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AMICH LECTOR: 

A la memòria de la meva mare, 
exceHent cuinera, que ens va deixar 

mentre treballava en aquest llibre. 

Protest que bé sia la mia insuficiència que tinch per escríurer; com també no 
ignar lo que diu St. Geroni escrivint a Precídio Epíst.29: que el qui escriu solici
ta contra si molt qui sían rigurosos jutges de ses obras; Qui scribit multos sumit 
]udices. Pues a la vista de la mia insuficiència que yo mateix confés, si et rius de 
mi, no hem picaré, perquè no tem que tròpias res contra Nostra Santa Mara 
Iglésia, y bons costums, ni hem feràs inquietar perquè veuré que no penetras el 
meu fil; pues pensaràs que het vull enseñar lo que ya saps, y no.y som yo per 
tu, qui ya saps, sinó per gent bissoña o novella ane qui tot és nou y tenen molta 
ignorància que desterrar, perque estos no se riuran de mi, sinó que esper que 
hem beneiran per la alegria que tindran de trobar a la clara y a enteulat y señat 
lo que a obscuras duptaven encontrar. (Prefaci a l'Art del conú mallorquí) 
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L'EDICIÓ DE LEs liTÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES, DE L'HISTORIADOR PEP VILA, 

per part de la Diputació de Girona, constitueix un altre pas decisiu en l'elabo
ració dels materials d'investigació que han d'ajudar a entendre la realitat passa
da i present de les nostres comarques. 

En aquest cas concret, ens trobem davant d'un estudi especialment valuós 
per a la recerca ulterior en el camp de la història de la cuina gironina, i de les 
manifestacions socials i privades que s'han gestat al seu voltant. 

El bagatge documental que conté aquesta obra abasta un llarg període, i 
toca un ventall molt extens d'aspectes, tots ells relacionats d'una manera o altra 
amb la cuina diària o festiva, tant de la vida familiar com de moltes institucions. 

El criteri rigorosament històric amb què s'ha confegit aquesta obra fa que 
no sigui un text directament divulgatiu, però tanmateix resulta assequible i ente
nedor. No cal ser historiador per endinsar-s'hi còmodament, i descobrir-hi ele
ments que donen la clau per entendre moltes de les manifestacions encara vives 
de la nostra gastronomia, i, doncs, de la nostra cultura. 

No podem oblidar que la cuina és una part molt important de la imatge d'un 
poble, d'una societat, de la seva manera d'entendre la realitat i les relacions huma
nes al voltant de la taula. A les comarques gironines, el paisatge i el passat histò
ric són valors essencials, que hem d'oferir amb tota cura i coneixement als visi
tants. la cuina és un altre valor essencial a oferir-los, però no pot quedar-se limi
tada a un servei més, a posar-los un plat a taula. Cal tenir present el seu rerafons, 
la seva evolució, per poder-la conèixer bé i donar-ne raó encertada als que no la 
coneixen. En aquest aspecte, Les litúrgies del menjar a les terres gironines posa a 
l'abast, no solament dels erudits, sinó de tot aquell que estima i valora la cuina 
pròpia, una eina de divulgació de primer ordre, i que descobreix directament les 
nostres essències. Aquesta obra demostra plenament, doncs, una aftrmació que 
encara molts ignoren: no es coneix un país si no es coneix la seva cuina. 

CAiu.l!s PÀRAMO I PONSE11 
President de la Diputació de Girona 





EL SABORÓS BODEGÓ 
DE PEP VILA 
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LA CUINA CATAlANA, SI BÉ D'UNA BANDA CONSTITUEIX UNA CUINA PLENAMENT CONSTRUÏDA 

-com afirmava Josep Pla- de l'altra és relativament poc coneguda més enllà de 
certs tòpics i modes, com la tan trivial i mediàtica de la "dieta mediterrània". No 
és estrany que en un llibre de l'escriptor americà Colman Andrews es digui que 
aquesta cuina, d'Alacant a Perpinyà, sigui "l'últim gran secret culinari d'Europa". 

És una cuina encara massa "secreta" que a vegades, històricament, es confon 
amb la d'Aragó (a causa del títol que tenien els antics reis catalans) o la d'Espanya. 
Però la cuina de Catalunya i de tots els Països Catalans és una cuina plenament 
nacional. I tenint en compte que França ocupa també una part del territori, no s'a
justa a les actuals nocions polítiques, ja que desborda els límits de les Comunitats 
Autònomes o Departaments amb què ens divideixen Espanya i França. 

La llengua, aquest senyal d'identitat, és allò que delimita, bàsicament, l'es
pai geogràfic, històric i cultural d'aquesta cuina. Una cuina amb la seva pròpia 
història i característiques, i amb variants regionals, comarcals i d'altre tipus: 
alhora unitària i complexa. Així, hi ha una cuina de la Catalunya Vella (des del 
nord de Barcelona als Pirineus, corresponent a la zona humida), i que inclou 
la de més prestigi, la que va dels Pirineus a la Costa Brava. 

La cuina d'aquest territori és, amb totes les seves implicacions territorials , 
lingüístiques, històriques ... justament el motiu d'investigació del llibre que teniu 
a les mans. Un treball que, m'afanyo a dir, Pep Vila ha confegit a la manera d'un 
immens i saborós bodegó, alhora amb el rigor de l'erudició i amb l'escalf de la 
passió. 

Hi ha tingut en compte, en efecte, els aspectes suara al.ludits: tant la 
Catalunya Nord com la resta de contrades, la història i la llengua. Ens hi pro
posa un discurs plenament nacional, més enllà de les sospitoses "neutralitats" 
de certs investigadors, més proclius a considerar Espanya o l'Aragó històric que 
no pas el marc referencial dels Països Catalans. 
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Aquest llibre, sens dubte, ha de marcar un abans i un després de la histo
riografia gastronòmica. No solament hi ha un treball de buidatge colossal i una 
documentació exhaustiva, sinó també una constant atenció -gosaria dir que 
vital i sensual- a la matèria que està tractant, i que l'investigador rescata tant 
de l'erudició eixorca i desmenjada de certs treballs com de la trivialització d'al
tres. Perquè Pep Vila, més enllà de l'aportació d'una irreprotxable i inesgotable 
base de dades, sap fer un actiu i emotiu passeig a través de la història, del fol
klore i les formes de vida, de la literatura i , també, del plaer dels sentits, de les 
"coses delitables", com deia Eiximenis. Ens buida, amb paciència monàstica i 
amb mirada a l'encop culta i gormanda, les fonts i aportacions històriques i 
literàries: receptaris, textos de creació, llibres i llibretes de comptes i despeses, 
inventaris, testaments, bans, cartes, memòries, estudis monogràfics. Ens fa viat
jar a través de corts i palaus, cases i barraques, convents i monestirs, esglésies 
i catedrals, i ens mostra, amb mirada atenta, tots els secrets de la gola, del men
jar i el beure, del rebost i de l'obrador. Ens documenta els plats de mar i de 
muntanya, de diari i de festa, rurals i urbans, reials i plebeus, burgesos i mona
cals. Ens fa viatjar a través dels ingredients i els dolços tradicionals, de la fam i 
la pesta a l'erotisme i l'opulència dels grans tecs, de la frugalitat al luxe. 

Cert: darrere la cuina catalana actual hi ha la història d'un país -amb els 
seus homes i dones- i les dades d'un paisatge. Com diu Pierre Vilar, "l'home 
català es cultiva cultivant", mentre que hom atribueix a Josep Pla la frase que 
aquesta cuina és "el paisatge posat a la cassola". Un país que va tenir el seu 
auge -la seva Edat d'Or- sota el nom legal de Corona d'Aragó, a l'Edat 
Mitjana. Catalunya, que segons l'esmentat Pierre Vilar va ser un dels estats-nació 
més precoços d'Europa, va senyorejar al comerç mediterrani, va compartir amb 
els occitans un mateix projecte de poble i va mantenir la seva presència econò
mica , comercial i política al sud d'Itàlia, Grècia, Tunísia, Xipre, Egipte ... Abans, 
fenicis i grecs, i més tard els romans, li havien donat la seva vocació medi
terrània (trilogia del blat, olivera i vinya, peix salat...). Els àrabs varen aportar 
nous productes, com la canyamel, l'albergínia, la carxofa, potser l'arròs i la 
pasta. Com a resultat de tot això, en aquest territori floreix una de les cuines de 
cort i una de les literatures gastronòmiques més precoces i completes d'Europa. 
En català s'escriuen, des del segle XIII, receptaris (Libre de Sent Soví), manuals 
de vins i bones maneres (Com usar bé de beure e menjar, títol fictici del gironí 
Francesc Eiximenis, el primer text europeu d'aquest estil), llibres de dietètica i 
destil·lats (com els d'Arnau de Vilanova), de pastisseria (Libre de totes maneres 
de confits) i fins i tot manuals afrodisíacs (Speculum a/foder). Fins a culminar 
en el que és, sens dubte, el més iHustre llibre antic de cuina i alhora prefigu
ració del món modern, el Libre del coc, de mestre Robert de Nola (s. XV). No 
és estrany que entre l'Edat Mitjana i el Renaixement, aquesta fos una cuina de 
referència, com ho testimonien els italians Martina de Como, que es fa ressò de 
nombrosos i refinats plats "a la catalana", al seu Libro de arte coquinaria (s. 
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XV), mentre que l'humanista venecià Platina (De honesta voluptate et valetudi
ne, 1474) afrrma la primacia del paladar català. 

Naturalment, això fou el passat. Però alguna cosa en deu quedar. .. De fet, 
força receptes, salses, tècniques, etc., descrites en aquests llibres (com la pica
da, l'allioli, l'ús de la fruita en la cuina .. .) encara són habituals a la cuina d'a
vui. Una cuina que, de nou, torna a tenir projecció internacional a través de 
cocs il-lustres, que no desmereixen dels de l'Edat d'Or, com Santi Santamaria o 
Ferran Adrià. 

I és, justament, a la regió de Girona, la que va dels Pirineus a la Costa Brava, 
guardada per la Catalunya Nord i el Maresme -amb el seu Empordà mític, però 
també amb la Muntanya, la Selva i el Pla- on aquesta cuina potser s'ha con
servat amb més vivacitat, i on, alhora , s'ha innovat més -aquí va començar la 
moderna gastronomia creativa, amb josep Mercader- fms al punt d'esdevenir 
la zona de referència de la cuina catalana. De fet, a través d'altres llibres de l'è
poca barroca --com el de l'olotí fra Sever- i fins als segles XIX i XX --citem 
els també gironins Ferran Agulló i josep Pla- s'ha perpetuat aquesta il·lustre 
tradició bibliogràfica. Una tradició amb un il-lustre corol·lari a càrrec de Pep 
Vila, alhora preàmbul de noves aportacions de síntesi: de moment, ja tenim el 
tast gustós i dens, a manera d'amorós i treballat platillo, de Les litúrgies delmen
jar en terres gironines. Tasteu-lo: no en quedareu décebuts. 

jAUME FÀBREGA 





COM ES MENJA, 
AIXO? 

I9 

QUAN VAIG PRESENTAR EL PROJECTE AMB EL QUAL OPTAVA A UNA BECA DE RECERCA OFERTA 

pel Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, ho vaig fer amb la voluntat 
de donar a conèixer i estudiar uns malconeguts llibres i manuscrits de cuina i 
de rebosteria dipositats en arxius i biblioteques públiques i privades de les 
comarques que actualment formen la província de Girona, segons la divisió cre
ada al segle XIX per l'inefable Javier de Burgos. Es tractava d'oferir als interes
sats en la història de l'alimentació, a tots els doctes de la cuina, nous materials 
de treball, inventaris d'arxiu que eixamplessin el marc conceptual sobre el men
jar, els receptaris , el món dels dolços, sobretot pel que fa als segles XVII , XVIII 
i XIX, que són potser les èpoques més maltractades a les poques històries que 
tenim sobre la cuina catalana, ja que passen amb total impunitat del segle XVI 
-amb les cinc edicions que es van fer del llibre del mestre Robert de Nola
al XIX amb el clàssic llibre de la Renaixença, La Cuynera Catalana. 

Sóc conscient que el fet d'haver donat més importància a la recerca que a 
l'elaboració d'una tesi definitiva i acabada sobre l'evolució de la nostra cuina 
potser condiciona el contingut del treball. Alhora, però, no dubto que la docu
mentació exhumada enriquirà el debat i ajudarà a suggerir noves interpreta
cions sobre el que ha representat el menjar, i tot el complex d'activitats que hi 
ha al darrere. El títol plural del llibre aJ.ludeix al fet que són molts els reflexos 
del menjar en la vida quotidiana, i el lloc que ocupen en els costums canviants 
a través dels segles. 

El present treball constava d'una quarta part, la més específica i erudita, dedi
cada als especialistes, en la qual s'estableix un inventari detalladíssim dels manus
crits de cuina, de rebosteria, i un mostrari de receptes que vam localitzar durant 
la nostra recerca en nombrosos arxius i biblioteques públiques i privades. Per 
raons d'espai i de criteris editorials no pot figurar en aquest llibre que aneu a lle
gir. Esperem editar-lo, ben aviat, en una altra publicació més especialitzada. 
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Amb anterioritat, i juntament amb Enric Prat, Joan Boades i Joan Plana, 
havia treballat en un receptari d'adrogueria i confiteria de 1663, publicat per 
l'Ajuntament de Girona el1994. És amb posterioritat a aquella època que prac
tico de forma sovintejada exercicis d'atletisme bibliogràfic culinari, des que amb 
l'amic Jaume Fàbrega preparem una història de la cuina catalana en la qual jo 
aporto la picada, el sofregit i altres fórmules -és a dir, els documents- men
tre que ell remou i cuina el guisat, sense excessos, fms convertir-lo en un plat 
melangiós i de substància. 

Una vegada em vaig posar a treballar en aquest projecte, avui convertit en 
el llibre que aneu a llegir, vaig creure que el material que tenia entre mans 
em permetia anar més enllà d'oferir un acurat mostreig d'arts de cuina, recep
tes i preparats que obeïen a determinades característiques gastronòmiques 
d'unes comarques molt variades, de cuines diverses, reflex de la molt diversa 
situació geogràfica, climàtica i humana de les nostres comarques, i que con
juga pla, mar i muntanya sobre una base rural tocada de mort per molts fac
tors externs i interns. 

El medi sempre condiciona la recerca. Per això sostinc que l'Alta Garrotxa 
i una part de l'Alt Empordà des de Cadaqués fms arribar a Portbou pertanyen 
al Vallespir, encara que per raons polítiques França desitjava fer coincidir la 
seva frontera natural amb la cadena muntanyenca dels Pirineus. De manera que 
aquest llibre també conté referències alimentàries de les terres del Rosselló que 
es toquen amb les nostres, i que actualment formen el territori que anomenem 
Catalunya Nord, amb les quals sempre he mantingut una relació constant i enri
quidora. De fet, són espais que durant molts segles han compartit els mateixos 
neguits, encara que en alguns aspectes ens semblin tan diferents. Mireu si més 
no la riquesa d'aigua que, nascuda del Canigó, rega l'horta del Rosselló, i fixem
nos en l'eixutesa de moltes terres de l'Alt Empordà. Cal dir, però, que aquesta 
frontera arbitrària ha marcat en els darrers dos-cents anys una evolució distinta 
dels dos estils de vida, que ara no m'interessa remarcar. 

En l'obra també integro altres paisatges humans, comarques de contacte 
com el Maresme i l'Osona, perquè, malgrat la seva diversitat actual, formen dos 
nuclis amb els quals els gironins sempre hem mantingut ponts de diàleg. 
L'alimentació i la cuina desborden partits judicials, àmbits eclesiàstics, comar
ques, nacionalitats i països. Així, he intentat no perdre de vista altres lligams 
d'interdependència. Catalunya és terra de mestissatge i, tal com deia Vicens 
Vives, "nosaltres som el fruit de nombroses sembres". La cuina i el menjar 
també són sensibles a la remarcable varietat del país. Amb Les litúrgies del men
jar no he volgut oferir un llibre de gastronomia, ni tampoc un receptari strictu 
sensu. Penso que hi ha una mica de tot: capítols d'una història de la cuina, de 
la rebosteria tan mal coneguda, menges diverses que obeeixen a la geografia 
plural -que relliga mar, plana i muntanya-- i de la qual prové la presència de 
primeres matèries que han suggestionat els nostres paladars. 
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Gairebé no tenim notícies de la cuina dels primers pobladors de Catalunya. En 
canvi som més afortunats pel que fa la cuina dels monestirs medievals, la tradi
cional d'origen rural i pagesa, la rebosteria hiperbòlica del Barroc, la cuina burge
sa de festa major. En moltes de les planes inèdites de la vasta obra de Francesc 
Eiximenis (Terç i Dotzè del Cristià), hi ha molta informació sobre el menjar i la 
moral del temps, i un ric cerimonial sobre el món de la taula i les regles socials. 
Eiximenis dedica tot un capítol del Tell= a debatre i especular sobre la sobrietat, 
l'honestedat i la sanitat de l'alimentació del seu temps. Pel que fa als segles xvn 
i XVIII, hi trobem la cuina popular rural catalana al costat d'una de més aristocrà
tica. La pastisseria, la fabricació de gelees, confitures, pinyonades, torrons i diver
sos tipus de sucre constitueixen ja un fenomen més complex. El barroc castellà, i 
més tard la influència dels productes americans, canvia la fesomia de la cuina del 
Principat. Al segle XVIII detecto la primera influència de la cuina francesa , repre
sentada per l'obra de Joan Baptista Panyó, un occità que s'estableix entre nosal
tres. Del Nuevo Arle de Oxina de Juan Altamiras, n'hi ha dues edicions setcentis
tes impreses a Girona, fet que prova la difusió de la cuina espanyola del peix, de 
la carn i de les begudes refrescants entre nosaltres. Fra Sever d'Olot va escriure el 
1787 el llibre de l'Art de Quynar, un llibre de cuina conventual caputxina. Aquest 
manuscrit conté un 'art d'hortolà', en quatre capítols, encara per editar. 

Del segle XIX ens han pervingut, ara per ara , diverses obres manuscrites i 
impreses. D'entre les primeres destaco una obra desconeguda que pertanyia al 
monestir de Banyoles i que copia el tractat d 'Altamira. També he recollit un 
receptari molt interessant de cuina i de rebosteria provinents d 'una casa parti
cular de Ripoll. El segle XX, amb la clàssica obra de Ferran Agulló, és el de la 
consolidació d'un tipus de cuina i de rebosteria que és la que coneixíem ftns 
als anys 6o, en què la situació canvià molt amb el desgavell produït pel turis
me i la immigració massiva. Tots aquests documents -que un dia o un altre 
s'hauran de contrastar amb els que es puguin localitzar en altres àmbits i con
trades--'- desmenteixen l'opinió d'alguns tractadistes, que aftrrnen que no es pot 
abordar un estudi sistemàtic de la nostra cuina perquè troben llargs períodes 
històrics sense documentació. La majoria dels preparats culinaris i les receptes 
de les quals traço l'evolució són legítimament explotades en altres parts de 
Catalunya i d'Espanya. Les contingències culturals successives han estat deter
minants per explicar aquesta mescla de textures i de matèries primeres. 
Pertanyen, doncs, a aquest corredor de pas, a aquest país petit que, al costat de 
la llengua, el clima o la història, té també una cuina de gran personalitat. 

En darrer terme tenen una evident consemblança amb la cuina de tota la 
mediterrània occidental, i en especial amb la que es practicava en la resta del 
nostre domini lingüístic i cultural. D'aquest microcosmos que és Catalunya, n'e
mana del conjunt una personalitat amb una gran riquesa de matisos. 

Abans d'oferir al lector una història més o menys articulada, i els textos prò
piament dits, m'he de referir amb gratitud a la direcció i jurat del Patronat 



22 ----------------------------------------------------------

Eiximenis de la Diputació de Girona, que em va atorgar la seva confiança i que 
espero que no hauré defraudat. En aquesta temptativa de fer entendre l'accent 
propi del nostre menjar -després d'haver perdut pel camí ja massa coses
vull agrair a molts amics i professionals del món dels arxius i biblioteques el 
seu ajut. Sense la pretensió d'esgotar tots els noms, em plau recordar el perso
nal de la xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de les ciutats de Girona, la 
Bisbal, Figueres i Olot. ·La meva reconeixença també va adreçada als arxius 
municipals de Begur, Blanes, Girona, Palafrugell, Sam Feliu de Guíxols, les 
biblioteques de Girona (Pública, del Seminari i Universitària), la Universitària, 
la del Seminari i la Nacional de Catalunya a Barcelona, la Nacional de Madrid i 
de París. He de dir que el CDACC, els arxius i biblioteques de Perpinyà, també 
m'han obert generosament les seves portes. Particularment, agraeixo les aten
cions de Joan Boada, Uuís Costa, Florenci Crivillé, Jaume Fàbrega, Joan Ferrer, 
Patrik Gifreu, Jordi Mascarella, Ramon Miró, Enric Prat, Antoni Reyes, Erika 
Sema, Miquel Sitjà, Santi Soler ... i una llarga corrua de persones de diversa pro
cedència que m'han escoltat i aconsellat. A tots, moltes gràcies! 

No vull acabar aquests mots de presentació sense agrair el president de la 
Diputació de Girona l'interès demostrat en la publicació d'aquesta obra. Hom ha 
comptat amb la coJ.laboració inestimable del diputat de publicacions Sr. Josep 
Manuel Bassols i del redactor en cap Carles Sapena, així com també del curador 
del llibre, Daniel Vivem, i darrerament de Jaume Fàbrega i Pep Caballé. 

L'AUTOR 
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DE BOCA¡ 

23 

"La literarura culinària és evocació. Les receptes 
tenen una capacitat de suggestió. El plat s'imposa 
entre la nostra sensació i la consciència, i ens fa 
creure que el seu sabor ens agrada." 

BERGSON 

No EM CONSIDERO UN ESCRIP1DR DE BOCA, ÇO ÉS, UN DIVULGADOR DE lA NOSI'RA IITERAlURA 

gastronòmica, que, com a fet lúdic, concupiscent i també pràctic, cada dia té 
més importància a la nostra societat dominada pels mass media, per la imagi
nació i la creativitat a la recerca de nous sabors i experiències culinàries. Alguns 
tractadistes francesos diuen que la gastronomia portada a l'extrem és una muta
ció, una aberració filla de la necessitat, que acaba per embolcallar-nos. No sé 
si tothom estarà d'acord amb això. Amb altres companys he publicat alguns 
papers sobre cuina, però sense ànim de fer carrera en aquests sabers. Si hagués 
de justificar-me aquí o allà, cosa que ningú no m'ha demanat ni exigit, diria 

1.- juan CRUZ CRUZ, Alimentación y cultura. Antropologia de la conducta alimentaria, Eunsa, Pamplona, 
1991. DD.AA. Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres. Compilador jesús Contreras, 
Universitat de Barcelona, 1995. DD.AA., Menjar I civilització, "Estrella", 9, octubre de 1998, pàgs. 33-44. 
DD.AA., Practiques alimentaires et tdentités cu/turelles, "Ethnologie française", núm.l , 1997. DD.AA., H 
Simposi Intemaciona/ "L'Aitmentació Mediterrània: el color de l'Alimentació de l'Europa Mediterrània 

Occtdentaf, Barcelona, 1998. [La diversitat de colors, la qualitat i percepció cromàtiques són importants. 
El color indica la salut de l'aliment. En el consum elitista hi ha més varietat de colors, hi ha més espècies 
i colorants. El color duu sempre un valor associat). DD.AA., Antropologia de la nutrición. Técnicas, méto

dos y apltcaciones, Noesis, Madrid, 1995. Jean Louis FLANDRIN, Historia de la alimentación: por una 
ampliaciónde lasperspectivas, "Manuscrits", 6, Barcelona, 1987, pàgs.7-30. DD.AA., Antropologia de la ali
mentación: nuevos ensa}UI' sobre la dieta mediJemjnea, Fundación Machado, Sevilla, 1996. E. TiiiBAlJr
COMELADE, L'alimentació racional del cos bumà, vols. I i 11, Barcino, Barcel.ona, 1973. 
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que, nascut a Celrà, quan encara era un poble de pagès, on la gent es collia tot 
el que menjava, provinc d'una familia de part de pare i mare que ha sabut con
servar una cuina familiar. La meva àvia materna i la meva mare han estat grans 
cuineres. Quan d'adolescent pertanyia a una secció dels boy-scouts, tutelada pel 
bisbat de Girona, i fèiem acampades de quinze dies als boscos de Setcases 
-molt abans que obrissin Ulldeter a l'especulació- cuinava diàriament per a 
una vintena de persones. Després d'haver confessat aquests antedecents, que 
sense voler-ho em delaten, i molt, potser és fins a cert punt lògic que senti un 
cert respecte i admiració per la cuina del país. De les poques coses en què crec, 
m'atreviria a dir que el menjar, sense excessos, encara el tinc per un valor sòlid, 
una certitud. Un bon dinar dissipa per una estona les angoixes existencials, i 
ajuda a tirar endavant en aquesta vall de llàgrimes. 

Aquest és, però, un llibre teòric, ja que la pràctica de fer bullir l'olla en una 
cuina és una feina més sacrificada i angoixant que la de confegir mots. Com bé 
recull un diàleg francès, prefereixo llegir receptaris antics, memòries, llibres 
d'antropologia, parlar de temes relacionats amb la història de l'alimentació, 
abans de posar-me a la cuina: 

"-Après avoir longuement considéré la robe et le nez d'un vin, le boit-on 
enfm? Non, monsieur, répond Talleyrand, on en parle." 

El menjar com a plaer visceral 

Com que la progressió de la vida neix de la necessitat de buscar aliment, i 
la nostra existència es basa en la lluita per aconseguir-ne, sempre he tingut 
curiositat per resseguir la història del menjar. Ai, el geni de la fam! Per això, 
entre molts altres autors, admiro els que han redactat grans diccionaris histò
rics, els tractats d'antropologia, l'obra del baró de Maldà, el cicle novel·lístic de 
Proust, la lírica de ]. S. Pons, l'aportació de Néstor Lujan, l'obra de Josep Pla/ 
perquè a les seves pàgines hi ha tota una trasmissió de mots, sabors i sabers 
culinaris fills de la tradició oral, de l'aprenentatge, dels receptaris casolans, la 
cuina familiar, etc. L'home és omnívor, i el cent per cent de la humanitat menja. 
Tout le reste n'est que littérature. Per tant, crec que és un tema que, tant si ens 
pesa com si ens plau, ens interessa a tots. Erik Erickson va definir la boca com 
el focus d'una primera aproximació a la vida. "Quan del mugró matern la dolça 
llet bevia", que cantava Bonaventura Carles Aribau. 

2.- PLA, en l'article poc conegut "Matrimoni i cuina", dins Humor. candor(OC, vol.24), explicava que 
"cuinar no és descriure; és crear, combinar. la cuina utilitza elements de la més diversa procedència, 
roca rots els regnes de la naturalesa, uneix per millorar-les les coses més extravagants en funció de la 
memòria palatal." 
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M'he de confessar doncs nostàlgic d'una certa cuina i d'un saber cuinar, 
obsessionat per la memòria, perquè cada dia m'agraden menys aquests prepa
rats estandaritzats que disparen les alternatives microbiòtiques o vegetarianes. 
Visc instal·lat en el mite d'una cuina tradicional? De ben segur! Com molt bé 
explica Sílvia Carrasca al llibre Antropologia i alimentació. Una proposta per a 
l'estudi de la cultura alimentària (Barcelona 1995), l'homogeneïtzació de la 
cuina --com d'altres sabers- és un fet preocupant. Les fonts d'aprovisionament 
són les mateixes arreu, i els processos urbans deixen enrere una cultura rural. 
Arreu sents pressions sanitàries i publicitàries semblants. Les noves tecnologies 
aplicades a l'obtenció i conservació dels aliments ens deixen cada dia menys 
marge de maniobra per sortir-nos del camí traçat, pel qual un dia es passegen 
unes vaques boges, i un altre els pollastres belgues alimentats amb pinsos enve
rinats. Sort n'hi ha de la cuina familiar, encara que s'acaba! Els més pessimistes 
auguren que quan l'última dona s'incorpori al treball fora de casa desapareixerà 
la cuina tal com l'entenem ara. La pressa d'avui dia ens duu a menjar plats poc 
elaborats i malaltissos. Tots enyorem, i jo el primer, perquè l'he coneguda, una 
certa cuina que el progrés de la salut i l'evolució de la societat ha anat fent 
desaparèixer. Quan josep Pla estudiava a Girona explicava que al carrer de la 
Neu hom podia provar plats tan excelsos com ara el pollastre a la punta, l'es
tofat de toro, el bou a la doba o els platillos delicats, avui la majoria oblidats i 
perduts. On són les neus d'antany? 

Encara que vivim dominats per l'eficàcia, com que em considero un senti
mental, acabo amb aquesta evocació a través d'un poema potser una mica flo
ralesc i ensucrat, en el qual l'escriptor rossellonès lluís Pelliser explica el 
Cuynat catalil de la seva infantesa: 

Temps regalat de la infantesa, 
qui bon recort prou n'és aqueix, 
de quan teníem la promesa 
d'anar a fer un bon repeix! 
No er.\ més salpiquet ni ollada, 
més un tip d'estufat, 
ab una cargolada, 
o bé boles de picolat. 
Per acabar o crema o confitura. 
Y fruyta de la més madura! 

Eren unos convits 
de nos en llepa'ls dits. 
Per Pasques, las bonyetes 
de'l més ensucradetes, 
per Nadal, lo turró, 
d'ametlla o de pinyó, 
eren una alegria, 
una gormanderia, 
qu'encar no'ns ha passat, 
d'aquell bon temps de nin, recort 

sempre estimat! 

3.- "Le Coq Catalan", número extra de 1919 dedicat a la cuina catalana, pàg. 32. 



APERITIU 

PER MOLTES I DIVERSES RAONS, PERÒ, ESPECIALMENT PERQUÈ ENCARA fi HA MOLT A FER EN 

el camp de les ciències socials, Catalunya no disposa d'una història de la cuina 
catalana, i menys de la rebosteria. Hi ha molts estudis parcials que no expli
quen el context històric ni les diverses aportacions que han fet evolucionar la 
cuina catalana en el context de l'espanyola i de l'europea en general. A 
Catalunya tenim documentada una cuina que es va renovant i evolucionant, 
amb més de 500 anys d'antiguitat. El gran públic coneix la cuina catalana tra
dicional hereva de la que practicaven els nostres ancestres, però bona part des
coneix -i ni s'ho imagina- que s'hagi pogut menjar d'una altra manera. 
Notem també el dèficit alimentari durant moltes èpoques, fruit de guerres i de 
devastacions naturals. Els catalans dels segles XIV i XV, com tots els altres euro
peus, ignoraven el tomàquet, la patata, la xocolata i molts altres productes que 
provenen de la descoberta d'Amèrica. El poble ras gairebé sempre menjava el 
mateix durant tota la setmana. El pa i el vi --que eren els articles més consu
mits- oferien una aportació extra d'energies calòriques en moments d'e
mergència. La carn i el peix tenien darrere seu un control religiós molt estricte. 
El famós pa amb tomàquet, un dels emblemes de la gastronomia catalana, no 
té més d'un segle d'existència. És un invent dels nostres avis per reciclar el pa 
dur o de mala qualitat. Tot són exemples de com la cuina i l'alimentació dels 
homes s'ha d'estudiar a la llum de la documentació, molta de la qual és a l'om
bra dels arxius. Els nostres règims alimentaris s'han enriquit d'aliments nous, 
han evolucionat d'acord amb la història sempre imprevisible dels pobles. Tot 
dóna fe de l'accent propi de la nostra cuina, del món de les espècies, de la 
implicació de l'economia en el procés de l'alimentació humana en general. 
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Bona part dels receptaris recollits tenen també un valor històrica-etnogràfic 
i filològica-lingüístic remarcable, perquè ens informen d'estris, fórmules, ingre
dients, receptes, salses, farciments , girs idiomàtics, verbs que indiquen accions 
que designen alguna tècnica culinària, avui desapareguts. La nòmina de confi
tures i melmelades és molt variada, moltes vegades amb una combinació de 
dolç i salat que avui ens repugnaria. 

L'esquema que presento tampoc no és tancat. Els treballs de replega de 
materials, els apartats dedicats a historiar diverses parceHes de la nostra cuina, 
mai no es poden donar per defmitius. Qualsevol investigador sempre declara el 
caràcter provisional de qualsevol recerca. De ben segur que molts arxius i 
biblioteques posseeixen d 'altres materials que faran acréixer aquesta primera 
ordenació. 

Darrerament s'han editat dues obres de gran transcendència per a l'estudi de 
la cuina i alimentació a Catalunya, i que marquen una mica la pauta a seguir en 
posteriors recerques. Em refereixo a les Actes del Jr Col·loqui d'Història de 
l'Alimentació a la Corona d'Aragó, Institut d'Estudis llerdencs, 2 vols., 1995 i La 
Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVlll), 
Institut d'Estudis Baleàrics, 1996. Des de l'àmbit gironí es pot fer una aportació 
de primer ordre a l'estudi dels règims alimentaris per conèixer millor les estruc
tures i la dinàmica de les societats sempre en evolució. En defmitiva, es tracta 
d'ampliar la base de la historiografia acadèmica sobre el tema. Sóc conscient que 
la fesomia de l'obra tal com l'he dissenyada, dedicada només a les terres giro
nines, és restrictiva. La història de l'alimentació és una afortunada mescla de 
sabors, influències, creuements i provatures que no admeten limitacions. És per 
això que no he exclòs incorporar-hi --quan calia- arguments i notícies cultu
rals i històriques provinents d'altres llocs. Per manca d'espai deixo per a una altra 
ocasió el tractament d'altres capítols d 'història de la cuina que fan referència a 
convents, hospitals, hospicis civils i militars, etc. Confio que aquesta empresa, 
modesta en els límits imposats per les bases que fLXaven la convocatòria, per
metrà completar en un futur una història de la cuina arreu del domini català. 

Les quals coses són a humanal vida 

Tot aquest enfilall d'observacions tot just apuntades em porten a la conclu
sió que la rutina de menjar i del beure també ens obre una de les moltes por
tes de la memòria, ja que quan deglutim segons quines menges fem treballar 
els sentits, els paisatges de l'estómac. Com deia Llull, tot allò que hom pot sen
tir amb els cinc senys corporals és una meravella. Encara que la civilització dels 
supermercats ens hagi abocat als menjars preparats i congelats, a beure llet des
cremada que es guarda gairebé infinitament, i hàgim traït aquell antic ritme de 
l'any amb aquelles menges que només es podien assaborir en determinades 
ocasions, anem a veure com el gènere de vida ha anat evolucionant i ha dei-
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xat la seva empremta en el menjar. La cuina ens ve a oferir una felicitat imme
diata, una saviesa innocent, com la de saber cuinar o degustar un plat. Jo no 
diria que hi ha una cuina eròtica, però sí un erotisme de la cuina. 

Quan, el 23 de juliol de 1458, morí el rei Alfons V, els prohoms i el consell 
de la ciutat de València van fer una crida pública perquè tots els estaments de 
la ciutat observessin el dol acostumat. Entre les mesures preses hi havia el tan
cament d'obradors i comerços fins que fos feta la solemnitat acostumada per 
l'ànima del monarca. D'aquesta mesura es van excloure "lo almodí, forns ," 
molins, carniceries, pescateries, tavernes, venderies de pa e de ortaliçes e de 
fruytes les quals coses són necessàries a humanal vida."' La gent no pot deixar 
de menjar dia a dia. 

El llibre que aneu a llegir és redactat amb una mica de nostàgia. Discrepo 
de Joan Fuster quan deia que menjar és una pura qüestió fisiològica. Quan con
vertim el menjar i la gastronomia, el plaer i la sofisticació de l'art de cuinar en 
cultura, és que ja ho donem tot una mica per perdut. Els llatins donaren als 
àpats el nom de convivium, viure en comú, i d'aquí que la cuina sigui un àmbit 
de sociabilitat. Bon ventrell fa bon cervell! 

1.- Femando LLORCA, Sublevación del infante Don ]aime de Aragón, Valèncía, s/d, s/ i, pàg. 6 



ENTREMÈS 

"Em sembla que l'aparició del mot 'Catalunya' (o 
més exactament del mot 'catalans', i seria desitjable 
que aquesta aparidó fos aclarida millor) ha de 
subratllar la instaHadó defmitiva d'un sistema 
original entre els Pirineus i el Mar." 

PIERRE VILAR 

DES DE jAUME VICENS VIVES FINS A PIERRE VILAR1 TOTS ElS HISTORIADORS ESTAN D'ACORD 

en el fet que Catalunya sempre ha estat un corredor d'invasió marcat per una 
costa esquerpa, una muntanya pirenenca i una plana baixa cerealística fèrtil 
amb conreus de blat, ordi i fruiters (ametllers, pomeres, figues, presseguers, 
etc.) . En aquest espai triangular on visc i penso morir s'hi van establir des de 
temps remots uns pobles amb personalitat definida: indigets, ceretans, ausetans, 
laietans del Maresme i sordicens del Rosselló. Aquesta varietat social, molt indi
vidualitzada i marcada pel context geogràfic de la muntanya i costa, generava 
uns estils de vida molt diferenciats que la civilització ha anat acostant Hi ha qui 
sosté que l'aptesa del poble català per al comerç i l'agricultura prové de les pri
meres civilitzacions que van ocupar aquestes terres de corredor. La mandrbula de 
l'home excavada a Banyoles, i les restes de vida que s'han conservat a les coves 
de Serinyà i de Sant Julià de Ramis, mostren que l'activitat humana hi va aparèi
xer des de temps molt reculats. El fet que a la zona de la Draga de Banyoles s'hi 
hagin trobat cereals de fa 7.000 anys, els més antics de la Península, fa reflexio
nar. Podem parlar, ja en aquell temps, de noció d'estil de vida? 

1.- Pierre VILAR, Catalunya dins l 'Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments econòmics de les 
estructures nacionals. Volum segon: El medi hislòric, Edicions 62, Barcelona, 1986. Vegeu lambé l'es
tudi introductori d'Yvette BARBAZA, El paisatge humà de Ja Costa Brava, 2 vols., Edicions 62, 
Barcelona, 1988. 
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Catalunya, que a començament de segle XX tenia uns dos milions d 'habi
tants, gairebé arriba als sis ell999. Les migracions interiors, el turisme, la socie
tat del consum i l'accés de la dona al món del treball ham modificat els estils 
de vida tradicional, han transformat el medi per arrencar-ne més i més riquesa, 
a un preu potser massa costós. El menjar i la cuina --que ara i aquí és el que 
més ens interessa- són potser els àmbits més tocats. Amb la internacionalitza
ció del menjar i dels mitjans de producció ressorgeix el mite de les cuines 
nacionals, la recerca d 'una tradició perduda sobre la qual apercebo que puc dir 
unes quantes coses. 

L'alimentació en el món antic2 

"El fet que en aquest país e ls rastres de l'home 
prehistòric siguin tan lleus sembla un desaire fet 

per la Providència als representants de l'esperit localista. " 

jOSEP PLA 

Aquests temps tan reculats no pertanyen al tema d 'aquest llibre. Del passat 
remot i emboirat de la PreCatalunya tot són límits conjecturals, sense documentació 
escrita. Són èpoques massa infradocumentades. Els prehistoriadors ja divideixen els 
temps de la primera huinanitat entre caçadors, depredadors i recoHeaors. Més 
endavant hi haurà la dels homes ramaders i agricultors. Qui escriu aquestes ratlles 
ha fet les seves leaures, ha llegit sobre aquests segles qualificats d"'obscurs", i coneix 
alguns clàssics d'aquestes disciplines, però tampoc no té una formació especialitza
da sobre aquestes èpoques per atrevir-se a pontificar sobre la prehistòria de la gas
tronomia d'aquest ancestre que ens sembla un estiuejant perpetu. Preneu aquest 
guió com el d'una introducció molt simplificada, un entremès o un entrant que obre 
la gana, i que de vegades, si no ve de gust, es deixa al plat. Pel que fa als aspectes 

2.- Claire BELLIER i Pierre CATI'Ell.AlN, La chase dans la prehistoire du Paléolithique au Néolithique 
en Europe, Editions du Centre d 'Études et de Documentation Archeologiques, Treignes, Viroinval, 
Bèlgica, 1990. Ramon BUXÓ, Arqueologia de las plantas, Grijalbo, Barcelona, 1998. ]ean Jacques CLE
YET-MERLE, La prehistoire de la peche, Editions Errance, Paris, 1990. DD.AA., La Fonollera, 10 anys 
d 'investigacions arqueològiques, Papers del Monrgri, abril de 1985. DD.AA. , Seure a taula? Una histò
ria del menjar a la mediterrània, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 1998. DD.AA., La puerta del pasa
do. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1998. Philippe MARlNVAL, L'A/imentation tJégétale en France 
du Mésolithiquejusqu 'à l~e du Fer, CNRS, Paris, 1988. Mark NATIIAN COHEN, La crisis alimentaria 
de la prehistoria, Alianza Editorial, 1977. Joan MALUQUER DE MOTES, Prehistòria i Edat Antiga. 
Història de Catalunya, vol. I, 1987. Anna PUJOL I PUlGVEHÍ, El Ampurdan desde la colonizacióngrie
ga a la conquista romana, "AIEE", 1997. Anna PUJOL I PUJGVEHÍ, L'alimentació d'època prehistòrica 
i antiga en el territori de Catalunyd' , MisceHània Arqueològica (1996-1997), pàgs. 21-37. Pierre VILAR, 
Catalunya dins l'Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacio
nals. Volum segon: El medi històric, Edidons 62, Barcelona, 1986. PERE VlllALBA I VARNEDA, Orígens 
dels Països Catalans en els clàssics grecs i llatins, Alpha, Barcelona, 1984. 
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de l'alimentació, les carèndes historiogràfiques són gairebé absolutes. Per tal de 
reconstruir la dieta dels homínids ens hem de reftar dels sabers arqueològics que 
ens informen dels utensilis, restes de fogars, residus de llavors, poHens, ceràmiques; 
de tècrúques de laboratori per conèixer de què s'havien alimentat, etc. 

