
LES AVENTURES D’EN XEF ROLL

Diuen els més vells, que saben perfectament com va arribar aquí la cuina

Irlandesa. I per això, fan saber als més joves, que a Barcelona hi havia un cuiner

molt famós, però la seva història comença molt abans... Aquest cuiner estava a

la cuina anomenada CAN ROLL, també tenia un ajudant que es deia Flat i era

molt, molt,... ja ho valorareu vosaltres. En Xeff Roll és un cuiner prudent, molt

observador i intel·ligent.

En Flat és un ajudant molt maldestre, però en Roll diu que és un molt bon amic

i que encara que sigui maldestre, treballa molt bé a la cuina amb ell. Justament

el 9 de març de 2021 (un dia després del dia de la dona) van trucar al Xef Roll

mentre estava cuinant una crema catalana. Corrents haver-hi que deixar

aquestes postres. Fins i tot, li va caure una mica de les postres que estava

cuinant. Va agafar la trucada i va veure un número desconegut. Va escoltar com

una veu que no havia escoltat a la seva vida. Va haver de dir un par de paraules

perquè aquella veu tan estranya comences a parlar i no continuar emetent

sorolls estranys. Tot just la persona va començar a dir les seves paraules. Va dir

que es deia Pitus i que era d’Irlanda i seguidament va dir que si en Roll volia

anar a cuinar a Irlanda amb ell i els seus companys. En Roll estava esperant

aquell moment des de fa anys, perquè volia anar a conèixer món i sobretot li

encantava viatjar i tastar plats, aliments,... en definitiva conèixer la cuina

d’altres països. Dit això van parlar-ho amb tot l’equip i tots estaven d’acord amb

la idea d’en Pitus. Així doncs van fer les maletes i van pujar a l’avió cap a

Irlanda. El dia 10 de març sortia el vol, així que van posar les últimes coses com

per exemple els estris de cuina, la roba per al viatge,… Totes ben pressionades

dintre de les maletes. Tot l'equip es va posar en marxa cap a l'aeroport. Dintre

de l'avió anava en Pitus perquè havia vingut per conèixer Barcelona. En el

viatge cap a Irlanda en Pitus i en Roll van estar parlant mentre l’equip estava

dormint. Un cop van arribar a Irlanda, el primer que van fer va ser anar a veure

la cuina d’en Pitus. En Roll va al·lucinar quan va veure la cuina d’en Pitus. Estava

ansiós per veure com cuinava en Pitus, poder cuinar en aquella cuina per

ensenyar la cuina catalana i per poder tastar el menjar irlandès. En Pitus els va

ensenyar la ciutat i li va explicar quin tipus de cuina feien al restaurant.

L’endemà, es van posar mans a la massa. En Xef Roll va posar els seus estris a la



cuina. Van començar a ensenyar el pa amb tomàquet, seguidament van fer la

típica crema catalana, entre d’altres. En Pitus es va quedar ben sorprès, la va

tastar i li va encantar. Va arribar la nit i van obrir el restaurant d’en Pitus. En Roll

estava acostumat a veure gent, però quan va veure tot aquell volum de gent va

al·lucinar. Llavors es va posar molt nerviós, però va intentar fer exercicis per

relaxar-se i va poder cuinar. Van començar a cuinar cuina irlandesa com per

exemple julises que és un tipus d’arròs. Seguidament en Pitus va fer-li una

sorpresa al Xef Roll, va sortir de la cuina, va demanar a tot el restaurant que

uns minuts de silenci. A continuació en Pitus va dir, que pròximament al

restaurant farien cuina tradicional catalana. En Roll es va impressionar

moltíssim, li va encantar la idea.

Va passar tota la tarda i va arribar la nit. A l’hora d’anar a dormir, en Xef molt

cansat va anar a l’hotel d’en Pitus a dormir. Abans de quedar-se dormir en

Pitus va estar pensant molt si seria convenient poder anar a Catalunya un any, i

al seu restaurant treballaria el seu amic, mentre ell està a Catalunya. Va estar

pensant molt i va decidir anar a Catalunya per cuinar i conèixer la cuina d’allà.

Dit això, en Pitus li va donar la notícia al matí. Quan li va dir això que havia

pensat, en Xef Roll estava molt content, i li va dir que estava encantat amb la

decisió. Seguidament en Pitus va fer les maletes i van anar a Catalunya i van

aprendre tot allò de la cuina mediterrània.


