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“ El codonyat “ 
(Artesà assaonament d’un deliciós aliment, menjable i 
recomanable en qualsevol de les fases, malgrat que no 

tingues dents...o estigues mancat de ganes) 
......................................................................................... 

 
Tinc, al corral de ma casa, tanta companyia, 

o més, com la que em complau gaudir a l’interior de la 
llar. 

D’una part, amb pertinença als amics irra-
cionals, tinc Paquita, que és una ànega velleta; Peret, 
que és un anglés flamenquet; Jeremies, que és una tor- 
tuga mascle; Matilde, que és una llebre corrent; i Sara, 
la núvia de Jeremies, vergonyoseta i prudent. Però molt 
consentidora amb el pillastre parent! 

A més a més, de l’altra part i pertanyent al 
regne vegetal, el meu corralet es guarneix de dos codo-
nyers jovenets, dos anouers aromàtics, dos tarongers 
vertaders, dues llimeres de tot l’any, una olivera emble- 
màtica, una parra de moscatell francés, a la qual, entre 
setembre i octubre, com si fos una vaca agegantada de 
llargues cames i mugrons inesgotables, l’hi munyim uns 
pomells atapeïts de raïm que, gra per gra, t’ompli la bo-
ca d’un caldo tant o més ensucrat com l’arrop i tallade-
tes. 

Ah! I per agrair les flautes, estridents o har-
monitzades, de merles i teuladins, tinc una enorme fi- 
guera que, generosa, ens regala dues collites anyals: la 
primerenca, més breu, ens ofereix les boníssimes baco-
res; i, la tardana, més prolífera i duradora, les saboroses 
figues de secà que, en mamprendre a clevillar-se, són  
una irresistible llepolia. 
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Crec que podria descriure-vos les beneficio-
ses aplicacions culinàries en les quals, els fruits d’a-
quests set tipus d’arbres, aporten una innegable influèn-
cia, tan saludable com gustativa, a les temptacions d’una 
dieta, a més de sana, sibaritosa. Però, no ho faré tot d’un 
tret, per evitar extenuar-vos. Avuí em concentraré, si 
puc, exclussivament en el codonyer. Un ser viu de port 
bastant elegant i floració immaculada.  

L’arbre, en si mateix, des que l’hi esclaten 
les gemmes i es magnifiquen les flors, ja denota, mit-
jançant l’estigma, els pètals i la corol.la, que va a donar-
nos un fruit de propietats ben definides i de sabor singu-
lar per sorprendre, no sempre agradablement, algun que 
altre paladar. 

El codony, com que té la polpa sensiblement 
aspra, no deu collir-se abans del mes d’octubre; i això 
encara, segons la temperatura de cada comarca i les ca- 
racterístiques pròpies de cada terreny, més bé s’haurà de 
portar a terme cap a final de mes. I no obstant açò, el 
fruit acumularà molta més saba si li permetem gronxar-
se al bressol de la seva mare fins mitjan mes de no-
vembre. 

És ben sabut que, si roman a l’arbre més 
temps, tant millor ens ho agrairà; però, en aquest supò-
sit, gradualment anirà desprenent-se del brancam, mal-
grat conservar-se sa. I, al bac (en caure), es matxucarà 
una reduïda part que, si no ens descurem en recollir-lo 
de terra dintre dels primers dos o tres dies, no afectarà  
la resta del codony. 

Bo. Doncs, una vegada els codonys al frigo-
rífic, ja no hi ha cap pressa en consumir-los perquè dis-
pondrem d’un parell de mesos (i tal volta més) per 
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aprofitar el cent per cent de la collita. Aleshores, quan 
ens vinga en gana, els pelarem i podrem menjar-ne, 
cruns; tenint en compte pelar únicament la ració que 
anem a consumir d’immediat, ja que el sobrant, tant el 
tall obert com l’envoltant del galló pelat, pujaran de co- 
lor fentse lletjos en pocs minuts. Encara que tampoc és 
cap problema, doncs és una reacció pròpia de la resta de 
vida que emmagatzema per preservar-se mentre li’n que- 
da. 