En els pobles antics el menjar assenyala el pas de la naturalesa a la cultu
ra. Civilització equival, doncs, a mostar alguns avenços en la pràctica alimentà
ria i en els costums socials. La domesticació del foc, l'invent de la cuina amb la 
foguera prehistòrica, va servir perquè els aliments fossin més fàcils de digerir. 
El menjar més a prop de la naturalesa, a la vora del foc, és tal vegada el més 
primitiu, però serveix també per crear uns vincles intrafamiliars, ja que el grup 
s'asseu, conjuntament, a compartir el que han caçat o recollit a l'aire lliure. 
L'home no estava pas tan sotmès a l'atzar com ens pensem. En paraules de Lévi
Strauss, el pas del cru al cuit obrí la civilització. Amb la transformació dels ali
ments pel foc l'home podia obtenir greixos animals, bullir amb un estri còncau, 
coure o rostir el que trobava en la llar familiar. L'aigua que posem a bullir, a 
més d'estovar les parts dures dels aliments, separa el foc del seu contingut. Fa 
deu mil anys, exhaurides o malmeses les reserves de caça, la humanitat va 
haver d'aprendre a domesticar els animals, a controlar la plantació de grans, etc. 
La preparació de peix assecat o fumat, l'aprofitament de la mel, l'ús de la sal 
com a conservant, l'invent de l'agulla que permetia cosir pells i cuiros per trans
portar líquids, són baules d'aquesta gran cadena que forma l'evolució humana. 

Em cal apuntar que en els territoris que ara formen les actuals comarques 
gironines -per cenyir-nos, d'ara endavant, al marc que ens hem proposat- hi 
ha hagut des de molt antic una diversitat d'homes i de cultures que lluitaven con
tra una natura inhòspita, i intentaven traduir-la en hàbits socials. Els habitants 
dels territoris catalans no coneixen el foc durant el Paleolític inferior. L'estany de 
Banyoles i les ribes del Ter són molt importants en aquest aspecte. Del Paleolític, 
quan l'home s'alimentava de carn i de vegetals, practicava la cacera i coneixia la 
pesca, tenim el jaciment de Serinyà amb la balma Gran d'en Carreras. El far
macèutic Pere Alsius (1887) va descobrir la famosa mandíbula de Banyoles, que 
presenta càries a una de les seves dents. També són interessants els jaciments 
del Cau del Duc de Torroella de Montgrí i la necròpolis del Puig d'en Roca. 

El Neolíticl assenyala l'aparició de l'agricultura, la presència d'animals domès
tics, el conreu de plantes. Són més possibilitats per a l'home. D'aquesta seqüèn
cia hom destacaria les destrals de pedra polida, l'aparició de sepulcres de fossa 
(Puig d'en Roca, coves de la Garrotxa), la indústria del sílex (ganivets, sagetes), 
de l'os, la banya, la fusta, etc. Els cereals i llegums més presents arreu són els 
cigrons, pèsols i faves. La invenció de la ceràmica possibilita el transport i la marú
pulació dels aliments. Durant la cultura megalítica (2000 aC), comença el comerç 

3.- DD.AA., Història de Girona, 1. El medt flsic .La prehistòria. La protohistòria, "ADAC", 1991. 
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amb els excedents agñcoles i ramaders. La ramaderia té molta importància en la 
dieta d'aquests grups d'homes. Aquesta cultura permet el descobriment dels 
metalls, l'aparició de primeres destrals de coure al costat de les de pedra. 
L'organització social agrupada en clans ocupa una àrea pirenenca que més tard 
serà la matriu dels primers comtats. Trobem en terres gironines molts testimonis 
megalítics com els sepulcres i els dolmens (Darnius, Colera, Roses i Gombrèn). 

Durant l'Edat del Bronze, l'Empordà i la Selva són importants centres mega
lítics. La presència de pobles indoeuropeus afavoreix la introducció de la cerà
mica del vas campaniforme, la terrissa per preparar els aliments, el got per 
beure de forma acampanada, un bol hemisfèric, les copes per a cerimònies, etc. 
Durant aquesta època de transformació cultural es forma potser el substrat 
històric català. Els pobles que adopten aquests estils de vida són els que els 
escriptors grecs i llatins anomenaven ibèrics. Els indigets serien els ibers cata
lans. Joan Maluquer anomena aquesta societat la preibèrica, formada essencial
ment per agricultors i pastors. 

No hi ha gaire res a dir del paisatge borrós de l'hel·lenització. Parlar d'una 
Catalunya grega seria excessiu. Fenicis, etruscs i grecs visiten les costes catala
nes per establir-hi colònies comercials. Abans del segle VII aC ja arribaren els 
grecs a Occident. Fa més de 2.500 anys que una expedició de Focea venia a 
establir-se a Empúries, porta d'entrada de la cultura clàssica, per obrir nous 
mercats a la Península. A casa nostra trobem la fundació de Rhode (Roses) pel 
poble dels rodis, abans de l'any 776 aC. És la primera ciutat grega a Catalunya. 
Un poble grec, el dels foceus, colonitza la mediterrània fins al sud de la 
Península. Hem d'entendre la fundació d'Empúries, Emporion, que en grec vol 
dir mercat, com la d'un establiment que connectava Massalia (Marsella) amb els 
pobles tartessis. A la platja encara es poden observar les restes d'un moll 
heHenístic, que és dels pocs que s'han conservat a la Mediterrània. 

Ruf Fest Aviè, escriptor llatí de la segona meitat de la nostra era, va des
criure en el poema Ora maritima la fesomia de les nostres costes. De fet recull 
textos més antics d'un viatge grec fet cap al 540/520 aC. La descripció és con
fusa. Hi ha referències al Iugum Celebanticum (cap de Sant Sebastià), la ciutat 
d'Hypsela (Sant Martí d'Empúries o Ullastret), i el litoral dels indigets, que arri
ba fins la punta de Pyrene (Cap de Creus). En els confins del país dels sords ja 
havia la ciutat de Pyrene (Elna, Cotlliure), "ciutat d'opulent solar car sovint la 
freqüentaven els massaliotes a causa dels seus negocis". En cap moment no hi 
ha detalls sobre la quoditianeïtat d'aquests pobles, de com vivien, o en què 

4.- EDUARD RIPOLL i PERELLÓ, Els grecs a Catalunya, Icària, Barcelona, 1983, pàgs. 31 i 58. 
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comerciaven. Tampoc no hi ha referències a les possessions d'Empúries i Roses. 
Als comerciants grecs els interessava el comerç de la sal que provenia de 
Cardona. Això obria noves vies de comunicació, de la qual potser es van bene
ficiar els embotits de la Cerdanya. Un altre cronista, Tit Livi, basant-se en un 
text de Cató en la seva campanya a Hispània (195 aC), parla d'Emporiae, una 
base formada per dues entitats separades per una muralla. En una hi vivien els 
grecs i massaliotes, i en l'altra els hispans. Més tard Cèsar hi establí una colò
nia romana. Per Cèsar sabem que els hispànics gaudien dels beneficis del 
comerç grec, i que anaven al darrere de les mercaderies exòtiques que porta
ven les naus, i venien, al seu tom, els fruits del seus camps. El conreu de l'oli
vera i de la vinya neix en aquest període. 

Els ibers5 

La civilització dels ibers abraça un arc temporal que va des del1200 al800 aC. 
Les tribus ibèriques a Catalunya encunyaven moneda i coneixen l'escriptura. Foren 
assimilades per la cultura romana. És potser la primera civilització pròpia que neix 
de l'evolució d'unes tribus receptives, descendents de les tribus del Neolític i de 
l'Edat del Bronze, amb aportacions indoeuropees i gregues. El reducte més impor
tant és el d'Ullastret. Al poblat ibèric de Porqueres s'han trobat eines agrícoles de 
ferro que mostren un cert grau de desenvolupament agricola, una especialització 
en la metaHúrgia del ferro. L'arada va fer augmentar la productivitat, i generà la 
rotació dels conreus. D'altres poblats que configuren les arrels ibèriques són els 
de Sant Julià de Ramis, Pontós, Pons de Molins, Estanyol, Bescanó, conjunts de 
Uoret de Mar, etc. Pels poHens i les llavors conservades sabem que els seus habi
tants conreaven la trilogia mediterrània: vinya, olivera i cereal. 

L'oppidum del Castell de la Fosca de Palamós6 és un assentament ibèric ben 
delimitat. Sabem que a l'inici del segle V aC les diverses cabanes formaven ja 
una estructura de poble. Avançat el segle I dC, el poble és abandonat i els seus 
habitants s'estenen per la plana seguint l'organització de les explotacions agrí
coles a l'estil de les vil·les romanes. No s'hi han trobat restes de llavors ni de 
sements. Per contra, els pobladors han deixat restes de fauna: xais, cabres, 
bòvids, porcs. El fet que tinguessin un estany a prop explica l'aparició de 
moHuscs (restes de valves), peces d'ormeig, etc. Conreaven l'ordi, el blat 
(espelta bessona i el blat comú-compacte), la fava, la llentia i el pèsoL Com que 

5.- M. Aurora MAR1ÍN ORTEGA, "El poblamiento ibérico en el Empordà" a Jberos. Ac/as de les I 
]ornadas sobre el Mundo Jbérico, Junta de Andalucía/ Ayuntamiento de Jaén, 1985. A. PUJOL I PUIG
VEHÍ, La población Prerromana del extremo nordeste Pensinsular, Vol. I, CISC, Ed. UAB, Bellaterra, 
1989. A. RUÍZ i M. MOUNOS, Los iberos. Antílisis arqueológico de un proceso histórlco, Edit. Crítica, 
Barcelona, 1992. 

6.- Esteve VERDAGUER LLOVERAS, El poblat ibèric de Castell, Ajuntament de Palamós, 1994. 
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hi ha poques referències a l'activitat ramadera no sabem fins a cert punt si la 
carn era un aliment primordial. 

Els ploms de xarxa de pescar trobats al poblat d'Ullastret mostren que 
aquells pobles pescaven en els aiguamolls de la zona. En una casa del poblat 
que correspon a començament del segle lC aC s'ha trobat una vaixella grega 
importada i uns vasos per beure vi. En un altra, s'ha exhumat un trespeus de 
ferro que servia per escalfar una olleta de ceràmica. Les sitges analitzades ens 
fan conèixer conreus cerealístics de blat i ordi. Generalment la casa ibèrica tenia 
rebost (per a àmfores i eines). 

Els hams i unes peces arrodonides per tensar xarxes del poblat ibèric dels 
Guíxols conservades al museu d'aquesta vila proven que la pesca hi era ben este
sa. Coneixien la ceràmica de cuina i de taula, potser per influència dels pobles 
grec i fenici, amb els quals comerciaven. Fruit d'aquests intercanvis, en què mol
tes vegades fan d'intermediaris, tingué lloc la introducció del vi de mans dels 
comerciants que venien d'orient, i el coneixement d'una vaixella especialitzada 
per degustar-lo, en àmfores i ampolles. Del poblat de Guíxols hi ha mostres de 
la vaixella de taula, àmfores per al transport de cerals, vi, oli i salaons de peix. 

El Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona va oferir des del 21 de maig 
al13 de desembre de 1998, a l'església del monestir de Sant Pere de Galligants, 
una exposició molt lloable sobre el poblat ibèric de Mas Castellar de Pontós, 
amb el títol "El graner de l'Empordà", que, d'una manera molt pedagògica, 
insistia en la importància de la producció de cereals d'aquest mas, que s'em
magatzemaven en grans sitges. Després de fer-ne la mòlta, una part del gra es 
coïa en els forns del casal. El gran nombre de sitges aptes per a conservar blat 
fa pensar als especialistes que aquest gra de reserva viatjava fins Empúries, i 
que d'allà sortia distribuït per altres racons del pont de la mar blava. També 
sabem que els habitants d'aquest casal i d'altres poblats de l'entorn mantenien 
contactes amb Roses i Empúries, i de retop amb Itàlia, Sicília o Grècia, d'on 
rebien productes fenicis o grecs. 

La civilització romana7 

La història comença a Empúries (Emporiae) l'estiu del 218 aC, amb el desem
barcament d'un poderós exèrcit al seu port, comandat per Gneu Escipió. És una 
invasió militar a conseqüència de la segona guerra púnica. Amb aquesta estratè
gia militar Roma trenca l'hegemonia dels cartaginesos, que volien fer-se amb el 
domini de les rutes que controlaven els romans. Amb l'arribada d'aquestes legions 
s'inicia un procés d'aculturació ràpid, intens i de llarga durada -set segles- que 

7.- C. AGUAROD OTAL, Ceramica romana importada de cocina en la Tarraconense, lnstitución 
Femando el Católico, Zaragoza, 1991. [Entre les diverses famílies de ceràmica d'origen italià i africa, 
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duu a l'assimilació dels pobles indígenes. Arreu es viu un procés de transformació 
profund de les poblacions auctòctones del país, que lentament modifiquen hàbits 
de vida, estructura social, llengua, propietat, creences i costums. Catalunya és la 
porta dels romans a Hispània, i Empúries serà molt important en Ja primera fase 
de la dominació romana. Altres viles amb forta petja romana són Aquis Voconis 
(Caldes de Malavella), Gerunda, Iluro (Mataró), Baetulo (Badalona) o Barcino 
(Barcelona). De re coquinaria, atribuït a Celi Apici8

, és el tractat de cuina més 
representatiu de la civilització romana. Aquest receptari de la cuina imperial, divi
dit en onze parts, conté 468 receptes recollides per Apici, noble romà de la pri
mera meitat del segle I de la nostra era, en temps de l'emperador Tiberi. 

estudiades per l'autora, destaquen les vaixelles romanes, algunes de les quals incorporen el caccabus, 
una cassola d 'ampla boca i fons que necessitava d'un suport per posar-la al foc. Un altre recipient molt 
usat, que no era conegut pel món indígena, era el morter (morlarlum) , destinat a la preparació de sal
ses que eren la base de molts menjars romans. L'autora també incorpora un índex de jaciments de la 
Tarraconense i les formes que corresponen a cadascun). X. ALBERCH i BURCH, ]., Elements per al 
coneixement de la vil·la romana a Vilablareix, "Cypsela", VII, Girona, 1989, pàgs. 87-91. DD.AA., 
Ceràmiques comunes i de producció local d 'època romana. I. Materials Augustals i Altimperlals a les 
comarques on"entals de Girona, Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona, 1990. (Les princi
pals formes de cuina trobades són: l'ansat , bol, bol tancat, cassola, colador per a formatges i derivats 
de llet, copa, dolium (gerra per emmagatzemar llegums, fruits secs, peix salat, granes), embut, gerra, 
gibrell, gibrella, got, moner, olla, plat, tapadora (accessori que completa un altre recipient o que per
met una millor cuita del producte), tassa, etc. D'entre aquests atuells n'hi ha de producció local men
tre que d 'altres provenen del nord d'Àfrica o de la peninsula itàlica). ]. ANDRÉ, L'alimentation el la 
cuislne à Rome, Les Belles Lettres, París, 1981. APICI, L'ari de la cuina, text revisat i traducció de Mn. 
Salvador Galmés, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1990. Núria BAGUENA i MARANGES, De l'anti
ga Roma a la teva cuina, El Mèdol, Tarragona, 1997. N. BLANC i A. NERCESSlAN, La cuisine romaine 
antique, Ed. Glénat, Faton, París, 1994. Nicole BLANC i ANNE NERCESSlAN, La cuisine romaine anti
que, Glénat, Grenoble, 1992. Olga GIRALT ESTEVE, L'alimentació i la cuina hispanoromanes, "Estudis 
d'Història Agrària", 8, 1990, pàgs. 57-99. DD.AA., Noves aportacions al coneixement de la vil· la roma
na dels Ametllers (Tossa), Quaderns d'Estudis rossencs, I, 1981. DD.AA., La vil· la romana de Vilauba, 
"Quaderns del Centre d 'Estudis Comarcals", 1980-1984, Banyoles, 1985, pàgs. 49-98. DD.AA. , "La pro
ducción vitivinícola de la Tarraconense. Algunos ejemplos sintorruíticos", dins El vi a l'Antiguitat. 
Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental.! Col· loqui d'Arqueologia Romana, Badalona, 
1987, pàgs. 319-325. DD.AA. , El món rural d'època romana a Catalunya. L'exemple del nord-est, Centre 
d'Investigacions Arqueològiques de Girona, 1995. (És especialment interessant l'estudi de l'estructura i 
les pans de la vila (rebost, cuines i cellers), el capítol referent a l'explotació agrícola i la vida quoti
diana amb referències al procés de fabricació d'oli i vi , i a l'economia rural, com la ramaderia, la caça 
i la pesca. Olga GIRALT ESTEVE, L'alimentació i la cuina hispanoromanes, "Estudis d'Història Agraria", 
8, 1990, pàgs. 57-99. ]. GÓMEZ, instrumenta coquorum. Els estris de la cuina en Apicí, "Monografies 
Emporitanes VIII", Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 1995. JORDI PONS, Territori i socie
tat romana a Catalunya (Dels inicis al Baix Imperi), Edicions 62, Barcelona, 1994. Anna PUJOL I 
PUIGVEHÍ, Arrels clàssiques de la Catalunya Vella: d'Aptci (segle I) a josep Pla (segle XX), Icària edito
rial, Barcelona, 1997. A. SCHULTEN, Fontes Hispaniae Antiquae (Barcelona, 1935-1955). M. TARADELL, 
Estructura social i econòmica del camp català: dels origens a l'estructura agrària del món romà. 
Edicions de La Magrana i de l'Institut Municipal d'Història, 1983. 
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La civilització romana va transformar el camp, les vies de comunicació, el 
comerç. Apareixen les vil·les romanes, explotacions petites o mitjanes, antece
dents dels masos catalans. Són residències estructurades com a unitats d'explota
ció agrícola i ramadera en els quals hi ha producció de vi i oli. A Vilauba, al pla 
de Banyoles, situada al terme municipal de Camós, hi havia una factoria oleíco
la de primer ordre. Un incendi la destruí a la fi del segle III, però se n 'ha recu
perat el rebost, que conté olles, àmfores, morters, objectes ceràmics i metàl·lics 
amb restes d 'aliments: nous, olives, avellanes i glans. A les vil·les romanes de la 
Font del Vilar, Vilauba i Tolegassos també se n'han pogut identificar les cuines. 
De ben segur que en altres explotacions luxoses, com les vil ·les de Pla de l'Horta, 
de Puig Rodon (Corçà), dels Ametllers (Tossa), de Can Pau Birol (Bell Uoc de 
Pla), Montfullà, Vilarenys (Vall-llobrega), Tolegassos (Viladamat) -on s'ha trobat 
ceràmica africana- o Mas Gusó (Albons-Bellcaire) es feia una cuina fastuosa com 
la que descriu Apici. Els treballs que es porten a terme, des de fa anys, al coll de 
Panissars, al peu de la Via Augusta, han permès la descoberta d 'un hostal amb 
unes termes que era utilitzat per molts dels viatgers que creuaven els Pirineus. 

Les pernae ceritanae, els pernils de porc de la Cerdanya, són producte més 
emblemàtic, consumit i exportat des de la fi de la República. (Possiblement fou 
Estrabó el qui recollí aquesta informació d'uns viatgers que visitaren la 
Península). Estrabó els compara, en qualitat, als pernils cantàbrics. Els ceretans,9 

durant la seva etapa de preromanització, exportaven a Empúries. Aquests deri
vats del porc tenien el mateix valor que el vi laietà i tarragoní lloat pels escrip
tors Marcial i Plini. 

A Roses existí una factoria de salaó10 durant els darrers anys de l'Imperi. En 
un edifici del Baix Imperi situat en els fonaments de l'antic hospital militar de la 
ciutadella de Roses s'ha trobat l'estança principal i una sala de dipòsits amb una 
dependència annexa. Servia per a conservar-hi el peix i els productes derivats 
com ara el garnm, 11 una salsa per condimentar, extreta de la premsa i macera
ció dels peixos i les seves entranyes. Hom el tastava barrejat amb aigua o vi. Per 
fer-nos una idea de com podia ser, pensem en el suc d 'un pot d 'anxoves, que 
desprèn una olor fètida i desagradable. La fabricació del garum comportava que 
existís una indústria auxiliar de la sal i de la pesca amb salaons de peix i altres 
derivats. Segons Ausoni, hi havia un tipus de garnm a base de tonyina, fabricat 
a Barcelona, que no sé si podem identificar amb un producte anomenat múria. 

8.- Sobre Apid, ALFÓLDI-ROSENBAUM, Elisabeth, Das Kochbucb der R6mer, Munic, 1978. 
9.- P. CAMPMAJÓ i). PADRÓ, "Els ceretans", 2n. Col·loqui lnternacwna/ d'Arqueologia de Puigcerdà, 

Puigcerdà, 1978, pàgs. 189-210. 
10.- ]. M. NOll.A i F. }. NIETO, Una factoria de salaó de peix a Roses, "Fonaments", Curial, Barcelona, 

1982, pàgs. 187-200. 
11 .- M. PONSICH i M. TARADELL, Garom et industries antiques de sa/a{Son dans la Mediterranée 
Occidentale, París, PUF, 1965. 
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De Barcelona i Tarragona provenen també unes ostres que eren molt aprecia
des. De la mateixa època de la fàbrica de salaó de Roses hi ha documentada una 
vil·la romana a Avinyonet de Puigventós que produïa vinagre i vi. 

La cuina romana --que ha assimilat altres cultures anteriors, com l'etrusca, 
la fenícia i la grega- posa els fonaments de la cuina del gust actual, en la qual 
tenen molta importància l'ametlla, l'oliva, el raïm, el vi, etc. Pel que fa als cere
als, trobem la presència de llenties, pèsols, cigrons, cebes, alls. Sovint és una 
cuina molt elaborada i luxosa que aprofita les entranyes i llengües d'ocells i 
d'altres animals que s'importen de tot l'Imperi. Les salses són molt especiades: 
pebre, comí, safrà, mostassa, cardamom, herbes aromàtiques, oli d'oliva, vina
gre, mel, fruites seques, etc. La cuina del fregit es fa ja amb oli d 'oliva. L'art 
romà ha deixat la seva empremta en mosaics i pintures, una arqueologia rica 
en detalls de com menjaven i com fruïen de la vida. Hi sovintegen les referèn
cies a la cuina, cuiners, menjadors de les grans vil·les i palaus, etc. 

Els temps visigòtics i Ja Catalunya carolíngia12 

Per les Actes dels Màrtirs coneixem l'existència, pels volts de l'any 258, del 
bisbat de Tarragona, presidit llavors pel bisbe Fructuós. És un dels primers tes
timonis de l'expansió del cristianisme a Catalunya. Els gots penetren a Hispània 
a partir de l'any 414, i ocupen la Tarraconense. Sabem ben poc de l'aspecte 
social del llegat visigòtic. Hom es pregunta si existia una consciència pròpia 
deslligada de la monarquia visigòtica toledana. El poble visigot, de ben segur 
el de més personalitat entre els bàrbars, va envair-nos cap al segle V. Sembla 
que les successives invasions de vàndals, sueus i alans s'emmotllaren aviat a les 
directrius que havia marcat el poble romà, ja que acabaren romanitzant-se. La 
majoria de les estructures agràries tenen molt a veure amb les que hi havia al 
Baix Imperi. Bona part de la representació del poble és a mans dels bisbes, que 
convoquen nombrosos concilis provincials, i també al regne de Toledo, del qual 
la Tarraconense seria com un apèndix. 

Catalunya toma a ser terra de pas amb la invasió sarraïna del 711, i amb el 
posterior saqueig de Barcelona. L'any 785 és el del lliurament de Girona als 
francs. En el 988 el comte Borell nega vassallatge a Hug Capet quan aquest li 
ofereix protecció. Durant el segle IX trobem la represa de l'activitat als centres 
monàstics catalans. En aquesta mena de renaixença monàstica els cenobis i 
monestirs són centres aglutinadors de vida que, governats per la regla de sant 
Benet, preparen i conreen les terres escollides. La seva funció social és molt 
important. Pel precepte de l'any 871 concedit a Sant Andreu d'Eixalada per 

12.- Ramon d"ABADAL i VINYALS, La Hispània visigòtfca i la Catalunya Carolíngia, Edicions 62, 
Barcelona, 1969. 



Carles el Calb sabem que set clergues urgellencs donen vida a aquest centre 
monàstic del Baix Conflent, creat el 854, al qual donen els seus béns -cases, 
vinyes, bestiar, eines, estris de ferro agrícoles i diners- amb la intenció de crear 
un patrimoni per aixecar altres cases religioses. Recordem també la fundació de 
Santa Maria de Ripoll (880) i Sant Joan de les Abadesses (885). 

La Catalunya feudal 13 

Entre els anys 950 i 1050 hi ha a Catalunya un creixement econòmic sostin
gut, produït per l'augment demogràfic derivat del moviment de repoblació que 
es va originar per la conquesta franca, i pel creixement de la superfície conrea
da. L'aparició de les fargues multiplica la producció de queviures, i obre una inci
pient "tecnificació" del camp amb l'ús de millors eines agrícoles en el conreu de 
la terra: aixades, càvecs, falç, serres, etc. A través de testaments de nobles i ecle
siàstics tenim referències sobre l'estructura dels masos i les terres, i de les collites 
de blat, ordi, civada i sègol. Sembla que la litúrgia cristiana que fomenta la dieta 
vitaminada, senzilla i frugal, afavorí el conreu del vi, del tot necessari en les 
cerimònies litúrgiques cristianes. Algunes escenes tallades en pedra que iHustren 
la portalada de Ripoll donen fe de les feines agrícoles periòdiques dels nostres 
pagesos. En aquesta època, els cereals -forment, ordi, civada i blat, especial
ment- tenen molta importància en l'avituallament de la pagesia. Augmenten les 
plantacions d'arbres fruiters i la vinya cada vegada ocupa més lloc a la serralada 
prepirenenca. Això s'explica pel fet que els pagesos, al cap de cinc o sis anys 
d'haver plantat els ceps, esdevenien amos de la meitat de l'explotació. 

Més enllà del l'any mll 14 

Amb l'enfonsament de l'Imperi Romà va desaparèixer una cuina i una gastro
nomia que en alguns llocs devia ser molt refinada i elitista. En el llarg procés de 
feudalització que va dels segles Ill al XII hi ha poques notídes alimentàries dels tres 
segles de dominació gòtica (415-715), d'aquestes invasions de pobles germànics, i 
més tard de musulmans, que van malbaratar el procés de feudalització. Després de 
la Reconquesta posseïm notícies d'arxiu sobre el pagament de censos en espècie, 
que podríem anomenar tributs de carn. Oques, gallines, conills, pernils, ous, for
matge, etc., asseguren als senyors feudals i als monestirs una bona font de provi-

13.- joan CAMPÀS, La creació d 'un estat feudal, Barcanova, Barcelona, 1992). J. M. SALRACH, El pro
cés defeuda/ítzacíó. Segles IJI-XII. Història de Catalunya, vol. II, Barcelona , Edicions 62, 1987. 
14.- Pierre BONNAISSE, Catalunya mil anys enrera, Edicions 62, Barcelona, 1979. DD.AA., 
Catalunya Romànica, GEC, Barcelona, 1989. joan SANTA CANA, De pagans a cristians. Els cristians pri
mitius a Catalunya (segles JV-\1, Barcanova, Barcelona, 1993. Mario ZUCCHITELLO, Tossa. La forma
ció d 'una vila. El comte, l'abat, els rossencs. Quaderns d'Estudis Tossencs, Ajuntament, 1998. 
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sions alimentàries. El pagès tenia pocs excedents. Gairebé produïa per a la sub
sistència perquè la renda senyorial s'ho enduia tot. Després de la sostracdó i la 
inversió, què li quedava? En la majoria dels casos només podem parlar d'autocon
sum: blat, ordi, forment, hortalisses, explotació del bosc, bestiar, greixos provinents 
del porc i de les oliveres, etc. L'historiador Agustí Altisent15 ens ha recordat que la 
Catalunya Vella era feudal, senyorial, rural, amb la masia com a centre de vida. Per 
contra, la Catalunya Nova era més munidpal, lliure, moderna. En aquest món con
vuls marcat per la fam, guerres i altres penúries hi ha poc rastre de la vida quoti
diana del poble menut, dels esclaus cristians i més tard sarraïns aconseguits com a 
tribut de guerra. Sabem de la importància que tenia la cacera, la pesca, la salineria, 
els forns, les activitats lligades a la mòlta de cereals (molinos molentes) i els recs 
aprofitats per a regadius. El consum de carn anava molt lligar a la situació socioe
conòmica del qui se'n podia procurar. Els senyors feudals que controlen el bosc 
priven que els pagesos hi puguin caçar i recollir molts productes: bolets, castanyes, 
maduixes, aglans, conills, porcs senglars, óssos, etc. L'olla al foc -amb cols o cere
als bullits- el greix i els embotits configuren l'alimentació de les capes més bai
xes, el "poble menut", tal com més tard el batejarà Francesc Eiximenis. 

De la lectura dels treballs de Josep M. Salrach sobre les estructures socials 
d'aquestes èpoques, inferim que en aquest procés imparable de feudalització hi 
predominen les explotacions agràries i els grans dominis laics o eclesiàstics, 
alguns dels quals, en forma de parcel·les, eren explotats pels pagesos a través 
de les tinences. Els homes sotmesos a aquest domini social i polítics pagaven 
als senyors unes rendes una o dues vegades l'any. Com que gairebé són simbò
liques hom pensa que gravaven terres exigües i de poc rendiment. Els jerarques 
de l'església també posseïen béns i rendes que comportaven altres tributs ren
dals pagats pels pagesos sotmesos al domini episcopal o monacal. 

Per a aquest dens període les obres de Josep Balari i Jovany i els 26 volums 
anotats de F. de Monsalvatje són encara imprescindibles per resseguir el pro
grés de la cereagricultura (forment, ordi i sègol), la fructicultura (la poma) i la 
viticultura que neix a les altres valls, a recer dels monestirs que reparteixen 
pitances, i a les ciutats. Els pernils i els porcs salats, les espatlles i cuixes de xai 
ja surten en els nombrosos inventaris de censos que, com que eren una pres
tació viva, de relació, majoritàriament es pagaven en espècie. L'any 965 ja hi 
havia una pesquera prop del Fluvià. Un altre conreu de l'època és el del pebrot 
que, un cop picat, es converteix. en pebre, en les famoses salses dels menjars 
medievals. Els condiments de gust picant eren molt apreciats pels homes feu
dals, als quals agradava molt la carn empebrada. Abans de l'oli d'oliva, el sèu 
dels xais i els greixos animals que donava el porc eren la matèria grassa que 
s'usava per a cuinar. Bonnaise es pregunta què menjaven els nombrosos esclaus 

15.- Homes, treball i negocis al segle dotze, "L'Avenç", 7-8, 1978, pàgs. 40-46. 
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i els pobres: pa d'ordi? En aquesta època les notícies que s'han de resseguir en 
testaments i documents de venda donen alguna indicació, a partir del segle X, 
sobre les lentes influències llenguadocianes i italianes en el país. La vida dels 
nobles, en canvi, era més luxosa en el parament de la taula i en la tria dels que
viures. Les miniatures de la Bíblia de Rodes, del segle XI, ens ofereixen algu
nes escenes d'àpats. Més enllà de l'any mil el panorama comença a canviar per
què lentament la vida de muntanya davalla al pla. 

El passat arabomusulmà de Catalunya16 

Els límits de la denominació islàmica a la preCatalunya van del 713 fms al 
1153, quan Berenguer IV, amb la conquesta de la vila de Ciurana, elimina l'úl
tim reducte musulmà. Si els musulmans van establir-se quaranta anys al sud de 
França, dins del territori català hi hagué durant aquests 350 anys una ocupació 
discontínua. Mentre que al nord del riu llobregat podem parlar de guarnicions 
àrabs, en la zona de lleida i Tortosa la presència de població sarraïna fou més 
nombrosa i estable. A la Catalunya Vella, l'eix fluvial del llobregat i la c.osta bar
celonina potser eren les parcel-les de territori més poblades de musulmans. 

Quin fou el grau d'assimilació del poble cristià en terres musulmanes? Com 
es produí l'arabització entre grups socials diferents? Són preguntes difícils de 
contestar. Al País Valencià i Mallorca hi hagué una convivència més continua
da, ja que hi aportaren tècnica, coneixements i una cultura més refinada. El 
comerç i els intercanvis socials i humans amb els ports del nord d'Àfrica eren 
més fluids i intensos. Pel que fa a l'agricultura, conreen el llimoner i el taron
ger, dels quals fan confitures i xarops. En el lèxic es distingeixen molt bé els 
arabismes, que entren a través d'un fons europeu comú. Molts fan referència al 
món de l'alimentació i de la terra: 

~aiguanaf (aigua de flor de taronja), alambí, albercoc, albergínia, alcohol, 
alfàbrega, almadrava, sucre candi, arrop (suc de raïm), arròs, fonda, gerra, 
escabetx, fideu, safrà, malafaluga, naronja, tassa, xarop, dacsa, endívia, sèquia, 
sínia, tafona, mostassaf (inspector de mercat)". Els coeficients toponímics arà
bics mostren a Catalunya aquesta escala: Girona 7, Barcelona, 26, lleida, 84, 
Tarragona, 90. 

16.- Pere BAI.AÑA I ABADIA, Els musulmans a Catalunya (71]-1153), Orientalia Barcinonensia, 
Ausa, Sabadell, 1993. Ambrosio HUI CI MIRANDA, Traducción española de un manuscrita anónimo del 
sigla XIII sobre la cocina hispano-magrebí, Madrid, Mestre, 1966, 2 vols. Maria Teresa SABRIÀ i RIUS, 

Els arabismes de la llengua catalana a les comarques de Girona, "RdG", 126, 1988, pàgs. 58-66. 
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"Més ne mata la gola que. I coltell" 

SANT VICENT FERRER 

COM QUE AQUEST LLIBRE SOBRE L'ALIMENTACIÓ I EL MENJAR VA OBTENlR UNA BECA DEL 

Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, l'autor entén que hagués obrat 
per manera simple i grossera si no podia referir-se a la nostra vella cuina fami
liar sense expressar la seva admiració a Eiximenis, que ens ha raonat com usar 
bé de beure e menjar. 

1.- LOLA BADIA, El legat de Francesc Eiximenis, "RdG", 110, 1985, pàgs. 55-59. Tomàs CARRERA$ 
ARTAU, Fray Francisco Eiximenis. Su significación religiosa, filosóftca, moral y política y social, 
"AIEG", I, 1946, pàgs. 270-293. F. EXIMENTS, Terç dei Cristià. Edició a cura dels pares Martí de 
Barcelona, Norben d'Ordal i Feliu de Tarragona, 3 vols., Barcino, Barcelona, 1929-1932. -Regiment de 
la cosa pública. A cura de Daniel de Molins de Rei, Editorial Barcino, Barcelona, 1927.- Com usar bé 
de beure e menjar, a cura de J. E. GRACIA. Curial, Barcelona, 1977. - Llibre de les dones preparat per 
F. Naccarato, Curial, Barcelona, 1981.-DD.AA., Dotzè llibre del Cristià, Col·legi Universitari de Girona, 
Diputació de Girona, 1986. Alben HAUF, Lo Crestià, MOLC, Barcelona, 1983. Josep HERNANDO, Els 
moralistes i l'alimentació a la baixa edat mitjana, ASCM, Barcelona, CSIC, 1988, pàgs. 271-293. Andrés 
IVARS, El escritor Fr. Francisco Eiximénez en Valencia (1383-1408). Edición de P. Santeja, Ajuntament 

de Benissa, 1989. NOLASC DEL MOLAR, Eiximenis en l 'actualidad, "RdG", 32, 1965, pàgs. 47-54. Xavier 
RENEDO, Totes anificials laqueries ... Dietètica i moral en un capítol del Terç del Cristià de Francesc 
Eiximenis, "lr Col·loqui d 'Història de l'Alimentació a la Corona d 'Aragó. Edat Mitjana", vol. Il. 
Comunicacions, !EI, Ueida, 1995, pàgs. 921-931. Jill R. WEBSTER, Algunos aspectos de la vida disfru
tada por las c/ases altas del sigla XIV mencionados por Francesc Eiximenis OFM., 0340-1409?), 
"Estudios Franciscanos", 68, 1967, pàgs. 343-354. 
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A l'escriptor d'aquestes pàgines sempre li han interessat les obres que for
men Ja vasta enciclopèdia del saber cristià del franciscà Francesc Eiximenis, nas
cut a Girona cap al 1340, en les quals, com d'altres moralistes de l'època, cen
sura molts aspectes de la vida quotidiana de les classes socials catalanes al segle 
XIV/ que llavors eren molt estratificades. Des de la fi del segle XII les ciutats 
de l'Europa que tots coneixem comencen a ser centres de vida i de comerç. El 
creixement de les urbs obre tota una sèrie d'interrogants morals fins llavors des
coneguts que els frares de les ordres mendicants s'encarreguen de denunciar, 
sempre amb el rerafons de la instrucció i millora d'aquests codis de conducta. 
En les seves crítiques severes, Eiximenis ridiculitza els vicis de golafreria i d'em
briaguesa de l'estament burgès i eclesiàstic, perquè els convits eren font de pro
blemes de gola i de luxúria. D'altra banda, el pagès i la dona eren considerats 
els estaments més baixos, dels quals en radiografia la malícia i la crueltat, i els 
seus menjars grossers. D'aquests personatges --col·locats en dos extrems d'una 
corda trenada amb exemples d'un estil col·loquial i narratiu, alguns molt irò
nics- en deixa entreveure un món ric de sabers, una societat molt dinàmica, 
observada amb finesa, on batega la vida, en la qual els comportaments i els rit
mes alimentaris apareixen molt marcats. Els preceptes de la moral que difon en 
els seus escrits sobre els excessos en el menjar i el beure, en la poca cura que 
molts homes i dones tenien en observar dejunis i abstinències, són narrats amb 
una profusió de dades i exemples plens de vivacitat i de pintoresquisme que 
constitueixen la gràcia fonamental per exceHència de la seva obra. Si no fos 
per aquests retalls de vida incrustats en el fons de tants preceptes, ei menjar i 
la cuina com a àmbit, la cortesia i la urbanitat en els convits, els tractats enci
clopèdics del Terç o del Dotzè del Cristià serien àrids protocols, farcits de cites 
sàvies i bíbliques, desprovistos del més mínim interès. 

Francesc Eiximenis, que condemna tota mena d'excessos, que és partidari 
de Ja sobrietat en tots els ordres de la conducta humana, ens aproxima a un 
ideal de vida cristiana en el qual la dieta, el comportament alimentari i el cap
teniment a taula són un marcador social de primer ordre, l'acompliment del 
qual ha de servir per salvaguardar els rígids preceptes de l'Església. En aquella 
època beure vi ja era mal vist, i ser anomenat "fill d'embriac"3 era un mot ofen
siu. En el vi hi anava amagada la luxúria, ja que encenia les passions. Em sem
bla obligat, doncs, en tractar aquest capítol, resumir en uns quants epígrafs 
panoràmics per "a persones simples e Jegues e sens grans letres" algunes 
referències sobre el menjar, l'alimentació i les diverses cuines de pobres, 
menestrals urbans, pagesos, clergues i senyors que apareixen en alguns capí
tols del Terç i del Dotzè, i en el Llibre de les Dones. En tots els seus manuals 

2.- F. EIXIMENIS, La societat catalana al segk XIV, a cu~<~ de ]ili WEBSTER, Edicions 62, Barcelona, 1967. 
3.- "Caylla, caylla, fill de embriach." 
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d'educació cristiana el tema de la gola serà un dels preferents. Eiximenis fa una 
subtil distinció entre golafre• i llaminer. Segons ell, aquests darrers són els pit
jors perquè són delicats i ensopeguen amb el sabor de les coses. També són 
interessants les seves observacions sobre el comportament i la cortesia que hom 
ha d'observar a taula . L'alimentació no deixa de ser en cap moment un fet cul
tural important. 

