada...
- Però iaia, vam quedar que series amable...
- De peròs, res! Fote’t el puto davantal i a la cuina, aviam si finalment
fas res de profit en la teva vida.
- I la gent no n’está tipa, ja, dels llibres de cuina?
- Com collons vols que se’n fartin! De veure’t patir a tu no se’n
cansarien mai, pallús! A més, ara està molt de moda, això de fer-se el
modernet hispter, o com se’n digui. Encara els fem un favor!
- Suposo....
- Res de suposar, tampoc! Posa’t les piles i demostra que vas aprendre
alguna cosa de l’anterior i que el teu cervell diminut és capaç
d’absorbir noves receptes, que no cal repetir sempre el mateix puto plat.
A tothom li agrada la varietat, no?
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Amb més de 115.000 seguidors a
Facebook i 5.000 a Twitter, la iaia
s’ha convertit en un fenomen de
les xarxes, per la seva retòrica,
per la seva mala llet... i per les
seves saboroses receptes d’avui i
de sempre.

