
 

 

La paella coqueta 

 

Us vull presentar la Pae, la cuinera més famosa de tota la costa valenciana. Fa poc, un 
jurat internacional li va concedir el premi a la millor cuinera del món: les dues forquilles 
d’or. 

Quan va rebre la carta per assistir al lliurament de premis, la Pae es va engreixar de 
goig,  però de cop va pensar: “Uf, no tinc res per posar-me. Què em posaré?!” 

I si hi envio una foto, i així no hi he d’anar? 

I és en aquest moment que comença la història de... 

 

LA PAELLA COQUETA 

 

No, era clar que hi havia d’anar en persona.  

Però quina imatge l’afavoriria més? Anar de salada? O potser de picant? 

Volia agradar a tothom. 

Potser el que li aniria millor seria anar de dolça...  

Però és que ella sempre havia tingut fama de salada! Quin neguit! 

Dubtava de tot... i li feia molta por quedar malament. 

Es mirava al mirall del lavabo i cada vegada tenia més pànic, i més, i més, i més... 

A la seva festa havia d’estar guapa i espurnejant, en definitiva: elegant com la primera. 

I si es posava perruca? 

O encara millor: i si portava el cabell a l’estil “punk”?  

No sabia per on tirar.... 

Per més que obria els ulls no veia clar si necessitava un “look” llampant,  modern o 
agressiu... com sortiria a la foto dels diaris? 

Ho va enfocar d’una altra manera: potser era una qüestió de complements… però 
aquelles ulleres li feien fer cara de mosca, i això no colava! 

No. Era clar que el dia de la festa havia de ser ella mateixa més que mai.  



Va obrir l’armari on guardava els seus records de tota la vida i mentre pensava que ella 
era una cuinera de 21 botons i que servia els plats més bons, va anar trobant el que havia 
buscat tant. I tot cantant, lilolà, lilolà, com a guinda es va pintar els llavis. 

Es veia perfecta, estava orgullosa i feliç i així va ser com va rebre la seva merescuda 
medalla. 

Cada dia recorda aquella festa meravellosa. No va parar de ballar ni un minut, però 
sobretot recorda quan se li va acostar un admirador i li va dir: “Xiqueta, ets la més gran 
de totes! Txe! Ballem?” I van ballar abraçats fins que va acabar la nit.  
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