L'historiador]. M. Salrach ens ha recordat que Eiximenis --que va viure 
a València entre 1383 i 1408, i que va arribar a ser conseller dels jurats d'a
quella ciutat- pertanyia a les classes dirigents. Potser és per això que per 
una noció estamentària sempre carrega contra els pagesos i els menys afa
vorits, que són els tractats més extensament. Si seguim una mica la història 
del feudalisme català veurem com les classes inferiors i sobretot els pagesos 
estaven abocats a la marginació i a la misèria, i potser per això alguns tenien 
clar el seu concepte de classe. D'aquí el temor de molts poderosos de la "mà 
mitjana" que un dia els infeliços es puguin revoltar. En algun lloc de Lo 
Crestià va deixar escrit: 

"Tostemps havia oït dir que perillosa cosa era estar entre pagesos, més ara 
dich que és cosa mortal, car no usen de raó, e creen tost tota follia, e sobte són 
avalotats e no guarden dret ne envers, e tostemps s'edeliten en minves e en 
dejecció d'hom d'estament e d'honor." 

Aquesta fixació pels estaments més baixos no exclou que Eiximenis carre
gui contra les classes poderoses que tan bé coneixia, i en critiqui el comporta
ment. Tot i que defèn l'estructura de la societat medieval catalana és conscient 
de les seves febleses. Es malfia de la riquesa de la noblesa i dels poderosos per
què els pot dur fàcilment a tota mena de temptacions. El seu poder fa que gas
tin els diners fora mida "en grans e vans menjars". 

Després de la publicació d'uns capítols del Terç sota la rúbrica Com usar bé 
de beure e menja~, els aspectes costumistes del qual figuren descrits a totes les 
obres de cuina catalana, m'he decidit per transcriure i comentar en aquest capí
tol alguns dels temes eiximenians que m'han semblat més interessants sobre 
cuina, aliments, begudes i fruites . La majoria són normes pràctiques per al bon 
viure, escrites en el llenguatge del poble, on ataca el vici, els costums socials, 
els regiments de vida, i temes de la vida quotidiana lligats al món del menjar. 
Menestrals, urbans i pagesos disposen d'un règim alimentari propi. Les autori
tats que Eiximenis esmenta en moltes de les seves disquisicions són una font 
de doctrina que relliga el passat amb el seu present. 

La tria de mots i de conceptes -purament subjectiva- s'ha fet a partir de 
lectures que consten a la bibliografia. 

4.- Xavier RENEDO, Frares, golafres 11/amirum, "Diari de Barcelona", dissabte 30 de juny de 1990. 
5.- Introducció i edició de jorge J. E. GRACIA, Curial, Barcelona, 1983. 
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UN CATÀLEG PORTÀTll. DE VICIS, VIRTUTS I PECATS DE GOLA 

Abstinència. " ... que tot bon christià se deu abstenir de carn Jo dissapte, no 
de necessitat, mas de bona congruïtat e honestat." 

Adam i Eva. " ... car sabia que nostre pare Adam e nostra mare Eva, en Jo 
començament del món, per desordonat mengar, foren gitats de Paradís e pro
curaren, quant en ells fo , dampnació perpetual a ssi mateix e a tots nosaltres." 

Apetit canín. "Alscuns ni ha qui han Jo appetit canín, en tant ques menja
rien les claus de Sant Pere." 

Ast i olla. En aquella època sembla que, de la famosa olla catalana, primer 
es menjava el rostit i després l'escudella. 

"Els catalans menjen primer l'ast e puys l'olla, Ja qual cosa és provada 
damunt ésser millor e pus sana costum e pus profitosa que Ja contrària." El 
Llibre de Sent Soví, del segle XIV, ens dóna Ja primera recepta de l'olla, que era 
molt diferent a l'actuaL 

Beure a taula. "Si demanes quantes vegades es covinentea de beure en 
taula, dien los majors que tres" ... "No begues vi sinó certes vegades, e sien dues 
o tres. " 

Beverre. Persona que beu molt. "Que tot gran beverre ha finalment gran 
tremolament en les mans o en altres parts de lur cos." 

Blat. En temps que escassejava el blat, el gra més important en l'alimenta
ció medieval, s'aconsellava fer abstinència de qualsevol menjar que portés fari
na: "sopes en res, ne granyoles, ne farines, ne bunyols, ne crespells, ne neules, 
ne res ques faça de pa". 

Broca. Era un estri de dues o tres punxes que servia per tallar carn en tros
sejar-la o bé per punxar aliments. És un antecedent de la forquilla actual: 
"Alcunes coses se volen menjar ab cullera, altres ab sopa, altres ab brocca." 

Brou. "Sia axí matex gran vici e leig bufar brou ne sopes, ne res que hom 
matex haja a beure ne a menjar." 

Carn. "La carn fa carn, e Jo pa fa panxa, mas lo vi mena a la dansa. " En 
aquella lletra que un gran golafre eclesiàstic va enviar a un metge perquè li 
aconsellés sobre el seu regiment de vida , el primer li fa una relació de les carns 
majors i menors i Ja volateria que els senyors acostumaven a menjar: "varieg 
{vario) les carns segons lo temps; car en estiu meng poyls tenres en diverses 
maneres, ço és, en ast ab aygua-ros [aigua de roses) e en olla ab salsa de agraç, 
e en pa, cabrits e vedella de llet, moltons primals e perdiganes [perdius joves). 
En yvern: gallines grosses, polles prenys, capons gorts, moltons de past, per
dius, colomins e guatles. En l'autupne: torts grassos, todons, fotges e carn de 
caça ço és, çervos, cabirols, cabra munter, Jebres e conills. En la primavera: 
pagos, faysans, grues e oques enadedes." 

Carn d'ast. "E com fossen a taula, Jo frare sens covidar Jo dit hom, començà 
de menjar poderosament la carn d'ast. " 
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Carn de ploma. Dintre dels tipus de carn que hom trobava al mercat, la 
de les aus, la volateria, era la més cara, apreciada i exquisida: " ... ne carns pre
cioses, axi com són perdius, gallines, coloms e altra carn de ploma." 

catalans. "Cathalans beuen molt e tart. Cathalans et spanyols beueun en 
grans ta ces." 

"Car nació catalana esquiva excessivament tota superfluïtat en viure comú, 
car en vida comuna cascú es content menjar a dinar cuyna ab carn o ab peix, 
o ous o qualque cosa altra simpla en sa valor." 

"Car los catalans tostemps mengen seent en taula alt, mas castellans seen 
en terra, e altres nacions per altres vies fort incòngrues." 

Cervessa. "Els anglesos e alemanys no en beuen comunament [de vi], as 
beuen cervesa o medó." El medó seria una beguda fermentada feta amb mel i 
aigua, com ara el francès medon i italià medóne (Germà COLON DOMÉNECH, 
"El 'medó' aiguamel d'Eiximenis", dins Estudis de Filologia catalana i romàni
ca, Biblioteca Sanchis Guarner, Institut de Filologia Valenciana- Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1997, pàgs. 39-43). 

Cols amb oli. "E Suetonius, libro De Vita Cesaris, recompta que Juli Cèsar 
que tan poch menjava que aparia infant; e playen-li cols ab oli, e d'aquelles era 
content." 

Cuines i pitances. Eiximenis distingia entre cuines i pitances. Les cuines 
són aquells aliments preparats per menjar en un plat, pa o cullera. "Cuynes 
són aqueles que hom menga en escudella ab pa o ab cuyllera. Si ab pa [deu] 
hom guardar que la !esca de pa no sia ni massa grossa ne massa prima." Les 
pitances són aliments cuits en foc de terra. "De les altres viandes qui s'ape
Ien piatances, axí con son carns en ast o en ola o en pa o pex frit et en 
aygua, en graylla, en pa o en caliu, en aytals coses deu hom tenir la mane
ra de la terra." 

Cullera. "Sopes no mengs sinó ab cuyllera, per tal que no-t suyls les mans 
e la bocha e la faula, e si no has cuyllera, menja-les ab sopa de pa exut." ... "Si 
ço que menjes és vianda de cuyllera, pren la cuyllera per lo cap detràs, luny de 
la pala, e no.t poses en la bocha la pala massa plena, ne tingues la cuyllera con
tínuament dins la escudella, mas defora, sofirent la pala sobre una sopa de pa." 

Dit. "En dar escudella deu hom fort guardar que lo dit no toch la vianda 
qui és dins." 

Donzella. "Al-letan, escrivent ell matex, consella que la donzella qui vol 
viure casta que sia axí matex abstinent e nodrida en menjat e en beure, car diu 
que menjàs delicats e calts, e vi preciós e fort... fan perdre la castedat a qual
sevol donzella." 

Embriac. "Lot, embriach, emprenyà dues filles sues." 
Embriaguesa. "La embriaguesa percut la llengua, axí que l'hom no pot bé 

formar ço que vol dir, ne diu ço que volrria, cant és embriach; ans si vol dir 
"borraç" dirà "terraç ... " 
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Escudella de llentilles. "Semblants a Esaú, del qual legim, Genesis XXV, 
que per la sua ardor e golositat de menjar donà la sua primogenitura a jacob 
per una escudella de lentilles." 

Estaments. La societat medieval era molt classista i estratificada. Moltes 
persones en pujar d'escala social oblidaven els seus orígens humils: "Ací deus 
notar que pes una gran abusió e legea d'algunes persones, qui en casa de lurs 
pares no.s veeren jamés sadolls de pa d'ordi, e si entren en orde e pugen en 
estament, tornen axí delicats que no mengen aylls ne cebes ne res en què n'age. 
E cové que.ls agats mengars mills appareylats que a tots altres, e del millor vi 
qui. s puxa trobar, car en tot altre troben què dir. " 

Figues. "Nuyl temps mengs figues si no les obres primer." 
Francesos. "En aquest pecat [de golafreria) són fort viciosos los ffranceses 

qui partexen lur dinar en beure e menjar ans de taula e en menjar en taula, car 
de present que comencen a apparellar de menjar, tantost comencen arrosegar 
queucom per tal que puxen beure." 

Ginestada. Aquest plat, que surt en diversos moments de la seva obra, era 
fet de crema amb arròs, llet d'ametlles i safrà. 

Golafres. Són aquells que "apar [sembla) que los ulls los isquen cant men
gen." 

Golateria. El vici de la gola: "Mas ara alguns honorables han tot lo món 
corromput per lur golateria e per lur mal nodriment, car mengen fort desorde
nadament...Tu veuràs ara en lo món alguns hòmens generosos que en lo lit 
mengen o fora lo lit tantost com són levats, ans que hagen missa." 

Golós. "Lo golós adora lo ventregaç, que és sac plen de fems , e latrina en 
què tot lo cors gita ses immundícies." 

Golositat. "Per golositat beguera una gran escudella de farines, axí caldes 
com eixien de la olla, e escaldava's tot lo coyl." 

Gorja francesa. A la gent que tenien el vici de menjar coses delicades, els 
deia que eren de "gorja francesa". Els francesos són els pares de "tota la lami
neria" perquè tenen el gust molt inclinat a saboroses viandes i a beure sempre 
bons i plaents vins. 

Indigestions. "Proceexen encara, de les dites indigestions, cànçer en la 
bocha e en la lengua, e desordenats diçenteris, e gran lesió de fetge ... ". 

Infants. "En lo començament no.ls deu hom dar vi a beure mentre usen la 
Jet, car dixeren que açò és gran disposició a malalties, especialment a lebrosia; 
e .ls deu hom nodrir ab menjars de coses mols e humils." 

Legums. Eiximenis aconsellava que ·era bo menjar llegums, pa d'ordi i 
aigua. 

Uaminers. Eiximenis distingeix entre els golosos golafres que mengen 
sense mesura, i els llaminers: "Mas los laminers són aquels qui nos curen de 
molt mengar, mas curen de la sabor e del appareylar delicat e quels sia plasent, 
e pusque aytal los troben, no tenen manera en hora ne en temps, mas regue-
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xen lo desig de les sabors bones e plasens, prenen les cant troben, sens tot 
nodriment e manera, axí com a bèsties." 

Luxúria. "Pus delitable de menjar e més humors encenent lúxúria egenrra." 
Mala educació a taula. Posa l'exemple de Neró, emperador de Roma, "car 

paria que menjars axí com a porch e begués axí com a ribalt." 
Maneres de menjar. "Car si los altres ho menjen en olla, ells ho volen en 

ast o en pa, o en caçola o en altra manera ... " 
Mastegar. "Si et convé de riure menjant, tostemps te posa la mà sobre la 

boca, que ton mastegar no faça ostec als altres." 
Menjador. "Lo segon qui fa l'om luxuriós; car com diu sent Agostí: No creegues 

que gran mengador sia cast, car la vianda no inclina fort a obres carnals e sutzes ... 
Lo sisè, que tot gran mengador comunament se acosta al bon vi, e puys hi sia veat, 
tira'! bé e.l cerca fort volenter. E lavors pot lo golafre portar doble corona; la una 
com a golafre, e l'altra com a embriach, e val ments que un porchàs qui jau e.l fems." 

Menjar. "Que lo príncep no parle molt quant menja, deya Avicenna en ses 
Doctrines Medica/s, que parlar de menjar menjant era menjar sobre menjar; car 
sovín axí més fartava lo parlar de menjar que no feya lo menjar, e empatxava 
lo profit que feera lo menjar." 

Menjar del príncep. "Que lo menjar del príncep no sia excesiu ne massa 
apparellat curiosament e ricosa excessiva. Legim del rey En Pere d'Aragó, que 
com fos a Vilafranca del Penedès que li aportaren vi blanch fort preciós a la 
taula; e com demanàs què costava lo quarter digueren-li que X sous.- Per ma 
fe -dix ell- no beuré vi tant preciós ne qui tant cost. E manà que de present 
fos dat als pobres per amor de Déu." 

Menjar poc. "Menja pauc, e tin-te cald, e jau en aut e viuràs trop." 
Menjar de pobres. Mentre els rics s'afarten de carns i volateria, la gent sen

zilla sofria els alls, cebes i porros, anomenats també "menjars grossers". Una 
vegada aconsella a un qui volia viandes massa delicades que tornés als seus orí
gens: "Pa d'ordi e a mengar cebes e aylls, e a vegades un poch de carnsalada 
e que beguats de la aygua axí com lavors fèyets o del vinagre bé amerat." 

Moltó. "Car lo christià menjarà una lliura de moltó ab cols e ab salsa e IIII 
diners de pa, e beurà tres diners de vy." 

Netejar-se la boca amb el tovalló. Vegem aquestes normes d'urbanitat a la 
taula: "E puys, deus pendre ab una poca sopa de pa les cuynes, e pots-t'i aju
dar ab una altra sopa de pa que tingues en l'altra mà e posar-te axí lo bocí en 
la bocha, tal que tot lo bocí aquell entre dins la bocha. Per nuyl temps no-t secu
des la mà en la escudella ne fora la escudella, mas munda-la en lo tovalló. És 
fort bona costuma que aprés lo bocí reebut, te mundes la bocha ab lo tovalló." 

Nodriment de mengar. Com s'ha de comportar l'home a taula? Entre altres 
coses cal tenir en compte: "saber compondre sa persona, servar cortesia als 
altres, saber contractar les viandes i què és el que hom serveix a taula, guardar
se d'ofenses." 
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Pa d'ordi. El pa d'ordi el menjaven les classes socials menys afavorides. 
Eiximenis afirma que els pastors de la seva època anaven "menjant pa d'ordi ab 
aygua, e tart havia cuyna." 

Poagrosos. La gent que menjava dietes massa riques en carn acabava poa
grós, amb el mal de gota: "Veuras sovin alcuns golosos poagrosos de bon mes
tre, que no rebugaran de mengar porcel, cabrit, formatge, bou e carn salada, e 
beure vi, no contrastant que sapien que allo !us aportara la dolor aquella terri
ba que ls aporta a punt de desperación." 

Religiós. "Lo religiós en son monestir no deu usar de menjars grossers e no 
delicats, e deu usar en totes coses d'açó que és comú a tots, axí com de vian
des comunes en pa e vi, e carn e peix, e no menjar comunament res especial 
ne preciós, axí com és pa singularment pastat o haver comunament vi especial 
ne carns precioses, axí com son perdius, gallines, coloms e altra carn de ploma, 
ne pex de tall." 

Sal. Salat. "Nuyl temps metes la mà en lo saler dins, mas ab lo ganivet la'n 
trau e la posa al tallador. Nuyl temps poses la sal en pa per reverència del pa 
ne en la tovalla per tal que, prenent la sal ab la carn o ab lo peix, que no ensut
zees la tovalla, mas posa-la en tallador si n'has, o si no n'has, posa-la en qual
que altra cosa. Si per ventura la olla és massa salada, posa-li a la bocha en un 
bastó entraversat una bona mollera de pa en guisa que no toch lo brou, per tal 
que tot lo greix ne gitaria, mas estant sobre lo brou veuràs que tota la saladu
ra de la olla tirarà a si matexa." 

Salsa. La cuina medieval era molt condimentada. Deixem per sabut la 
importància de les espècies en el comerç d'aquesta època. Heus aquí algunes 
de les salses que surten a la seva obra, i que acompanyen molts plats: "No ús 
de totes salses sinó les espesses bollides, o salsa de pagó e luixell (feta amb 
llet de cabra] e mig raust [guissat fet amb gallines, cuites amb una salsa espes
sa] mesclat ab girofle [clavell d'espècie] e ab gingebre vert. Salsa d'agràs [amb 
raïm verd]." 

Sarraïns viuen més que els cristians. Per problemes de gola els cris
tians viuen menys que els sarraïns. "Los sarrahins -diu- per tal han més 
homens veyls que los crestians, car son pus trempats en lur mengar; car cant 
lo cristia mengarà una liura de moltó ab cols o ab salsa, e quatre diners de 
pa, e beurà tres diners de vi, lo moro mengarà unes VIII o X figues seques, e 
a vegades mengar hi ha un poch de pa calt, e beurà una pocha d'aygua. Anch 
nuyltemps no veem hom san morir per poch mengar, e moren-ne infinits per 
goletegar." 

Sopa. "Null temps no faces castell de sopes en l'escudella, car gran gola
freria és." 

Tallador. Plat gran que servia per tallar la carn. Eiximenis recomanava que 
l'home mengés del mateix plat amb la dona per tal de mostrar-li l'afecte que li 
tenia: "tostemps serva honor a ta muller, que meng ab tu en un tallador." 
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"Ara poré legir al tallador los millors bocins, e menjaré què.m volrré." 
"Tostemps en taula d'altre lexa queucom al tallador e en la escudella per 

dar honor a aquell qui.t convida." 
Tallar pa. "Deus-te tenir les mans netes per no untar lo pa, e no deus les

car lo pa al pits, car axò és )escar de minyó, mas deus tenir lo pa ab los dos 
dits primers e principals de la mà esquerra e lescar ab la mà dreta, e deus molt 
attendre de tallar-te la mà, e de guardar deçà ne dellà cant taylles. " 

Taula. "]amés no tingues cama sobre cama en taula, ne et tocs sabates ne 
calces." 

Temprança de gola. "Com temprança de boca reguer guardar-se de men
jar excés en qualitat." 

València. El 1383, Eiximenis dedicà als jurats de la ciutat de València el 
llibre Regiment de la cosa pública, on es desfà en elogis sobre les especials 
belleses d'aquella ciutat, entre les quals destaco aquestes de teme alimentari: 
"De aquí avets vin blanc e vermell, noble, bo e bell qui s'escampa per diver
ses parts del món. Aprés hic ha panses blanques e negres, figues, molt oli, 
ametles, préssecs, pomes , peres, teronges, llimons, llimes, adzebrons, aran
ges, cireres de diverses sorts, guíndoles, albercocs, magranes, gínjols, nous, 
avellanes, sarmenyes, lledons, aggrofes, prunes, nesples, codonys, albèrxi
ques, ab molts d'altres. " 

Ventositat. Si algú fa alguna leja ventositat qui s'oja per los altres, crida ans 
que negun se sia reconegut e digues: "Gitats hic aqueixs cans o aqueixs gats." 

Ventre. "Ventre gras e ple no lleixa en l'hom ésser l'enteniment agut. " 
Vi. "Lo bon vy mata Ja cuca." "Mon beure quan el vyn blanch, és aquest: 

bech grech d'estiu, e d'ivern cuyt, o moscatell , malvesia, tríbia, còrçech, o can
dià [de Càndia, Creta) o verna ça [vi blanc italià) ... Dels vermells de la terra no 
puix beure; per tal bech d'estiu calabresch de sent Honoret, turpia o trilla, pica
pol de Mallorqua, rosset o dels clarets d'Avinyó. D'ivern, he del de Madrit de 
Castella, e d'aquells fins espanyols, o del de Gascunya, o del monastrell de 
Empurdà." 

"Et diu que respos Bacus que lo vy aquel deu esser fi, fresch, fret , fort, flay
rant o fragant, formigalegant o saltant, venós o raxant, e que no sia flach ne fat, 
filat, fumat, florit, ferreny, mudat, grogeny ne verdós ne melat ne guixat ne mes
clat, ne fusteny. " 

"Esquivar vins aguts, subtils e fumosos , qui són generatius de puagre e de 
grans malalties" .. . "Lo vi begut desordenadament tol lo seny, procura leges 
malalties, majorment puagre e sciàtica e tremoló de membres, e aprés cuyta la 
mort." 

Vi grec. Aquest vi, que es feia amb una varietat de raïm d'origen grec cone
guda al país, era, segons Eiximenis, el millor. "Taça de fin vy grech, aprés 
figues , en estiu , és la millor taça qui.s puxa al món beure." 
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NOTES 
JUEVES] 

"Los judíos tenían protúbido por su ley el corner came de 
cerdo y por esto dixo Augusta Cêsar quando supo la 
matanza que había hecho Herodes de los niños inocentes, 
sin perdonar a uno de sus tújos; que en la Casa de Herodes 
valía mas ser cerdo que tújo." 

MATEU AYMERICH 

LES DADES QUE TENIM SOBRE SIS SEGLES DE PRESÈNCIA CONTINUADA DE JUEUS EN TERRES 

gironines són molt abundants. Des de l'any 882, que es documenta la presèn
cia d'una colònia jueva a Vilamarí, la nota d'arxiu sobre l'empremta jueva i el 
famosos calls sovintegen en la documentació eclesiàstica, en els protocols nota
rials, en la paperassa municipal, en inventaris/ encara que els aspectes cultu-

1.- R. ALBERCH i N.). ARAGÓ, Els jueus a les terres gironines, Quaderns de la Revi.sla de Girona, 1985. 
ANÒNIM, La Girona jueva, "Girona GaSlronòmica", 114, agost-setembre de 1996, pàg. 26. Méri BADI, 250 
recettes de cuisine juivíe espagnole, París, jacques Grancher, editeur, I984. Dolors BRAMON, en un capítol 
del seu llibre Contra Moros i jueus (fres i Quatre, València, 1981, pàgs. 165 i ss) dóna compte d'algunes 

pervivències alimentàries molt interessants (prepardció dels aliments, dejunis, celebració de la Pasqua i 
altres festes, observància del Sabbat, etc.) que es produïen en el món dels conversos valencians. A ulls 
dels tribunals, aquests actes quotidians, molt perseguits per l'autoritat, eren un signe de pràctiques judaït
zants. Pel que feia a la nova religió d'adopció, alguns d'aquests nous batejats tampoc no seguien les abs
tinències i els dejunis prescrits pel cristianisme. Un testimoni declara en els tribunals sobre el cas d 'un con
vers que es deia Jaume Nadal: "era divendres, o dia de dejuni, i semblà-li que menjaven peus de vedella 
o moltó." DD.AA., Per a una història de la Girona jueva, Ajuntament de Girona, 1988. DD.AA., F1 guiza
do Sefardí, Ibercaja, Saragossa, 1995. DD.AA., El régimen alimentaria de las comunidades judías y con
~ en la Corona de An:zgón en la Edad Media, CHACA, vol. I, 1995, pàgs. 205-361. Xavier OOMINGO, 
Alcacbofas a la judía, "Raíces". Madrid, núm. I , abril de 1986, pàgs. 40-4I; íd. Cuina de jueus, "Set Oies", 

diumenge, 26 d'abril de 1992. F. EIXIMENIS, Dotzè del cristià, Il, Girona, Col·legi Universitari de Girona, 
1987, pàgs. 369 i 384 [Sobre les relacions entre jueus i cristians pel que feia a l'alimentació]. G. ESCRJBÀ I 
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rals i el rerafons de la vida quotidiana i la privacitat en els costums siguin els 
més desconeguts. Igualment podríem dir de moltes altres viles de la corona 
catalanoagargonesa on es documentada la presència d'aquest col·lectiu, que 
vivia una religiositat molt particular. Encara avui ens preguntem amb molts inte
rrogants quin pes tenien els jueus en la vida econòmica i social de moltes viles 
i ciutats, com és el cas de Girona, Besalú, la Bisbal, Puigcerdà, Sant Feliu de 
Guíxols, Figueres, Castelló d'Empúries, Vilajuïga, etc. 

Pel que fa a Girona ciutat, trobem la presència documentada de jueus pels 
volts de l'any 890 quan, a l'entorn del carrer de la Força, en aquells carrerons 
que formaven un laberint fosc i humit, els jueus de l'Aljama obtenen amb el pas 
del temps una petita autonomia fruit d'un pacte amb el rei a canvi del suport 
econòmic. Fins ara, l'estudi alimentari que podem fer es basa en les normes i 
prohibicions dictades per les autoritats, en els preceptes que vivien en la seva 
religió, i l'esllavissament que s'observa de vegades entre la doctrina i la pràcti
ca continuada, sotmesa a molts entrebancs. La vida jueva sempre es flxa per 
rigoroses ordinacions que ens serveixen per acotar un territori sotmès a moltes 
dificultats de relació. 

El 1380 la inquisició gironina denuncia uns ciutadans que un Divendres Sant 
bevien vi dins el call en companyia d'uns jueus, pràctica aquesta no tolerada. 
Arreu és sabut que l'especificitat d'aquest poble demanava un tractament social 

BONASTRE i M. P. FRAGO i PÉREZ, Documents dels jueus de Girona (1124-1595), Ajuntament de Girona, 
1992. Isaac R. MOlliO, El arte culinario de los judfos espanoles de los Ba/Iumes, "BRABll.B", 1956, pàgs. 
187-193. Michael MOlliO, Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica, Madrid/Barcelona, CISC, 1950. 
Miguel Àngel MOTIS DOLAOER, "L'alimentation juive médiévale", dins Hlstoire de I'Aiimentation. de J. L. 

Flandrin i M. Montanari, Fayard, Paris, 1997, pàgs. 367-387. [referències a la ciutat de Girona a la pàg. 381). 
Jaume RIERA SANS, la conjliclívitat de l'alimenlació dels jueus medievals (segles XD -XV) dins ASCM, CISC, 
Barcelona, 1988, pàgs. 295-311. johannes VJNCKE, Zur Vorgescbicbte der Spaniscbe Inquisition, Bonn, 
1941, pàgs. 175-176 [Aquest historiador comenta una denúncia feta al bisbat de Girona, pels volts de 1380, 
en la qual un jugadors menjaven i bevien vi dins el call, a casa d'un jueu]. 
2.- El 2 d'octubrè de 1415 en un inventari dels béns mobles de la jueva Na Star, de família benestant, 

ordenat pels seus fills, trobem entre els objectes i parament de la cuina plats d 'estany, coberts de plata, 
una copa d 'or, etc.: - Ítem unes tovalles bones e beles- Ítem uns tovayons cothonats- Ítem V tova

llons - !tem una parola de aram ab dues anses - Ítem una paeyla gran e una petita - Ítem dos plats 
de stany - Ítem una rahora [instrument per separar la pasta de les parets de Ja pastera] de pan - Ítem 
un moner de roure - !tem una oia de aram - Ítem dos gavinets, lo un d'argent et l'altre ab virola 
d 'argent - Ítem una copa d'or. (Miquel PUJOL CANELLES, la conversió dels jueus de Castelló 
d'Empúries. Ajuntament de Castelló, 1997, pàgs. 261-262). 
Miquel Pujol ens forneix d 'aquesta vila empordanesa una altra notícia molt interessant. El dia 18 de 
febrer de 1417 hi ha a Castelló d'Empúries Ja conversió en massa dels jueus de la vila. Després de la 

recepció del baptisme se celebra una festa amb un gran dinar del qual no sabem més detalls: EJ fuit 
eciam paratum magnum convivtum prectosis cibariis cupiosum predictis omnibus. (pàg. 255). 
Vegeu també l'article de L BA1U.E I PRATS "judíos gerundenses en testamentarias medievales", a Pr!r una 
història de la Girona jueva. .. pàgs.389-391, en el qual descriu els béns mobles de diverses famílies gironines. 
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determinat pel que feia als avituallaments de provisions. No entraré a parlar per 
enèsima vegada de la prohibició de menjar porc3 i altres animals entre els jueus 
i musulmans per qüestions higèniques i religioses, ni sobre les lleis sobre la pure
sa per al culte que fornien moltes prescripcions restrictives sobre el menjar. Com 
que els jueus no podien menjar sang, el sacrifici de les bèsties s'havia de fer de 
forma no violenta, sense dolor, perquè l'animal es pogués dessagnar lentament. 
Això comportava que la carn fos l'aliment més problemàtic de la dieta jueva. La 
matança de bestiar gros destinada a jueus havia de ser realitzada forçosament en 
escorxadors municipals per mans especialitzades. En canvi, la carn menuda es 
tallava dintre del Call, a recer. La venda de la carn, i el comerç dels excedents a 
les taules municipals, era, doncs, per als no jueus, una font permanent de con
flictes. Arreu sorgien problemes sobre si la carn era apta per a uns o altres, i sobre 
si la matança l'havien de fer rabins especialitzats, atès que les bèsties grosses no 
es podien especejar a casa. Com que els escorxadors eren de propietat munici
pal sovintegen les ordenances que especifiquen a quin col·lectiu anava destina
da la carn sacrificada, sempre amb l'interès de separar els dos grups humans.4 

Un altre problema era el del pa, un aliment bàsic a l'època medieval. Com 
que jueus i cristians havien d'anar a coure en un forn comú, els primers vigila
ven que el seu pa sense llevat no es barregés amb el fermentat que hi portaven 
els cristians. Sobre aquest tema posseïm un document de 1269, provinent de 
Besalú, pel qual sabem que els jueus d'aquesta vila aconsegueixen un privilegi 
de Jaume I mitjançant els qual els dispensava per la Pasqua jueva d'anar al forn 
comú a pastar el seu pa. Els autoritzava a fer la massa al seu domicili sempre 
que fos per a consum familiar, sense haver de recórrer al monopoli municipaJ.5 

3.- Vegeu l'extens comentari de Xavier DOMINGO a La mesa del buscón, Tusquets Editors, Barcelona, 
1981, pàgs.125 i ss. Segons el Manual dels Inquisidors del gironí Nicolau Aymerich, anotat per 
Francisco Peña al segle XVJ : "los judíos oficialmente conversos pero que en realidad permanecen fie
les al judaísmo se reconocen por lo siguiente: rara vez van a la iglesia. Frecuentan la judería .. . En las 
fiestas judías comen con los judíos. No tocan la came de cerdo. Comen came en viemes. Guardan la 
fi esta del saba do, y trabajan secretam en te en sus casas los días de fi esta." 
4.- De la rica documentació exhumada per G. ESCRIBÀ iM. P. FRAGÓ al llibre Documents dels jueus 
a Girona (1124-1595), editat per l'Ajuntament de Girona (1992), transcric aquestes descripcions que 
mostren la problemàtica per part dels jueus de l'adquisició i comercialització de queviures de primera 
necessitat. Així, per exemple, el 10 de maig de 1340 els jurats de la ciutat de Girona assignen la venda 
de carn jueva a les taules de Bernat de Bordils, de Joan Sabater i d'en Domènec. Ordenen, sota pena 
de 20 sous i la confiscació de la mercaderia, que no es vengui en cap més taula ni carn jueva ni dego
llada. (doc. 168). El 14-7-1393 els jurats de la ciutat ordenen al mostassaf que cap persona que entri al 
call jueu a vendre fruita no gosi vendre-la fora d'aquest, sota pena de cinc sous (doc. 731). 
El 20 de juliol de 1396 els jurats de la ciutat ordenen que les carns degollades pels jueus, tant jueves 
com cristianes, no siguin venudes, per cristians ni per jueus, a la camisseria de la ciutat, sinó separa
dament en una de les taules situades a la peixateria . També estableixen que els jueus no degollin les 
carns a l'escorxador de la ciutat, sinó que ho facin dins del Call , en un lloc no públic. (doc. 767). 
5.- Jaume RIERA I SANS, La conflictivitat..., pàg. 303. 
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Per conèixer millor la vida diària i la convivència de jueus i cristians ens cal 
llegir unes ordinacions municipals dictades pels prohoms de la ciutat de Girona, 
que avui ens semblen escrites des de l'òptica de l'exclusió i del racisme. Cap a 
fmal del segle XIV i començament del XV es detecta una dífícil convivència 
entre cristians i jueus. En els assalts del call als segles XIII, XIV i XIV es des
trueixen moltes hortes i vinyes. A poc a poc els jueus són apartats de la pro
ducció agrària. L'any 1372 a Puigcerdà cap jueu no podia anar a comprar a les 
carnisseries comunals de la vila, sinó únicament a la seva pròpia carnissseria, 
on tampoc no podien anar els altres veïns. Sabem que els capellans i jueus 
tenien carnisseries pròpies.6 

Una ordinació gironina de 1449 ordena tancar el portal que comunicava el 
barri cristià amb el call jueu. Va caldre la intervenció de la Reina per desblocar 
el problema. Els jurats de la ciutat justificaven aquesta mesura perquè els jueus 
vells volien influir massa sobre els cristians novells ja que, entre altres greuges, 
volien obligar-los a menjar carn els dies de dejuni. 

L'erudit i arxiver municipal Uuís Bade i Prats7 va editar unes ordinacions 
municipals de final del XIV o de començament del XV, algunes normes de les 
quals posen en un mateix sac fembres públiques i jueus. No deixen de ser unes 
raons amarades de sexisme i d'exclusió social. La marginació arriba fins al punt 
que els jueus no podien tocar segons quins queviures. Si ho feien, estaven obli
gats a comprar-los. 

Ordinacions fetes per los honorables jurats 
sobre fembres públiques e jueus en la forma següent: 

"Ítem que ningun jueu o juya o fembra pública no gos ni presumescha pal
par ne tocar tro que comprat o pagat ho haura algunes de les coses ací ano
menades, ço és alguna carn quis ven escorxada, ne formatges freschs, ne peix 
fresch ne salat ne neguna fruyta verda ne pances, figues seques, dàtils ni pi
nyons ne brotons, cols ne espinachs. E açò sots pena de .x.sous a cascun e per 
cascuna vegada qui de les dites coses vendrà en lo die que sabrà ·la present 
ordinació no ésser provada he hage a denunciar al dit mostassaf sots pena de 
.X. sous a cascun e per cascuna vegada. 

Ítem que tothom e tota persona qui apart fruyta per lo call a vendre si de 
la dita fruyta venda en lo dit call, que no la gos vendre fora lo dit call, ans aque
lla hage a vendre dins lo dit call sots pena de .li. sous e de perdre la fruyta a 
cascun e per cascuna vegada. 

6.- Salvador GALCERAN VIGUÉ, La indústria i el comerç a Cerdanya. Estudi socioeconòmic i polític 
segons les "Ordinacions Mustassaph", Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1978, pàg. 115. 
7.- "Ordenaciones de judíos gerundenses", Per a una història de la Girona jueva, Ajuntament de 
Girona, 1988, pàgs. 640 i ss. 
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Ítem que ninguna fembre pública volent comprar fruyta o peix no gos 
tochar de ses mans en la dita fruyta o en lo dit peix, sots pena de .v.sous a cas
cun e per cascuna vegada. 

Ítem que negun jueu o juya no gos metra mà en fruyta verda, o quis sie 
aportada per vendra, sie quen compra o no, sots pena de .x. sous a cascun e 
per cascuna vegada, e si nois pot pagar starà , x. dies en la presó". 

la pastisseria jueva 

El document segurament més important que he llegit sobre l'activitat pas
tissera a la Girona medieval, en el qual hi ha implicada la comunitat jueva, l'he 
trobat en el manual d'acords de l'Ajuntament." L'll de març de 1475 els jurats 
de la ciutat de Girona ordenen al mosatassaf la crida següent: que cap revene
dor no vengui bunyols, casquets,9 bisquitelles,10 torradells11 ni altres pastissos, 
fets per jueus, sota pena de cinc sous. 

Ordinacio soper iudeis 

Die ueneris XI marcii anno M CCCCLXXV honorabiles iurati mandauerunt 
et ordinauerunt fieri preconitzationem sequentem: 

"Oiats tothom generalment que us notiffica e us fa assaber l.onorable 
mossèn Phelíp de Sant Seloni mostaçaf de Gerona de part del Senyor Rey a 
raquesta e ordinació dels honorables jurats de la dita ciutat com los dits hono
rables jurats han feta la ordinació següent: 

Los honorables jurats de la ciutat de Gerona en virtut de privilegis reyals 
ordenen que negun reveneda ni revenedrà ni altres persones de la dita ciutat no 
gosen ne presumesquen vendre ni fer vendre bunyols, casquetes, bastuytelles, 
torradells ni semblants ço és de menjar fetes per mans de jueus ni de juhes sots 
pena de cinch sous e de perdre les dites coses a cascú e per cascuna vegada. 

Pus que lo dit honorable mostaçaf mana a tothom generalment que la dita 
ordinació tinguen e observen e no contravinguen sots la dita pena de la qual 
nois serà feta amor ni gracia alguna. 

Testes honorabiles Bernardus de Belloch ciu is et Johannis Manin us Balaster 
cirurgicus ciuis Gerunda." 

8.- AHMG, Manual d'Acords, 75, 1475, fol. 32r. 
9.- 'Casqueta'. PaneUet de pasta farcida de confitura, que també surt esmentat en el Libre de Coch. 
10.- Coca molt prima i bescuita. EL DCVB documenta aquesta especialitat, amb aquesta recomanació 
del mostassaf de Girona. 
11.- Llesca de pa torrar. 
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JOFRE DE FOIXÀ, 
UN EMPORDANÈS BOCAFÍ 

"Quan dels plazers, dona, suy remembrans" 

]OFRE DE FoiXÀ 

]OFRE DE FOIXÀ, 1 TROBADOR I PRECEPTISTA EMPORDANÈS DEL SEGLE XIII, PERTANYIA A LA 

noble família dels Foixà, el castell de la qual, molt reconstruït, encara es pot 
veure en aquest petit poble del Baix Empordà. És en aquest mateix llogaret on 
morí d'un mal sobtat el rei Joan I de Catalunya-Aragó (Perpinyà, 1350- Foixà, 
1396), dit el Descurat, el Caçador o l'Aimador de la Gentilesa, mentre practi
cava el seu esport favorit: la cacera. 

El nostre trobador tingué una vida agitada i cosmopolita. Sabem que fou 
frare de l'orde franciscà i més tard canvià els hàbits pels de l'orde de sant Benet, 
amb els quals sembla que durant uns anys professà al monestir de Sant Feliu 
de Guíxols.2 Quan Felip l'Ardit invadí Catalunya fou nomenat procurador de 
Sant Pere de Galligants. Viatger apassionat, el 1289 estigué a Roma. Després hi 
ha una etapa de la seva vida que transcorre a Palerm (Sicília). Allí en aquelles 
terres fou abat del monestir de .sant Giovani degli Eremiti de Palerm. En 1285 
el papa Bonifaci VIII li concedeix per una butlla certes dignitats eclesiàstiques. 
En 1295 el trobem documentat a la cort pontifícia d'Anagni, on figura com a 
trobador de la cort siciliana. 

1.- Martí de RIQUER, Història de la literatura catalana, vol.l , Ariel, Barcelona, 1980, pàg. 178. 

2.- Josep ESCORTEU I CERQUEDA, ]ofre de Foixà, monjo del monestir de Sant Feliu de Guíxols, 
"Àncora", 25-1-1968. 
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Fou autor de les famoses Regies de trobar (1289), un tractat gramatical 
escrit per manament de ]acme, rei de Sicília, i de quatre composicions poèti
ques entre les quals hi ha una petita cobla on presumeix dels seus coneixe
ments culinaris i de les seves preferències a la taula. Martí de Riquer afirma 
que aquesta cobla que ara llegirem, fou composta a l'estil dels plaers del 
monjo de Montaudon.3 

Com a eclesiàstic i home de món pertanyent a un estament senyorial i 
privilegiat és fins a cert punt lògic que la seva distinció social es vegi en la 
tria i en la qualitat d'uns aliments que només eren a l'abast d 'una minoria. 
El noble altmedieval menja molta carn, i si és ben assaonada i especiejada, 
encara millor. La carn representa, moltes vegades, una sobrealimentació, i 
és signe de distinció social. 

