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«El menjar i el sexe 
s’assemblen molt 
perquè tots dos 
són molt plaents»

ANABEL HERRERA

La cuinera Ada Parellada fa 
tallers per despertar l’erotisme 
d’amassar pa juntament amb 
la fundadora de Tapersex

el sentit 
eròtic 
del tacte
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Crònica

“En una taula de cuina es 
poden fer moltes coses”. Amb 
una frase de punt de partida 
com aquesta, no cal ser un per-
torbat mental per sospitar que 
Sant Valentí, aquest any, dei-
xarà de ser el típic dia previsi-
ble en què les parelles aprofi-
ten per fer-se regals d’allò més 
ensucrats per apujar una mica 
de to. O molt. En realitat, tant 
com es vulgui. Almenys al Pla 
dels Àngels, el restaurant del 
barri del Raval de Barcelona 
on Ada Parellada acaba d’es-
trenar Mans i Pans, un taller 
per aprendre a fer massatges 
eròtics sensibilitzant les mans 
a través de la massa de pa.

“Fa anys també s’hi feia pa, 
en aquest antic convent”, ens 
explica la cuinera assenya-
lant-nos per on queia la farina i 
on estaven situats els forns. És 
clar que les monges probable-
ment no hi van pensar mai, en 
les similituds entre la delica-
desa de la massa de pa i la sen-
sibilitat de la pell humana. “El 
menjar i el sexe s’assemblen 
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aquí te pillo, aquí te mato, i 
que t’instal·lis en la rutina. 
Arriba un moment que no-
més ens centrem en els geni-
tals i oblidem que tot el cos 
pot ser estimulat. Si aprenem 
a recuperar el tacte amb la 
massa de pa, després ho po-
drem aplicar a les nostres re-
lacions personals”.

Els periodistes, que som 
un clan molt obedient, tan-
quem els ulls, com ens dema-
na la sexòloga, i deixem vo-
lar la imaginació impregnats 
per l’ambient creat amb la 
música, les espelmes i la seva 
sensual veu. Ara amassem el 
pa amunt i avall, cap als cos-
tats, en cercles... Ara fem una 
forma de pit, amb mugró in-
clòs, i aprenem a estimular-lo 
com es mereix.

Diu l’Eva que “una de les 
parts més importants del 
massatge eròtic, si te’l fan a 
tu, és entregar-te, deixar-te 
tocar”. Entregats no. Entre-
gadíssims, estem nosaltres. 
Tant, que quan s’acaba el ta-
ller el que menys ens importa 
és saber com han quedat els 
pans que teníem al forn. Li 
demanem –gairebé li supli-
quem– a la sexòloga que ens 
ensenyi més coses. I accepta, 
però amb una condició: que 
apaguem les gravadores i les 
càmeres per allò que els peri-
odistes som uns morbosos i 
només busquem el titular. Si 
volen saber com acaba la his-
tòria, hauran de viure-la vos-
tès mateixos. D

Els participants del taller fent la massa per fer pa... i massatges. m. ángeles torres

sobte canvien el restaurant pel 
plaer de cuinar a casa, encara 
que no en tinguin ni idea i que 
els primers plats acabin carbo-
nitzats. Són formes de recupe-
rar el valor de les petites coses 
quotidianes.

 “Ara t’escolto!”, exclama 
l’Ada. “Si en realitat no tenim 
cap necessitat de fer pa, per-
què avui dia hi ha unes fleques 
molt bones. Es tracta de trobar 
temps per a nosaltres mateixos 
i entendre que la cosa més sen-
zilla pot ser extremadament 
lúdica i satisfactòria. Perquè 
quan fas pa, deixa’t de tonte-
ries, allò per tu és el millor pa 
del món!”.

“Això també es pot aplicar a 
la vida sexual”, explica l’Eva. 
“Aquest ritme de vida que por-
tem fa que només vulguem un 

El ritme de vida 
moderna ens ha fet 
perdre el costum 
de tocar-nos

molt perquè són coses quotidi-
anes i plaents, i que s’han d’en-
senyar, s’han de practicar”, diu 
Eva Moreno, la creadora de Ta-
persex, encarregada de la part 
eròtica del taller.

Una dotzena de periodistes 
–totes dones menys un home 
que deu estar patint per la se-
va integritat– ens posem el da-
vantal i ens acostem a la taula 
ansiosos per ficar les mans en 
un bol i començar a remenar 
els ingredients. Farina, llevat, 
aigua, sal i riures, molts riures 
entre el grup, perquè la cosa, 
a poc a poc, es va posant inte-
ressant. I és que, segons l’Ada, 
“amb molts pocs ingredients 
pots passar-t’ho bé, no neces-
sites gaires històries, igual que 
passa amb el sexe”.

Quan ja hem fet una bo-
la, la cuinera ens indica que 
la tallem en dos. Amb una, en 
fem panets de civada, els col-
loquem en una safata i la po-
sem al forn. Mentre esperem 
els 45 minuts que el procés de 
fermentació triga a fer la feina, 
nosaltres continuem amb la 
nostra. L’altra meitat l’hem re-
servada per practicar els mas-
satges amb l’Eva. “El que fa-
rem és recuperar el valor del 
tacte, de les mans, perquè les 

hem deixat una mica oblida-
des. Ens toquem molt poc!”

La sexòloga no es refereix 
només al sexe. El ritme de la 
vida moderna, almenys als ur-
banites, ens ha portat a estar 
més pendents del mòbil que 
de la persona que tenim al cos-
tat. A no aixecar els ulls de la 
pantalla de l’ordinador i fer 
només activitats intel·lectuals 
en el poc temps lliure que ens 
queda després de les marato-
nianes jornades laborals. Es-
tímuls i més estímuls. Per sort, 
en els últims temps han co-
mençat a aparèixer alguns re-
bels disposats a sembrar el seu 
propi hort ecològic, per exem-
ple, enmig del camp, per recu-
perar l’orgull que suposa cre-
ar coses amb les pròpies mans 
i veure com creixen. O que de 
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ADA PARELLADA
Cuinera i restauradora. Va 
obrir el primer establiment,  el 
Semproniana, amb 25 anys.
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ELS TALLERS MANS I PANS
Tallers per despertar el sentit 
eròtic del tacte amassant pa 
amb la col·laboració d’Eva 
Moreno, fundadora de 
Tapersex. El primer dilluns 
de cada mes de 20 h a 22 h. 
Restaurant Pla dels Àngels, 
carrer Ferlandina, 23, de 
Barcelona. 30 euros.








