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LA MILLOR PUTA AMANIDA DEL MÓN: 
LA CATALANA

Segur que n'hi ha que són molt millors, però jo què 

sé, igual si foto una mica de promoció del tema, en 

Mas caga alguna subvenció.

  Cardar una amanida catalana és molt fàcil, però cardar-la bé 

ja no tant. Així que per triomfar com un puto campió, assegura't 

de comprar els millors productes que puguis. Si em comences 

amb que has anat a comprar un puto enciam iceberg al puto Lidl, 

doncs cagada pastoreta.

  Necessitaràs un enciam ben parit, tomàquets, pebrots, 

cogombres, ceba... bé, el que et doni la gana posar-hi. Jo de debò 

que no m'hi posaré amb el que hi cardis; ara, joder, si has de 

posar-hi un pebrot, doncs que sigui bo. Respecta la terra, cony, 

fot país.

  Munta la safata amb el que hagis NETEJAT MOLT BÉ —no 

faries la primera amanida amb cuques, t'ho asseguro—, tot ben 

tallat i tal, i afegeix-hi embotit. Et diré el mateix: si m'hi cardes el 

xoriço Revilla, el fuet Tarradellas i el pernil dolç malparit aquell 

de pavo, doncs aviam, merda. Però bé, total t'ho fotràs tu, per 

tant...

  Decora i amaneix amb una mica de gràcia i serveix.

Vés al mercat,  

 collons!
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T'adonaràs amb 

els anys que totes 

les putes receptes 

que incorporen 

l'expressió "a la 

catalana" es fan 

a partir de lo que 

quedi al collons 

de nevera. Molt 

revelador tot plegat.

*
*

*

*

*

*

*

**

*

Ingredients

Enciams, tomàquets, 

cogombres... verdures 

DE QUALITAT en general

Bull blanc i negre, pernil 

dels dos, formatge... 

embotits DE QUALITAT 

en general

Coses per amanir 

i imaginació
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T RINXAT DE LA CERDANYA

A la Cerdanya, a part de pasturar vaques, també 

saben cuinar.

  Renta, pela i neteja 

una puta col, junt amb un 

quilo de patates. Sí, aquesta 

és la part més pesada del 

plat, però amb una mica 

de traça, s’acaba fent en un 

moment. A mi m’ho feia l’Antònio  

normalment. Acte seguit, carda-ho tot a bullir. 

  Ara agafa la paella més merdosa que tinguis, aquella  

que t’has carregat de tant recremar-hi l’oli de fregir els ous, 

i carda-hi a rossir cansalada i una puta botifarrota negra.  

Guarda-la per ahi en acabat. 

  Ara només has de sofregir la barreja de patata i col, 

amb gràcia, aixafant el cony de pasterada i fent-ne una pasta. 

  Serveix, i carda-hi la cansalada a sobre. 

Has vist que fàcil? Són de muntanya,  

què esperes.

Barrut!

Ingredients

Una col —verda, no de Brussel·les,  

tarugo—

Un quilo de patates

Botifarra negra i cansalada

 Aaaaai, 

quin home!
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CLOÏSSES A LA MARINERA

A casa tota la puta vida n’havíem dit almejas,  

però es veu que es diuen així.

  Compra el collons de cloïsses i carda-les en aigua, perquè segur 

que el malparit del peixater te les ha engatussat plenes de sorra. 

  Ara fot ceba a fregir junt amb tomàquet ratllat, i AL CAP D’UN 

RATO, NO ARA, tira-hi un raig de vi BLANC, i algo de farina, que 

també és blanca. Però fes-ho al cap d’una estona, barrut, encara no 

ho tiris. 

  Carda aigua a bullir, i tira-hi el 

cony de cloïsses d’abans. Tapa l’olla. 

Abans de morir, s’obriran. VISCA LA 

CUINA. 

  Saps aquell puto bric de caldo 

de peix que tens a la nevera? Pues 

carda’n una mica a la salsa. 

