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El coloret
hauria quedat més poètic un títol com ara Or en 
flor, però, atès que el safrà és el rei invisible i omnipre-
sent de qualsevol paella digna, caiem en la temptació –i 
en la frivolitat–. Un brinet, només, i amb permís groc 
ataronjat. Com que sou llestos, ni tan sols caldria anotar 
que el nom de la bulbosa d’origen oriental que bateja la 
revolució birmana del 2007 prové de l’àrab za’farân, ni 
que està documentat en català des de fa vuit segles. Ni 
que en fa 11 que el seu conreu (de secà, per cert) ja floria 
al País Valencià, llavors sota domini musulmà, des d’on 
se n’exportaven els preuats estigmes dessecats –cada 
flor en té tres–. Tant exotisme i tant luxe –econòmi-
cament parlant, pica– torna a ser una cosa propera: la 
planta herbàcia vivaç de la família de les iridàcies dóna 
menjar, almenys, a 30 productors de 14 comarques del 
Principat, que fa quatre dies que n’han recuperat el cul-
tiu –en bona part, ecològic–, abandonat un segle enrere. 
La incipient agrupació Safracat vol potenciar-lo.

La pregunta del milió d’euros en espècies: què en jus-
tifica el preu? La feinada ingent que hi ha rere una pro-
ducció, amb perdó, ridícula: “No arribem a tres quilos”. 
Joan Cartanyà, de Concaromis, es refereix al que sumen 
les últimes collites de tot Safracat. “Un potet d’un gram 
el pots trobar per uns nou-deu euros”, indica: a 9.000-
10.000 el quilo. A cada gram, els brins de 150-200 flors, 
obtinguts en un procés amb “molt poca capacitat de 
mecanització”. Assegura que el 95% del safrà ens arriba, 
encara, de la Manxa. Tant esforç, només per engroguir 
amb crocina? No: la seva aroma inimitable i el seu pala-
dar “difícilment descriptible” contenen “un regust me-
tàl·lic i un toc amargant”, agredolç, potenciador natural 
d’altres gustos, fruit del safranal, que prové de la picro-
crocina i que es crea en l’assecat. Des d’antic, també s’ha 
fet servir en medicaments, cosmètics, tints i pintures. 
Les seves propietats –entre d’altres, anticancerígenes i 
antidepressives– mereixerien un article sencer.

Si el trobeu massa car, cap problema. Com tot el que val 
la pena a la vida, n’hi ha un bell succedani, una versió de 
baix cost: les pólvores culpables del groc pollet de mona 
de la paella barata. Com un submarí seixanter, la subs-
tituta matussera del safrà (la tartrazina) s’ha capbussat 
entre les espècies sota l’eufemisme “colorant alimenta-
ri” (en castellà, esclar), com si no n’hi hagués cap altre. 
L’additiu sintètic malastruc és, per als amics, E-102 o 
yellow 5; per als científics, la denominació ocupa 91 ca-
ràcters, amb números, parèntesis, claudàtors i guionets 
–i un sol espai–. Els fabricants més enrotllats van subs-
tituint-lo per alternatives naturals com la bixa, la cúrcu-
ma o el betacarotè (el pigment natural de la pastanaga), 
o pel mateix safrà, però mereix una galeteta (sense tar-
trazina!) qui sigui capaç de consumir aliments proces-
sats grocs o verds sense ingerir-ne gens. És més: encara 
que llegiu aquestes línies de bon matí, és força probable 
que, dins el vostre cos, ja bulli el coloret faller.  r

NONELL I COMPANYIA
El to groguenc de les obres del 
grup d’artistes format el 1893 
al voltant del postmodernista 
Isidre Nonell va fer que se’ls 
conegués com la Colla del Safrà, 
també dita de Sant Martí: molts 
dels seus paisatges retraten 
els últims temps de l’actual 
barri barceloní com a municipi 
sobirà. Eren, a més de Nonell, 
Ricard Canals, Joaquim Mir, 
Ramon Pichot, Juli Vallmitjana 
i Adrià Gual, i no tenien cap full 
de ruta com a col·lectiu, sinó in-
teressos compartits: la pintura 
a l’aire lliure, la denúncia social 
i l’efervescència de la joventut. 
La cosa, com tot el que és bo, va 
ser efímera: tres anys, va durar.

EMBRIAGADOR DE DEBÒ
Redescobert per allò que en diuen el gran públic, 

l’inacabable món de la ginebra –el del gintònic, 
encara còctel mainstream– homenatja l’espècia 

groga amb una referència específica: Saffron Gin. 
Malgrat el seu nom anglicitzant –en francès se’n 

diu safran–, es tracta d’un producte de can Gabriel 
Boudier, de Dijon, que el 2006 va recuperar-ne 

una recepta colonial del segle XIX. Un cop destil-
lat en un sol alambí de coure, el beuratge s’infusi-

ona amb safrà durant 48 hores. Al contrari del que 
es podria esperar, té un preu força assequible: uns 

20 euros l’ampolla de 70 centilitres.

CAPS RAPATS SUBVERSIUS
El color dels hàbits dels monjos budistes que 
van liderar la revolta contra el govern dictatori-
al birmà va etiquetar el moviment, que la junta 
militar va reprimir amb brutalitat. La rebel·lió va 
desencadenar-la la decisió de l’executiu de deixar 
de bonificar el preu dels combustibles, monopoli 
estatal: en pocs dies, el cost de la gasolina es va 
duplicar i tots els productes bàsics es van encarir 
molt. El bateig grinyola: la majoria dels frares  
birmans no van vestits de safrà, sinó de marró. 
Però podem agafar-nos a la penúltima accepció  
de safrà al diccionari: “de tonalitats marró i safrà”.

SAFRÀ ÉS NOM DE DONA
Saffron, en anglès. Se’n diu una 
actriu britànica nacionalitzada 

americana, morenassa, molt 
guapa –oi?– i que acumula una 

filmografia que deunidó. Ini-
cialment model –la fotògrafa 

Beth Boldt la va descobrir a 
Covent Garden–, Saffron Bur-

rows debuta com a intèrpret el 
1993 amb En el nom del pare, 

si bé el seu primer paper relle-
vant el desenvolupa ara fa 20 
anys rodons a Cercle d’amics, 
de temàtica també irlandesa. 

Els malalts de sèries l’han po-
gut veure també a Boston legal, 

My own worst enemy  
i Law & order.

per Marc Serrano i Òssul

El 2007 va començar 
un moviment de 

protesta contra la junta 
militar birmana que 
va prendre el nom de 
Revolució Safrà pel 

color dels hàbits dels 
monjos budistes que  

hi participaven

hauria q
flor, però
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‘La catedral dels pobres’, de Joaquim Mir