Sabem que els membres de les classes senyorials en mengen molta . Com 
que controlen la cacera, reben les cuixes dels exemplars de senglars i dels 
cérvols més grossos agafats a les seves terres. Les proteïnes i greixos, en 
abundància, eren necessaris per a les lluites, per aconseguir vigor en el tre
ball i millorar la potència sexual. 

Algunes vegades el trobador Guillem de Berguedà carrega contra els seus 
enemics literaris, insultant-los perquè són dipòsits de greix. Sovint, els nobles 
patien malalties derivades de dietes massa riques en greixos. Recordem que en 
la famosa llegenda del cor menjat del trobador Guillem de Cabestany, Ramon de 

3.- Hem llegit els poemes del monjo de Montaudon, un frare goliardesc del segle Xliii, publicats per 
Michael ]. ROUTI.EDGE, Les poesies du moine de Montaudon, (Publication du Centre d'Études 
Occitanes de I'Université Paul Valery, Montpeller, 1977). Alguns 'enuigs' , després imitats per Jordi de 
Sant ] ordi , contenen abundoses referències al món del menjar: 
Enueg X: III , pàg. 89: Molt m'enueia, si Dieus me valha, I quan mi falh pas sobre toalha I e qui quada 
petit lo.m talha I qu'adés m'es vejaire que.m falha. 
Molt m 'enutja, així que Déu m 'ajudi, quan en manca pa a les tovalles i quan algú me'l talla massa petit 
perquè tinc la impressió que me'n manca. 
Enueg XI, pàgs. 93-94: Et enueia.m de cavalier I fors de sons pays ufanier, I quant en lo seu non a 
mestier I mas sol de pizar el monier I pebre, o d'estar al foguier. 
1 no estimo un cavaller que és arrogant fora del seu propi país, mentre que a casa seva només seroeix 
per picar pebre en el morter; o quedar-se prop del foc. 
III. E pauca carns en gran caudeyra. I Et enueia.m per Sanh Martí I trop d'aigua en petit de vi. 
1 poca carn en gran caldera. 1 m 'enutja per sant Martí massa aigua en poc vi. 
IV: Enuia.m longua tempradura, I e carns quant es mal cuech'e dura, I e prestre qui ment ni.s perju
ra , I e vielha puta que trop dura. 
Una llarga espera m 'enutja com la vianda quan és mal cuita i dura, un capellà que ment i és perjuri, 
i una vella puta molt gastada. 
V. Et enueia.m per vit'etema, I manjar ses fuec quan fort hiverna I e jaser a veill'ab galerna I quant 
m'en ven flairor de taverna. 
l, per la vida eterna, m 'enutja menjar sense foc quan fa mal temps d 'hivern o quan estic a punt de dor
mir i hi ba un vent fort que em porta flaires de taverna. 
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Castell Rosselló va donar a la seva dona Soremonda el cor del trobador, després 
de "fetz lo raustir e far a pebrada"4 (fer rostir el cor i cuinar-lo a la pebrada). 

Vegem el poema: 

Sobrefusa' ab cabirol, 
porch ab unyo6 novel, 
e galina ab juxelF, 
e capó rostit d'un an 
vul que hom me pos denan, 
e formatge torrado¡a 
e vi rosat en Paschor 
e giroflat9 cant iverna. 

"Almadroc amb cabirol, porc amb cebes tendres, gallina amb salsa, capó 
d'un any rostit vull que em poseu davant, i formatge torrador i vi rosat de 
Pasqua i giroflat a l'hivern." 

4.- La pebrada, que ja apareix en el receptari del JJibre de Sent Soví 0324), era una salsa feta amb 
pebre negre, pa torrat, vinagre, mel, brou de carn i sal. 
5.- Acció i efecte de sobrefondre, abocar una salsa damunt el cabirol. Martí de Riquer la interpreta 
com si fos 'almadroc', salsa d'oli , alls i formatge ratllat. 
6.- Escalunya: Al/ium ascalonicum, una mena de cebes. En el Testament de Bernat Serradell de Vic, 
editat a cura d'Arseni PACHECO (Barcino, Barcelona, 1971, pàg. 81), un personatge obsequia el seu 
hoste amb un plat d'aquestes cebes que pel que llegim provenien de Carós (Querós) un petit poble 
de les Guilleries, entre Sau i Susqueda: 
"trach eschalunyes de Garós 
e de bon pa.· 
7.- Menja de brou, formatge i ous. El Libre del Coch recull una recepta de juse/1 ab brou de carn (núm. 
97). En les ordinacions sobre el menjar dels monjos benedictins de Sant Feliu de Guíxols, llegim que 
els ous se servien amb juxell. 
8.- Tipus de formatge que es menjava torrat. 
9.- De color giroflat. El girofle era un clavell d'espècie. El Libre de cocb recull una recepta de salsa 

giroflina. 
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"D'APPAREYLAR DE MENJAR" 

"Aquest és un país d'una cuina arcaica, tradicional 
i completament construïda." 

jOSEP PLA 

D'APPAREYI..AR DE MENJAR ÉS UN ALTRE DELS CLÀSSICS DE LA CUINA CATALANA DEL SEGLE 

XV, encara per editar, que mostra la riquesa i la diversitat de la nostra taula. 
Els divulgadors de la nostra literatura gastronòmica esmenten només els dos 
tractats culinaris de més tradició: el Llibre del Sent Soví i el Llibre de doctrina 
de Rupert de Nola i, en canvi, s'obliden d'aquest, que és de cabdal importàn
cia per conèixer la trasmissió de moltes receptes de cases benestants que ens 
han pervingut fins avui , en forma de mostrari de la cuina medieval. 
Actualment és el manuscrit 2.112 de la Biblioteca de Catalunya. L'exemplar de 
la BdC coincideix amb un llibre que surt en un inventari de béns d'un difunt 
de Barcelona, fet en aquesta ciutat el 1428. 1 És per això que ens són tan 
importants els llibres i manuscrits que moltes vegades es venien als encants 
amb motiu de la mort del seu posseïdor, per una venda fortuïta, haver de fer 
front al pagament d'un deute, etc. Com hem dit, es tracta d'un receptari amb 
personalitat pròpia, independent. 

El seu compilador coneixia el text primitiu del Sent Soví valencià i el de 
Barcelona. La redacció del manuscrit s'hauria de situar quan també es posava 
en solfa el manuscrit valencià, i el de Barcelona, entre 1350 i 1423. Segons 

1.-). M. MADUREU, Manuscrits en català anteriors a la impremta (1321-1474), Barcelona, 1974, 

pàg. 53, document 58. 
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Cristina Borau/ que en prepara l'edició, el receptari s'estructura en 29 blocs que 
contenen un total de 275 capítols segons el calendari observat pels dies de 
Carnal, de Quaresma i dejuni. 92 d'aquestes receptes coincideixen amb el Sent 
Sovíbarcelonès, catorze de les quals també corresponen amb el de València, deu 
receptes de confiteria amb el Libre de totes maneres de confits, i 64 capítols amb 
el Sent Soví valencià. Hi ha uns capítols de temàtica diversa (233-274) que no 
presenten cap convergència amb les dues versions conegudes del Sent Soví. 

Si en parlo ara i aquí, en el context dels tres receptaris de cuina i de pastisse
ria medievals coneguts fms ara, és perquè he identificat a través dels inventaris de 
llibres venuts en l'encant públic altres còpies d'Appareylar que demostren com 
aquest receptari fou a bastament copiat, i serví de punt de referència per ftxar els 
gustos gastronòmics de les famílies benestants del país. L'erudit vigatà Eduard 
Junyent fou el primer que deixà constància d'una d'aquestes còpies manuscrites: 

"Un llibre de paper 'apellat de menjar' en un inventari de Bernard de 
Torrents de 1396".3 

Maria Albareda Vidal, en el seu treball Comentari d 'un llibre antic del segle 
XJV,4 reprodueix parcialment l'inventari d'en Gomar de Santa Coloma de 
Queralt, del segle XIV, publicat a Barcelona per Enric Moliné i Brasés el 1913. 
Hi apareix De appareylar de menjar, un llibret en pergamí. 

L'arxiver i erudit gironí Lluís Batlle i Prats,; que fou secretari de l'Institut 
d'Estudis Gironins, va donar a conèixer un altre exemplar d'aquesta obra. En 
un inventari fet a Peratallada el 19 de maig de 1422 dels béns de mossèn Ferrer 
d'Estanyol quondam rector de la capella de madona Sancta Maria del Castell de 
Peratallada, llegim: 

-"Ítem unum libri papiri scripturn in quo sunt evangelium sancti]obannis 
quedam oracions et de aparellar de manjar." 

En un altre repertori de llibres i mobles del prior Vicent Cristòfol, de la 
coHegial de Nostra Senyora de la Reial de Perpinyà,6 fet el 18 de setembre de 
1549, trobem registrat Lo Libre de cuynar. La relació no especifica si era imprès 
o manuscrit. Quin era aquest llibre? Ens trobem en presència d'un altre recep
tari català dels segles XV o del XVI? Mentre no aparegui, deixem-ho en mans 
de la imaginació. 

2.- D'Aparellar de menjar: un altre receptari de cuina medieval en català, CHACA, II, 1995, pàgs. 801-
812. Com que aquesta estudiosa en fa una presentació acurada, i en descriu minuciosament la seva estruc
rura i contingut, no insistim en les virtuts de l'obra. En un furur que esperem que no sigui massa llunyà, 
el llibre, en una edició critica, sortirà publicat a la coHecció "Els Nostres Clàssics" de l'editorial Barcino. 
3.- Noticias sobre manuscritos catalanes, "Analecta Sacra Tarraconensia", vol . XVI, 1943, pàg. 27. 
4.- "Recull . Associació Cultural Alt Gaià", núm. 3, 1995, pàgs. 7-15. 
5.- Notícies de llibres d 'antics inventaris de clerecia parroquial del bisbat de Girona, "AIEG", vol. XIX, 

1968-1969, pàg. 236. 
6.- ADPO, Uigall G-388. 
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UN CAPÍTOL 
SOBRE LES LLEUDES¡ 

"Al molí i al mercat, fes-hi anar el més avispat." 

LA LLEUDA I EL DRET DE MESURA EREN UNS IMPOSfOS ARANZEI.ARIS QUE GRAVAVEN EL PETIT 

comerç, i les mercaderies que entraven en algunes ciutats de mans dels pagesos 
de la rodalia a vendre els seus productes quan hi havia mercat o una fira asse
nyalada. Els senyors que tenien la jurisdicció de les viles-mercat augmentaven les 
seves rendes amb els impostos sobre les mercaderies i els monopolis que con
trolaven. Actualment són una font molt important per conèixer el comerç i l'eco
nomia d'un territori o una ciutat. L'ús del lleudatari és també una font fiscal de 

1.- Joan COROMINES, "Tarifa dels corredors de Barcelona l'any 1271", dins Entre dos llenguatges, 
Curial, Barcelona, 1976, pàgs. 154-165. Aquest és un text fonamental en la història del comerç medieval 
pels noms de les mercaderies, moltes vegades documentars per primera vegada a la Península. A més 
de moltes espècies, ja hi figura el ris (arròs). Josep FERNÀNDEZ TRABAL, Una família catalana medie
val. Els Bell-lloc de Girona (1267-1533), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 61-65. Miguel 
GUAL CAMARENA, Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona 
de Aragón (sig/os Xlll i XIV), Diputació de Tarragona, 1968, pàgs. 28-32. José M. MADUREU MARIMON, 
La lezda de Gerona (contribución a su estudio), "AIEG", vol. XIX, 1968-1969, pàgs. 65-106. ROSER 
SALICRÚ I LLUCH, El tràfic de mercaderies a Barcelona segons la lleuda de Mediona (febrer de 1434), 
CISC, Barcelona. Josep M. SALRACH, Mercats i fires: el despertar de l'economia en terres de Besalú (segles 
!X-XIV], "Annals. Patronat d 'Estudis Històrics d'Olot i Comarca", 1996-1998, pàgs. 9-36. Jaume 
SOBREQUÉS CAWCÓ i S. RIERA I VIADER, "La lleuda de Barcelona del segle XII", Misce¡.¡àniaAramon 
i Serra, IV, Curial, Barcelona, 1984, pàgs. 329-346. Jaume SOBREQUÉS I CAWCÓ, La Lleuda de Cotlliure 
de 1317, "Cuademos de Historia Económica de Cataluña", Barcelona, 1969, 1969-1970, pàgs. 66-84. 
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primer ordre que permet l'anàlisi de molts registres comptables, dels quals els 
senyors o el rei rebien un bons ingressos. A Girona es percebien les de passatge 
i la de "draps, llana, lli i flassades". D'aquests impostos -coneguts també amb el 
nom de peatges, tarifes, portatges o drets de "saca"- n'estaven exempts els pro
ductes de la pròpia cimat per tal d'afavorir l'economia local. A l'època medieval 
el rei, oficials reials, bisbes, nobles i cavallers tenien així un sistema impositiu 
més, que gravava les mercaderies per una tarifa acordada, que controlava el lleu
der o els seus agents. Sobre les fires i mercats de Catalunya ja hi ha referències 
documentals al segle IX, quan el rei Odó donà a la catedral de Vic un terç del 
teloni dels mercats de Vic i Manresa. Els mercats de Barcelona, Vic i Urgell, capi
tals comtals i amb bisbat, ja tenen documentat el seu mercat al segle IX. Els més 
antics de les terres gironines són els de Besalú (segles XI-XII), que llavors era vila 
reial i cap de vegueria, i el de Banyoles. La publicació dels aranzels de moltes 
d'aquestes viles és doblement interessant perquè permet fer-se una idea de les 
mercaderies que entraven a diari en una ciutat o vila, i quin consum es feia de 
fruita, peix salat, verdura o carn fresques. Les més reculades, com les de 
Barcelona (1222) o de Cotlliure (1249?), tenen un valor lingüístic remarcable per
què testimonien en català primeres documentacions de nombrosos mots. 

L'historiador Francesc Monsalvatje, en la monumental coHecció de Notícias 
históricas, copia alguns documents sobre les lleudes que els comtes percebien a 
Besalú sobre mercaderies i bestiar. Els monestirs de Sant Esteve de Banyoles, z Sant 
Pere de Camprodon i Santa Maria d'Arles també tenien reconeguts aquests drets. 

La lleuda de Girona expedida el 12 d'agost de 1339, donada a conèixer per 
josep Maria MadureU, reglamenta el nombre de beneficiaris que participaven en 
l'impost, entre els quals hi ha un sacristà de la Seu, diversos nobles i els batlles 
dels castells de Sobreporta, Requesens i de Palau. La lleuda de Girona fixa els 
límits territorials, i els dies en els quals s'ha de fer efectiu el pagament. Agrupo 
per gèneres les mercaderies que tenen un interès per a la història de l'alimen
tació. La majoria de queviures i productes provenen de pobles de la rodalia, 
com ara Anglès, Uambilles, Quart, Sant Daniel, Sant Martí de Castellar i de 
Montnegre, Santa Pellaia, etc. A Girona funcionaven la del gra -anomenada de 
la "pedra del blat"- i les lleudes menudes, que incidien sobre els productes 
del camp, la sal, la fruita, la terrissa, i altres primeres matèries. 

Quaranta-cinc productes pagaven lleuda. El cobrament es podia fer sobre 
una part del producte o bé en metàHic. Els lleuders es repartien els productes 
segons criteris territorials. 

- Hortalisses, fruites i verdures 
Sebes rodones, escalunyes, raïms, ravens de Peralada, présec vermey, cols, 
naps, pastenagues, e de porres, bajochs de faves e de pèsols. 

2.- Per a Banyoles vegeu les notícies recolUdes per Lluís CONSTANS en el seu Diplomatari. 
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- Fuits secs 
Aglans, castanyes, avelanes ab pèlochs, nous ab clivey tendre, amenles 
[ametlles] ab escorxa tendre. 
-Carns 
Porcs, llengües de bous i de vaques, moutons, com de bochs com de 
cabres, e de vedeys. 
-Peix 
De mayels3 qui venguen salats, sardina arengada, tonyina salada, anguiles 
salades et de sardina. Congre sech, muge!,• arens.5 

-Espècies 
Sal 
-Atuells 
Olles de Quart, Cadaqués i Barcelona, pasteres, tines, anaps, escudelas, 
tayadors, dentals (pals de fusta on encaixar l'arada), pasteres, semals, coves, 
pen estres. 
Ja en el segle XVI, en el Repertori de Pontich conservat a l'Arxiu Capitular 

de là Catedral de Girona, hi ha un apunt de 5 de maig 1542, pel qual sabem 
que hi havia un litigi sobre els fruits eclesiàstics venuts a seculars: 

"se dubta si deuen pagar mitja lleuda los fruits de eccesiàstics venuts a secu
lars, y se suplica al capítol que, com a protector del clero del bisbat, provees
ca de remey." (fol. 105). 

Altres drets de porta 

És curiosa també la denúncia que el 4 d'octubre de 1698 Pere Soler adreça 
als Jurats de la ciutat de Girona, a través de la qual sabem que dos homes de 
Rupit volien entrar uns formatges a Girona pel portal d 'en Vila, sense voler 
pagar els drets aranzelaris d'entrada, controlats per uns oficials municipals ano
menats "burots". Jo encara havia vist treballar els burots a Girona, pels volts de 
1960, quan amb la família veníem els dissabtes al mercat, des de Celrà, i ens 
havíem d'aturar a Pedret: 

"Jo, Pere Soler, varguetl dels mols iHustres Senyors Jurats, y porter del Sr. 
Clavari de la present ciutat.. . fas la relació seguent de com diumenja que contà
vem al set del corrent mes de de.sembra, que devian a ser entre tres y quatra 
oras de la tarda, poch més ho menos, trobamme en lo porxo de la caseta dels 

3.- Mesura equivalem aproximadament a dotze litres. 
4.- Mújol, peix semblant a la ll issa. 
5.- Arengs. 
6.- Funcionari que complia les ordres del clavari de I'Ajuntamen!. 
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drets del portal d'en Vila de la dita ciutat, viu dos hòmens de Ropit que entra
van dotsa formatjas de dit lloch de Ropit per compta de ]auma Padry. A la que 
agueran pasat de la dita caseta de dits, y asent ja serca de la palanca, Pere Martir 
Mayner, sabater, qui serveix de credencer en dits drets cridà als dits dos homens 
s'i aportavan cosa que degués drets, y ha las oras dits dos hòmens respongue
ran que no portaven cosa que degués drets . Y a las horas dit Mayner los repli
ca dient 'bé que aportau formatjas' , y dits hòmens digueran que no devian dret, 
que eran del Procurador del ospital..."7 

També ens han pervingut uns documents aranzelaris de les mercaderies que 
entraven a Girona, a mitjan segle XVII, pel Portal de janer. Es tracta d'un bifo
li8 esparracat que no dóna gaires indicacions sobre la seva procedència, però 
que ens forneix detalls sobre l'entrada d'obra de terrissa de Quart, robes, mate
rial de construcció, blat, productes hortícoles, bestiar i peix salat que entraven 
alguns particulars de les rodalies de Girona. 

Dimecres a 16 de janer 1658 
Joan Carlas 3.500 arangadas ... 14 sous 
Dijous a 17 de janer 1658 
Salvi Carrater de ]oià ven tossina a mosèn Racort, val 10 lliures 10 
sous ... drets 3 sous 6 diriers 
Lo moso d'en Pere Vert per son amo 3 q[uirltars] bacalar .. . 1lliura 4 sous 
Lo dit un tunell tuñirla ... 8 sous 
Lo dit 6 B. metila .. . 8 sous 

Divendras a 18 de janer 
Puyals 400 varats salats .. . 6 sous 

Dilluns a 21 de janer 1658 
Narsís Oliveras entra 40 lliures de tossina ... 13 sous 4 diners 

Dimarts a 22 de janer 1658 
Saurí de Madirià [Medinyà] ven un tossina an a Saman, val 12 lliures 10 
sous, drets ... .4 sous 

Dimecres a 23 de janer 1658 
Pera Balla y Joan AuHet compra vachas de ganga, val 30 lliures, drets ... 
1 sou. 

Dissabte a 26 de janer 1658 
Marià Valls 1/ 2 masura de sal per ell ... 6 diriers 
Miquel Rabassa entre figues, val 1 lliura ... 8 diners 
Pera Camps 1 masura 1/ 2 de sal per ell... 6 diners 

7.- AHAG, 1.3.3.2.1. Lligall 6, s/ p. 
8.- AHAG, 1.3.3.2.1, Uigall 6, s/p. 
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Dimarts a 29 de janer 1658 
Maria Pasques 1 mà de sal per ella ... 1 sou 
Miquel Prats un tossina val 12 lliuras 1/2 dret... 2 sous 

Uns altres plecs9 de 6 de febrer de 1626, també mal conservats, consignen 
els drets i les penes contra els 'fraudants' de les mercaderies que eludien el 
pagament dels impostos que gravaven l'entrada de mercaderies. 

Ítem, la arangada per miller ... quatre sous 
Ítem, la sardina salada y anxova per miller ... quatre sous 
Ítem, sal de Cardona per roba [arrova] ... un sou 
Ítem, la demés sal per mesura ... 1 sou 
Ítem, obra de terra de Barcelona y altres parts fora del Bisbat de Gerona per 

càrrega ... quatre sous 
Ítem, obra de terra de Quart y altre part del dit bisbat de Gerona per càrre

ga .. .. un sou 
Ítem, qui en rahó del oli, cayga en pena de sinch lliures per quiscuna vega

da y lo oli perdut 
Ítem, qui en rahó de las carns, cayga en pena de deu lliures per quiscuna 

vegada y la cosa perduda. 
Ítem, qui en rahó del peix fresch y salat y dret de balansas qualsevol de 

dites coses cayga en pena de tres lliuras per quiscuna vegada, y lo peix perdut. 
Ítem, que axí mateix defraudara en y cerca de la imposició del ayguardent 

cayga en pena de deu lliures per quiscuna vegada, y la cosa perduda. 
Ítem, qui farà frau en rahó de la entrada dels grams cayga en pena de tres 

Ili u ras per quiscuna vegada y los grans perduts ... 

9.- AHAG, 1.3.3.2.1. Uigall 6, s/p. 



LA INSTITUCIÓ 
DEL MOST ASSAr 

"Ara ojats tothom generahnent que us 
notifican, y fan saber de part ... " 

CRIDA DEL MOSTASSAF 

EL MOSTASSAF ERA UN FUNCIONARI MUNICIPAL DE PRESTIGI, ACCEPTAT PER TOTHOM DINTRE 

de la comunitat, que amb els seus ajudants (saigs, afinadors, venedors) inspec
cionava els mercats, cobrava drets als venedors, i vigilava la qualitat, la higiene 
i la salubritat dels aliments; també exercia el control sobre pesos i mesures, els 
horaris, fixava els preus de venda a la menuda de molts articles í tenia juris
dicció sobre tots els estaments de la ciutat. Tant podia exercir per pròpia ini
ciativa com mogut per una queixa oficial o d 'un particular. Segons les ordina
cions de cada lloc tenia potestat per sancionar les infraccions. Carnissers, hor
tolans, peixaters, hostalers, vinaters, venedors de blat, revenedors a la menuda, 
ningú no s'escapava del seu control. Atesa la importància de la llenya i del 

1.- Montserrat BA)ET ROYO, El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI. Edició del 
"Llibre de les Ordinattons", Fundació Noguera, Barcelona, 1994. Lluís BATILE I PRATS, "Pesos i mesu
res de Girona en els segles XV i XVI", dins Estudis dedicats a Ferran Soldevila en el seu 75 aniversari, 
li , Barcelona, 1970, pàgs. 103-107. íd., Pesos, mides i mesures de Girona, "Societat Catalana d'Estudis 
Històrics. Estudis d 'Història Medieval", vol. li, Barcelona, rEC, 1970, pàgs. 103-107. OO.AA., Fires i mer
cats a Girona, Ajuntament de Girona, 1983. Arcadio GARCIA, El 'Uibre del rnustaçaf de Vic, "Ausa", 
1955-1956, pàgs . 18-24; Eduardo GÓNZALEZ HURTEBISBE, Basquejo bistórico de la vil/a de San Feliu 
de Guíxols, 1905, pàgs. 151 i ss. Sebastià RIERA, El mostassaf i el control del consum (s. Xlll- XVTW, 
"L'Avenç", 60, 1983, pàgs. 389-393. Francisco SEVlLLANO COLOM, De la institución del mustaçaf de 
Barcelona, de Mallorca y de Va/encia, "Anuario de Historia del Oerecho Español", 1953, pàgs. 525-538. 
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carbó com a únic combustible a l'època, el mostassaf també procurava que no 
fossin oferts amb impureses. Igualment, els venedors de carn estaven obligats 
a tallar carn en bones condicions; s'havia de procurar que no matessin bèsties 
malaltes. En definitiva, el batlle i el consell municipal regulaven en la figura del 
mostassaf la correcta inspecció dels aliments en tots els seus aspectes. 

Aquestes ordinacions es feien públiques mitjançant la crida a les places, 
mercats i carrers més cèntrics de la vila. A partir dels segles XVII I XVIII trobem 
bàndols manuscrits i impresos que es fixaven arreu perquè ningú no pogués 
aHegar ignorància. A Girona, bona part dels queviures s'exposaven a la plaça 
de les Cols. La caça, que anava a un preu taxat, no es podia vendre en cap altra 
part de la ciutat. Perquè tothom la veiés, anava subjectada a una barra metàJ.Iica 
on es penjaven les peces cobrades: perdius, guatlles, colomins, tords, becades, 
etc. Heus aquí el que es podia comprar a Girona, a mitjan segle XVIII: 2 

Primo lo parell de pardius, catorse sous 
Ítem lo parell de las becadas, sis sous 
Ítem lo conil gros, tres sous 
Ítem lo conill mitjà, dos sous 
Ítem la llebre grosa, vuyt sous 
Ítem la llebre mitjana, sis sous 
Ítem lo parell de ànechs grossos, y del coll vert, sis sous 
Ítem lo parell de anechs petits, sinch sous 
Ítem lo parell de tors , un sou 
Ítem lo parell de xixellas y tudons, quatre sous 
Ítem lo parell de capons grossos, una lliura 
Ítem lo parell de capons mitjans, catorse sous 
Ítem lo parell de gallinas, setse sous 
Ítem lo parell de pollas grossas, dotze sous 
Ítem lo parell de pollastres grossos, sinch sous 
Ítem lo parell de pollastres petits, quatre sous 
Ítem lo parell dels colomins, sis sous 
Ítem la dotsena dels ous, dos sous y sis diners 

Una mica d'història 

Entre nosaltres, el muhtasib era un magistrat d'origen islàmic que després va 
passar als regnes cristians. Trobem aquesta figura documentada a València, quan 

2.- joan BOADA, Girona després de la Guerra de Successió, IEG - Ajuntament de Girona, 1986, pàg. 
237. Els preus cotitzats per algunes aus i ocells a Girona es poden comparar amb els que pel mateix 
període regien a la Bisbal, els quals donem una mica més avall. 



LA TAULA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA -----------------

Jaume I la instituí el 1238 a imatge i semblança de la inspecció que funcionava 
a la ciutat musulmana. Al Principat tenien mostassaf a Girona,3 Barcelona 0339), 
Lleida, Igualada, Vic , Blanes, Puigcerdà, Arenys de Mar, etc. En trobem també a 
Mallorca i Perpinyà. A Girona, Jaume 11 atorgà aquest servei el juny de 1315, i 
fou prorrogat i modificat per diversos monarques. L'ofici va anar evolucionant 
amb el temps, paral·lelament als canvis que sofria la societat, cada dia més com
plexa. En un principi el càrrec era escollit pel batlle o consell de · rei; des del 
segle XIII se sortejava entre els canditats. A partir de mitjan XVII s'escollia per 
insaculació. La seva comesa durava un any si no es pactava el contrari. Aquesta 
institució fou suprimida per Felip V el 1718, pel Decret de Nova Planta. Les seves 
funcions van passar a ser exercides pels regidors dels ajuntaments. 

Les disposicions que dictava aquest funcionari quedaven enregistrades en 
els anomenats llibres de mostassaf, que 'Constitueixen una font importi.mtíssima 
d 'informació per resseguir la vida econòmica de les viles, veure quins aliments 
es venien, d 'on provenien, i a quin preu anaven els queviures de primera 
necessitat. En èpoques de fam i de crisi, les crides donen molta informació 
sobre aspectes inflacionaris. 

Fixem-nos en la regulació d'uns quants d 'aquests aliments. Pel que fa al peix, 
els peixaters havien de marcar el que era del dia, separant-lo del salat i del de 
la vigília. Una crida del mostassaf de Barcelona de 1503 avisa tots els comerciants 
castellans, gallecs i altres persones que venien arengades en bótes que no come
tessin frau en el nombre de peixos salats que contenia cada barril. Els negociants 
afirmaven que en cada bóta n'hi havia una determinada quantitat, quan en rea
litat n'hi havia moltes menys. Llavors era feina del mostassaf controlar-ho.< 

A Puigcerdà, on la institució del mostassaf ha estat molt ben estudiada per 
Salvador Galceran i ViguéS, sabem que, el 1564, el bacallà remullat s'havia de 
posar en una post perquè l'aigua s'escorregués. No el podien vendre que no fos 
ben eixut per tal que el consumidor no fos enganyat amb el sobrepès de l'aigua. 
En moltes viles, quan el bacallà remullat s'havia de pesar, es posava en una 

3.- Llibre de Mostassaf de la ciutat de Gerona, AHAG, 1.4.3.2. , lligall 2. Recull les normes de la ciutat 
i els monopolis. De final del segle XVII hi ha un segon quadern amb les Cridas mostassaf Girona, 
redactades el 4 de gener de 1691 . A la segona meitat del segle XVIII les normes municipals seguien 
les disposicions contingudes en un imprès signat pel marquès de las Amarillas (1752). La referència és 
aquesta: D. Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amari/as, comendador de Reyna en el 
Orden de Santiago, Tbeniente General de los Exércitos de su Magestad, Theniente Coronel del 
Regimiento de Rea/es Guardias de Infanteria Española, y su Governador Militar, y Polític o, y Corregidor 
de la presente Ciudad de Barcelona, y su partida. Barcelona 30 de Junio de 1752., 47 pàgs. 
4.- ROSER SALJCRÚ I LLUCH, El tràfic de mercaderies a Barcelona segons la lleuda de Mediona 
(febrer de 1434), CISC, Barcelona 1995, pàg. 44. 
5.- La indústria i el comerç a Cerdanya. Estudi socioeconòmic i polític segons les "Ordinacions 
Mustassapb ", Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1978. 
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balança de plats foradats perquè el comprador no pagués el seu pes en aigua. 
A Puigcerdà tampoc no es podien picar "arenchs, ni merluç ni merlussa" per 

la vila. En una altra diposició de 1573, llegim sobre els barrils de peix salat que 
es consumien en abundància en les festes quaresmals, dejunis i abstinències: 

"Ítem mana que no sia ninguna persona, botiguer, revenedor ni altre qual
sevol qui gose vendre ny obrir barrils de tunyina, anxoves ni merlussa ni mer
luç, congre, arenchs ny arengades ni altra pesca, que no sia primer reconegu
da i aforada pel Mustassaph, sots pena de vint sous." (pàg. 128). 

Segons unes ordinacions de 1460 a la vila de Sant Feliu de Guíxols,6 el con
sell municipal prohibeix treure la moca, és a dir, els budells, les escates i les 
ganyes dels peixos, a la platja de la vila: 

"Ítem que null hom no gos asmocar tonyina ni altre peix bestinal dins le 
plage de le mar de dita vila . Si donchs no gita les moques del peix que asmo
chat haura en le mar, sots pena de XII diners ... , e fora lo dit peix que hauran 
pres hage de ser portat a la peschateria, sots pena de sinch solidos", 152. 

A Sant Feliu tampoc no es podia vendre a les taules del mercat "porch 
mesell", és a dir, malalt, i els carnissers no podien pesar la carn juntament amb 
el fetge de l'animal. Només en dies assenyalats es podia rifar volateria, que pel 
que sembla era un costum molt estès. 

Unes ordinacions medievals de la vila de Blanes' recullen la normativa que 
els carnissers que matin porcs sense castrar han de fer pagar el porc tallat a un 
preu més baix: 

"Ítem que los dits carnicers hajan a tallar tot lo moltó coyut hun diner menys 
per liura del jorn de Sincogèsima fins al jorn de sant Miquel. " 

Disposicions rigoroses també afectaven els vins i aiguardents, ja que sovint 
hi havia fraus en la seva composició i barreja. Són molts els consells municipals 
que divulguen banSS i disposicions que afecten, principalment, els aliments 
bàsics com cereals, pa, carn, vi, etc., a través de la figura del mostassaf. 

A Puigcerdà, els taverners i hostalers no podien encetar una bóta fins que 
l'altra no fos acabada: 

"Per tal d'obviar els danys i engany que causen tenir alguns taverners tenint 
dues aixetes o bótes obertes, ja sia de diferent vi [del del Rosselló i del de 
Catalunya], ja d'un mateix vi vermell del Rosselló amb el pretext que l'un és 
millor que l'altre e de major preu, es mana a tots i a qualssevol taverners de la 
present vila, que d'ací enllà, no gosen ni presumescan tenir més d'una aixeta 
oberta" ... (pàg. 104). 

6.- Eduardo GÓNZALEZ HURTEBISBE, Bosquejo histórico de la vil/a de San Feliu de Guíxols, 1905, 
pàgs. 152 i ss. 
7.- josep M. PONS i GURI, Llibre de la Universitat de la vila de Blanes, Ajuntament, 1969, pàg. 58. 
8.- FI ocel SABA TÉ, "El ban de vi a Puigcerdà a Ja segona meitat del segle XIV", dins el Tercer Col-loqui 
d 'História Agrària, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993, pàgs. 299-313. 
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El mostassaf a la Bisbal 

Després de la guerra de Successió, els preus de les primeres necessitats 
oscil·len molt. La universitat de la Bisbal,9 que conserva un volum d'ordinacions 
del mostassaf dels segles XVI al XVIII, es veu obligada a fixar-los, segons la 
relació següent: 

Preus de las casas ajoradas ab resulució dels magnífics jurats de la present 
vila y terme de la Bisbal per lo mostesaf de dita vila Gerònim Fina, apotecari, 
baix pena del que contrafarà de sincb sous per quiscuna vegada, y de aver per
dut la vianda, ous y fruita 10 

- Primo lo parell de las gallinas .. ... 1 lliura 
-Ítem, lo parell dels capons tendres 15 sous 
- Ítem, lo parell dels capons vells 1 11 2 s. 
- Ítem, los parell de las pollas 12s. 
- Ítem, lo parell dels pollastres grossos 6 s 
- Ítem, lo parell de palastres mi jans ... 4 s 6 d. 
- Ítem, lo parell dels pollastres xichs 3 s 
- Ítem, la lliura de las peras 8 d 
- Ítem, la lliura de las prunas 6 d. 
- Ítem, la dotzena dels ous 3 s 
Prohibint que la fruita sobre expresada sols se puga vendre a lliuras y mijas 

lliuras o be servada la proporció del que importera a lliuras y mijas lliuras. Dat 
als 15 de juliol de 1712. Del que ne feu feta crida y observada. 

A 29 de dit se pujaren y fou donat preu dels pollastres grosos a 7 sous, per 
parell los mijans 5 sous y los xichs 4 sous. 

A 12 de agost fou aumentat lo preu dels pus 4 sous per dotzena. Y los 
capons fets a 1 11 2 s. 

El meló i el casament han d'ésser d'encertament 

A la Bisbal, com en molts altres llocs, un home o una dona que anava al 
mercat a comprar melons, un cop s'havi;¡ posat d'acord amb el venedor sobre 
el preu d'aquesta fruita, tenia dret a taxar el meló, és a dir, a treure'n una mos
tra per provar-lo. Si el deixava perquè no era del seu gust, havia de pagar al 
meloner la meitat del preu establert abans d'estrenar-lo: 

"Ítem que qualsavol perçona que aportarà malons per vendre en la present 
plassa de la Bisbal; que lo que voldrà comprar dis malons après que seran avio-

9.- Santi SIMON SOLER, Un antic càrrec municipal: Ei mostassà, responsable del mercat, "Programa 
de la Festa Major de 1997", pàgs. 102 i ss. 
10.- AHLB, Llibre de Mostasserta, fo!. 83. 
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guts de preu ab lo tal venedor o venedors puga y li sie lícit y permès apunya
lar o taxer aquell, y si no li agradara restituintlo dit comprador al dit venedor 
dit maló que aurà taxat puga y li sie lícit deixar aquell donant emperò dit com
prador al venedors o venedors per quiscun maló que taxarà la mitat del preu 
de tal maló així taxat." 

Els arrendaments a Ridaura 

A la segona meitat del segle XVIII, a Ridaura"· a la Garrotxa, els regidors de 
la vila amb el consentiment del Molt Il·lustre fra Pere de Trelles, abat de 
Camprodon i baró de la vila i terme, arrenden la carnisseria, l'hostal i la gave
lla juntament amb el mostassaf. D'entre alguns arrendaments, en copiem alguns 
epígrafs que fan referència a les dues qualitats de pa que es venien: blanc i 
moreno. El vi que es trobava a la vila provenia de l'Alt Empordà i del Maresme: 

- Ítem, sàpia que de contínua haurà de tenir provisió de bon pa y vi, y 
vendrene a qui.n demanarà tant a la menuda com engrós y de pa ne haurà de 
tenir de dos qualitats, co és de blanch, y de moreno tot bo a coneguda del Sr. 
Mostassaf.... 

- Ítem, sàpia que del pa blanch sols se li donarà per quartera tres rals de 
plata de veneduras, y lo pa moreno lo tindrà de vendrer a un diner menos per 
lliura que al blanch. 

- Ítem, sàpia ... y tiridrà de tenir en dit osta! y taverna de dos qualitats de 
vi, és a saber vi de Llançà o Cadaqués, Tayà o Lella .. . ; y la altra qualitat de vi 
que ha de ser de Ampurdà o de altras paratges y est se tiridrà de vendrer a dos 
diners menos per mesura . 

- Ítem, sàpia que ningú de sa casa podrà cridar a la gent perquè vajan a 
menjar y beurer en pena de 10 sous cada vegada. 

11.- Joan PAGÈS PONS, La vila de Ridaura en els segles XVIII XVI/1, "Patronat d 'Esrudis Històrics 

d 'Olot i Comarca, Annals 1984-1985", Olot, 1987, pàgs . 193-195. 
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"los cochs escorxant un gran ceiVo" 

(Tuwrr LO BIANc) 

HI HA ENCARA MOLTES DIFICULTATS PER CONÈIXER QUÈ MENJAVEN HOMES, DONES I NENS A 

l'època medieval. L'alimentació, que sempre ha marcat diferències culturals i 
econòmiques, com que era molt estratificada anava lligada a la classe social a 
la qual hom pertanyia. En aquest àmbit, l'ordre senyorial marcava un territori 
amb moltes desigualtats, i un comportament alimentari classista en què el vi i 
carn eren de molta qualitat. Tot i que posseïm alguns receptaris medievals com 
El llibre del Sent Soví (XIV) i el Llibre de Coch (XVI), que ens ajuden a fixar els 
productes i els preparats, crec que no donen la mesura exacta de l'època. A 

1.- Prim BERTRAN I ROIGÉ, Un viatge per la Catalunya Nova al 1409, "Cuademos de Historia 
Económica de Cataluña", XIV, març de 1976, pàgs. 63·77. DD.AA. , La societat barcelonina a Ja Baixa 
&lat Mitjana, "Acta Medievaiia", annex 1, Universitat de Barcelona, 1982-I983. DD.AA. , La dieta dels 
membres d'un casal noble de mitjan segle XV: L'alimentació a casa de Sança Ximenis de Foix i de 
Cabrera i de Nova/has, senyora de la vaJJ d 'Osor, a través dels seus llibres de comptes (1440..1443), 
"CHACA · , li, pàgs.367·370. Christopher DYER, Niveles de vida en la Edad Media, Crítica, Barcelona, 
1991. Paul FREEDMAN, Els origens de la servitud pagesa a Ja Catalunya Medieval, Eumo, Vic, 1993. J 
L. FLANDRIN i C. lAMBERT, Fêtes gourmandes au Moyen Age, París, Imprimerie Nationale, 1998. Bruno 
LAURIOUX, Le Moyen Age à table, París, Adam Biro, 1989. M:íximo MONTANARI, El bambre y Ja abun
dancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, Crítica, Barcelona, 1993. Antoni RIERA I 
MEUS, Alimentació i poder a Catalunya al segle Xl/. Aproximació al comportament alimentari de la 
noblesa, "Revista d 'Etnologia de Catalunya•, 2, febrer de 1993, 8-21. Antoni RIERA I MELIS, Sistemes 
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partir del segle XIV les ciutats creixen i s'organitzen. En aquella Europa dels 
mercaders apareixen nous productes en circulació: són les espècies i condi
ments. En els banquets2 i celebracions senyorials les classes altes substitueixen 
la quantitat i l'abundància per la qualitat, és a dir, que prefereixen les menges 
delicades, variades i bones. La taula de les classes feudals i la del rei són sofis
ticades, amb un ritual molt estricte i jerarquitzat, tal com podem llegir en una 
festa eclesiàstica celebrada a Palautordera.3 En canvi, l'espai culinari pagès, 
menestral o monàstic era molt més senzill i pobre. Arreu, però, es destaquen 
els bullits, fregits i la carn a l'ast. Com a nota comuna cal dir que baso les meves 
recerques en l'àmbit gironí, i que per això la informació és poc variada. 
Components alimentaris semblants es troben en altres estudis consignats en la 
bibliografia. 

alimentaris i estructura social a la Catalunya de l'Alta Edat Mitjana", ASCM, CISC, Barcelona, 1988. 
íd., jerarquia social y desigualdad alimentaria en el Medilemineo noroccidental en la Baja Edad 
Media. La cocfna y la mesa en los estamentos populares, "Anuario de Estudies Medievales", 24, 1994, 
pàgs. 857-885. W. RÓSENER, Los campesinos en la Edad Media, Crítica, Barcelona, 1990, pàgs. 103-126. 
Manuel RIU RIU, L'Arqueologia medieval a Catalunya, übros de la Frontera, Barcelona, 1989. 
Assumpta SERRA I CLOTA, Comportaments alimentaris i factors socioeconòmics en el món rural català 
a la Baixa Edat Mitjana dins MACSA, Institut d'Estudis Baleàrics, 1995, pàgs. 529 i ss. Teresa-Maria VIN
YOLES I VIDAL, La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 
1985, pàgs. 155-174. 
2.- Francesc Monsalvatje va publicar un document en el qual consta la reclamació que fan els habi
tants de la vila de Vernet sobre les despeses d 'un àpat que l'abat de Sant Martí del Canigó va oferir el 
1296 al rei d'Aragó, Jaume I: "occasione illius convivii quod hoc anno fecistis et dedístis illustrissimo 
domino regi Majoricarum in vestro monasterio, nobis et aliis hominibus dicti !oci quorum sunt dicta 
pignora restituaris et reddi et restituí faciatis ... ". (Monasterio de San Martín del Canigó, vol. IX, lmprenta 
de Juan Bonet, Olot, 1899. Doc. XXV). 