  Ara només ho has de passar tot pel puto 

túrmix i barrejar-ho amb els bitxos. També estaria bé que fessis un 

cony de picada d’all, safrà i julivert en un puto morter i ho fotessis 

a sobre. No sé si és molt demanar. 

Pallús, la closca no es menja.

Ingredients
Mig quilo de cloïsses 
Un parell de tomàquets i 1 ceba Un cul de got de vi blancFarina i llorer

El puto brou de peix

no
 s

é 
qu

an
 é

s 
ex

ac
ta

m
en

t 
“u

n 
ra

to
”, 

jo
de

r 
no

 s
é,

 v
és

-h
o 

mi
ra

nt

BLAAAAAAAAAAAAANC!!!!
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COM SER EL PUTO RE I DEL XATÓ

El xató no està gaire lluny de ser un collons 

d'amanida, però ja se sap que aquests del Garraf 

són unes putes màquines de vendre lo seu, 

i d'això n'han cardat tot un emblema. 

  Prepara l'escarola. A mi no m'agrada gaire, és amarga 

com uns collons, però no vaig inventar jo aquesta puta recepta, 

així que n'hi posem i punto. Assegura't que no hi hagi bitxos 

d'aquells tan malparits que s'hi amaguen. També tingues a punt 

les arbequines.

  Anem amb el 

bacallà. Normalment el 

bacallà s'ha de dessalar 

i aquelles hòsties, però 

bueno, en aquest cas si 

li dius al peixater per què 

el vols te’l donarà finiquitat 

i t'estalviaràs feina. Això sí, neteja'l bé, que si no està salat com 

una aixella.

  Comença a muntar el plat, amb aquesta —inexistent— 

gràcia que et caracteritza. Hi fots l'escarola, les olives,el bacallà, 

i ventresca de tonyina. Què és la ventresca de tonyina? Pues 

una cosa que val un colló i part de l'altre que ven el mateix 

bacallaner, aprofita.

Ingredients

Escarola —fàstic—

Un pot d'anxoves, algo de bacallà

Ventresca —prepara't per la clavada—

Romesco per parar un carro
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  Hi cardes quatre anxoves... i la puta clau del tema: 

EL ROMESCO. Molt romesco. Romesco per Déu i per sa mare.

  Un bon raig d'oli extra verge puríssima o com en diguin, 

i llestos.

Sitges és conegut pel festival de cine, 

per les platges de gais, pels famosos, 

pel turisme... i Vilanova... bueno, 

Vilanova per una amanida. Bueno, 

també està bé.
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COM F ER LA PUTA PASTA 
PER LES P IZZES

Més d’un gordo em 

demana que li ensenyi 

a fer pizzes. Val, 

començo pel cony de 

massa. Aquí sí que et 

diré les mides perquè si 

la massa no es fa bé, et 

queda la pizza més dura 

que els peus de Cristo.

 Comença agafant el puto bol de sempre, i cardant-hi 

100 grans de farina, 2 de llevat, i un puto polsim de sal.  

Fot-hi aigua mica en mica, i barreja fins a cardar-hi una 

pasta homogènia. 

  Ara lliga-la a base de donar-li voltes sobre una superfície 

enfarinada. Ei, compte. No comencis a fotre el gilipolles creient-

te pizzero, estem cuinant, això és algo sèrio, no el puto Grand 

Prix del verano. RESPECTA ELS ALIMENTS, CARALLOT. 

  Deixa-la reposar 40 minuts sobre el marbre tapada amb 

un puto drap. A PODER SER NET, PORCASSÀS.

Ingredients

300 grams de farina

200 d'aigua 

20 de llevat

a ojo
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I ara… bueno, pues ara t’esperes a que  

un altre dia t’ensenyi a fer lo de dintre la 

pizza, que t’he dit que t’ensenyava a fer  

la massa, no la pizza sencera, joder.

a ojo