Endemés, com que el codony és embarassós 
per treure-li la pell, cal pelar-los en gallonets reduïts. 
Quan més estrets traguem els gallonets, manco dificul-
tats tindrem en despullar-los. Cruns, estan més dolços (i 
més asprosos) que cuits per menjar-te’ls bullits o torrats; 
o, fins i tot, per fer codonyat. Però, això, ja és farina 
d’un altre costal! 

Per cert, coneixeu el procés d’elaboració del 
codonyat casolà? Doncs, sense massa pregàries, jo us 
l’explicaré. 

Es treuen els codonys de la nevera (o direc-
tament de l’arbre, tant li fa) i, un a un, amb un fregallet 
que raspe o amb un raspall no molt rígid, s’espolsa la 
pelusseta que encara conservaran, per deixar-los nets i 
polits. 

Tot seguit, sense pelar-los, es posen a un foc 
d’intensitat mitjana, amb una cassola de fang o d’acer, 
coberts d’aigua, durant una bona estona que oscil.larà 
entre l’hora i quart i l’hora i mitja, segons la maduresa 
de l’ astringent. 

El punt d’òptima cocció ens el donaran les 
freqüens incisions que, a partir de la primera hora d’al-
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çar el bull, sovintejarem punxant-los, per exemple, amb 
un furgadents verge. 

Després, es deixen refredar al natural, s’es-
corren amb l’ajuda d’un colador de foradets no molt fins 
i recollim, a banda, l’almívar recent destil.lat. Al qual, 
abans, en temps antic, se l’hi afegia un grapat de sucre 
al pas d’escalfar el suc, es reposava al ras, baix l’em- 
parrat de la serena calma d’un cel obert...i passava a 
formar part de les minses calories dietètiques que, a ma- 
nera de gelatina, es refregaven pels somniats entrepans, 
tan escassos de presència com abastats d’abstinència. 
Però, cenyim-nos a l’elaboració descriptiva del llaminer 
codonyat! 

Escorreguts que ja tenim els codonys, són 
menys dificultosos de pelar i és més senzill trossejar-los, 
fent quatre quarts de cada un i separant, sobre la marxa, 
els corets, que són el centre endurit, sense patir quasi 
gens. 

A continuació, la molla bullida, escorreguda 
i trossejada, es tamisa pel passapuré (mai no pel multi-
bat, perquè s’aigualiria) i, a l’últim, es pesa per conéixer 
la proporció d’aigua i sucre que hi afegirem. 

En acabada esta fase, s’agafa la cassola de 
fang o d’acer (que, per a la següent operació, necessà-
riament ha de tenir una base considerablement grossa 
perquè no s’apegue ni se socarre), i es prepara la se-
güent proporció: 

Per a una quantitat de puré de codony d’un 
quilo i mig, si fa no fa, abocarem dins la cassola un got 
gran d’aigua d’uns 250 ml., un quilo de sucre, la corfa 
de mitja llima de bon tamany, talladeta en tres o quatre 
trossets, i dos canutets de canyella “en rama”. 
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Sense res més, es posa la cassola al foc, es 
remena el contingut i, quan està bullint deu o dotze mi- 
nuts i el sucre s’ha diluït, es trau la corfa de llima i els 
canutets de canyella, sense aturar el procés, s’afegeix el 
codony tamisat...i ja sols ens resta remoure’l-ho, ininter-
rompudament, amb un cullerot de fusta, fins que la mas-
sa confitada esdevinga com si fòra mel espessa. 

Orientativament podem calcular que aquest 
procés ens tindrà sotmesos al llarg d’una hora i mitja, 
amb el foc al mínim, curant atemptament que no s’agar-
re. 