Una altra noticia d'arxiu , molt reculada, sobre un banquet que cada any se celebrava en el Monestir 
de Sant Pere de Roda, ens l'ofereix Pella i Forgas: "Poncio, conde de Ampurias, en recuerdo de haber 
ingresado un hijo suyo en la comunidad de San Pedra de Roda, año 1o63, prometió dar todos los años 
un banquete óptimo a los monjes el día de Santa Margarita." (Josep PELLA I FORGAS, Historia del 
Ampurdan, Barcelona, Luís Tassa y Serra, 1883, pàg. 427). 
3.- Luis MONREAL Y TEJADA, a La fiesta de San Esteban, en Palautordera, en el siglo XIV, 
("Cuademos de Historia Económica de Cataluña", VII, Julio, 1972, pàgs. 115-117) va publicar un detall 
del menjar que es va servir. En aquesta festa patronal se servien dinars, en dues taules diferenciades, 
als presbíters i sacerdots ordenats i altres a clergues: "A los primeres les había de ser servi do un asado 
de cerdo o cordero de cochinillo o de temera. Tras este primer plata, había de presentarse en la mesa 
un guiso de coles con carnera y cerdo, rodo ello en cantidades decorosas y acompañado de un pan 
de trigo y de vino en ración apropiada. 
Los de la segunda mesa no tenían derecho mas que a un plata de carnera y cerdo con coles ... La 

diferencia de jerarquía se acusaba también en el pan, que era de tamaño mediana y mezclado de 
trigo y cebada, así como la prudencial ración de vino hecho 'de musto et remusto', o sea, de segun
da prensada ." 
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L'època feudal 

Com molt bé ha estudiat Antoni Riera i Melis en els treballs ressenyats en 
la bibliografia, a la societat feudal, les classes camperoles, a més de vigilar per 
a la seva subsistència, havien de produir un excedent suplementari que havien 
de lliurar als senyors de les terres que conreaven. Als censos, capbreus• i pres
tacions trobem mostres del menjar medieval en el context de viles i pobles lli
gats a les parròquies, amb l'aparició de mercats a les principals ciutats de la 
Catalunya Vella. Així, per exemple, el 7 de març de 1184, Ramon d'Illa i Guillem 
de Centenys fan donació a Pere de Bac i a Ramon d'Aulina d'una peça de terra 
a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà. El cens era una gallina per a la vere
ma, i, per al batlle, un berenar de pa, vi i carn. 5 El 5 de juliol de 1337 Guillem 
Vilaür d'Olives, de Peralada, reconeix ser home propi i sòlid de Blanca. 
Demana als senyors de Peralada menjar el dia de Ja jova: "vos debetis mihí dare 
comestionem et potum scilicet panem et vinum et companaticum sirniles illis 
quibus vos consuerveritis comedere et bibere."6 A més dei companatge, és a dir, 
el que acompanyava el pa -que podia ser un tros de carn, peix, cansalada, 
ous i formatge-l'ollada de cols, la carn salada amb cols7 es pagava sovint com 
a cens per Nadal i Carnestoltes. Se servia per dinar o sopar. En 1393 el propie
tari de Mas Caiadella de Sant Pere de Falgars presta als vescomtes de Bas dos 
ous per la festa de Pasqua, una ovella cada dos anys amb la seva llana; tres for
matges per la festa de sant Joan de juny, cinc lliures de cansalada per Nadal; 
una olla de cols.8 

Segons explica Joan Pagès Pons al llibre Les Preses i el monestir de Sant 
Benet de BageSJ, al segle XII, "els menjars consistien en pa, porc, gallines i a 

4.- En un capbreu de Begur de 1407 Elvira, vídua de Gilabert, ordena en el seu testament el que li 
hauran de donar els vassalls: "Yo confieso y os reconozco noble señora que hago y presto y debo pres
taros del mejor cerdo que mate o venda des de la fiesta de San Andrés hasta el Carnestolendas de la 
Cuaresma, una cuarta , y cuando os traiga dicha escuarta vos y los vuestros debéis entregarme una torta 
de harina sln levadura amasada con queso y miel (placentula) cuyo valor sea el de tres óbolos mone
da barcelonesa ... Debo da ros un dinero por cada sueldo de dic ho precio, y vos o los vuestros de igual 
modo debéis entregarme dic ha torta u hogaza." "El dí a de la trilla en vuestras eras debo da ros un queso 
de la clase de los que en el castillo acostumbran hacerse". (Pella i Forgas, op. cit., pàg. 649). 
5.- Lluís CONSTANS, Diplomatari de Banyoles, vol. 11 , Centre d'Estudis Comarcals, Banyoles, 1987. 
Doc. 174. 
6.- Miquel GOLOBARDES, Els remences dins el quadre de la pagesia catalana del segle XV, Edicions 

del Palau de Peralada, 1970, pàg. ll8. 
7.- Assumpta SERRA i CLOTA, La comunitat rural a la Catalunya Medieval (Collsacabra, s XIII-XV/), 

Eumo, Vic, 1990, pàg. 231. 
8.- joan PAGÈS PONS, Els senyorius alodials en el vescomtat de Bas a la Baixa Edat Mitjana, vol. li, 

edició d'autor, Olot, 1992, pàg. 144. 
9.- Ajuntament de les Preses, 1984, pàg. ll7. 
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voltes moltó. El fet de menjar d'ordi era senyal de riquesa, segons els usatges. 
La carn era cuita a l'ast. No obstant això, no creiem pas que semblant pitança 
fos la pròpia de les classes modestes .. . ". A la Baixa Edat Mitjana, a les Preses i 
Ja resta de la vall de Bas, els conreus principals eren els de sègol, ordi, mil, 
faves petites anomenades llegums, i faves grosses anomenades "penestres". 

De cuines al segles XIV i XV 

L'obtenció de menjar suficient anava molt lligada a la producció de blats i 
cereals, sobretot el pa, que era l'aliment més bàsic, i que podria ser pastat amb 
froment, mestall, ordi, mill i faves, etc. La fragilitat de les collites a causa del 
clima i moltes altres penalitats és un fet demostrat arreu. També hem de desta
car en tot l'arc mediterrani la importància de la vinya, dels fruiters i de l'olive
ra, un arbre de creixement lent. Pel que fa a la cam,10 de la qual se'n menjava 
molta, destaquem la de xai, porc, bou, gallina," gall, etc. Com que la majoria 
de la gent no esmorzava -a excepció de nens, malalts i vells- hom feia dos 

10.- Hi ha un fragment de la Cronica de Muntaner en què, en un viatge a Mallorca, esmenta alguns 
presents de menjar que li fan: 
"E així mateix, al tomar que me'n faïa, e fui a la dita ciutat de Mallorca ... E lo senyor rei de Mallorca 
me tramès a la galea quaranta quintars de pan, e molt vi, e formatges, e tres bous, e vim moltons e 
moltes gallines". (Joan RUIZ I CALONJA, Retaule de la vida medieval, Barcanova, Barcelona, 1990, pàg. 
108). 
En el Testament de Bernat Serradell de Vic, poema narratiu en codolades, de principi del segle XV, tro
bem referències a la cam de porc i el conill en salsa. La salsa era un condiment fet a base de pebre, 
vinagre, safrà, farigola i altres ingredients assaboridors (DCVB). Joan de Cavallier, un personatge de 
cognom occità, que parla. una barreja de català i occità, s'adreça a Serradell, com a metge, recomanant
li que mengi conill, amb aquestes paraules: 
"Pourés vós mangyer d'un porcell 
si tu l'agués? 

Mangé pié de conill en sols 
si garir vous; 
e fetes cullir caragous 
e metre en pa 
e menge-lés tantost demà." 
(Arseni PACHECO, Testament de Bernat Serradell de Vic, Barcino, Barcelona, 1971, pàgs. 80-81). 
11.- En el procés recollit per Jaume Riera i Sans, El cavaller i l 'alcaoota (Barcelona, 1973), iniciat el 
18 de setembre de 1410, en el qual uns testimonis declaren contra el cavaller de ciutat de Mallorca 
Amau Albení i l'alcavota de Maó Caterina Trials, ambdós residents a Barcelona, trobem moltes referèn
cies a menjars de l'època, que ens permeten reconstuir l'ambient de la Barcelona del segle XV: 
"Interrogada si ella deposant algun vespra donà a sopar o a menjar a la dita fadrina dins la cambra del 
dit mossèn n'Aibení que negun no ho veés, e que li aportàs vi en .1. terraçeta de terra e una tassa o 
copa de vidra, e que li aportàs cam rostida ab una cuxa o .I. poc de galina, e que aprés que hac sopat, 
ella deposam plagà les tovalles e les lensà dejús lo lit. - E dix que no ." 
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àpats diàriS. 12 Francesc Eiximen1s apunta en una ocasió: "maleïda la terra que 
sons prínceps mengen per lo matí així com a minyons. Deu bastat cascú men
jar dues vegades lo dia. " 

Gairebé tothom menjava amb les mans, i tots bevien d'un mateix recipient. 
No sabem si l'aigua de les viles era potable. La botiga i el forn eren un mono
poli. Totes les classes socials bevien molt de vi. 13 En l'alimentació medieval 
també tenen molta importància les salses, ous, formatge i peix, les hortalisses, 14 

les llesques de cansalades, els bullits de farinetes, els guisats amb naps, cols, 
carbasses, 15 espinacs, el companatge, 16 etc. Com hem dit, la taula del burgès es 
distingia pel gust pel refinament i el luxe, el detallisme en les preparacions, i la 
importància de la condimentació i de les espècies. Francesc Eiximenis, en el 

12.- El metge gironí Gu.illem Colteller signa el 1362 un contracte mitjançant el qual rebrà del capítol 
gironí el menjar diari , que consistia en dues lliures de pa, nou diners de vi i onze diners per a l'escu
della , és a dir, per omplir el plat. Citat per Teresa VINYOLES, Alimentació i ritme del temps a Catalunya 
a la Baixa Edat Mitjana, "CHACA", I, 1995, pàg. 118 • 
13.- ]. CODINA, Els Santboians de 1490, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990 (El menjar, 
pàgs. 193-220). 
14.- En un interrogatori per intent d 'assassinat, llegim en la declaració d'Amau Marquès que una tal 
Antònia serveix un plat de fulles de blets amb formatge: "E aquest deposant assegué's a la taula e la 
dita Antònia aportà a aquest deposant una escudella de blets ben cuits ab molt formatge ras et a si 
mateixa aportà una altra escudella de semblant vianda en la qual ne havia fon poca, de la qual no viu 
ell que dita Antònia menjàs". (Joan RUIZ I CALONJA, Retaule de la vida medieval, Barcanova, 
Barcelona, 1990, pàg. 160). El blet és una planta de fulles acorades-triangulars comestibles, i que no 
hem de confondre amb les bledes. En un passatge de l'Spill de jaume Roig llegim que menjava blets 
i cols: "Una semana I hi mangí blets, I cols e brots frets. " 
15.- A partir d 'un interrogatori durant un procés per adulteri, efectuat el 22 de setembre de l'any de 
la nativitat del Senyor de 1374, a Barcelona, tenim noticia de diversos menjars vigents a l'època, tals 
com carbasses amb bou, gallines farcides amb panses, etc: "havien metzinat -lo dit Anthoni ab caraba
ces que li donà a menjar, de tal manera que lo dit Anthoni Fuster és més mort que viu ... E après fou 
dijous la dita Eulàlia cuynà carabasses ab bou e dona.n a menjar a aquest testes en una escudella .. . E 
lavors vench en casa d'aquest teste en Francesch Pasqual, blanquer, e comensà de riure e janglar amb 
la dita Eulàlia e deyen Ia.u al altre que gallines farsides de panses et d'all volrien menjar. Interrogada 
que mes ella deponent en les dites carabasses e dix que bou e formatge ras et III rovells d'ous d'a
quells que Na Treiana, cosina germana del dit Anthoni, li havia trameses." (Joaquim MIRET I SANS, 
Sempre han tingut bec les oques, Barcelona, Estampa d'en F. Badia, 1905, pàgs. 66-67 i 70). 
Com fonch fet Racional en Guillem Çaera e de tur mort. Per un apunt sobre la mort del Radonal Çaera, 
una de les persones més influents de la València del segle XV, esdevinguda el 30 de maig de 1477 d'un 
atac de feridura, sabem que en el darrer dinar que va fer li van servir uns peus de cabrit, i va demanar 
també que li servissin de beure. Uavors li portaren una escudella de carbasses, i quan se la va acabar, una 
bella pruna. Fernando I.l.ORCA, Sublevación del infante Don jaime de Aragón, València, s/d, s/ i, pàg. 80. 
16.- A partir dels deures del senyor de la nau envers els mariners, que llegim en el tractat marítim del 
Consolat de Mar, coneixem alguns detalls sobre el companatge i altres viandes: 
[De la compra de vilualles i coses necessàries a la nau). Senyor de nau o de Jeny qui haurà noliejada la 
sua nau o lo seu leny per a anar a guanyar en algunes pans, ell deu fer comprar a l'escrivà vianda e 
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capítol 773 del Terç del Cristià, distingeix els menjars grossers propis de les clas
ses menys afavorides dels de les més benestants: 

"Segons los graus de la persona són los graus de les viandes e delsvins, car 
que un gran príncep tot jorn meng gallines e nobles altres viandes no.s deu 
rependre si altre mai, donchs, no s'i mescla. Emperò, aytal menjar a continuar 
seria massa per un simple cavaller, e pijor per un ciutadà, e leja cosa en un 
menestral e cosa sobrecriminosa en un religiós, qui és dit a penitència e a fúger 
tota carnal vida e delits vans e mundanals." 

Sança Xirnenis de Foix i de Cabrera, senyora de la vall d'Osor, rebia rendes 
de 63 masos d'aquesta vall que estaven sota el seu domini. Entre les múltiples 
anotacions d'un llibre de comptes17 factici (1440-1443) que ens ha pervingut n'hi 
ha moltes de dedicades al menjar, aliments de primera necessitat al costat de 
despeses sumptuàries (peces d'argenteria), quantitats rebudes o que s'han de 
rebre, liquidacions de comptes, compres de frement, vendes de productes 
recaptats, anotacions d'estris de cuina, pagaments en espècie: mill, civada, mes
tall , melca, 18 llegums, pèsols, faves, ordi, forment, vi, castanyes del Sobirà, etc. 
També hi ha anotacions sobre el parament de la llar: tovallons, tovalloles de 
boca, eixugamans, tasses de vidre, etc. 

De novembre de 1440 anoto aquestes despeses per la compra de carn, que 
en mostren un consum gairebé diari per dinar i per sopar: 

Dimars a dinar carn de moltó, una lliura V dinés 
Ítem a ssopar carn de moltó, une lliura I dinés 
Dimecres a dinar carn de moltó, une lliura V dinés. 
Ítem a ssopar carn de moltó, una lliura I diner. 
Digous a ssopar carn de moltó, XIII dinés 
Diumenge, a XX de noembre, carn a dinar, une lliura VI diners. 
Ítem a ssopar carn de moltó, une lliura III dinés. 
Un diumenge arriba la mestressa a Torroella, i li ofereixen de present galli

nes i carn de bou: 
Diumenge, a VI dies de noembre, arriba la senyora a Torroella, e despen-

companatge. (pàg. 76). Encara és tengutlo senyor de la nau o del lleny que sia cubert, que deu donar 
a menjar a tolS los mariners tres jorns de la setmana carn, ço és a saber, en lo diumenge, lo dimars e.l 
dijous, e en los altres jorns de la setmana cuynat, e quascun vespre de quada dia lur companatge. E 
axí meteix tres vegades per quascun matí los deu fer donar vi, e axí meteix los ne deu donar quascun 
vespre. E lo companatge deu ésser tal: formatge, o ceba o sardina o altre peix (Consolat de Mar. A cura 
de Ferran VALLS i TABERNER, Barcino, Barcelona, 1930, pàg. 102). 
17.- DD.AA. , El llibre de comptes com a font pera l 'estudi d 'un casal noble de mitjan segle XV. Primer 
llibre memorial començat per la senyora dona Sança Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles (1440-
1443), Fundació Noguera, Barcelona, 1992. 
18.- Planta graminia que era conreada com a farratge. El DCVB documenta aquesta planta en l'obra 
La punyalada, de Vayreda. 
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guem a ssopar entre totes coses: primo un parell de gallines que costaren totes 
coses: primo un parell de gallines qui costaren II S V; ítem carn de bou U lliu
res. ls Il. 

Un divendres que hi havia abstinència de carn, trobem l'obligat consum de 
peix: - Divendres, a VIII11 del dit mes, peix. 

En un llibre de l'administració de la cort reial de Girona (1462-1463), publi
cat per Uuís Camós i Cabruja,19 trobem anotacions de despeses per la compra 
de queviures per a la gent que estava de guàrdia a la Forsa Vella de Girona. 
L'exèrcit de la Generalitat, manat pel comte de Pallars, assetjava la ciutat de 
Girona. En l'espai de la "F orsa Vella" s'hi havien refugiat la reina Joana i el pri
mogènit Ferran. A través d'aquest document comptable, en el qual un escrivà 
assenta les despeses i controla el dispendi alimentari, podem fer-nos una idea 
que il·lustra el que menjaven les classes populars de l'època, soldats o defen
sors de les torres. De les anotacions transcrites per Camós faig un resum d'al
guns apunts que mostren consums que trobem reflectits en altres llocs: "per 
peix salat i fresc" , "per vint càrregues de vi vermell", com el que es donava a 
molts obrers de l'època que treballaven en la construcció; "5 moltons" a raó de 
10 sous el moltó; "dues bótes d'oli", vi, pa, etc; "formatge e cebes que donà a 
menjar a certs hòmens qui tiraren dites artellaries, setze sous dos diners." 

Cereals, pa i vi -que aporten moltes calories- són els protagonistes de l'a
limentació medieval. La compra d'escudelles, sal, arròs, farina, faves i sucre 
sovinteja en aquestes anotacions. Els llegums secs i faves són rics en proteïnes 
i minerals. Ens adonem que els productes bàsics de consum circulen amb una 
gran normalitat. El menjar també és prou variat i res no ens indica que fos pre
cari. Desconec d'on provenien els queviures, el camí que feia l'arribada dels 
grans i la carn de la ramaderia, ni qui ho subministrava, ni com era la cuina de 
foc on es coïa el "ranxo" dels soldats. Amb aquestes descripcions anèdotiques 
podem veure que la dieta, en temps de guerra, era prou equilibrada: 

"Ítem, a XXX del dit mes de agost, per albarà del dit scrivà de ració, he donat 
an Dalmau, mercader, de Gerona, deguts per compre de les coses següents: pri
merament, per trente-sis scudeles de terra, a rahó de dos diners, malla la pesa, 
quatre sous sis diners. Ítem, per setze corteres de sal, a rahó de I sou VI diners 
la cortera, tres sous. Ítem, per vuyt roves de arròs, a rahó de trente-sinch sous 
lo quintar, setante sous. Ítem, per una cortera de faves, sis sous. 

La presència d'una autoritat reial modifica les despeses i la qualitat dels ali
ments. Podem parlar de dietes extraordinàries. Així, es compra sucre per fer 
bescuitelles per a la reina, espècies i ous per alimentar els ocells salvatges de 
companyia, gallines per a Isabel d'Aragó, etc: 

19.- "AIEG", voi.VH, 1952, pàgs. 7-59. 
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"Ítem, per una lliure, ser onçes de sucre per fer bescuyteles a la senyora 
regina, sis sous, quatre diners. Ítem, per trente-dos sachs per portar farina e pa, 
los quals són en poder del scrivà de ració, a rahó de tres sous lo sach 
LXXXXVIs. 

Ítem, per sucre e ous e saffrà bort per lo papagay e altres aucels qui son 
restats en la dita forsa, dotze sous. Ítem, per compre de dos parells de galines 
(a) dita dona Isabel d'Alagó, a rahó de quatre sous lo parell, vuyt sous." 

Els soldats que estaven de guarda a la Forsa rebien racions de carn sense 
especificar, vi, gallines, civada, fruita, etc. Hi ha consignades també altres des
peses per menjar i beure no detallades. No s'especifiquen les quantitats del 
menjar servit ni el nombre de defensors als quals anava destinat. 

"Ítem, lo dit die, per semblant albarà, he donat a mossèn March Mercader, 
havent càrrech de la despesa e reccions que's fa e donen a certes persones qui 
stan en guarde de la dita forsa sens sou, per compre de vi, carn, galines, civa
de, fruyte e altres coses necessàries a la provisió de les dites persones, vint e 
sinch florins d'or que valen, a la dita rahó de Xllls. VI (d.). lo florí. 

Ítem, a XVI del dit mes de abril, per semblant albarà, he donat a mossèn March 
Mercader sinch-cents deu sous, per la despesa que ha ministrada de menjar e 
beure a XXXIIII viscahins qui stan en guarde de la dita forsa e ciutat, del primer 
die del dit mes frns per tot lo present die, e més, CCCXX s. que de manament de 
mossèn lo capità són stats occorreguts als dits viscahins ultra la provisió." 



MÉS HOMES MAT A LA GOLA 
QUE NO LO COL TELL I 

Br 

"Pecat de gola, restitució pel cul"' 

]A DES DE PETITS, EN AQUEI.l.ES CLASSES DE DocrRINA CRISTIANA EN QUÈ ENS ENSENYAVEN A 

cops de bastó els pecats capitals, vam aprendre que tot allò que es menja i es beu 
per gust i no per necessitat, desordenadament, incita a la gola. S'ha de menjar per 
viure, diu el proverbi, i no usque ad vomitum, sense soroll de forquilles ni l'anar 
de les barres. Segons les escriptures, el primer pecat comès per Adam va ser men
jar en un racó amagat i intim del paradís. Quan algú de casa et deia "menges amb 
els ulls", hi anava implícit un d'aquests judicis de valor que et feien avergonyir per
què no t'havies acabat el que insistentment havies exigit que et servissin. I això, 
en èpoques magres, era un pecat, com si llencessis una llesca de pa daurat. Durant 
els primers temps del cristianisme, en el judaisme, i més tard en les èpoques 
medievals, els clergues i escriptors que guiaven les ànimes, i els predicadors amb 
provada capacitat dialèctica, insistien en els perills que comportava una alimenta
'ció desordenada. Tota la nostra literatura apologètica de Uull,3 sant Vicent Ferrer, 

1.- josep HERNANDO, "Els moralistes i l'alimentació a la Baixa Edat Mitjana", dins Alimentació i socie
tat a la Catalunya Medieval, CISC, Barcelona, 1988, pàgs. 271-293. L. JACINTO GARciA, Gomer como 
Dios manda, Destino, Barcelona, 1999. 
2.- Tora indigestió mereix una bona purga. 
3.- Llegiu, si us vaga, el deliciós capítol del Llibre de Meravelles. "De temprança e de gola", en el qual 
hi ha molts exemples de prínceps i homes glots. El Llibre d 'Evast e d 'Aloma e de Blanquerna dedica 
un capítol a la Gola (XI). Allí surt un "burgès de la ciutat, lo qual havia comprat l'alberg d'Evast, tramès 
un paó enllardat e cuit al bisbe, qui encara no era levat de taula. Lo bisbe tornà altra vegada a men
jar i menjà del paó .. . ". Ramon LLULL, Obres Essencials, vol. 1, Selecta, Barcelona , 1957, pàg. 148. 
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etc. , insisteix en els beneficis de l'ascetisme en l'alimentació, igual com la con
tinència refrena la luxúria. El narrador i poeta Anselm Turmeda parodia els ser
mons en el llibre dels bons amonestaments (1397) amb aquests versos, en els 
quals aposta per les menges senzilles: 

Més val pa eixut ab amor 
que no gallines ab remor. 

No mengs gallines ne capó, 
menja llegums e algun peixó; 
a les festes carn de moltó 
ton menjar sia. 

Per a Francesc Eiximenis el golafre era aquell que després de dinar i sopar, 
segons un horari establert, encara trobava temps i delit per menjar més. En un 
capítol del Dotze del Crestià, apunta: "ultra lo dinar e lo sopar te dines de matí 
e beus entre dia, e menjuques ab los teus companys; e de nits, aprés que has 
sopat, remenges sens mesura." 

A la Summa Teològica de sant Tomàs trobem moltes pàgines que ens par
len d'aquest excés en el menjar. Sant Agustí ens recorda que l'excés de menjar 
atordeix la inteJ.ligència (hebetudo sensus). El framenor anglès Joan de Gal·les, 
home d'una gran cultura, fou autor del Breviloqui, un conjunt de narracions 
que il ·lustren les virtuts cristianes. Hi parla De temprança quant a refrenament 
de la gola, afirma: "Appar, donchs, que.lls dits antichs e amples ne precioses 
viandes no usaven ni.s donaven molt a menjar. Lig-se en los fets deUs romans 
que Cèssar August era home de poca viande; comunement usave de pa de 
seguó, pexos petits e menuts, menjave formatge, fresces , figues seques, e men
jave solament ço que requeria lo seu ventrell, seguons la diversitat del temps e 
deU loch. "4 

El que més preocupava als moralistes era la relació que s'establia entre ali
mentació i luxúria. La carn, el vi, els pastissos i dolços, amanits amb moltes 
espècies, eren els principals instigadors d 'aquest desordre perquè feien aug
mentar Ja secreció de semen, que de retop estimulava l'apetit sexual. "Qui la 
gola ama, per força ha d'ésser luxuriós", deia Llull. El trobador Guillem de 
Berguedà, atestat el1143, compon un cicle de poesies contra Guillem de Berga 
-un senyor veí seu del qual pretenia la dona, Estefania- on el ridiculitza com 
a golafre i gelós: "Molt cobés és de manjar I e ple de gelosia." (És molt àvid en 
el menjar i ple de gelosia.)5 

4.- Breviloqui. A cura del P. Norbert d'Ordal, Barcino, Barcelona, 1930, pàg. 92. 
5.- Martí de RIQUER, Història de la literatura catalana, vol.l , Ariel, Barcelona, 1980, pàg. 80. 
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En el Terç del Crestià Eiximenis reconeix que l'abús de la carn provoca un 
humor seminal que és molt difícil de controlar. És un tema present en molts 
tractats mèdics medievals. Els antídots contra els excessos i la relaxació de cos
tums eren l'ascetisme, el dejuni i l'abstinència, l'únic camí possible per arribar 
a l'estat de perfecció. En una Regla de Sant Agustí observada per unes monges 
mercedàries de Madrid 0779) llegeixo que "no hay cuchillo que tanto degüe
lle los apetitos, y quite, no sólo los estorvos para la oración, pero aun le dé efi
cacia, y vida, como el ayuno." 

El dejuni i l'abstinència -de gran tradició medieval- canvien el seu dis
curs a l'època del Barroc. El menjar va més lligat a la dietètica, a la problemà
tica de la fam, a les propietats medicinals de molts plats, etc. 

"De grandes cenas estan las sepulturas llenas" 

Som golafres els catalans? Ens agraden els plaers de la gastronomia? Més 
d'un de nosaltres viu amb la banalitat i la poca intel·ligència de només afartar
se. Tot el seu món flaireja a aquella aroma que desprèn una cassola d'arròs. 
Aquesta obsessió per la teca va fer dir a un poetastre de la Renaixença que veia 
la nit estelada com un 

"davantal de cuinera 
tot ple d'escates de peix." 

Crec que els catalans som estalviadors, però amics dels excessos, dels plats 
sumptuosos. Sentim com pocs pobles uns fascinació activa per tots els delits 
sensuals. És el neguitós camí que va del seny a la rauxa. Joanot Martorell ens 
n'ofereix un quadre únic amb aquell famós sopar de la princesa Carmesina. Una 
altra dada: els primers llibres de cuina peninsular són catalans. Carles V, en un 
dels seus primers actes com a monarca, va fer traduir a Toledo, el1525, el Llibre 
de Coch, de Rupert de Nola . La taula ens ofereix una enganyosa immortalitat, 
la imatge del gegant Pantagruel, símbol de les pretensions de l'home. En el nos
tre vocabulari sovintegen els col·lectius "menjades", "cargolades", "berenades", 
"esmorzades", que mostren un interès positiu per les coses del menjar. 

Al segle XVII, quan es donaven diversos plats a cada entrada, l'escriptor 
olotí Manuel Marcillo, en el seu llibre Crisis de Cataluña, hecba por las nacio
nes estrangeras (1685) ens retrata com a "hombres templadíssimos y lacones de 
España, y por esto es Cataluña tan alabada de casta, de honesta, temptada, 
grave ... ". Afegeix que encara que l'Església ens va donar un privilegi per men
jar carn el dissabte, mai no usàrem d'aquest permís. 

Rafael Sacoromina que, cap a la fi del segle XVI, fou monjo cambrer de Sant 
Pere de Roda, va morir d'indigestió durant un sopar en una taverna de 
Barcelona. La seva qualitat moral és la de molts homes d'aquella època, que 
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vivien la religió sense cap regla, fent ostentació d'una vida dissoluta i deprava
da. En saber el seu germà Jeroni, ciutadà de Girona, la seva mort, en va escriu
re aquest cruel retrat: 

"Era oma molt desordanat y molt agradat de no residir en son monastir, sinó 
tenir casa parada com la tenia sempre en Castelló; y era tan voluntari de fer pler 
a totom, y era tant a cosa de sa salut u asienda, que gastava tant que sempre 
estava molt em panyat, gastant -o per camins y a Barcelona y en sa casa y joc 
que en ostal... que condisions tant gastadoras com era la sua, més valdria no 
tinguesan renda."6 

Llegint les Memòries d'un pagès del segle XVIII, de Sebastià Casanovas,7 

veiem a través del retrat d'un parent seu, Pere Juan, la clàssica imatge del gola
fre , un home de poble de gana contínua, que menja còpiosament com si la seva 
única festa fos omplir l'estómac més i millor. La relació, escrita tal com raja, amb 
un aire quevedesc, ens trasllada al món que baró de Maldà descriu en el famós 
Col·legi de la Bona Vida. Pere juan es mou per l'estímul de la quantitat. Sembla 
que només cremi vida menjant. Pla diria que fou una primera forquilla: 

"Est té una boca y ventra tan ynsensiabla que hés capàs ell sol per mangar
se lo que bastaria per aceciar deu homas, per aber-o jo sentit relatar a las per
sonas que han abitat ab ell, que altrament jo ab ell no he abitat may; alguna 
ocasió alguns de Figueras sols per vèurer lo que ell mangaria, li pagaren un 
repàs molt bo, però després que agé molt mengat que tots ne cadaren aturdits, 
encara se va mengar una dotsena de arangadas, axís lo demés del temps és 
malat de enfitat, y diu ell que pateix una adxacra, però no té altra malaltia que 
masa mengar, y est no té fill ni filla." 

6.- J. SACOROMINA, Memòries, edició a cura d'A. Simón Tarrés, Barcelona, Curial, 1991, fol. 87r. 
7.- A cura de J. GELI I M. A. ANGLADA, Barcelona, Curial, 1978, pàg. 62. 



LA PENITÈNCIA 
D'UNA ER MIT ANAl 

ss 

"Com vós serers en l'ennitatge, què menjarets?" 

LLuu 

TRANSCRIC I COMENTO UN BREU DOCUMENT MEDIEVAL DE L'ARxiu EPISCOPAL DE VIC QUE 

ha passat molt desapercebut, tot i que ja fa molts anys va ser exhumat per l'in
cansable erudit mossèn Josep Gudiol. Crec que la seva lectura constitueix un 
exemple insigne de com menjaven al segle XV les classes populars amb cere-

1.- Josep GUDIOL, Penitencia, "Catalana", 8-9-1918, núm. 23, pàg. 94. Sobre aquest tema, vegeu 
Miquel BINIFAR, la cuina dels Ennitans, Miquel Font, Mallorca, 1996. 
joan PORTALS I MARlÍ, Ennitans a Sant Elies (1665-1906), "Monografies del Montseny", 9, 1994, pàgs. 
191-208. Les condicions i emoluments que el rector Mariano Domènech fiXa a 25 de juliol de 1784, per 
tal regular la vida de l'ermità, sempre que compleixi les condicions expressades, són les següents: 
"Lo ennità triarà un tros de pa de las ofertas, que en tots los diumenges y dias de festa recull lo Rector 
en la lglesia de Santa Susanna antes de repartirlas als pobres. En los enterros de albats, cossos y hon
ras funerals el rector li dóna la meitat del pa i del vi dels ofertoris". Del blat que l'ermità aplegava per 
casas i eres, anaven a mitges amb el rector. En les almoines d'ous, diners i cansalada també anaven a 
mitges, menys en la recollida del pa, que era tot per a l'ermità ." 
Ernest ZARAGOZA I PASCUAL, Els ermitans de Montserrat. Història d 'una institució benedictina sin
gular, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, pàgs. 136 i 137. El menjar dels ermitans era fru
gal però variat. Erd compost per pa, vi , panses, cebes, figues , melmelada, peix salat, i verdures que ells 
mateixos conreaven. En la seva dieta es donava molta importància al menjar quaresmal perquè deju
naven des del 14 de setembre a Pasqua de Resurrecció, i d'aquesta pasqua a la pentecosta cada dime
cres, i la resta de l'any cada dimecres i divendres. L'abstinència de carn era total. Només en cas de 
malaltia podien anar a la infermeria del monestir. 
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als panificables, llegums, carn i peix. De fet és un document condemnatori, ja 
que explica la penitència que havia d'observar una dona viuda que va prome
tre que estaria un any de guardiana a l'ermita de Santa Magdalena de Corbera, 
en condició d'ermitana, i no ho va aguantar. Devia patir la mateixa solitud que 
segles després experimentaria la Mila, l'heroïna de la novel·la de Víctor Català. 
En no complir, el bisbe li imposà una penitència que qualificaria d'insòlita. A 
més de fer-Ia dejunar durant tres divendres amb menges crues, la va privar 
d'una llarga llista d 'aliments i de cuinats que la van deixar impossibilitada de 
prendre carn de porc o de truja, de bou o de vaca -que en aquella època era 
freqüent cuinar sobre les flames- cansalada o sagí per posar a l'olla, llegums, 
fruites , formatges , fregits, bèsties de cacera, confitures, fruits secs, etc. El peix 
quaresmal només el podria menjar bullit. Penso que com a últim recurs només 
li quedaven els ous, el pa i l'aigua. 

Text 

Aquesta es la guarde que ha a fer Johane, muler del honorable en Francesc 
Formós, quondam per rehó com se promés a madona Senta Maria Magdalena 
de Corbera e no féu lo garda 1 any e un dia e comensa a fer la dita garde diven
dres XV d'octubre del any MCCCCLI 

- Primerament ha a dejunar tres divendres ab viandes crues 
- Ítem se ha a guardar de tot fruyt de cabrum 
- Ítem se ha a guardar de res que sia de porch ni de trluja] que no mete 

carnselade ni sagi en l'olla 
- Ítem de tota leny de legum 
- Ítem de tota leny de formatge 
- Ítem que meng res que sia fregit 
- Ítem se ha de guardar de tota leny de pex que non men[g]en fresch, ten 

solament pot mengar los cuyt en aygua. 
- Ítem que no meng !ebre ni conill 
- Ítem que no meng ni bou ni vacha 
- Ítem que no meng precha ni codonys ni albergens ni alber[cohs] 
- Ítem que no meng nous ni avelanes e pinyons 
- Ítem que no meng netura de coyfiture 
De totes les coses demont dites se ha a guardar un any. 



DUES RECEPTES D'EMBOTITS 
DEL SEGLE XVI I 

EN UN LLIBRE DE COMPTES DE 1588, DE jOAN SALó, UN DELS DOS AGUTZILS QUE REGIA 

cort del present Principat de Catalunya que també conté moltes receptes per 
guarir-se, hi ha transcrites aquestes dues anotacions que testimonien la prepa
ració de les botifarres blanques d'ou i de negres. Bona part dels embotits ela
borats avui a Catalunya, utilitzen només la sal i pebre com a condimentació 
bàsica. Les comarques catalanes frontereres amb l'Aragó o el País Valencià, i 
sobretot a la resta d'Espanya usen encara d'espècies més variades. En aquestes 
receptes del XVI, un testimoni gairebé únic sobre la fabricació dels embotits2

, 

veiem com les botifarres blanques i negres portaven pebre, clavells, gingebre, 
canyella, nou moscada, fonoll, espècies aquestes que donaven a la carn, que 
per la seva naturalesa era ja forta , un regust espès i saborós. 

Per a botifarres blanques 

Primer sis onses de pebre no massa picat.. ....... .. .......... .... .. ..... 6 onses 
més dos onses de pebre sens er. .......................... .... .................. 2 onses 

1.- (AHAG,IV-5. Núm.l6. Associacions. Llibre de comptes de joan Saló). 
2.- Per a la història d'aquesta tradició, vegeu el llibre de Uorenç TORRADO, Els embotits a Catalunya, 
Federació Catalana d'Indústries de la Carn· Generalitat de Catalunya, 1985. 
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més una dotsena de ous 
més un quart de clavells ........................................................... 1 quart 
més una onsa de gingebre .. .... ............ .. ......... ......................... .. l gingebre 
més dos onses de canyella ....................................... ... ..... ........ 2 onses 
més una nou moscada 

Per les negres 

Se posarà la mateixa quantitat de pebra, així senser com picat, segons lo gust 
y quantitat de les carns que a hi ha de ser també ab les blanques. 

Item fenoll y sal a discretió y poca sanch. 

/ 



EIS INVENT ARIS I 

"Casa mia, per pobra que sia." 

