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Ratafia (Rondalla)

Ramon Pinyol i Torrents

Si no sabeu de què li ve el nom a aqueixa estranya i gustosa be-
venda tan catalana i pagesívola, jo us ho diré prou. Mes, abans 
d’esbadiar1 el nom, parlem de la cosa.

Què és ratafia? És una aiguardent adobada amb un tros de pell de 
llimona, quatre o cinc clavells, una nou noscada,2 una pell de nou 
verda partida a tallets i un bocí de canyella d’Holanda, a què al-
guns afegeixen un brot de menta i de marialluïsa, segons els graus 
d’aroma que se li vulguin donar. Tot això  es posa uns quants dies 
a sol i a serena. Aixís, mica ençà, mica enllà, puix en això, com en 
totes les coses, cada terra fa sa guerra, aixís ho fan els pagesos de 
Catalunya, únic país en què és coneguda la ratafia.

Ara vejam de què li ve aqueix nom, tan estrany com el licor ma-
teix.

Diu que una vegada, en una masia de nostra terra, s’hi trobaven 
tres dels seus bisbes, el de Vic, el de Barcelona i l’arquebisbe de 
Tarragona, esbrinant i escatint algun assumpte en petit concili territorial. Quan, després d’enraonar-ho bé, 
estigueren entesos i hagueren firmat la composta, demanaren al masiaire alguna cosa per fer-se passar la set. 
Ell, com a gran requisit, els tragué una ampla ampolla de ratafia, que els serví en tres gots de cristall que els 
presentà en un sotacopa.

La beguda era nova per a ells, i els agradà, com sol agradar a tots els qui la tasten.
–Quina beguda és aqueixa tan bona? –li preguntaren–. Com se diu?
–És una beguda que nosaltres ens fem –respongué el masover.
–I no té nom? –replicà un dels bisbes.
–Jo no n’hi sé cap –respongué el pagès.
–Doncs, ja que ningú li ha donat nom encara, donem-l’hi nosaltres –digué el bisbe–. Quin l’hi posarem? Si 
en trobéssim un que fos com el segell del tractat que acabem de fer, aqueix verament seria el millor.

Els tres senyors bisbes pensaren una mica, fins que un d’ells se donà un cop de mà al front dient:
–Rata fiat (‘quedi firmat’).

Amb l’aprovació dels altres dos bisbes, que celebraren l’acudit, aqueix licor català, que és el més català de tots, 
quedà batejat amb un nom llatí, i amb ell és conegut en totes bandes.

         Jacint  Verdaguer

1  Significa explicar, sentit no recollit en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 
Catalans.
2  La nou noscada o moscada és el fruit de diverses plantes, especialment de la Mirística officinalis, 
usada com a condiment aromàtic i com a productor d’un oli medicinal, segons el Diccionari català-valen-
cià-balear.

Nota

Aquesta rondalla de Verdaguer, escrita segurament 
cap a finals del segle XIX, però potser recollida de la 
tradició  popular ja anys abans, restà inèdita amb la 
mort del poeta (1902) i no fou coneguda fins que el 
1905 es publicaren la majoria de les seves narracions 
curtes de tipus folklòric en un volum que es va titu-
lar Rondalles. Reproduïm el text sense suprimir-ne 
res, però adaptant-lo en part al llenguatge actual (ús 
d’articles, formes verbals i pronoms febles). També hi 
hem posat dues notes per aclarir mots que no recull 
l’actual diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans.

Cal dir que l’explicació etimològica que dóna Verda-
guer coincideix amb la que Joan Coromines, anys més 
tard, va donar en el seu Diccionari etimològic i comple-
mentari de la llengua catalana: «pres del francès amb 
el mateix significat, mot crioll de les Antilles france-
ses, d’origen incert, potser de la fórmula rata fiat ‘sigui 
confirmat el tracte’, pronunciada en cloure un pacte, 
bevent ratafia a la salut dels contractants’. Els lingüis-
tes francesos, ja el 1880, donaven aquesta explicació 
del nom.

Contràriament al que creia Verdaguer, de ratafia se’n fa, amb 
fórmules diverses, tant a França, a les regions de la Xampa-
nya i de la Borgonya (anomenada precisament ratafia) com 
a Itàlia (anomenada ratafià al Piamont, rataffia als Abruzzo i  
ratafia en general. També se n’elabora als Estats Units i a Aus-
tràlia. El que tenen en comú les ratafies és l’ús de nous ver-
des, a diferència de molts altres licors elaborats amb herbes i 
algun tipus d’al-
cohol. Al Bruc, 
com es va pu-
blicar en el nú-
mero anterior 
de Planallarga, 
hi ha també una 
fórmula prò-
pia, antiga, que 
sembla que ha 
provocat que al-
gunes persones 
n’hagin tornat a 
elaborar. 
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