Finalment, en calent, es plenen els atifellets 
que s’hagen escollit per rebre el codonayt, es deixa re- 
fredar...i ja el podem tastar, tallant-lo amb un ganivet, 
millor que calant-li la cullera. 
............................................................................................       
 
RESUM:   Com que comprarem els codonys ja polits, no 
caldrà més que posar-los a bullir, sense pelar-los, amb 
una cassola de fang o d’acer, de cul gros, i coberts d’ai-
gua. Aquesta operació requereix un període aproximat 
d’entre una hora i quart i una hora i mitja.        

Una vegada bullits, es deixen refredar al na-
tural, s'escorren ben escorreguts i, el caldo, si no l'hem 
d’aprofitar, es rebutja. Si bé, vull insistir en que és una 
llàstima desaprofitar un almívar que, gustejat amb delec-
tança, ens transforma, per moments, l’amarga visió del 
món...en dolç sentiment de l’ànima. Després..................... 

Pelar els codonys bullits. Trossejar-los fent 
quatre quartons o cinc “quintons”. Treure’ls el coret. 
Tamisar-los pel passapuré; no pel multibat. Pesar el pú- 
ding obtingut. 
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Ficar en la cassola de cul gros la següent 
proporció: Per cada quilo i mig de púding de codony que 
tenim preparat, un got d’aigua (200/250 ml.), un quilo de 
sucre, la corfa de mitja llima en trossets no molt menuts i 
dos canutets de canyella “en rama”. Posar la cassola al 
foc (sense el codony), remenar i fer bullir deu o dotze mi-
muts, fins que el sucre s’haja diluït completament. 

Treure els trossets de llima i la canyella, sen-
se aturar el procés, i afegir-li el codony tamisat, remo-
vent-lo amb un cullerot, a ser possible de fusta, al mínim 
foc durant una hora i mitja, dalt o baix. 

Cap a la fi, l’últim quart d’hora o vint mi- 
nuts, quan comença a esclafir i a esguitar-ho tot, cal es- 
merar-se i posar-hi més atenció, si cap, sense inter- 
rompre el persistent remeneig, fins que la massa s’es- 
devinga espesseta i melosament “al punt”. 

Tampoc hem de descurar braços ni cara, ni 
mans...doncs podem eixir nafrats amb l’epidermis salpi- 
cada de coentes bambolletes i enfitats pel codonyat. 

A l’últim s’aboca, en calent, als atifellets que 
hi hagem previst. I ja està!  
............................................................................................ 
 

Amb aquest “producte” (com dirien els co-
mercials del màrqueting), junt a un bon ramat de sa-
boroses llepolies casolanes (dolces i salades), una mi-
queta d’ingeni i el bàsic inconformisme papil.lar, escom-  
braríem una significativa part  dels moderns additius ca- 
muflats, arreu arreu, per tota mena d’aliments d’elabo-
ració industrial, disfressats amb l’engalipament del “co-
mo lo hacia mi abuela”. 
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I, per afegiment, desinfectaríem, a més dels 
nostres cossos, gran part de l’embolcall d’aquesta “bole-
ta” anomenada Terra. Incloent (qui no ho sap?) el siste-
ma atmosfèric, fins l’estratosfera. 

L’únic, o el més greu/molestós inconvenient 
ens el trobem a la deseixida, quan ja hem conclòs la 
tasca: els esguits que s’han apegat al voltant de l’àrea de 
l’afer, prenint-li afecte a tot tipus de materials, resistint-
se a la neteja ordinària i provocant que t’hages de com- 
portar extremadament seriós...abans de consentir des- 
apegar-se del artefacte en qüestió. Extractors, parets i 
armaris, tot jaspiat per l’esguitó! 

I no res més. Açò és tot el que volia contar-
vos sobre el codonyat casolà. 
 
 
............................................................................................ 
 

Francesc Assumpció.  
............................................................................................ 

 
(09-01-06) 
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