ELS INVENTARIS SÓN UNA GRAN CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DE LA VIDA PRIVADA, ECÒNOMlCA 

i social, ja que ens parlen dels usos domèstics, de la vida material d'una comu
nitat variada i complexa. Ens proporcionen informació detallada que ens pot ser 
útil per a la història de l'alimentació. A través dels estris i utensilis que s'inclouen 
en una relació notarial, en un instrument de compravenda podem acostar-nos 
als productes que es consumien, qui en menjava, quant costaven, la relació de 
les existències als cellers i rebosts, el preu dels objectes, la funció que feia cada 
estri en particular, i fins i tot la qualitat artística del material, en el cas d'alguns 

1.- Sense ser exhaustius, donem referències d'alguns inventaris que hem llegit: Lluís B~TLLE I PRATS, 
Inventari dels béns de l'hospital de la Seu de Girona (JO de gener 1362), "Estudis Universitaris 
Catalans", 19, 1934, pàgs. 57-80. Lluís BATLLE I PRATS, Inventario de la Biblioteca Episcopal de 
Geronayde los bienespropiedad de la Mitra en el año 1329, "AIEG", li , 1947, pàgs.144 iss. Equip BROI
DA, Els atuells de terrissa a les llars barcelonines vers l'any 1440, a Manuel RIU, dir. , Ceràmica grisa I 
terrissa popular de la Catalunya Medieval, "Acta Medievalia", annex d 'Arqueologia, U, 1984, pàgs.199-
239. Josep Maria CASAS HOMS, Heretatge d 'un mercader barceloní, "Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña", 2n semestre de 1970, pàgs. 25 i ss. Eduardo GÒNZALEZ HURTEBISBE, en el Inventario 
de los hienes muebles de Alfonso V de Aragón como infante y como Rey (1412-1424), "Anuari !EC", 

1907, 148 i ss., descriu la vaixella reial. Entre els molts objectes de plata i or hi havia un "confiter ab 
sobrecop, en lo qual ha un pinyó en lo cobertor ab .iii. tabernacles e .iii. torres cayrades ab .iii. scuts 
d'armes" (pàg. 172). •!tem una broca d'argent daurada amb dues puntes. Ítem una altre broca d 'argent 
daurat que serveix a menjar ous".(152). etc. Antoni EGEA i D. PUJOL, "Inventari d'un mas del segle 
XVIII", Siurana, Quaderns de la Revista de Girona, 1998, pàgs. 52-53. Jordi GINEBRA, Cuines, cellers 
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objectes preciosos que trobem entre el parament d'algunes cases benestants. 
D'altres vegades, en els instruments notarials i en els testaments figuren 

pensions alimentàries de pares a fills, o de marits a mullers, atorgades en el 
moment de morir, que són molt importants per conèixer la base de l'alimenta
ció en un moment determinat. La cultura d'una ciutat i d'un país també reviu 
en aquesta materialitat tan efímera que són els aliments i el suport material que 
els envoltava. A partir de moltes peces de ceràmica, vidres, estris quotidians, 
eines de tall dels inventaris, pintures o retaules que il·lustren àpats o sopars 
sagrats, tenim testimonis de com es menjava i de retop de com es vivia. Ben 
poques vegades trobem entre els efectes personals del finat llibres de cuina o 
receptaris que ens puguin donar alguna pista sobre models culinaris. Un il-lus
tre gastrònom deia, en una ocasió, que la manca de llibres de cuina antics es 
deu al fet que més d'una vegada servien per a encendre el foc, i que la seva 
fragilitat no resistia els inconvenients del fum, del greix i altres incomoditats de 
les velles llars. 

Com que encara no tenim cap diccionari de la cuina catalana, ni cap repertori 
específic de mesures, estris, condiments, eines agrícoles, paraments de la llar, etc., 
moltes d'aquestes relacions són els únics records materials que tenim del passat. 
Plantejo breument alguns interrogants nascuts de la lectura d'algunes d'aquestes llis
tes d'objectes que incloc en la bibliografia. Els d'èpoques medievals no donen gai
res notícies de com tallaven la carn, amb quin tipus de ganivets llescaven el pa, 
com es duien els aliments a la boca, de quina manera rentaven els estris de cuina, 
quan no hi figuren gibrells ni piques. Josep Gudiol, en un treball capdavanter, La 

i rebosts a Vic al segle XIV Els inventaris de cuines, cel/en; i rebosts com a font per a la Història de 
l'Alimentació, MACSA, 1995, pàgs. 637-648. En un treball de Benet JULIÀ FIGUERAS, Comelltarls sobre 
el Sant Feliu de Guíxols del segle XVIII "Estudis sobre temes guixolencs" (Publicacions del Museu 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 2, 1980, pàgs. 28 i 29), destaquem aquests estris que figuren en 
diversos inventaris d'època. A l'hospital municipal usaven una cullereta de marfil per donar les mede
cines als malalts, avaluada en 15 sous. Una olla de ferro valia 4 lliures, 10 sous; una dotzena de plats 
per menjar, S sous, 7 diners; una dotzena de coberts de llautó, 7 lliures, 11 sous, etc. Miguel GOLO
BARDES VILA, El convento del Carmen de Peralada, José Porter, editor, Barcelona, 1953, pàgs. 145 i 
ss. ("Inventario de los hienes muebles y raíces del convento del Carmen de 29-9-1809").]. M. T.GRAU 
I PUJOL i Roser PUIG TÀRRECH, L'utillatge de la cuina familiar gironina a inici de/1700, "Girona 
Gastronòmica", febrer de 1989, núm. 30, pàgs. 12-13. Josep Maria ROCA, ·Un cirugià barber barcelonès 
de la XVa. centuria, "BRABLLB", 81, 1923, pàgs. 156-157. Philippe ROSSET, Cadre d'existence et nive
au de vie d'un modeste habitant d 'llie-sur-Tet a laftn du XVllie siècle, "Cahier des amis du Vieill llle", 
60, 1978, pàgs. 9-12. Joan RUIZ i CALON]A, Retaule de la vida medieval, Barcanova, Barcelona, 1990. 
[Inventari dels estris de cuina del canonge Felip de Malla i del celler de Pere Baçel, pàgs. 173-174]. 
Flocel SABA TÉ, Els objectes de la vida quotidiana a les llars bercelonines al començament del segle XIv, 
"Anuario de Estudi os Medieval es", 20, 1990, pàgs. 74 i ss. Fortià SOLA, Història de Núria, Editorial Estel, 
Barcelona, 1952, pàgs. 189 i ss. Pere TR1JUEQUE, Inventari del castell de Vila-Romii (1411), "EBE", 11 , 
1992, pàgs. 33-44. juan TORRENT I FABREGAS, Inventarios y enajenacíón de efectos del suprimida 
monasterio de Sant Feliu de Guíxols 0835-1839), "AIEG", vol.XX, 1970-1971, pàgs. 297-298. 
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va:xella de fusta durant lo segle XIIII, 2 estudia els materials amb què són fabricats els 
antics utensilis de cuina. Mentre les classes més baixes menjaven en plats de terra 
cuita o en atuells de fusta tornejada, i pintada i d'aram la mitjana, les classes benes
tants ho feien en objectes d'estany, argent, or, etc. El que abunda més en els inven
taris de cases particulars són els instruments de cuina. la broca o agulla per enfi
lar carn ens recorda que en aquella casa feien la cocció a l'ast. la presència de mor
ters de ferro, de bronze o de fusta amb una mà per picar, que tenien diverses apli
cacions, són una institució dintre de la cuina catalana. El ratllador servia per ratllar 
vegetals, pa o formatges . El trespeus servia per coHocar les olles i pots al fosc. la 
presència de graelles ens indica que rostien les carns sobre les brases. 

És dar que perquè una mostra sigui representativa d'un temps i d'un lloc, i 
puguem arribar a certes conclusions, aquestes recerques s'han de ponderar després 
d'haver escrutat centenars d'inventaris, conèixer quantes persones vivien en aquella 
casa, i fer-nos una idea de la distribució ftSica de l'espai del mas o de l'habitatge 
urbà. En llars modestes, l'entrada de la casa feia sovint de cuina. En masies impor
tants, la distribució de la cuina, el celler i el rebost tenia molta més complexitat. En 
alguns inventaris només lú consta la descripció de la cuina, en d'altres la cuina/celler, 
o cuina/celler/ rebost. De vegades lú ha una cambra superior, o al costat de la cuina, 
que serveix de magatzem improvisat de productes heterogenis: les eines del camp, 
garbelladores, sacs de blat, llenya, bigues, pells d'animals, farina, pots de confitar, 
torradores de formatge , caixes, gàbies d'ocells, bótes velles, etc. Acostumats, com 
estem, a prefigurar-nos un lloc per a cada cosa, i una cosa per a cada lloc, la lectu
ra de molts inventaris ens mostra que arreu regnava un gran desgavell. Al celler i al 
rebost s'amunteguen tota mena d'andròmines; a la cuina, on es fa vida, lú ha els 
bressols dels infants, roba quotidiana, etc. De vegades sorprèn de no veure-hi cap 
fogó, capfoguer, olles, ni altres utensilis de primera mà que, ara, estem acostumats 
a trobar-lli. Sovint arribem a sospitar que més d'un inventari s'aixecava un cop la 
casa havia estat repartida o adjudicada a uns nous posseïdors. No s'explica aquest 
desgavell, ni l'absència d'estris de primera necessitat: plats, olles, coberts, piques, 
menjars més o menys frescos, tot i la problemàtica de la seva conservació. 

Noel Coulet, en el seu treball L'équipement de la cuisine à Aix-en-Provence 
au XVè sieclè va analitzar, a partir d'un corpus documental de 60 inventaris de 

2.- Extret del segon volum de les Memòries del Primer Congrés de Historia de la Corona d:Aragó, 
Barcelona, Estampa de Francisco X. Altés, 1910. En una memòria dels censos que cobrava el Comte de 
Barcelona a Prats de Molló, el 1151, fa constar que tres torners d'aquelles terres havien de donar anual
ment 450 escudelles, 24 gradals o safates, 24 enaps o vasos de beure i 24 canadelles o ateulls per 
líquids (pàg. 4). Ja des dels segles XI al XIII trobem referències a peces de fusta que coexisteixen amb 
les de ceràmica: copes de fusta, escudelles o plats fondos, greals, sagates, anaps (vasos), servidores, 
morters, etc. En el llibre de Manuel RJU RJU, L'arqueologia medieval a Catalunya, (Libros de la 
Frontera, Barcelona, 1989) figura una iHustració d'una paella de terrissa grisa, del segle XIII , pàg. 156. 
3.- "Annales du Midi", vol. Cili, 1991, pàgs. 5-18. 
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la primera meitat del segle XV, les dimensions de la cuina, com era la llar, les 
tècniques de preparació dels aliments, els utensils per coure'ls, etc. 

Entre nosaltres manca encara aquest tipus d'estudis. Ben poques vegades 
trobem en els inventaris restes de menjar. En algun rebost hi ha reserves de carn 
salada o una rastellera d'embotits, vegetals confitats, etc. 

Hi ha uns inventaris sobre els quals no s'ha treballat gaire: són els de les naus, 
les galeres clàssiques catalanes i els grans vaixells que a partir del segle XVIII 
feien les grans rutes americanes. En llargues travessies, encara que les necessitats 
de cuina fossin sumàries, per força hi havia un espai dedicat a la cuina. També 
hem de suposar que, quan feia escala, la galera es proveïa de queviures frescos 
i de primera necessitat, com carn, fruita , pa, etc. Arcadi Garcia i Núria Coll, a 
Galeres mercants catalanes dels segles XIV i xv,• forneixen moltes dades que sota 
la denominació de masseres de cuina, inclouen els utensilis, així com el servei de 
menjar. En aquelles embarcacions el fogó de cuina era més aviat precari, i no pas 
tota la tripulació menjava aliments cuits alhora. El servei de cuina estava molt 
reglap!entat segons les diverses categories de professionals que treballaven en els 
vaixells. En el darrer nivell de l'escala laboral i social hi havia la "xurma". Així, en 
l'inventari fet el 31 de juliol de 1458 de la galera Santa Maria de Montserrat, de 
la Generalitat de Catalunya, trobem en el massarès de la cuina: 

- Ítem, I. caldaró de cuynar ab sa cuberta 
- Ítem, I. caldaró de seu 
- Ítem, III. caldarons petits 
- Ítem, I. caldaró de pega ab caldaró de pont, lossa e bramadora 
- Ítem, I. ferres de cuynars 
En una altra estança de la barca hi havia "XX sacs de bescuyt", que era una 

de les menges típiques dels mariners durant la travessa. Entre les despeses fetes 
a càrrec de la galera figuren: 

- Ítem. per lo sou del coch6 de dos mesos ... V lliures IIII sous 
- Ítem, per la despesa feta fins ací de bescuyt, CL quintars .. 
105 lliures 6 sous 3 diners 
- Ítem, per la despesa de vi vermèll 18 lliures 
- Ítem, per la despesa de vi agre 1 O lliures 
- Ítem, per pa fresch 50 lliures 
- Ítem, per la despesa de llegums, formatges , oli, peix salat e altres manu-

deries 30 lliures 
- Ítem, per carn frescha per tots los dos mesos 60 lliures 

4.- Fundació Noguera , Barcelona, 1994. 
5.- Op. cit. , pàg. 498. 
6.- Aquest apunt és del tot interessant, ja que sabem que a la galera Santa Maria de Montserrat hi 
anava un cuiner fix. 



LA TAULA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA - - ---- ---------- 93 

Sobre el tema que avui ens ocupa són molt interessants i poc coneguts els 
treballs publicats per Pere Pujol i Tubau, "Antics inventaris7 del Bisbat d'Urgell". 
En aquest mateix volum (pàgs. 39-46) també hi publicà l'inventari dels béns del 
Santuari de la Mare de Déu de Núria de 1460. Com que aquest lloc de culte 
acollia molts pelegrins i romeus de diverses procedències, trobem a la casa tret
ze dotzenes i mitja d'escudelles de fusta, cinquanta-cinc talladors de fusta, vint
i-cinc escudellers de fusta, set plats de terra, nou pitxeres de terra, etc. 

Segle XIV 
Dels estudis de Pujol, transcric algunes peces dels inventaris provinents d'un 

manual notarial de 1380, conservat en l'antiga vegueria de la Vall de Ribes. 
Aquests inventaris són importants per a la història de la llengua perquè descriuen 
per primera vegada estris de cuina molt interessants, i denoten la importància que 
tenia la indústria de la carn salada en aquelles contrades pirenenques. 

En l'inventari de Pere Pons de Batet hi ha anotats: 
- Prima dos bacons e mig bells e grans de carn salada, tres sagins bons e 

sufficients, una padella8
• En el de Jaume Pellicer de Ribas: Un ambut de cara

baça, en la cort un com9 de porch, I olier de terra. En l'inventari de Ramon 
Alemany hi ha consignat I dobler'0 ab lentylles, I cerró [sarró]' ab pesos [pèsols] 
e faves entorn de dos punyeres. Pel que fa a les eines de cuina, l'inventari de 
Pere Clara ens forneix moltes dades: 1 fornell 11 de fust , 1 buffador12

, li anaps'3 

de fust, dos borsotes ab fonoy, I scudella de terra pintada, I capsa de tenir salsa, 
I cabaço ab sal entorn I punyera, I fromatge, I cuyller de mengar leyt. La 
importància de pesca als rius del Pirineu queda reflectida en l'inventari de 
Francesca, filla de joan de Ribes que ja posseïa "I canistell de peschar". 

Segle XVI 
El 17 de febrer de 1534 es fa inventari de Santa Maria del CollelP' . El 24 d'a

gost de 1542 es fa un segon inventari del Santuari. En la cuina xica hi ha una 
"enlardadora", una agulla per posar llard damunt la carn que s'ha de coure, i 
en el rebost "dos gerres d'oli, dos porchs salats y peix salat". En el pastador una 

7.- Obra completa, Editorial Andorra, 1984, pàgs. 3 i ss. 
8.- Paella. 
9.- Pastera grossa on es posa el porc per escaldar-lo i llevar-li el pèl, el dia de la matança. 
10.- Porció o quantitat. 
11.- Suport de l'atuell on s'ha de coure l'aliment. 
12.- Canó de canya o de metall per avivar el foc dels fogons. 
13.- Copes. 
14.- Lluís G. CONSTANS i SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. V, CEC, Banyoles, 1992, pàgs. 49 
i ss. Lluís G. CONSTANS i SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. VI, CEC, Banyoles, 1993, pàgs. 324 
i ss. (Inventari de l'abadia de Sant Esteve de Banyoles fet el dilluns de Pentacosta de 1824). 
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pastera, dos sedassos, "la hun de pel y l'altre de seda", "uns alanbins per fer 
aygues" que suposo que eren per destiHar aiguardent, una gran quantitat de 
bótes de vi, una salera, etc. 

- Ítem, troban entre lo vi, qui és en casa e lo de fora de casa dels basinés 
són XXXXXV fins en XXXXVI bótes, una gran salera. 

Com que la cuina de "baig" servia per atendre els romeus hi ha en lo "seu
deler molts plats e scudeles e dues oies de coure, una oia de aram, dos perolls 
de aram, moltes oies de terra, mortés de pedra, taladós, losas, test de ferro, sinch 
ferros de foch, hun feroll' 5 e una giradora, un ster'6

, una casa de aram, tres pae
Uas de ferro .. . dos porchs salats .. en huna post y ha molt sidre e mes dos hostiés." 

En un inventari del mobiliari del sagristà Jeroni Ueopart, del capítol d'Elna 
(1671), hi trobem "una tauleta per menjar".'7 

Segle XVII 
Aquests són uns quants objectes triats d 'un inventari d'un hospital de 

Girona. Notem aquesta giradora de peix. 
Inventari pres... del Hospital de Sant Llatzer dels masells de la cíutat de 

Girona ... a 16 de maig 1611'8 

Ítem, una giradora de peix 
Ítem, dos ganxos de treure carn lo hu es llosa 
Ítem, dos scudellas de estany 
Ítem, un canter de aram 
Ítem, dos morters de pedra amb sas mans de fust 
Fixem-nos en aquest inventari més complet de 7 d'agost de 1623,'9 i que per

tanyia a "Hieronym Bosch, notari publich, ciutadà de Barcelona". A la cuina hi ha 
recollit, entre molts altres estris, un perolet per fer confitures, que eren unes lle
polies molt celebrades al segle XVII. L'aster de ferro ens recorda la tècnica de 
coure a l'ast. En el Llibre de Sent Soví figura una certa classe social a la qual li 
agrada molt la carn cuita amb aquesta tècnica. Amb la ralladora podien ratllar pa 
o formatge. L'ús de plats d'estany indica una posició social determinada. A la 
cuina, a més del pastador del pa, hi figura un moble d'una certa categoria no 
gaire freqüent de trobar: un bufet de fusta de noguer amb els paraments de ferro. 

En la cuyna 
Ítem, una copa de aram mitjera 
Ítem, un parolet de llautó per fer confituras 

15.- Pala de ferro que serveix per remenar el foc. 
16.- Suport per sostenir un dels caps de l'ast. 
17.- ADPO, Sèrie G-129. 
18.- AHAG, V.1.2. Hospital de Sant Uatzer de Mesells. Uigall 5, 1508-1850. 
19.- AHAG, JV.5. Uigall 4. 
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Ítem, dues culleres de aram miganseras, usades 
Ítem, un aster de ferro per tenir los asts 
Ítem, dos ralladores de ferro usades. Servexen per rellar pa o formatge 
Ítem, unas forquetas per torrar pa 
Ítem, dos cassetas de aram per escalfar aygua 
Ítem, dues cassetas per traure l'aigua del pou 
Ítem, una olla de ferro colat, usada 
Ítem, un morter de ferro ab sa mà, usar 
Ítem, altre morter de coure xic ab sa mà, usat 
Ítem, dos escalfadors de aram ja usats 
Ítem, dos asts de ferro per a coure carn 
Ítem, dos dotsenas de plats de estany entre xichs y grans ja usats 
Ítem, dos bufets de fusta de noguer ab sa ferramenta 
Ítem, una pastera de fusta tancada ab dos sedasos, y una post de pastar 
En una cambra dalt en la dita casa20 

Ítem, dos escudellas de plata 
Ítem, dotze culleras y una de xica, usada 
Ítem, una ouera de plata ja usada 
Ítem, quatre forquilles de plata 

Seglexvm 
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A l'Arxiu Històric de la Bisbal, hem llegit l'inventari dels béns d'un noble 
del segle XVIII, els del Sr. D. Joseph de ]alpí y de Solanell Foix, "en lo terme 
de la vila de Sant Martí d'Arenys". La relació de béns és molt interessant per
què la majoria d'utensilis de cuina eren de metalls nobles. Uns argenters de la 
Bisbal s'encarreguen de taxar-ne el valor: 

- Ítem, una ansaladera mitjancera de plata, pes vint onsas y sis argensos, 
a dit preu de divuit reals la onsa, és son valor trenta sis lliuras, sis sous y sis 
diners .... 36 U 6 s 6 d 

- Ítem, una tassa ab nansas de plata, pes sinch onsas y catorze argensos, 
a dit preu de divuit reals la onsa, és son valor deu lliuras onze sous y sis 
diners .. . 10 U 11 s 6 d. 

- Ítem, una avera de plata, pes tres onsas y un argens, a dit preu de divuit 
reals la onsa, és son valor, sinch Uiuras nou sous y tres diners ... 5 li 9 s 3 d 

- Ítem, una pebrera de plata per sis onsas y deu argensos, a dit preu de divuit 
reals la onsa, és son valor onze lliuras divuit sous y sis diners ... 11 11 18 s 6 d 

- Ítem, catorze forquillas y tretze colleras petitas, y dos colleras grossas, 
totas de plata, junt de pes seixanta set onsas y mitja, a dit preu de divuit reals 
la onsa, és lo valor cent vint y una lliuras y deu sous ... 121 li 10 s. 

20.- Fixem-nos que els cobens de valor els guardaven en una altra cambra. 
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- Ítem, altres quatre colleras, y tres forquillas de plata, éstas trancadas, pes 
de tretze onsas, a dit preu de divuit reals, és lo valor vint y tres lliuras y vuit 
sous .. . 23 li 8 s. 

- Ítem, dotze ganivets y una ganiveta per tallar pa, y un tenedor, tot ab 
mànech de plata, quals mànechs se consideran de pes trenta onsas, a dit preu 
de divuit reals la onsa, és lo valor de sinquanta y quatre lliuras. .. 54 ll. 

La familia Fina de Palafrugell que, al segle XVIII, posseïa terres i masos a 
Ermedàs, fa inventari dels béns de la casa, en ocasió del traspàs del pare de 
l'hereu. Del llarg Inventari pres per Ramon Fina y Plana, pagès de Palafrugell, 
dels béns que foren de Pere Pau Fina y Plana, quondam pagès, son pare ( de/18 
d 'agost del 1708), n'aïllo els que fan referència a la cuina i el rebost. 

E la cuyna de dita casa: 
Prima, una pastera de tomba21 ab sos arreus per a pastar, tot usat. 
Dos payellas de aram ab sos mànechs de ferro, de pes, juntas, de dos lliu-

ras, molt vellas. 
E un payelló y una payella xicha de aram, tot molt usat. 
E una cassa de aram de pes de dos lliuras, molt dolenta, ab son mànech de ferro. 
E dos granxoneras de aram, usadas. 
E dos ollas de ferro , usadas. 
E una bassinetazz de aram, usada. 
E una bassinal de llautó per a rentar, molt usada. 
E un cassonet xich de aram, usat. 
E sis colleras de llautó, usadas. 
E un morté de bronse ab sa mà també de bronse, trencada. 
E un paro! de aram usat de teneó de una sama! de aygua. 
E una olla de aram gran molt dolenta y foredada . 
E una serra de ferro per lo foch, usada. E unas forquetas per lo foch. 
E dos palas de ferro per lo foch, dolentas. 
E uns ferros de tres peus, usats. 
E dos calemastras23 de ferro , usats. 
E dos cavalls de ferro per rustir, usats. E una mitja lluna de ferro, usada. 
E dos cobertoras de ferro, dolentas. 
E tres llums, dolents. 
E dos podedoras, usadas. 
E dos morters de terra ab sa mà de fusta . 
E un escalfador de aram, usat. 
E una pala de fusta per lo forn, dolenta. 

21.- tomba 'tapadora de perfil trapezoïdal d'una caixa, pastera , etc.' ( /JCVB) . 

22.- 'Bací de barber'. 
23.- 'Clemàstecs'. 
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E vàrias llevas de ferro,"4 usadas. 
E una sort25 de plats de terra , usats . 
E un saler y pabrera de plata sobredeurat al temps vell, molt usat. 
E dos gavinets, dolents. 
E dos estovallas de borras, dolentas. 
E dos escalfetas26 de terra y tres ollas també de terra, tot usat. 
E sis capsas de garrafons entre grans y xicas, usadas. 
E un escorn27 de fusta ab sa taula , usat. 
E un capagut de ferro, usat. 

97 

En lo graner de dita casa lo dia de la mort de dit quondam son pare, existia y 
de present existeix y se ha trobat lo següent: 

Primo, un cortal28 de fusta per mesurar blat, usat. 
E una sanalla, usada. 
E sinch canats, ;!'} dolents. 
E sis corteras30 de forment. 
E una pala de fusta, usada. 
E un escambell de fusta , usat. 
E dos ruscos31 per posar cuynats. 
E dos garbelleras de jonchs. 
En la cambra sobre la cuyna: 
Primo, un llit de banchs, molt dolent. 
E una màrfega de borras, usada. 
E una pua de debanelP2 de ferro. 
E una caxa xica ab caxons sens pany ni clau, dolenta. 
E altre caxa sens cobertó. 
E un peu de debanell. 
E dos trossos de serra per serrar. 
E un day33 de ferro, dolent. 
E un tros de orelló de ferro. 

En altre cambra de dalt de tot, dit lo rebaster,34 lo dia de la mort de dit quon
dam son pare, existia y de present existeix y se ha trobat lo següent: 

24.- 'Ganxos per a aguantar per les anses les oDes penjades als clemàstecs'. 
25.- 'Mena'. 
26 . ...:.... 'Brasers portàtils'. 
27.- 'Escon'. 
28.- Quartal 'mesura de grans' . 
29.- 'Nom de diversos recipients fets de canya que serveixen per guardar-hi gra o per pescar' . 
30.- 'Quaneres'. 
31.- Rusc 'recipient fet d'una pela de suro lligada amb un vim i amb un sòl de fusta'. 
32.- 'Debanadora '. 
33.- Da/l 'nom de diferents eines que consten d'una fuDa de ganivet corbada i un mànec més aviat lla¡:g'. 
34.- 'Rebost'. 
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Primo una salera per salar lo tossina, dolenta. 
E tres citrells de terra per tenir oli, usats. 
E dos rejons35 per salar olívas, usats. 
E un rejó usat per per confitar pebras. 
E una gerra per tenir oli de teneó de tres bótas, buyda, usada. 
E altre gerra per tenir oli, buyda, de teneó de dos bótas, usada. 
E altre gerra per tenir oli, plena, de teneó de una bóta y mitja. 
E altre de teneó de una bóta buyda, usada. 
E una brida de mula ab las cabassadas,36 usada. 
E altre brida usada sens cabassadas. 
E un mos de cavall, molt dolent. 
E un alambí de aram per destiHar ayguas ab son cobertó de plom, molt usat. 
E sis po.sts de alsina, sense obrar. 
E un boganter de borras, dolent. 
E una romana de ferro gran, usada. 
En un inventari establert el dia 2 d'agost de 1751 , fet per Rosa Dalmau i 

Cavarrocas, viduam de Riudellots de la Selva37 en una casa de pagès que tenia 
celler, cuina, pastador i altre celler hi trobem, entre molts altres estris, cassoles 
de terra per munyir llet, 30 plats blancs culleres de llautó, etc. 

- Una olla de ferro, una de terra, morté de aram, cassolas de terra, dos 
concas de fusta, dues cassoles de terra per munyir, dotse plats de Hospital , dos 
dotsenas y mitja de blancs, dos cantis, 12 culleras de llautó ... 

Segle XIX 
De la cuina del monestir de Sant Esteve de Banyoles38 ens han pervingut 

dos inventaris. El primer és de 11 de juny de 1746 i el segon del dilluns de 
Pentecosta de 1824. Del de 1746, "inventari de las ahinas de la cuyna comuna 
tant de aram com de ferro", destaco: 

- Una payella gran que és en casa lo Sr. Abad 
-Un giraous 
- Un forroll39 petit 
- Unas gafas;o 
- Sis gabolateras41 que són en casa del Sr. Abad 

35.- 'Punxó'? (cast. rejón). 
36.- Enteneu cabeçades. 
37.- Joan BOADAS I RASET, Agricultura i estructura socioprofessional a Riudellots de la Selva segons 
els cadastres de 1730 i 1819, "AIEG", vol. XXVIII, 1985-6, pàgs. 349 i ss. 
38.- Lluís G. CONTANS I SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. VI, 1993, pàgs.l23 i 327. 
39.- Pala de ferro que servia per remenar el foc i recollir la cendra. 
40.- Ganxos per agafar les olles. 
41 .- Motlles per a fer gabolets (pastissos fets de carn i confitures). 
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El segon, de 1824, és més detallat. Comprèn els estris de la cuina, el celler, 
el graner i el rebost. 

Entre d'altres objectes a la cuina hi havia: 
- 1 torradora de castanyas 
- 1 llauna de rostir 
- 1 girapeig de llauna 
- 2 aylolls de foch 
- 1 citrell de llana" 
- La terrisa regular de plats i olles 
Sellé: - 3 bótas de 4 bots. 7 bótas de 2 bots. 6 bótas de bot. En las referidas 

bótas hi ha uns vint bots de bi per veurer usual, un bot de vi de pai, un bot de 
garnatge y un poch de vinagre. 

A graner hi havia existències de blat, mestall, civada, blatdemoro i mill. 
Entre el blat, hi ha tres quarteres de blat de coure. Al rebost trobem la indús
tria del porc: 1 salera, 3 cortés de cansalada, ollas de greix ab las corresponents 
llangonisas y butifaras per lo gasto de la casa. 1 cosí de salar trosos. 

Segons !'"estat de tots los mobles junt ab l'estima de cada cosa ... de la 
casa Faucellas, inventari del fons Teixidor de Pedrinyà" ,43 a la cuina hi havia: 
"una pastera y mànega4

\ un banch, lo escambell, una taula petita, altre de 
carga", etc. 

Els altres estris que formen la cuina són: "una grasala, una torradora dolen
ta, una olla d 'aram, dues xocolateres, 6 culleras i dotze forquillas"; al celler, 
entre les botxes i els botatxos, hi havia "lo ermari del cuynà, un morté de pedra, 
una gabineta de taula; dos parots grans i un de petit d'aram." 

També és curiós l'inventari de Francisco Pagés, notari de la vila de Peralada, 
bisbat de Girona i corregiment de Figueres45

. En ser un representant de les clas
ses benestants, trobem entre els seus béns objectes d 'estany, coberts de plata, 
cristalleria luxosa, etc.: 

En la pessa al pujar la escala 
- Ítem, sis devantals de cuyna usats. 
- Ítem, una safata de xarol petita. 
- Ítem, una sota copa de estany. 
-Ítem, cinch platas de estany, una gran, dos mitjanas y dos petitas. 
- Ítem, trenta dos plats de estany usats. 
- Ítem, dos gerras petitas ab mel. 

42.- Fet d'una fibra tèxtil? 
43.- Arxiu Històric de Banyoles, D4. 15. Segle XVIII. 
44.- Embut per colar o trasbalsar farina . 
45.- AHCF, vol. 564 de 2-5-1820, fols. 299r i ss. 
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En lo armari cerca la escala 
- Primo: dos xutllas de llautó, usadas. 
- Ítem, sis botellas negras, usadas. 
- Ítem, sis ampollas de cristall, las dos rodonas, petitas. 
- Ítem, unas vinagreras de cristall. 
- Ítem, sias ampollas de vidre petitas. 
-Ítem, dotze coberts de plata y una cullera grossa. 
- Ítem, dos ganibets de taula ab mànech de baña y fusta. 

En la cuyna 
- Primo: una pastera de tumol petita ab sos arreus de pastar, usada. 
- Ítem, un sach de set cortants ple de farina de mestall, y altre sach ab uns 

tres cortants de farina de ídem per lo servey de la cuina. 
- Ítem, un armari gran de fusta usat, y dins de ell: 
- Primo: dotse vasos de cristall usats.- Ítem trenta sis xícaras de pisa, dotse 

escudellas de ídem y una sota copa de estany petita, tot usat.- Ítem vuit platas 
de pisa blancas.- Ítem dotse plats color xacolata, sis platas ídem, tot usat. 

- Ítem, un armari petit, vell, per posar los sitrells del oli y la sal. 
- Ítem, una taula llarga ab calaix usada. 
- Ítem, un collaré de fusta ab dotse cuberts de llautó usats. 
- Ítem, un farrat de aram dolent. 
- Ítem, dos chocolateras, una mitjana y altre petita usadas. 

En lo graner 
- Primo: dos quarteras blat, una de mestall . 
- Ítem, deu quarteras blat de moro. 
- Ítem, una quartera de mill. 
- Ítem, un quartà de riscla ab cèrcols de ferro usats. 
- Ítem, un picotí 
- Ítem, un garbell de blat, un padré y un garbell de mill, tot usat. 
- Ítem, sis sachs vuyts, molt usats. 
A partir d'uns llibres de comptes de l'Hospital de Tossa de Ma~ de 1788 

sabem que l'administrador havia pagat "per sis plats fondos per servey als 
malalts 1 lliura 5 sous". En aquests llibres de l'administració de l'hospital també 
hi ha un inventari del segle XIX, dels efectes que posseïa l'esmentat establiment 
benèfic. En destaquem alguns estris: 

- Primo pastera guarnida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
- Ítem, parola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
- Ítem, casonet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
-Ítem, xocolateras . . . . ... .. . ... ... . ...... ..... . .. .. 2 

46.- AHLB, llibres de comptes de l'Hospital de Tossa. Fons patrimonial Sabater de Calonge. 
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- Ítem, ollas de terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
- Ítem, cobartoras de ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
- Ítem, gots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
- Ítem, escodellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
- Ítem, o llas de terra ...... . . . . . . .... ...... ... . · ...... 6 
- Ítem, ansats grans y xichs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 
-Ítem, paellas ... · .. .... .. .. . .. . .... . . . ...... ...... 2 
- Ítem, graellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
- Ítem, torra pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
- Ítem, cantirets y porrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
-Ítem, tallant y mitxa lluna . . ......... . .. . .... .. .. . ... 2 
-Ítem, ayxugamans .... ........... . . . ... ........... 3 

Estado de los individuos y efectos de la Casa de Hospicio 
el dia 14 de Julio de 1813 

IOl 

És prou curiós aquest inventari de la Casa de l'Hospici de Girona17
• Tot i que 

al nostre país l'estadística no fou tan utilitzada com tots voldríem, a comença
ment del segle XIX, l'administració de l'esmentat centre benèfic es veu obligat 
a rendir comptes i a presentar balanços de la seva actuació. 

Sabem que hi havia 44 homes internats, 30 d'ells menors de quinze anys, 
amb la proporció següent: 8 d'inútils, 36 d'útils , 10 amb ofici i 26 sense. Hi 
havia 90 dones internades. Aquests hospicians rebien l'auxili d'un capellà, un 
mestre, dues mestres i dues germanes. En aquest banç hi ha ressenyats els estris 
de cuina, les reserves de queviures bàsics que posseïa l'establiment, principal
ment cereals, reserves de vi i d'oli, carn salada, etc. 

Utensillos de cocina 
Cacerolas grandes ........... . ..... . . . ... .. . ........ 6 
Medianas .. . ... . . .. . .. .. .. .. .. ................... 5 
Ollas grandes ....... .... .. . ..... .. ... . . ... . . . .... . 2 
Pequeñas .. .... . ... . ... .. .. . . .. .... . . . .. . . .. . ... . 1 
Cazos ....... .... . .. .. . ....... ................... 2 
Cobertores grandes . . . ....... . ...... .. .. ... ... ... .. . 6 
Cobertores pequeños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cacerolas horadas . ....... .. . ......... ... .. ... ...... 2 
Sartenes ......... . .... ........ . .. ......... . . ..... 2 
Parrillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Belones ........... ..... .. ... . ...... . .. . .. . ... ... 2 
Candiles . .. . . ...... . . .. ... . .... .. ... .... . ... .. .. 10 

47.- AHAG.Beneficència. V.l.l. Hospici Uigall 1, 1628-1814. 



102----------- LES LITÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES 

Comestibles 
Trigo .. . .... .. . .. .... ... 16 
Maíz ........ ... . ....... . 
Mescladizo . .... ... ... ... 12 
Habas ........... .. . .... 2 
Avena 
Mi jo 
Judías 
Arroz 
Fideos 

... . ...... .. ..... . 3 
... .. ....... .. .. . .. 2 

quarteras .. .. 2 
.2 
.3 

.......... 3 

. . . .. . . . . . 2 

quinta les 

Tocino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . 
Vino ... .. ....... . .. 6 mayales 
Aceyte . .... . ....... ... .. 7 mayales 

Beneficència 

cor ... . . . 3 me. 

........ 3 

.. .. .. 1/ 2 
arrobas . .1 libra 
.. . .... 11 libras 
....... 14 libras 

Estada de las provisiones de boca que boy existen en el Hospital de Caridad 
de estat ciudad de GeronttB 

Prima Trigo de olla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 quarteras 
Mas Harina de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 sacos 
Mas Harina de mescladizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 sacos 
Mas Mijo . ...... . ...... ..... . .. ....... .... 2 1/2 quarteras 
Mas Fajol . . ... .... .... . . ..... . .. ..... . . .. 2 3/4 quarteras 
Mas Vino bueno .... ... . . .. . . . ................ . 22 cargas 
Mas Vino agria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 carga s 
Mas Aceyte ..... . .. . . . ....... .. . .. .......... 6 1/ 2 mayal 
Mas Arroz ........... ... . ... .. . ........... 5 1/ 2 arraobas 
Mas Came de tocino salada ..... ... .......... ... 64 carniceras 
Gerona 12 de julio de 1813 
Antonio Serra, pbro. Prior de dicho hospital 

Un inventarllingüístic49• El lèxic culinari en l'obra d'Onofre Pou 

Onofre Pou50 (Girona, segle XVI), que havia estudiat a la Universitat de 
València, fou gramàtic, prevere, rector de Sant Jaume de Perpinyà i catedràtic 
de filosofia a la Universitat d'aquesta fidelíssima vila (1578). Va publicar un 
vocabulari català-llatí, el 7besaurus Puerilis, destinat a valencians i catalans, 

48.- AHAG, V.l .l. Hospici. Lligall 1 - 1628-1814. 
49.- També té un interès etnogràfic especial el vocabulari de vins, salses, plats delicats, peixos i altres 
queviures que Anselm Turmeda, escriptor mallorquí del segle XIV, va incorporar en un dels diàlegs del 
llibre La Disputa de l'Ase contra frare Encelm Turmeda sobre la natura e noblesa dels animals, obra 
impresa a Barcelona el 1509, de la qual no posseïm, en català, cap exemplar conegut. L'ampli ventall 
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amb solucions lèxiques vives a València i a Girona. Aquest vocabulari, del qual 
es feren diverses edicions, servia de manual a les nostres universitats. Es tracta 
d'un repertori lèxic, un dels primers diccionaris ideològics en la nostra llengua, 
que era útil per a estudiar el llatí. Com que el cabal lèxic que hi figura és segons 
un ordre de conceptes, quan parla de les "parts principals de la casa" trobem 
que el llibre es fa molt interessant des del punt de vista culinari, ja que ens ofe
reix moltes dades sobre els mots que descriuen usos de la vida quotidiana, 
entre els quals hi ha els que fan referència a la cuina, el celler, el rebost, els 
estris, els aliments, sabors, diversos tipus de vins, carns que hom podia trobar 
en el mercat, etc. Bona part de la informació que va fer servir Pou l'extreu del 
Vocabulario del humanista de ]uan Lorenzo Palmirena (1569), i dels tractats 
d'agricultura, corrents al segle XVI. Pel que fa al menjar, la seva principal auto
ritat és el llibre de Symphorianus Campegius (Lió, 1533). Per confegir aquestes 
taules que aneu a llegir, en les quals resumeixo els termes i conceptes que 
m'han semblat més interessants, he tingut en compte l'edició barcelonina de 
1580, estampada per]. P. Menescal. 

de viandes ofertes il·lustra el que es menjava a la seva època. D'aquesta obra en coneixem una edició 
francesa , editada a Lió el 1544. En el diàleg que mantenen l'home i la bèstia, el primer testimonia amb 
molts exemples tot el que els fills d'Adam són capaços de confegir, i que, en darrer terme, mostren la 
vàlua d'un esperit superior, educat en dignitat i noblesa. L'ase li replica que els homes només viuen 
per satisfer la gola, i després ho paguen amb malalties de tota mena; en canvi, els animals, que s'ali
menten d'una manera racional i sana, només per satisfer les necessitats primàries, no es troben sot
mesos a tants de perills. 
"Fra Encelm diu a l'Ase: - Senyor ase ... mas vós sabets assats, e ço és cosa palesa a tots, que les gents 
constituïdes en dignitat e noblesa mengen les delicades e sumptuoses viandes, e aquelles de menys 
dignitat o noblesa mengen les viandes grolleres e de menor sabor. Are donchs, nosaltres, fLits d'Adam, 
menjam moltes precioses e delicades viandes com pa de bona e blanca flor de farina , grues, coloms, 
flaysans, perdius, becades, aucells de riu, agrons, cigonyes, anedes, aloses, capons, polles d'Indi e 
comunes, todons, palomes, tòrtores e tota altra volateria; encara més cervos, cerves, cabirols, daynes , 
porchs senglars, llebres, conills, e tota altra selvatgina; cabrits, anyells, vedells, moltons, bous e diver
ses altres carns tant rostides com bullides, o en pa, en moltes e diverses espècies e salses, així com és 
ara salsa blanca, salsa negra, salsa bisa, camellina, pebrada, vinagrea, agraç, salsa verda, mostalla, naps, 
alls, cebes, cols, porros, espinachs, lletugues, toronges e moltes altres salses, segons que a cascuna son 
de carn se pertany. Així mateix dels peixos: estorions, salmons, truytes, llampreses, palayes, molls, raps, 
barbs, escorpes, oblades, tonyines, mabres, Uuçons, carpes, persegues, tenques, çaboques, cranchs, 
anguiles e moltes altres viandes e maneres de peixos grossos e menuts. Quant és de nostre delitós e 
saborós beuratge, jo us declare que havem molts delicats e saborosos vins, en així com Malvasia, 
Romania, beuna, moscat, vins grechs e de Còrcega, vemaça, rosset, brocàs e infinits altres vins blanchs 
e vermells fort sotils, forcegals , pruhents, aspres, plens de llecor dolços e sechs, dels quals bevem a 
nostre plaer en tots temps de l'any, segons que la disposició e qualitat del temps ho requer e permet. 
E vosaltres animals, no havets semblants viandes bé beuratges; no és ço assats suficientment provat 
que entre nosaltres, flits d'Adam, som de pus gran dignitat e noblesa que no vosaltres, animals?" (Uuís 
DEZTANY, Llibre de Disputació de l'Ase, Barcelona, 1922, pàgs. 41-42). 
50.- Sobre Onofre Pou, vegeu l'estudi de COLON-SOBERANAS 0986), 90 i ss. 
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De moltes maneres de vi 
- Vi molt bo, vi que té molt pòsit o solage, vi volcat, remost, reramost, vi 

amorós o delgat, vi apurat, vi de la terra, clarea, vi procàs o piment, malvesia, 
vi moscat, vi grec, vi cuit, arrop, vi picant, vi raspat, vi vert, vi blanc, vi claret, 
vi vermell. vi negre, vi ros, vi dols, vinagre, vi embotat, vi primerenc, vi gastat, 
vi que s.és adobat, vinet, etc. 

De la sala per menjar y del parador 
- Tinell o parador, vaxella d'or, vaxella daurada, vaxella de porcellana, 

vaxella de fust, vaxella de foix, arbre; vaxella d'avet, arbre; vaxella de noguer, 
arbre; vaxella de pedra; vaxella de terra; vaxells entallats, vaxells de dos parts, 
vaxella de plata ab encontorns d'or. 

De la taula 
- Tissores de taula, lo sobretaula, tavalla, torcaboques, esmolar lo ganivets, 

esmoladora, la furqueta. 

De menjars 
- Lo escot5' o lo ques paga per escot, fer xacota 52 i escot, llepaplats, gastar 

molt en golosines, vaxell per aportar lo dinar, companatge.53 

De carns 
- Carn de moltó, de ovella, de cordero, de cabró, de cabrit, de bou o de 

vaca, de bedella, de porc, carn salvatge, de cervo, de llebra, cecina, resali o 
basilea, rostit, rostit a l'ast, rostit a les brases, fregit, capons emborraçats, empa
nades, pastellets, carn sens ossos, sopes o pilotetes o polpa, chulla o carbona
da, golosines, menjar delicat, carn rostida. 

Adreços 
- Menjar blanc, mantegades, crespellets, bunyols o orelletes, taronges de 

Xàtiva, torta real, cuscuço, farinetes, fiambre, enciam, ansalada o fiambre, frui
ta de sartén. 

Pota ges 
-Suc per untar lo pa, adob, lo qui ven adob o potatge, mostalla, juliver

tada, pebrada, eruga, allada, capirotada, salsa agre, potatge agre, potatge per 
pex, caldo, vinagre. 

51.- L'escot era la part que l.ocava pagar a Clldascuna de les persones que havien fet una despesa en 
comú. Una persona •frnnCll d'escor" esrava dispensada de pagar. 

52.- La xac001 em una menjada col·lectiva i festosa. 
53.- El 'companalge' em el que acompanyava el pa. Pcxlien ser ous, cansalada, botifan-es, etc. 
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Escudelles espesses 
- Vianda espessa, semala, amidó, la lliquor que trau lo gra remullat, ab la 

qual se cou, forment de coure, ordiat, talumada, llet de amelles, amellat, ave
llanat, saliandrat, ginestada o farina de arròs. 

De les sabors 
- Sabor, ferm sabor, cosa dolça, cosa poc dolça, saladura, fat y dessaborit, 

fat de grassa demasiada, fadea, aspresa, agere com de vinagre, agror, agre de 
verdor, sab a cremat, sab a fum, sabor com sab a peix, sab a formatge, lo pali
Ilo o escuradent, rentar-se la boca ab vi. 

Del pa 
- Panis, fogaça o oblada, pa bescuyt, bescuyt, pa de casa, pa de fleca, pa 

de farina sens passar, pa cuyt a la llar, pa fet y cuyt ptest. 
-:- A qui té fam, lo pa negre li té sabor de blanc 

Del rebost y confitures 
- Vasos de tenir mel, lo qui fa coses de mel, cosa feta de mel, aygua mel, 

sucre, sucre roig, marçapans, torrons, confits de saliandre, confits de amella, 
confitar ab sucre, confitar ab mel, codonyat, carn de codony, composta o con
serva de moltes coses, panses, figues seques, pa de figues, datils, olives salmo
rrades, olives de cuquillo, orellanes. 

De coses de llet 
- La ahina hon se posa la llet, formatge gras, cascavall o formatge de 

egues, mantega, quallada o colada, lo qual, quallarse la llet, lo xirigat o la aygua 
ques purga quant se fa lo formatge, recuyt o braçat, casillos o formatgets. 

Del rebost adrogues, olors y coses de llet 
- Carn de porc salada, pernil o bacó de porc, greix dols, lo llart, sagí vell 

de porc, botifarra o morzilla, lo bisbe o bisbat o ventre, llonganiça, sobrassa
des, llomillos, salsichon de Itàlia. 

De salses o pimentes 
-Sal, les salines, pebre, clavells, canyella, nou noscada, safrà. 

De adrogues y olors 
- Adrogues, espècies y colors, algalia, almangra , alum, alum de roca, 

ambre, argent viu, benjuy, caparrós, càmfora, encens, goma, goma aràbica, 
oli de bàlsem, orpiment, orpiment vermell, pegunta o pega, regalgar, la 
escuma del salnitre o salmitre, sofre, trementina, veret, vermelló, vemís, 
vidriol romà . 
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Del cuynar 
- Los capmascles o cadena o ferra que penja a la paret de la llar per tenir 

les olles, los ferros de tenir les olles, assentar los ferros en lo foc, y posar-hi la 
olla, posar brases en lo foguer, fer foc a la olla, llavar o rentar la carn, bullir la 
aygua, posar les coses al bull, quant haura perdut lo bull, escumar la olla, ves
sacse la aygua bullint, coure les viandes, bullir, rostir, fregir, cosa socarrada a la 
paella, posar la carn al ast, posar debax la graxonera per perdre lo suc, lo llart, 
enllardar, sofregit, farcir, lo farcir, fondre, desglassar, torrat, supplimar o soca
rrar, supplimar les perdius ab cendra calenta, torrar avellanes ab cendra calen
ta, axetar alguna cosa ab caldo, pelar les amelles ab aygua bullent. 

Va.xe/la de la cuyna 
- Ahines, vaxella de cuynar, vaxella de menjar, vaxella de tenir aygua, 

vaxella grossera de terra, vaxells estanyats, tabacs, paneres o cistells, alambins 
per fer aygua, cabas per comprar carn, caçola, capolador, capolar, claus y gan
chos per penjar les ahines, cobertora, colador, colar. Cetrill o citrell, cresol o 
canalobre que penja, culler per remenar les viandes, cullera o lloça, cullereta, 
escudella, mà de morter, morter de pedra, morteret de coure, olla gran de 
coure, olla de terra, olla de aram estañada, paella, plats grans y fondos, plats 
plans, plats comuns, plats chics, plat fondo per potatge, plat ab viandes, rall o 
rafora, rallar lo formatge. 



QUÈ MENJAVEN ELS DOMINICS 
DEL CONVENT DE PREDICADORS 

DE GIRONA?¡ 

I07 

"Frares, monges i polls, 
mai estan sadolls" 

A L'ARxiu HISTÒRJC MUNICIPAL DE GIRONA, DINTRE DE LA SÈRJE TEMÀTICA DE CONVENTS, 

parròquies i de llibres de comptes,Z es conserven molts lligalls que s'haurien de 
mirar, detingudament, un a un, i que són molt interessants per estudiar la vida 
quotidiana3 de molts convents, congregacions i esglésies de les comarques giro
nines durant els segles XVI, XVII i XVIII. Entre aquests manuals destaquen els 
que pertanyen al convent de Predicadors de Girona i del Roser de Peralada. La 
majoria d'ordes religiosos, potser per l'organització social de què gaudien, són 
molt detallistes, tenen molta cura en apuntar les entrades i despeses diàries que 

1.- Cayetano BARRAQUER ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Catalunya durante el primer tercio 
del siglo XIX, Barcelona, Imprenta de Francisco]. Altés i Alabart, 1906. La història del convent de 
Girona es pot llegir en el vol. !I, pàg. 66 i ss. 
Segons Barraquer, el convent estava rodejat d 'hortes o terra no edificada, propietat de la congregació, 
on a ben segur els frares conreaven els productes de l'hort amb els quals s'alimentaven. 
Jose M. COLL, O.P., Miscetanea dominicana gerundense, "AJEG", 1953, VIII, pàgs. 229-240. José M. de 
GARGANTA, Un obituario gerundense de Santo Domingo de Gerona, "AJEG", 1951, VI , pàgs. 137-178. 
Maria José MARTI GARCíA, Productos americanos en la mesa conventual, MACSA, pàgs. 429-440. 
Joaquin PIA CARGOL, El antiguo convento y tempto de Santo Domingo y reconciliactón de éste en 
1957, "AIEG", 1956-1957, XI, pàgs. 359-371 . Juan ROSSELLÓ LITERAS, "Cómo se alimentaban los P. P. 
Dominicos", pàgs. 263-275; Onofre VAQUER, "L'alimentació a Mallorca de l'Antic Règim", dins III 
jornades d'Estudis Històrics Locals. La vida quotidiana dins la perspectiva Històrica, Institut d 'Estudis 
Baleàrics, 1985, pàgs. 255-261. 
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suportaven, i que afecten tots els ordres de la vida de la comunitat: compres de 
vestits i de sabates; estris per a la cuina i el camp, medicines, bugaderia, llibres, 
ordres de viatge, despeses de frares que surten a predicar, acolliment de visi
tants, etc. Aquí farem una petita aportació en la qual analitzarem algunes parti
des destinades a la compra d'aliments, com les dietes de menjar -que mai no 
són monòtones ni avorrides- quin tipus de provisions compraven, etc. 

No sempre, però, la cuina que assagen els religiosos és senzilla i frugal. 
Amb motiu d'una celebració festiva, la canonització d'un sant, en les diades 
nadalenques, amb l'arribada del Pare Provincial de visita, hi ha més d'un excés 
en el menjar.~ Els treballs de Joan Rosselló Literas Cómo se alímentaban los P 

Joaquim MARTÍ MESTRE ens ha donat a conèixer en el seu llibre Col· loquis eròtica-burlescos del segle 
XVIII (Edicions Alfons el Magnànim, València, 1996, pàgs. 259-275) una relació dialogada, en vers, a 
través de la qual sabem que el clero de Sant Esteve va disputar amb els frares de Sant Domingo, davam 
del vicari general, sobre qui s'havia de fer càrrec de les despeses d'un dinar. El text és molt interessant 
perquè en la causa d'aquest litigi surt a escena tot el que els clergues i frares van menjar i beure en 
aquest àpat memorable. llegim-ne uns versos: 
Primo, en panses i pinyons, 
set i mig; deu per a sucre; 
per raïm i melons, 
huit; i cinc per a magranes; 
de castanyes i cigrons 
per a la olla pudrida, 
ab dos onces de almidó 
que en la gatilla es gastaren, 
set i huit són quinze sous; 
deu reals en botifarres; 
nou i mig, en perellons. 

2.- AHAG.X.I.I.L/ibres relatius a convents i panüquies 
Girona: lligall núm.2, núm.S Libre de comptes d'un convent. 1540-41. 
Peralada: lligall núm.3, núm.8: Llibre de despeses diàries d 'un convent.1605-1612. Núm.lO_ llibre de 
despeses ordinàries del Convent de Peralada, 1623-1621. 
AHAG.X.3. llibres de comptes. Convent de predicadors (de Girona! Comptes. lligall núm.l1 (l60o--1604)_ 
3-- Fra Valentí SERRA DE MANRESA, La vida quotidiana de les institucions conventuals i monàstiques 
a través dels llibres de comptabilitat (segles XVI i XVII), "Pedralbes", 13-!1, 1993, pàgs. 181-183.4.- En 
una reunió que el setembre de 1795 va celebrar el capítol dels Caputxins a Mataró, el dispendi gas
tronòmic va ser considerable: 
"Dia 19. Se matà un crestat.- Dia 23. Al dematí arribà una gran carrega de peix per los caputxins; al 
migdia i tarda vingueren altra carga y mitja de peix.- Dia 24. Vingueren dos cargas i mitja de peix, sar
dina y llagosta per los Caputxins. Se matà un crestat gros.- dia 25. Vingué molt més peix- Dia 27 se 
matà una vedella y un moltó .. . El comentarista afegeix. "Se té per cert que en lo espai de vuit dies se 
ha menjat en los Caputxins més de dos centes carniceres de carn; que los menjars han estat molt esquí
sits i de gran cos i casi sempre sens ossos, flicandó, relleno, mandonguilles, etc. no perdonant gasto"_ 
Joan ALSINA I GIRALT, El convent dels Pares Caputxins a Sabadell, Fundació Bosch i Cardellach, vol. 
LI , Sabadell, 1985, pàg. 17. 
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P. Dominicos, i el d'Onofre Vaquer L'alimentació a Mallorca de l'Antic Règim, 
consignats en la bibliografia, ens acosten a la dieta alimentícia d'alguns con
vents mallorquins a l'època del Barroc, que no difereix gaire del que observem 
a Girona. Els pares predicadors mallorquins també tenien una cuina ordinària, 
quotidiana i cíclica, amb algunes modificacions observables a les festes i durant 
els diumenges. Maria José Martí García, en el treball Productos americanos en 
la mesa conventual, 5 estudia el sistema alimentari dels dominics gironins (1711-
1712), que, a excepció de la incorporació de nous productes, no difereix gaire 
del que jo presento en aquest capítol, quan parlo de la cuina a l'inici del segle 
XVII. D'altra banda, la normativa monàstica és la mateixa, motiu pel qual no 
insisteixo en el tema de les regles i usos convencionals, els dejunis i abstinèn
cies que s'observen en aquesta comunitat. 

El "llibre de Cuyna" del convent de Predicadors de Girona 

Un d'aquests lligalls, potser el més interessant, al meu parer, és el Llibre de 
Cuyna del convent de Predicadors de Girona corresponent a principi del segle 
XVII (1600-1604). És un volum de més de 500 folis , que pel que sembla no ha 
atret mai l'interès de cap dels nostres investigadors dedicats a la recerca histò
rica sobre l'alimentació i la cuina catalana. Aquest convent de Girona -també 
conegut com el de l'Anunciació o dels dominics, orde religiós mendicant dedi
cat a la predicació, establert a Girona des de 1253 fins a la desamortització de 
Mendizabal de 1835, i reinstaurat el1951- ocupava les antigues dependències 
del Govern Militar de Girona, fms que, ara, amb l'edifici mig restaurat, s'ha con
vertit en la seu de la Universitat de Girona. L'orde, que ha donat escriptors i 
inteHectuals de primer ordre com Vicent Ferrer, Antoni Canals, Pere Màrtir 
Coma, Pere Martines, Antoni Vicenç Domènec, Dalmau de Ciurana, etc.- tenia 
a començament del segle XVII uns 40 frares ,6 i era el segon més important a la 
ciutat després del de Sant Francesc. L'orde tenia altres convents a Puigcerdà, 
Castelló d 'Empúries i Peralada, i el convent de dominicanes de Santa Caterina 
de Siena a Girona. 

El llibre del qual hem espigolat les dades que ara llegirem no és cap recep
tari, sinó el manual de les despeses de cuina on el procurador de la comunitat, 
que té uns diners assignats mensualment, passa comptes l'últim dia del mes amb 
el pare prior i el dipositari. Vegem una d'aquestes diligències, feta el31 de desem
bre de 1603, que, amb algunes variacions, comporta sempre idèntic formulisme: 

"Lo últim dia del mes de desembre 1603 donà comptes lo pare Procurador 

5.- MACSA, pàgs. 429-440. 
6.- ]. BUSQUETS DALMAU, La Catalunya del Bamx: vista des de Girona, Abadia de Montserrat
Ajuntament de Girona, 1994, pàg. 600. 
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devant del pare Prior y depositaris axí del gasto com del recibo, y trobàrem que 
havia rebudes sexanta y una lliuras nou sous y set diners, dits LXI, 9s 7 d., y a 
gastat altre tanta quantitat, y axí consta ser igual lo gasto ab lo recibo. En fe del 
qual firmarem la present calenda, vuy dia y any susdit. Fra Miquel Font, pirar; 
Fr. D. Giffra, superior; fra Gabriel Martínez depositari; Fr. M. Pons depositari."7 

Al volum s'hi apunten tots els menús de cada dia de l'any, inclosos de vega
des els sopars extres, el que dóna pel cap baix uns 1.500 menús, amb altres 
dades molt interessants sobre la compra d'espècies, estris de cuina, etc. Sabem 
quant costa cada producte; en el cas de les menges modestes, es fa una provi
sió sobre el seu valor aproximat. Malauradament desconeixem exactament per a 
quants frares cuinaven, els horaris dels àpats, altres components substancials de 
la dieta, d'on provenen els aliments, quines eren les racions diàries assignades, 
etc. En aquestes relacions no hi figuren mai els apunts sobre el pa i el vi que se 
servia al refetor, ni com es regulava la vida canònica portes endins. Dintre de la 
dieta monàstica el pa, el vi, les verdures tenen un paper protagonista que no 
podem oblidar. A la majoria dels convents hi havia la fleca, una dependència 
annexa a la cuina on els domèstics supervisats per un religiós pastaven el pa. 

Detall d'alguns apuntaments 

Perquè el lector pugui fer-se una idea del contingut del manuscrit, transcric 
el que es compra durant una colla de dies esparsos. Generalment tots els menús 
consten d'un principi que equival a un entrant, la pitança , és a dir, el plat prin
cipal, i les postres. Quan diuen que els productes són de la casa hem d'en
trendre que es collien a l'horta del convent. L'àpat del dia de Nadal, i de festes 
assenyalades, marcarà un extraordinari per la gran quantitat d'espècies i de 
requisits que es compren. 

Dissapte dia 18 de març de 1600: Principi de carabaces de casa; pitança de 
peix, sardines; escudella de blat. Ítem una lliura de amelles per a la escudella. 
Postre de nous. Ítem coHació de pomes. 

Dijous 6 d'abril de 1600: Principi de fetge; pitança de carn; 
escudella de sèmola, Ítem ensalada, Ítem ous per al refetori; 
Ítem postre de olives. 
Divendres 28 d'abril de 1600 Principi de espinacs de casa; pitança de peix; 

escudella de espàrrechs; postre olives. 
Dilluns a 25. Dia de Navidad 
Principi de carabaces, un sou 
Ítem, lliura y mitja de mel, tres sous 

7.- La filiadó d'aquests religiosos la trobem consignada en l'obituari de J. M. Garganta, publicat als 
"Annals de l'Institut d'estudis Gironins", VI , 1951 , pàg. 137 i ss. 
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Ítem, dos lliures y mitja de farina de arròs, dos y mitg 
Ítem, lliura y mitja de sucre, dotze sous 
Ítem, de cañella, una onça y mitja, tres sous 
Ítem, de ametlles, lliura y mitja, dos sous y sis[diners] 
Ítem, dos onces de pebre, dos sous y quatre 
Ítem, una onça de clavells, dos sous y quatre 

III 

Pitança de ous, tarde y mañana, deu dotzenes a vint la dotzena, son setse 
sous y vuyt. 

Ítem, sal per al refetor, un sou 
Ítem, vuyt lliures de piñons, nous sous y quatre 
Ítem, de card y ensalada, dos sous tres 
Diumenge a 22 de desembre 1602 
Principi arangades dos dotzenas 
Escudilla amelles 2 lliures 
Pitança rajada sis lliures, a 20 lliura, fora la franqueza 
Ous una dotzena y 8 ous 
A sopar 
Ensiam 
Pitança toñina salada 6 lliures 
Ous 2 dotzenas 
Postres carts, divuyt diners 
Dissabte 7 de juny de 1603: Principi sireras; pitança varats; escudella de 

faves de casa ab un sou de pèsols; 
Dimecres 25 de juny de 1603 a sopar: ensiam y sebas; carn per lo hospici; 

pitança ous; postra prunes. 
Dijous 26 de juny de 1603: Principi prunes; pitança per lo hospici; escude

lla favas de casa; pitança al refator ous, mitja dotzena; Ítem un parell de pollas
tres per lo pare prior; Ítem sal grossa 3 mesurons; Ítem un formatge. 

Com podem veure per uns quants menús diaris, la cuina conventual, i 
aquesta no se n'escapa, és senzilla, molt lligada a la terra, a las estacions de 
l'any i els cicles litúrgics. La majoria de verdures amb les quals preparen les 
escudelles provenen de l'hort conventual. La presència d'espècies s'explica per
què, a més d'agradar-los la cuina forta de gust, servien per dissimular la con
servació d 'alguns aliments. Aquests productes de l'horta els donen una alimen
tació rica i variada, amb proteïnes i sals minerals. Abunden tota mena de sopes; 
de vegades la fruita , perquè els ajudi a pair, es dóna com a primer plat; la carn 
no hi és gaire ben representada. El peix, fresc o salat, que se serveix com a plat 
fort és molt abundant i forma part de l'alimentació dels frares durant els perío
des litúrgics. En aquella època el port natural de Girona era Sant Feliu de 
Guíxols. Hem de pensar que el peix provenia d'aquesta població, encara que 
en desconeixem els mecanismes del transport, comercialització i conservació. 
De fet, la verdura, el peix i els ous sovintegen en els àpats de tot l'any. 
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Potser en un altre treball de caire més especialitzat donarem compte de la 
freqüència diària dels menjars, les combinacions de segons quins plats, uns qua
dres que reflecteixin les variacions al llarg de l'any que sofreixen alguns que
viures, les osciHacions de preus en les mercaderies de primera necessitat, etc. 
En tractar-se d'un capítol de caire més divulgatiu, m'he entretingut a anotar, d'en
tre els lligalls dels anys 1600-1605, una sèrie de productes que surten com a 
'principis' , en la 'pitança' (àpat), i en les 'escudelles', plats de sopes i brous. 

Principis 

Els principis o entrants són d'origen vegetal i animal. Els productes de l'hor
ta es fregien amb mel o s'acompanyen amb fruits secs per tal d'augmentar el 
valor calòric de la ració. La carn és del porc que mataven al convent. El xai 
prové d'Aiguaviva. L'aviram és més escàs perquè en aquella època es conside
rava un menjar de luxe. De peix, n'hi ha de salat i de fresc. La fruita es menja 
fresca o cuita. 

Vegetals: enciams, cols de casa, pastanagues/ carabasses, carabasses fregi
des, carabasses amb una lliura d'ametlles, carabasses fregides amb mel, espi
nacs de casa, naps amb nogada,9 magranes, brotons, bledes. 

Carn: botifarres, anyell i corderet d'Aiguaviva, cabrit, picadillo de carn, boti-
farres i llomillo de casa, costelles de porc, gallines, etc. 

Menuts. fetge. 
Aus: 28-12-1603: "Un quarto de capó, a cada hu". 
Peix: arengades, peix fresc de ciutat. 
Fruites: peres i prunes, peres de coure . 
Pitança 
Ous. Figuren partides d'ous frescos, ous per a alguns "dispençats" o malalts, 

i ous a la pepitòria. 
Peix. Al costat del peix genèric, que apareix sense especificar, trobem una 

gran varietat d'espècies: "verat, rajada, tonyina salada, sorra, mero, llises, peix 
fresc, merlussa, sardinera, congre, abadejo, bogues, peix granat de provisió, 
sorell, mero, gerret," etc. 

Carn. Pel que fa a la carn ja indicada en els principis, trobem que cuinen 
un gall farcit (diumenge dia 28-12-1603), com a cosa extraordinària perquè el 
Pare Provincial visita el convent i és questió de quedar bé. En aquest cas s'hi 
inclou la relació d'espècies i requisits per farcir-lo: "-Ítem, per farcir los galls ... 
per lo Pare Provincial, mitja lliura formatge, y una lliura de panses, y mitja lliu
ra pinyons, y una onça de pebre." 

8.- Altres vegades són anomenades 'çafanòries'. 
9.- Salsa feta amb nous. 
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Escudelles 

Les escudelles o sopes vegetals fetes d'"herbes", llegums i hortalisses són 
molt variades. Hi crida l'atenció la presència de fruits secs, arròs amb llet d'a
metlles -<J.ue avui és un plat de postres- l'"olla podrida", plat castellà: escu
della de naps, cols i xirivies; de fideus; d'avellanes; d'arròs; de farro; de ciurons; 
de ciurons amb avellanes; de sèmola; de pèsols; de · pèsols amb una lliura 
d'arròs; d'ametlles; de blat; de naps i alls; olla podrida (30-12-1603); de cara
basses amb una lliura de pinyons; de ginestada, de cebes amb sis diners de 
safrà; de farina d'arròs, d'arròs amb llet d'ametlles, de guixot, etc. 

Les postres són variades: "formatge, postre de cards, etc. A dinar figues, i a 
sopar olives; olives de casa, formatge i olives; pomes; castanyes de casa (24-12-
1602)." 

Altres apuntaments curiosos 

En aquesta cuina no hi manquen les compres de fruits secs com les amet
lles, la mel com a endolcidor, la carn amb la qual feien caritat per a l'hospici: 
"Deu dinés de carn per lo hospici (25-4-1601)". Destaco també, entre les com
pres, alguns articles Ja presència dels quals es van repetint d'una manera con
tinuada: plats, planter per a l'hort, espècies, els capons, codonyat, etc.: 

-Tres dotzenes de plats, una caçola (24-12-1600) 
- Ítem, per mitja dotzena de escudelles xiques, y una dotzena de plas. 

Ítem, una olla, sis diners (23-12-1603). 
-Una mesura de sal prima (27-4-1601) 
-Ítem mil cebes per a plantar (27-4-1601) 
- Peix per Jo refetor 
- Ítem, tres parells de capons, a 8 sous lo parell 
- Ítem, ametlles y sucre per algunes escudelles espessas per malalts 09-

12-1603) 
-Sucre y cañella per l'escudella (25-12-1603) 
- Ítem, una onça de pebre per la taula del Pare Provincial 
- Ítem, per una capça de codonyat de sucre per lo pare lector Fr. Joan 

Guasch. 

La matança del porc 

Pels volts de Nadal, el 19 de desembre de 16o3, maten el porc per assegu
rar-se una provisió de carn fresca i salada, botifarres i embotits, que en aquella 
època es menjaven molt especiats. Heus aquí la descripció de les despeses: 

- Ítem, per fer matar los dos tossinos a un carnicer, y per fer les botifarres 
y llangoniçes, y per salar los becons ... lO reals 
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- Ítem, per 8 onças de pebre i per fer les botifarres 
- Ítem, quatre onças cañella per lo matex effecte 
- Ítem, 3 onças gingibre per lo mateix effecte 
- Ítem, una onça clavells 
- Ítem, a una rentadora per netejar los budells dels tossinos 
- Ítem, mitja cartera de sal molta de Cardona 

Neules i torrons 

Pel Nadal de 1603 es permeten la sensualitat i la golafreria de menjar neu
les i torrons, confits, etc.: 

- Ítem, per una lliura de torrons y per una llliura de dragea 10 y canye
llons"". 

- Neules, doscentas y sinch lliures, torrons ... Neules, cent y sinquanta, y 
sinch lliures de torrons (26-12-1603). 

La clareia i l'hipocràs 

En determinats dies de l'any, durant algunes festes litúrgiques els convents 
i els canonges de les catedrals elaboraven dues begudes aromàtiques: la clareia 
i l'hipocràs. La clareia es preparava amb vi, mel i espècies aromàtiques. 
Eiximenis aconsellava que per suportar aquells freds tan rigorosos hom prepa
rés "clarea amb neules e piment per tota la ivernada". Vegem la llista d'ingre
dients que entrava en la confecció de la clareia: 

Especiès i mel per la clareya (Dissabte 21-12-1602). 
- Ítem, per fer la clareya una lliura de cañella, y una onça de pebre, y una 

onça de gingibre, y 12 lliures de mel. Val tot 1 lliura 18 sous. 

Vi procàs 

El dimecres 24 de desembre de 1603 els frares dominics elaboren el vi 
procàs o hipocràs, un altre reconstituent nadalenc, anomenat així perquè hom 
atribuïa la seva invenció a Hipòcrates. El frare Miquel Agustí, de Banyoles, 
aconsellava en el seu llibre Secrets d'Agricultura: "Quan la dona està en treballs 
de parir.. . és bo donar-li pa banyat ab vi procràs." 

- Ítem, un brocal de vi procàs per lo Pare Provincial e per son compan
yó .. . - Ítem, amelles y amidó y aiguarròs12 per la escudella del Pare Provincial. 

10.- Confits petits fets d'anís o ametlles amb granets de coriandre, coberts amb un embolcall de sucre. 
11.- Confit lleuger que dins té un trosset de canyella o de confitura de poncem. 
12.- Aigua de roses destil-lada. 
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El convent dominicà de Peralada13 

La documentació conservada del convent dominicà de Peralada, també ano
menat de Nostra Senyora del Roser (1578-1835), potser no tan detallada i precisa 
com la del convent de Girona, és també molt interessant. Aquí les despeses, de 
caire més miscel·lani, apareixen consignades per setmanes. La compra es fa cada 
dilluns, durant la segona feria. 14 Hi trobem notes de despeses sobre desplaçaments 
de frares, per cardar i ftJar la llana, sobre la compra de paper, cera, candeles, paga
ments de soldades als servidors del convent, compra de fruits secs (panses, pin
yons), per refer un matalàs, per la compra de dotze centes cebes per replantar 
(maig de 1606), per l'adquisició de plats, llibrelles, gresales, jornals per tirar gar
bes, batre ordi, mill i civada, compra de carn de bou pels treballadors, femar, la 
compra de una dalla, llibres, per arranjaments fets a la cuina el 16o8, etc. 

Com que el vi -després del pa- és un dels elements bàsics de l'alimen
tació de l'època, sovintegen en aquests manuals les notes sobre les feines agrí
coles als vinyers del convent, i en d'altres que tenien arrendats. Sovint poden 
les vinyes i parres dels moscats, morgonen la vinya (colguen serments perquè 
produeixin ceps nous), lliguen redortes (sarments, branques de ceps), veremen 
la vinya de la casa conventual, i la de la senyora Domènega. 

Els dominics de Peralada també consumeixen requisits en festes assenyala
des: torrons i neules per Sant Martí i Nadal, quan el gener de 1607 els visita el 
Prior de Girona. Compren dos pollastres per Carnestoltes; pollastres i perdius 
per la festa del Sant Rosari (maig de 1608), capons i colomins per la del Roser 
d'aquest mateix any. Per les festes de Nadal de 1606 compren perdius i capons. 
També maten el porc:- "Per una lliura de pebre per les botifarres y sobresa
des, y per dos onses de clavells set reals". És curiós aquest esment tan reculat 
a la sobrassada, en terres gironines, que pel que sabem és una preparació d'o
rigen italià que va fer fortuna a les Illes. Moltes anotacions ens permeten conèi
xer d'on procedien els productes consumits. Així, els cards i sucre vénen de 
Girona; la cera blanca, els ciris, el pebre i les ametlles són de Figueres; els for
matges provenen de la Selva, Queralbs i Mallorca; la sal, de Roses; una partida 
de vi es compra a la jonquera (1608). El setembre de 1608 adquireixen un barril 
de sardina a un home de Cadaqués. L'oli prové de Vilabertran. 

Ja per acabar, reprodueixo alguns apuntaments, escollits una mica a l'atzar, 
tal com hem fet en exposar alguns detalls de la vida quotidiana del convent de 
predicadors de Girona: 

13.- Fr. Narcís CAMÓS, jardín de Maria, reedició de l'Editorial Orbis, Barcelona, pàg. 170. 
14.- Llegim en el Diccionario de la lengua de Sebastian de Covarrubias, de 1611, aquesta explicació 
sobre la denominació de "feria": "La Yglesia Catòlica en su kalendario comando los días de la sema
na, por desechar los nombres profanos delia, de Luna, Marte, Mercurio ... Nosmros la empeçamos por 
domingo, día del Señor y los demas días nombramos segunda feria , tercera feria .. . ". 
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Feria 2 et 7 de novembre de 1605 [Dilluns de la setmana segona) - Capons, 
perdius, sucre, dragea y canyellons: "Per tres parells de capons y un parell de 
perdius, una lliura de sucre, una de dragea y mija de canyelló per la vinguda 
de M. Pare Provincial. 

Feria 2 et 14-11-1605: - Per quatre lliures de bou per los mossos y sem
brados sis sous. 

Feria 2 et 21-11-1605: - Fra Hierònim anà a fer la aplega del arròs a 
Torroella de Mongrí, quatre sous. 

Feria 2 et 19-12-1605 : - Per deu lliures de tosino fresch una lliura un sou 
y vuyt diners. 

Feria 2 et 23-12-1605: - Per lo tosino comprarem en Figueras ... lo qual 
pessa sexanta y dos lliures ... sis lliures y sinch sous. 

Feria 2 et 2-5-1606: - Per un parell de capons per als capellans que vin
gueren ajudar-nos al ofici y professó de Nostra Senyora del Roser quatre reals ... 
Per dos gallines y dos formatjes quatre sous y onze diners. 

Transcric unes quantes anotacions d'un lligall de despeses on consta el que 
ha pagat el convent de Girona per la manutenció d'uns frares malalts, hostat
jats a la ciutat, que pertanyien al convent de Perpinyà. Com aneu a llegir, els 
hostes són ben peixats amb pollastres, peix (escórpora i rogers), tords, bescuits, 
malvasia, etc. En trobar-se a Girona durant les festes nadalenques hi ha un 
apunt sobre el consum de torrons i fruits secs. 

Memoria de lo que deu lo Convent de Predicadors de Perpiñà al Convent de 
Predicadors de Girona per los gastos ha Jets en las personas del P Me. Arnet sent 
prior, y los PP Hierònim Martí y Fr. lbomas Manalicb, stant assignats en dit 
convent de Pe1pinyà, per trobar-se malalts en est convent de Girona, estret i 
gasto dels llibres del present convent y memorials dels apotecaris autentichs de 
que donam ... conforme ho ba vist lo Reverent Pare Fr. Gerònim Roca, avuy prior 
del convent de Perpinya. Fet a 13 de juny 1647. 

Primo lo P. Me. Arnet sent prior a Perpiña des de quatre de octubre 1641 
fins lo janer de 1642 ha gastat trenta un parell de capons y gallinas que a dif-
ferents preus vale ...... . . . ..... .. ...... . 12 lliures .6 sous 7 diners. 

Ítem, anse parells de pollastres a differents 
preus vale . . ..... . ......... ...... . : . . 2 11 ... S s 

Ítem, set dotsenas de ous del dia valen . . . . . . . . .1 11 . . .1 s 
Ítem, set cuartons de vi y malvasia . .... .... ... 1 li .. . 6 s 
Ítem, tres lliuras de bescuyt de ous . . . . . . . . . . .1 li . . .4 s 

15.- AHAG , X.1.2.2. 
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Una lliura, una onsa de guindas . .... . ........ . ..... 14s 
Dos lliuras, vuyt onsas de suera . . . . . . . . . . . . . .1 ll . . .1 s . . . .4 d 
Una onsa de salsa clavells y canella . .. ............ . .4 s .... 2 d 
Un masapà ..... . ...... .. .......... . . . . ......... .... 6 d 
Y quatre lliuras de aygua de buglosa .. . . . ...... . ... . 2 s .... 8 d 

que tot junt summa... . . ...... . .. .... . ... 3 ll ... 6 s .... 8 d 
Ítem, per gasto de moltó, prunes i pomes 

a mes de l'ordi . .... .. .. . .. . ... ........ 2 ll ... 2 s ... . 7 d 
Ítem, per torrons, panses, ametllas, carts, ordi, y flor cordial . . 7 s . . . .8d 
Ítem, per scórporas y roges ....... ... .. . .. ... . .. . . 3 s . . .. 4 d 
Ítem, per set lliuras de mel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S s . . . .3 d 
Ítem, per dos tors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 d 
Ítem, per trenta dos lliuras de neu ..... ... . .. .. . . ... Ss .. .. 6 d 
Ítem, Fr. Hierònim Martí ha gastat del des 

10 de febrer 1642 flns a 20 de dit mes tres 
parells de capons a differens preus . . . . . . . . . . .1 11 . . . . . . . . . . 9 d 

Ítem, bescuyt de ous, una lliura que val ............. ... . . ... 8 d 
Ítem, una dosena y mija de ous del dia .... . . .. . . . .. .. 6s. . ... .4d 



n8 

----- -- - -----........ 

UN CIUTADÀ HONRAT DE VIATGE 
A LA CORT DE MADRID (16~4y 

"Ofid de burgès: menjar, beure i no fer res." 

EL MES DE MAIG DE 1654, El MERCADER FRANCESC BURGUÉS, QUE VA OCUPAR CÀRRECS DE 

responsabilitat a la corporació municipal de Girona, fou designat ambaixador 
extraordinari d'aquesta ciutat a la capital del regne, en temps de Felip IV de 
Castella, perquè hi anés a resoldre diversos assumptes que demanaven un nego
ciador hàbil i competent, compromís aquest que l'obliga a fer-hi una estada molt 
llarga que· no he sabut acabar de precisar. En un acord del 23 d'abril, que apareix 

1.- jeanne ALI.ARD, La cuisine espagnole au Siècle d 'Or, "Mélanges de la Casa de Velazquez", 1988, 
vol. XXIV, pàgs. 177-190. Prim BERTRAN I ROIGÉ, Un viatge per la Catalunya Nova al 1409, 
"Cuadernos de Historia Económica de Cataluña", XIV, març de 1976, pàgs. 63-77. Íd., /..es despeses del 
Gran Prior de Catalunya de l 'Ordre de Sant joan de jerusalem (1419), "MisceHània de Textos 
Medievals", 6, Barcelona, 1992, pàgs. 165-196. M. DEFORNEAUX, La vie quottdienne en Espagne au siè
cle d'Or, Pañs, Hachette, 1%4. DD.AA., La vida quotidiana en la España de Vekízquez, dir. per josé 
N. Alcal:í-Zamora, Madrid, Temas de Hoy, 1989. josé MARIA DÍEZ BORQUE, La vida españo/a en el 
siga de Oro segun los extranjeros, Ediciones del Serbal, Barcelo~a. 1990. R. GARCÍA cARCEL, La vida 
en el Sigla de Oro, Madrid, Cuadernos Historia 16, 129 i 130, s/ d . N. LUJAN, La vida quotidiana en el 
Sigla de Oro español, Barcelona. Edit.Planeta, 1988. Francesc A. MIQUEL, Viatge a Catalunya d 'un con
seller del rei de França l'any 1603, Rafael Dalmau, 1967. ]. A. MARAVALL, La cultura del Ba"oco ... 
Barcelona, Ariel, 1975. Flocel SABA TÉ, Un sistema alimentari de viatge a la segona meitat del segle XIV, 
"CHACA", ll , pàgs. 371-385. Ferran SOLDEVILA, Pere el Gran, JEC, Barcelona, 1995. [Comptes de la 
casa de l'Infant Pere, pàgs. 428 i ss). L. PFANDL, Cultura y costumbres del pueblo español en los siglos 
XVI i XVII. Introducción al estudio del Sigla de Oro, Barcelona, Araluce, 1942. 
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consignat en el manual d'acords corresponent de la corporació municipal, llegim: 
"Deliberarunt... que.s fassa la pòlissa a Francesc Burgués de les sinch centas 

doblas segons delibera lo concell general celebrat a XX del corrent per lo viatge 
ha de fer a la cort, y axi mateix pactes que sempre que als senyors jurats apare
xera dexant a sa señoria per a que lo diner lo remetam de la manera més con
venient. .. Que lo senyor administrador de la taula de la present ciutat de son 
compte fassa bonas a Francesc Burgués, ciutedà de mà major, mil y sis centas lliu
ras per lo valor de sinch sentas doblas que ab dit concell se ha deliberat entre
garli a obs de anar gastant lo que sie necessari per lo viatge ha de fer en la cort 
del Rey Nostre Señor (que Déu Guarde) com a síndich de la present ciutat".2 

La personalitat de Francesc Burgués 

Francesc Burgués fou un mercader que per mèrits adquirits arribà a ser ciu
tadà honrat girorú. Provenia del poblet d'Estanyol, on tenia la casa pairal, i va 
ser jurat de la ciutat de Girona en els anys de 1651, 1662 i 1667, i jurat en cap 
en 1670. Va morir en 1684.3 

jeroni del Real (1592-1683), jurat en cap de la ciutat de Girona, interessat 
en els temes del govern municipal, ens ha deixat a la seva impagable Crònica, 
on retrata la societat catalana i gironina de l'època, un apunt d'aquest viatge: 

"A virlt-y-sis [d'abril) envià la ciutat a Francesc Burgués, ciutedà, a Madrid, 
per alcansar algunes mercès, y més considerable fou que sa Magestat concedí 
un privilegi de que sos ciutadans fossen com los de Barcelona, honrrats ab las 
mateixas honrras y perrogativas."4 

De raó d'aquest llarg desplaçament, en unes condicions de viatge que avui 
ens semblarien impensables, com que Burgués havia de justificar uns diners 
avançats per cobrir despeses personals durant el trajecte i la seva llarga estada 
a la capital,S havia d'apuntar minuciosament, dia a dia, tot el que gastava en un 
quadern6 de viatge. Les anotacions que fa, molt esquemàtiques, sobre menjar i 

2.- Manual d'Acords de 1654, fol. 102- 102v. 
3.- joan BUSQUETS DALMAU, La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Ajuntament de Girona
Abadia de Montserrat, voi.II, 1994, pàg. 279. El penetrant estudi de Busquets, juntament amb l'edició 
de la crònica de Jeroni de Real (1626-1683), jurat en cap de la ciutat de Girona, permeten conèixer 
millor la història de Catalunya i de Girona, en panicular durant els segles XVI I XVII. 
4.- J. Busquets, op. cit., vol. 11 , pàg. 362. 
5.- Al Uarg del manual d 'acords corresponent a 1564 trobem copiades moltes canes i informes polí
tics que Burgués enviava des de Madrid, en els quals posa els jurats de la ciutat al corrent de les entre
vistes i les gestions que li havien estat encomanades. En alguns d 'aquests informes sovintegen algunes 
curiositats de la vida a la con, els ambients madrilenys, les seves anades a les "corrides" de toros, etc. 
Més endavant pensem donar a conèixer aquesta correspondència. 
6.- AHAG, IV.5.4. núm. 28. llibre del que.s gasterà lo temps que lo P. Francesc Burgues sterà en la vila 

de Madrit comensant als XXJJ de maig 1654. 
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beure, enmig d'altres apuntaments, ens descriuen diversos aspectes de la vida 
quotidiana: compra de calçat i vestit, la cura personal, la compra de llenya, d'a
tuells de cuina, fer la bugada, alimentar el servei, la compra de paper per 
escriure els seus informes, etc. 

La lectura de la llibreta on anota les despeses alimentàries obre una sèrie 
d'interrogants, més enllà de les estadístiques i percentages sobre el valor i 
volum de les despeses. Els apunts tenen un seguit de limitacions per al seu 
estudi que, tot seguit, enumero: a) Ens dóna el preu total del producte però no 
la quantitat que en pren o en compra, fet que impossibilita conèixer el seu cost. 
b) No queda prou clar qui l'acompanyava en el viatge, i on aconseguia els que
viures. e) No diferencia l'àpat de dinar del de sopar. d) No anota les fondes o 
hostals on s'atura, quin preu paga per dormir i alimentar el bestiar. e) Tampoc 
no hi ha cap referència a com cuinava, quin sistema alimentari seguia, els hora
ris dels àpats, el seu contingut i distribució, etc. D En aquesta llibreta, l'única 
que ens ha pervingut, Burgués no justifica les despeses del trajecte de Girona 
a Madrid, que ens serviria per analitzar les oscil·lacions de preus sobre un 
mateix producte una vegada s'ha instaHat a la capital. 

Malgrat aquestes mancances, el quadern amb la relació de viatge, que 
comença el 22 de maig de 1654 i que s'interromp el 18 de novembre d 'aquest 
any, té un innegable interès per conèixer de primera mà alguns aspectes per
sonals de la seva vida, per saber quin tipus de menjar comprava aquest jurat 
gironí, que en molts aspectes ens és encara massa desconegut. Quin era el seu 
entorn familiar? Quina vida portava a Madrid quan acabava les gestions oficials? 
On vivia exactament? Després de la data en la qual s'interromp el viatge, hi ha 
en el quadern tretze folis en blanc, i recomença una altra anotació amb apunts 
i notes complementàries que van del 26 de maig al 20 de novembre de 1654, 
entre les quals figuren les racions alimentàries que donava als criats (Francisco 
i Bernat), al cotxer, etc. Trobem també algunes despeses sobre la seva assistèn
cia a les "corrides de toros", estrenes per les criades, pel "serbey" . La seva esta
da a Madrid fa que escrigui més d'un castellanisme. Per exemple escriu 'limón' 
per llimona. La riquesa de notícies i les dades que aporta fa necessaris, un altre 
dia, la transcripció i l'estudi del document sencer. En aquest apartat ens acon
tentem de fer-ne un petit resum. El manual d'acords7 transcriu una Carta rebu
da de Francesc Burgués en la qual diu: "ja la estapheta passada escriguí a V.l. 
com era arribat a esta cort als 20 del corrent, però fins vuy [30-5-1654] no puch 
donar avís de ninguna cosa". 

D'entrada transcric les despeses d'alguns dies esparsos, perquè el lector es 
faci càrrec de quin tipus d'anotacions feia Burgués mentre es trobava per terres 
de Castella. La compra de queviures potser ens indica que en preveure que la 

7.- Fol.188. 
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seva estada a Madrid seria llarga va llogar-hi una casa, una estada on s'ho cui
nava i s'ho amania ell mateix, perquè la compra de condiments, carbó, atuells 
i escombres és constant. Un cop instal·lat veiem que el pa, el vi i la carn no 
manquen mai a la taula, i que en pot comprar cada dia. 

Dimecres al primer de juliol [1654] 
Carn . .. . . . . . 2 lliures 3 sous 
Cansalada . . . . . . . . . . 4 
Cols i enciam . . . . . . . 3 
Pa .. .......... ... 2 
Vy .. ... ....... .. . 8 
Neu ... . . .. . ... ... 28 
Ammelles ... . .. . . . . 6 
Anis .............. 4 
Aigua . . ... ... . .... 12 
Per la casola . . . . . . . . 2 
Pebre ... . ......... 2 
Olly .. . ..... .. . .. . 2 
Vinagre .... .. . . . ... 2 
Sal . ... . .. . . . . . .. . 2 
Fruita . . . .... .. .. .. 2 
Carbó . . . . . . . . . . . . . 4 8 diners 

Dilluns a 17 de dit mes [agost] 
Primo carn . .... .. .. 19 4 diners 
Pa . . ............. . 8 
Tosino .... . .. .. .... 3 9 
Anís ....... . . ... .. 10 
Amellas . .. ......... 6 
Carbó .. . .. . ... . . . .. 2 2 
Cols . .. . ... ........ 2 6 

Composició dels menjars6 

Fruyta . . . . . . . . . . . . .6 sous 
Vi .. .... . .. ... .. .. 19 
Fruyta . . . .. . ... .... 6 
Neu .. .. ... .. .. . . . . 8 
Enciam . ..... . ... ... 1 
Oli .. . ...... . ... . .. 1 
Vinagre .... . . . . .. .. 1 
Sebas . . . . . . . . . . . . . .1 6 diners 
Vi blanch .. .. ... .. .. 3 
Sal .... . . .. ... ... .. 6 

Divendras a 2 de dit mes [octubre} 
Prim o pa . . . . . . . . . . . 7 sous 
Vi . . .. ......... .. . 12 
Neu . . . . .. . .... . ... 6 
Oli .... . .. . ... . . . .. 3 
Carbó . . . . . . . . . . . . . .1 6 diners 
Escudella . . . . . . . . . . .1 
Bachallà . . . . . . . . . . . .3 6 
Ous ....... ... .. . . . 8 
Fruyta ... . .. .. ... .. 3 
Meló .. . ...... .. . .. 2 
Cart . . . . .. .... . .... 3 
Nous, oli, vinagre ... . . 2 6 
Pebra .. ... .... . .... 1 
Un llimó y julivert . . . . .1 

Podem afirmar, sense equivocar-nos gaire, que Francesc Burgués pertanyia 
a un estament privilegiat que tenia en la carn i l'aviram la base de la seva ali-

8.- Per conèixer millor els costums culinaris i els hàbits gastronòmics espanyols a l'època del Barroc, 
vegeu el llibre de josé MARIA DÍEZ BORQUE La vida española en el sigo de Oro segun los extranjeros, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1990. Entre les moltes descripcions de viatgers estrangers, la que tes
timonia el portuguès Pinheiro da Veiga sobre com i què es menjava a Madrid (carns, aviram, fruites, 
etc.) ens serveix per comprendre millor alguns aspectes d'aquella jerarquia estamental, alhora que 
iJ.Iumina els apunts deixats per Burgués. 
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mentació. Per les dades que ens aporta podem qualificar la seva cuina d'urba
na, molt completa i variada. Al llarg de la llibreta veiem com hi ha una reitera
ció de les dietes riques en proteïnes, hidrats de carboni, vitamines, minerals, 
fibra, greixos, i que les fruites i verdures en marquen la temporalitat. La neu li 
serveix per refredar l'aigua, el vi , la fruita, per conservar el peix i la carn. Els 
divendres compleix amb els preceptes religiosos, i consum sempre ous o peix. 
D'altres vegades anota el "gasto que prenguí en Jo hostal", sense especificar 
quin tipus de despesa fa . El 8 de juny apunta que va va anar a sopar a 
l'"Esqurial". No queda prou clar si l'oli que compra el fa servir per amanir o bé 
per cuinar. Amb Ja cansalada podia obtenir greixos en el procés de cocció. He 
trobat també algunes compres de "mantega de coure las cassolas y trinxar". 
Algunes vegades anota una despesa "per coure la cuyxa", "coure la carn y la 
casola", "per la cassola", "per coure la cassola", "per trinxar", "per la cassola y 
picar" , que interpretem com la compra d'espècies, carn, oli o greix. En una 
altra, "per escudella", no sabem si es refereix a l'estri, o bé que compra llegums 
i carns per preparar l'olla. A Francesc Burgués li agraden les coses dolces. 
Sovint compra vi per coure peres i codonys cuits a Ja cassola, rosquilles, sucre 
bescuitat, llimonada, sucre rosat. Coneixia ja l'"axaicolata", un requisit importat 
d'Amèrica que a mitjan segle XVII no era encara gaire popular. 

El diumenge 24 de maig de 1654 compra carn sense indicació de quin tipus 
era, colomins, cansalada, enciam, cebes i alls, faves, pa, vi, bescuit, espècies, 
neu, olives, raves, uns diners per coure la carn -imaginem que eren espè
cies- i una cassola. Amb aquestes dades assajarem de fer el menú d'un dia de 
festa: amanida d'entrada, unes faves adobades amb cansalada i carn a la cas
sola, un colomí rostit de segon, i bescuit de postres. 

Queviures més corrents 
Amanides: enciams, cebes i alls, raves, olives 
Carns: carn sense especificar, cansalada, porc, moltó, cabrit, bou, conill 

(considerada carn de luxe) . 
Menuts: fetges, cervells arrebossats. 
Aviram: gallines, colomins, ocells, polles, perdius 
Ous del dia 
Peix: peix sense especificar, sardines, bacallà, arengades 
Llegums, cereals, hortalisses i herbes. faves, arròs, fideus, llenties, fesoles, 

pèsols, bledes, cols, carbasses, julivert, albergínies, verdura sense especificar 
Begudes. aigua, vi, vi blanc per coure les peres 
Espècies: anís, clavells, pebre 
Condiments: sal, sal prima, sal grossa, oli, vinagre blanc, agràs, mel 
Formatge 
Fruita: pomes, taronges, guindes, llimons, avellanes, cireres, meló, castanyes 
Fruits secs: ametlles, nous, 
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Fruíts dolços. confitures, peres confitades 
rebosteria: bescuits, xocolata 
Altres despeses. carbó, escombres 
Estris i atuells: ampolles, tasses, una pebrera, gerros 
Apèndix 

123 

Fem una petita estadística del que va comprar per menjar durant els mesos 
de juliol, agost i setembre, amb indicació dels productes consumits. 

La base de l'alimentació es troba en el pa, el vi i la carn, elements que 
monòtonament es repetiran cada dia. L'alternança d'aquesta cadència només 
respon a motius religiosos, al seguiment dels dies de dejuni i abstinència assen
yalats per l'Església. Cal apreciar, en primer lloc, l'observança general de l'abs
tinència de carn tots els divendres de l'any i durant tota la quaresma. Aquests 
dies la carn és substituïda pel peix o -ho veurem en poques ocasions- pels 
ous, i a vegades pel formatge. Pel que fa al dejuni, de manera estesa, es prac
tica el Divendres Sant i, sobretot, per les Témpores. 

Pa i vi 
Com he dit abans, la base de l'alimentació és el pa i el vi. Apareixen en el 

100 % dels àpats realitzats a tot arreu i a qualsevol hora. Sobre el pa no se'ns 
ofereix cap altra dada que la seva qualitat d'imprescindible en qualsevol àpat, 
entenent-lo sempre com un producte molt homogeni. El vi és l'altre aliment que 
es consumeix cada dia i en tots els àpats. No especifica si el vi que beu és rosat 
o negre. Tan sols s'observa una preponderància del vi i la distinció de compres 
de vi "per lo Batlle" o quan es tracta de "vi blanch", que es consumeix poc (21 
dies) i que a vegades utilitza per fer les peres confitades. 

Carn 
L'altre aliment bàsic, encara que no omnipresent pels motius religiosos 

comentats, és la carn. En els tres mesos estudiats, "lo senyor Francesc Burgués" 
menja carn 69 dies. En els documents no s'especifica de quina classe de carn 
es tracta. També menja, 12 dies, colomins i un dia pollastre, és a dir, aviram, 
que era considerat una menja delicada, apta tant per a les bones taules com per 
als malalts. Aquesta minsa rellevància dels coloms pot sorprendre si tenim pre
sent la gran importància de què gaudia la cria de coloms. Trobem també que 
compra un parell de gallines, carn que es consumeix tot l'any, mentre que el 
pollastre només es menja entre abril i setembre. També trobem que compra un 
parell de conilles (5 de juliol). I també consumeix carn de bou i de "tocino", 
però amb escassetat. Cal integrar en aquest apartat la cansalada i el fetge. Pel 
que fa a la cansalada, en menja 27 dies. No sabem si apareix sola o acompan
yada o combinada amb altres productes. En aquella època era típic que apare
gués com a acompanyament. Del fetge , sols podem dir que en menja només 
tres dies, dins el mateix mes, juliol. 
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Peix 
La importància de la distinció entre el peix - salat, fresc o fumat- no ha 

estat gens remarcada, encara que hom sembla estar d'acord que sovint fou infe
rior al consum de carn. El peix apareix amb caràcter substitutori de la carn 
segons el calendari litúrgic. Dels 15 dies que Francesc Burgués consumeix peix, 
en quatre ocasions no especifica de quin tipus de peix es tracta. La resta de 
dies, menja cinc dies bacallà i sis dies sardines. Pel que fa a aquests mesos, la 
varietat del peix no és gens àmplia. 

Les verdures i els llegums 
Els productes de l'hort, en la seva més àmplia gamma, apareixen en totes 

les estacions de l'any i en qualsevol època. 
enciam . ...... .. .. 74 dies, albergínies ... ..... 3 dies 
cebes ... .. . ...... 40 dies, carbassa .. .. .... . 22 dies 
raves ....... ...... 1 dies, fesoles .. . . . ...... 3 dies 
alls . . . . . . . . . . . . . .4 dies, cols . . . . . . . . . . . .19 dies 
escarola .. . . . . . .... 2 dies, bledes . ... ... . ... 11 dies 
Normalment l'enciam va acompanyat amb cebes, raves i a vegades amb alls. 

Ous 
Els ous són poc presents en els àpats de Francesc Burgués, ja que només 

en menja 25 dies. De vegades vegades els prepara "per aygua escaldada" o els 
compra "per lo senyor Geroni". 

Espècies, condiments 
Cal destacar la distinció que fa entre la sal prima i la sal grossa: 
Sal (sense especificar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 dies 
Sal grossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 dies 
Sal prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 dies 
Els altres productes són els coneguts per totes les cuines i per totes les èpoques: 
pebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 dies 
oli ... .... .... . ..... .. ... . .. . .. . . .. ... ..... ... 75 dies 
vinagre .... .. ... .. . . . .... .. . .. . ............ . .. 68 dies 
En aquelles èpoques podem observar que els menjars eren molt "forts", ja 

que a tot arreu hi posaven pebre. Cal afegir-hi el julivert -que sols apareix en 
dues ocasions- i també l'agràs, que apareix en 14 ocasions. L'agràs és el suc 
aspre que es treu de raïms verds i que s'emprava per a amaniment. 

Fruites 
Cal diferenciar la fruita seca i la verda. Els fruits secs són molt abundants. 

Apareixen sense especificar en 15 dies, i durant 40 dies es mengen nous, algu
nes de les quals són tendres. En els altres mesos apareixen també les ametlles. 
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Entre les fruites verdes, la varietat és àmplia. Segueixen les estacions de l'any i 
marquen la temporalitat. En aquests mesos trobem: fru ita sense especificar (71 
dies) , raïms (1 dia), melons (40 d ies), llimó ( 5 dies), peres (1 dia) i peres con
fitades (1 dia). 

Productes juliol agost setembre total de dies 
Cols ....... . . . . . . . .. 8 . .... .. . 9 .. . . . ... 2 . . ... . . 19 
Bledes . . . . .. . . . . . . . . 4 . ..... .. 3 . .... . . . 4 . .... ... 11 
Pollastres ... .. . . ..... 1 . .... . . .. - . .... .. . . - . . .. . . .. . 1 
Colomins ...... . . . . . .4 .. .. . .. .4 . . . . . . .. 4 . . . .. . . . 12 
Carn . .. . ..... . . .... 24 ..... .. . 21 . .. . . . .. 24 . .. . . . .. 69 
Bou .. .. . ... . . ... .. . 2 .. . .... .. - . . . .... . . - . . .. . .. . . 2 
'Tocino' . ... . . . . .. .. .. - . . . . .... 4 .. .. . . . . 1 . . ... . . .. 5 
Cansalada . . . . .. . . . .. 15 ... . .... 2 ... . . ... 10 ... .. . . . 27 
Pa . . . . . . .... .. . .. . . 34 .. . .. . . . 31 .. .. .... 30 .. . .. . . . 95 
Vi . ...... . . ..... . . . 25 . . . . ... . 21 . . . ..... 30 . . .. .. . . 76 
Vi blanc . .. . . . .. ... .. 6 . . . . . . . . 9 ... .. . . . 6 ... .. .. . 21 
Neu . . . . . . . . . . .. ... 31 . .. .. ... 34 . . . .. . . . 28 ....... . 93 
Pebre . . . .. . .. ... ... 21 . . . . . . . . 18 ... ... . . 22 . . . . ... . 61 
Oli . .. ........ . . . .. 21 ... .. . .. 29 .... . .. . 25 . ... .... 75 
Vinagre ...... .. .. ... 17 .. . . ... . 27 .. .. . . .. 24 . . . .. ... 68 
Sal . ... . . .... . . . . . . . 3 . . . ... . .4 .. ... . ... - . . . . ..... 7 
Sal grossa . ........ .. . 6 .. ..... . 3 .... . .. . 3 . . . . .. .. 12 
Sal prima . . . ....... . . 3 .... .. .. 3 . . ...... 8 ... .. ... 14 
Julivert ..... . .... . . .. - . ... .. . . 2 . ... . ... . - . .. . .. . . . 2 
Agràs . .. . . . .... .... . 1 . . ... . . . 13 ... .. ... . - .. . . .. .. 14 
Enciam ... . .... . . . . . 25 .. . ..... 23 .. . . . ... 26 ........ 74 
Cebes .. . ..... . . .... 14 ...... . . 14 . . ... . .. 12 . . . . .. . . 40 
Raves . . .......... .. . 1 . .. . .... . - . .. .. .... - . ..... .. . 1 
Alls . .. ....... . . . . ... - . ... . . . . 2 . . .. . . . . 2 ... . . ... .4 
Arús . .. . . .. . .. . ... .. 8 . . . ... . . 6 ... .. . .. . - .. . .. .. . 14 
Fruits secs .. .. . .. . ... . 9 ... ... . .4 . . . . . .. . 1 . . .. . ... 14 
Nous . .. . .......... . 6 ... . . . . . 9 ... . . . .. 25 . ... . . . . 40 
Sardines .. . . . . . ..... . 4 . .. . ... . 2 ...... ... - ..... . ... 6 
Peix . . . . . ... . . . ..... - ..... .. . 3 ... . . . . . 1 ..... .. . .4 
Bacallà .. . . .. . ... . ... - . . . . . .. .. - ... . . . . .5 ... . . .. . . 5 
Sucre .. . ... ..... . . .. 1 . . ... ... 2 .. . . . . . .4 .. . . . ... . 7 
Fruita . . . .. ... . .. ... 26 . . . ..... 16 .. . .. . . . 29 .. ... .. . 71 
Raïms . . . . . . .. . .. . ... 1 ........ . - . . .. .... . - . .... ... . 1 
Melons . . . ... . . . ..... - . ... . ... 14 ........ 26 . .. . . ... 40 
Peres . . .. . . .. . . . . .... - . . . . . . ... - ..... . .. 2 . . . .... . . 2 
llimó . . . . . . ... ...... - ...... . . . - . ... .. . . 5 ... . .... . 5 
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Fesols . . . . . . . . . . . . . .. 3 . . . . . . - . . . . . . . . .3 
Carbó . . ..... ..... .. 28 ........ 31 ........ 29 ... .. ... 88 
Arròs ..... .... . .. .. .4 . . . . . . . . . . .. ... . .4 .. ....... 8 
Formatge ....... 1 .. .. ... . . - ... . .... 2 ......... 3 
Escudella ..... .. 3 .. .. .... 10 ... .. . . .. - .. ...... 13 
Fetge ... ........ .... 3 . . . . . . . . . . . ...... . - .... .... . 3 
Carbassa .. . . . ... . . .. 10 ........ 10 ........ 2 .. ...... 22 
Escarola ........... . . . - . .... .. .. - . ... .. .. 2 .. .. .. ... 2 
Albergínies . .. ... . . .... - . .... .. .. - .. . . . ... 3 . . .. .. .. . 3 
Pastissos .. . . . ... . .. .. 1 . ... . .... - ....... .. - .. . . ..... 1 
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"Me n'aní a casa a pèndrer xocolate 
ab un padàs de torteU" 

BARó DE MALDÀ 

DES DE QUAN ES MENJA EL TORTELL, AQUESTA MASSA DE FARINA I OUS QUE TÉ UNA FORMA 

anellada? Joan Coromines el fa derivar de l'antic torta, pastís, d'origen mossà
rab. En català es documenta al segle XVII en el Diccionari de Lacavalleria, i en 
un romanço d'aquesta època, recollit al segle XIX per Manuel Milà i Fontanals. 
En canvi el Diccionari Alcover-Moll el testimonia en una data molt més tarda
na. Segons els seus redactors apareix.per primera vegada a la nostra llengua en 
una obra de Josep Pla, Viatge a Rússia. Així, els famosos tortells de Reis o de 
Rams tindrien entre nosaltres una documentació històrica exigua . 

Un servidor ha trobat aquest present a les pàgines del Calaix de Sastre de 
Rafael Amat i de Cartada, baró de Maldà, senyor d'aquell casal barceloní de fmal 
del segle XVIII . Al cap i casal de Catalunya, durant la festa de sant Antoni Abat, 
que l'Església celebra el 17 de gener, es feia la "fira del turrat de tortells".1 El 
famós baró també els tasta per la festa de sant Mateu a Esplugues 0782). Sabem 
que a Bàscara2 es fa una fira del tortell, però no he trobat la documentació que 
demostri que aquesta tradició tingués uns vestigis molt antics. 

En aquest sentit en el Manual d'Acords de 1637,~ conservat a l'Arxiu Històric 
de l'Ajuntament de Girona, hi ha consignada una nota capdavantera per la qual 

1.- OO.AA., Costums i tradicions religiosasdeBarr;elana, Calaix deSastre, Akribos Edicions, 1987, pàg. 18. 
2.- Albert RIERA PAtRÓ, El mercat dels tortells, origen i tradició, Ajuntament de Bàscara, 1987. 
3.- Factura de despeses. Apareix després del fol. 115. 
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sabem que un pastisser local presenta una factura per 80 i 64 tortells, respecti
vament, que ha fet per encàrrec dels senyors jurats de la ciutat. Aquestes lla
minadures es van consumir durant la vigília de Rams i per la festivitat de Dijous 
Sant. Ara per ara , i mentre no ho desmenteixi una altra documentació més recu
lada , la tradició de menjar el famós tortell de Rams té a Girona més de tres
cents cinquanta anys d 'antiguitat. 

Compta dels torteUs que jo Antoni Semir, pasticer de Gerona, tinch 
pastats per los senyors jurats en lo any 1637 
- Primo per la vigília del Ram vuytanta tortells, dich ... 80 tortells. A rahó 

de setza diners la pessa valen 5 lliures 6 sous 8 diners . 
- Ítem lo dijous Sant xexanta y quatra tortells, dich ... 64 tortells. Valen 4 

lliures, 5 sous 4 diners. 
[Total) .... 9 lliures 12 sous 
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DEL SEGLE XVII 
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"Viatge esguerrat, 

a casa aviat" 

A COMPANYEM PER UNS MOMENTS UNS PERSONATGES ANÒNIMS DEL SEGLE XVII, EN ELS SEUS 

desplaçaments per motius de treball. Aquests homes van cobrar unes dietes, fet que 
els obliga a justificar uns àpats i altres despeses de viatge que llavors havien de pre
sentar a qui els havia encomanat una feina. D'aquí que el propi interessat o un 
escrivent anoti de forma detallada i precisa el que s'ha gastat. Els documents de 
vegades no són prou explícits, i no sabem on s'aturaven, què menjaven, quines 
quantitats van demanar, quantes cavalcadures menaven, etc. Tot i aquestes man
cances, se'ns obren algunes clarícies sobre el seu particular calendari alimentari. 

En el primer exemple, extret d'una comptabilitat de 1667, hi figuren els comptes 
per les despeses del trasllat d'un orgue, construït per l'honorable Francesc Galtanes, 
que viatjà des de la vila de Centelles a l'església parroquial de Sant Pere de Ripoll. 1 

En conjunt el trasllat va costar 7 lliures, 7 sous, 8 diners. Un home i el seu ajudant 
fadrí van fins a Centelles a buscar un orgue. Allí sembla que conviden l'organista. En 
aquest cas el viatge comportava despeses d'hostal, de llit, gra i palla per a les caval
cadures, el lloguer del matxo que es veuen obligats a ferrar, etc. Hi ha despeses per 
sopar, pa i vi, d'aiguardent que es prenia al vespre i per esmorzar, tal vegada per recu
perar forces. Pel que fa al beure, consisteix ben sovint en un àpat suplementari, una 
parada per recuperar energies. De la relació, sorprèn que els costi gairebé el mateix 
un sopar que l'aiguardent que tots dos beuen al vespre. En aquest esquema també 
crida l'atenció l'abundància d'alcohol que prenen juntament amb l'organista. 

1.- josep MAlDEU, Trasllat d 'un orgue, "Catalana", 9-2-1919, núm. 44, pàg. 117. 
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Comte del que tinch rebut per mans del reverent josep Pux per anar 
ha serquar lo orgue. A més de la civada i palla per les cavalcadures 
Ítem, ha St. Pòlit per beura . .. ..... . ... ....... 2 sous 
Ítem, per sopar nosaltres .... . ....... .... .... 9 sous 
Ítem, per aiguardent lo fadrí y io al vespre . . . . . . . .8 sous 
Ítem, per aiguardent per lo fadrí al matí . . . . . . . . . 4 sous 
Ítem, ha Sentellas per lo dinar del fadrí hi yo .. . .. 20 sous 
Ítem, quant aguí carregat per refresch 

del qui nos ajudaven y nosaltres .... .... . .... 2 sous 
Ítem, ha coll de Malla per una masura 

de sivada y altre de faves ............... . .. 2 sous .... 6 diners 
Ítem, per sopar nosaltres ... . .. . . ........... . 9 sous 
Ítem, aiguardent nosaltres y l'organista .... . .. .. .. 2 sous .... 6 diners 
Ítem, per asmorsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 sous 
Ítem, a Oris per beura lo organista y nosaltres ..... 2 sous 
Ítem, per pa y vi per la gravolosa . ......... .. . . 3 sous 
Ítem, per farrar lo matxo d'en Niubó ... ........ . 2 sous 
Ítem, per lo lloguer del rossí de Benet Eubinas. . .. 12 sous 

Inspeccions als molins de la ciutat 
En un segon cas de feina o de lleure uns funcionaris municipals gironins 

van a inspeccionar i/o inaugurar, en dues ocasions, uns molins la ubicació dels 
quals no he sabut identificar. Deixant de banda la sèquia Monar, la majoria dels 
molins fariners o paperers de la ciutat estaven situats a Pedret, prop de l'hos
pital de Sant Llàtzer. Cap a la fi del segle XVI i fins a 1620 el govern de la ciu
tat decideix, a poc a poc, municipalitzar i refer aquestes centres de producció 
que fins llavors eren de propietat particular. Com que s'hi portava a moldre el 
blat, i aquest era un aliment de primera necessitat, les autoritats municipals2 

n'assumeixen el control i l'explotació per tal de fer front a les moltes penalitats 
que sorgien a cada moment. D'aquesta manera s'asseguraven que treballarien 
sense interrupció per tal d'evitar crisi de subsistències. 

La primera inspecció es fa durant el mes d'octubre de 1638, i la segona 
durant el novembre de 1696. En tots dos casos desconec el nombre de perso
nes que hi van anar. Com podem llegir per Ja relació de les despeses, sembla 
que fan uns àpats al seu gust, regalats, de festa grossa, ja que mengen capons 
i altres delicades aus de ploma (tords, perdius), carn de moltó, una tortada 
(massa de farina pastada amb ametlles mòltes), fruita seca, taronges, melons, 
formatge, etc. Beuen vi blanc i claret. Si hem de jutjar per l'olla que compren, 
la cansalada i les espècies, molta d'aquesta carn la van cuinar guisada. 

2.- Narcís CASTELLS, La municipalització dels molins de la ciutat de Girona (1581-1620), "Revista de 
Girona", núm.IOO, 1982, pàgs. 233-240. 
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Comta del que jo Francesh Puget, clavari menor de la ciutat, 
tinch gastat y pegat per la anada feran[t] los senyors jurats 
lo dia 20 de octubre en la resclosa real. 3 

Prima per 4 lli u ras carn de moltó ... set reals dich ..... 14 sous 
Ítem, per eis capons, quinze reals dich ... . ... . 1 lliura 10 sous 
Ítem, per 4 parells de colomins 

a 5 d. lo parell, deu reals . . . . . . . . . . . . . . .1 lliura 
Ítem, per vuit corrons de vi claret 

a 3 d. lo cartó ... dotze reals dichs . . . . . . .. . 1 lliura 4 sous 
Ítem, 18 mitjenas, sis reals dich .. ... .... . . .. ... . . 12 sous 
Ítem, per lo sucre, pebra, salsas y demés espesias 
se prengueran en casa mossèn Casas, dotze sous dich . . 12 sous 
Ítem, per la fruyta y un formatje ... nou sous dich . . . . . 9 sous 
Ítem, per neu tres sous y quatre [diners) ... dich . ... .. . 3 sous. 4 diners 
Ítem, per lo cotxo anaran los dits senyors 

jurats quinsa reals an en Montaner .. .. . . . . 1 lliura 20 sous 
Ítem, per lo loguer de 6 cavalcaduras dotse reals 1 lliura 4 sous 
Ítem, lo servey de la casa eis reals . . . . . . . . . . . . . . . . 12 sous 

[Total) . . . 9 lliures 20 sous 4 diners 

11 
Compta de la visita als molins nous feta a pòlissa4 als 13 novembre 1696s 
Nota de lo que tinch gastat 
Per tres dotzenas de torts ... .. .... . ... . .. .. 1 lliura 
Ítem quatra parels y mig capons .......... .. 6 
Ítem set parells de perdius ....... . .. . ..... 9 
Ítem per carn de moltó ... . .. . .. . ....... . 1 
Ítem dos tortradas6 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
Ítem per pa ... . ............. .. ....... 1 
Ítem per vi sis corrons y mig y sis dines a rahó 

de 7 d. lo corró 2 .... . .. . . .. . . . . ..... 2 
Ítem per vi blanch 1 corro y dos sous y sis 

a rahó de 10 sous lo corro ....... . ..... 1 
Ítem un garrafó de vi claret que 

prenguí en casa de Buxet . . . . . . . . . . . . . .1 

3.- AHMG, 1638. Document incorporat abans del foli 129. 
4.- Document justificatiu d 'un contracte. 
5.- AHMG, Recursos, impostos, 1.3.3.2. Lligall 6. 

8 sous 
3 
6 
8 
4 
3 

7 

2 

1 

4 diners 

6 

6.- Massa de farina fina pastada amb ametlles mòltes, rovells d'ou i sucre, sovint farcida de confitura. 
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Ítem 26 u de neu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ítem per 4 dotzenas pansas a rahó 

de 2 s. 4 d. la dotzena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ítem tres dotzenas de taronjas . . . . . . . . . . . . . . 
Ítem per lo ques tingué de manester per la olla . . 1 lliura 
Ítem per canselada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ítem per sal i oli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ítem per tres jochs cartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ítem per tres melons .. . .. . .... ... ...... . . 
Ítem per carbó y llenya .................. . 
Ítem un formatja . .. . .. . . .... . . ...... ... . 
Ítem per 4 beyres7 

•• • • ••• •••• • •••••••• •• 

Ítem 1 u y mitja anís .. ........ . . . ... .... . 
Ítem per species .... . ..... .. ......... .. . 
Ítem per tres plats . . ......... . .. . ..... . . . 

8 diners 

9 sous 4 
6 
4 
4 
7 
9 6 
7 
7 

8 
8 
9 
3 

6 

36 lliures 4 sous 10 diners 

En el quart i darrer desplaçament presentem el cas d'un escrivent de la vila 
de Figueres que en 1696 viatja a Girona perquè havia de resoldre, per compte 
d'un tercer, uns assumptes burocràtics. Aquesta documentació figura en el 
Llibre de comptes i de conductes de Salvador Guilló, escrivent de la vila de 
Figueres (1682-1723} 

Salvador Guilló ha de llogar i alimentar una cavalcadura, i fer nits en un 
hostal de Girona, el nom del qual ens amaga. Malauradament no es indica res 
del trajecte de Figueres a Girona. Un cop a lloc, sabem que per menjar i beure 
gasta una lliura diària. Llàstima que no ens faci saber el que menjava . També 
desconec si el dormir anava inclòs en el preu de la manutenció. 

"Més per 4 dias he vagat en anar a Girona per presentar una súplica al sr. 
Intendent per part de dit Barris ... 

Ítem, tinch gastat per lo lloguer de una cavalcadura per anar ha fer dita 
diligència a Gerona 2 lliures 8 sous. 

Ítem, per mon gasto de menjar y beurer en lo hostal ha Gerona tinch gas
tat quiscun die una lliura, que en tots dits 4 dias son 4 lliures. 

Ítem, per lo gasto de gra per la cavalcadura per dits 4 dias, 1 lliura, 12 sous. 
Ítem, per lo gasto de la palla 6 sous a la nit, y 6 sous lo die 1 lliure 12 sous. 

7.- gots. 
8.- AMG, IV.5. núm. 35, fo!. 89. 
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"A on no hi ha vi, no va el fadri" 

L'HISTORIADOR 1 JURISCONSULT jERONI PUJADES (BARCELONA 1568- CASTELLÓ n'EMPúRIES 

1635), que durant molts anys fou al seiYei dels comtes d'aquesta vila emporda
nesa, ens va deixar escrits quatre volums del seu famós Dietari, 1 que abasta de 
1601 a 1630, del qual he espigolat aquestes notes de setembre de 1627 en les 
quals mostra la seva preocupació perquè un segment del jovent de l'època, que 
pertanyia a l'estament senyorial, en sortir d'estudi s'emborratxava. En un estil 
directe, Pujades, home religiós, de profundes conviccions, dibuixa un retaule no 
gens afalagador de la realitat quotidiana de la Barcelona del segle XVII, en el qual 
implica homes, dones i un jovent força despreocupat. Com deia l'erudit Jaume 
Miret Sans, sempre han tingut bec les oques. Més enllà de la història oficial, 
Pujades explora en el Dietari la crònica etnogràfica, la psicologia i la conducta 
col·lectiva . Com a historiador i jurista formava part de l'estructura senyorial cata
lana, i coneixia bé la realitat social del país. És per això que defuig de la simple 
crònica i analitza els esdeveniments, i cerca sempre arguments convincents. 

De primer ens posa en antecedents, ja que el virrei, "informat del molt vici 
hi havia en Barçalona y se feya en las tavernas, privà que no poguessen los 
taverners donar beurer ni menjar dins llurs tavernas. " 

Més endevant les autoritats hagueren "a petitió de alguns, [del donà llicèn
cia poguessen anar garrafons de vi per los carrers. De manera que com de 

1.- Edició a cura de J. M. CASAS HOMS, Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1975. 
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antes, los hòmens anavan a las tavernas, ara las tavernas no sols anavan darre
ra los hòmens, però encara darrera las donas i minyons." 

Des del Fossar, rere l'església de Santa Maria del Mar, al barri de la Ribera, 
on es concentrava la burgesia de la ciutat, Pujades pren nota del desvariejament 
del jovent, del qual culpa els pares, perquè els jovenets de casa bona bevien 
pel carrer tasses2 de vi que venien els garrafoners públics: 

"viu alguna vegadas alguna tropa de minyones que venien de l'estudi ab los 
cartipassos baix lo braç, que emprenian un garrafoner y públicament se bevien 
Jas taças de vi fort. Era arribat a tan gran extrem que tocavan per los carrers, y 
axí sempre estàvam sentint quexas. Los uns se quexavan que lo vi no era bo, 
l'altra que no era prou fret, y tots, que las taças eran xiques. De manera que és 
estat forçat de privar-los, que ja no permetan que vayan sinó dels que aportan 
ayguardent (?). Cosa llastimosa y de plorar, per ser lo vici del vi seminari de 
molts pecats, y si la joventut està tan corrompuda, ¿què faran en temps de major 
edat y més malícia? Quins són los pares que tal sufren a llurs fills? ¿A on són 
los bons vells barcelonesos que feren donar cent assots a una valenciana per
què feya y venia casquetas y bunyols, que deyan engolosinava y corrompia los 
bons costums de Ja joventut? Ay, bons vells, si ara tornavan ¿què dirian?" 

Segons Pujades, Ja golafreria observada en els costums dels joves barcelo
nins provenia de l'assimilació de les modes de la cort de Madrid,3 per Ja influèn
cia que exerceixen entre nosaltres els virreis castellans i tot el seu seguici. Entre 
els membres d'una certa classe acomodada s'imposen les "meriendas" públiques, 
el baixar del cotxe per aturar-se a ca l'adroguer i comprar confitures i llepolies 
a les pastisseries. També compraven vi, que bevien des dels cotxes. Pujades, que 
el 1630 tenia dotze fills vius, potser coneixia el problema de primera mà: 

"Barcelona s'és més obstinada y prevericada de costums y en matèria de gloto
neria, que aquest vici hi és vingut dels bodegons y a sobres de vino, baix la corti
neta dels carrers de Madrit, y la vergonya de las donas barcelonesas se empestifarà 
ab lo contacte de las fUlas del Marquès de Almança quant fou Virey. Que elias adme
tian visitas de cavallers jóvens tot lo dia. Demanavan meriendas y barenavan a las 
fmestras. Si anavan ab cotxe, paravan la porta de un adroguer, y comprada confitu
ra y a la porta del pastiser compradas llepolias, anavan menjant en los cotxes, y 
palam et publice. De las tavernas se feyan traure garrafons y bevian des dels cotxes, 
y com Ad instar principis tofus componitur orbis, aquexa pestilència ha cundit, de 
manera que és escàndol. Axí, de cantar seguidillas y escarrarnans, aytant. Guarde'ns 
Déu y sa infmita misericòrdia de algun gran càstic amenaçat que ha de succehir." 

2.- Recordem que fins a les acaballes del segle XVIII no es popularitza l'ús dels gots de vidre. La 

majoria dels personatges del famós Calaix de Sastre del baró de Maldà encara beue·n en tassa, un got 
petit de porcel·lana o pisa. 
3.- Vegeu éstor LUJAN, la vida cotidiana en el sigla de Oro español, Planeta, Barcelona, 1988. José Maria 
DÍEZ BORQUE, La vida española en el sigla de Orosegún los extranjeros, Edidones del Serbal, Barcelona, 1990. 
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ÀPATS DELS JURATS 
DE LA CIUTAT DE GIRONA 

"Qui menja carn, 
que rosegui els ossos" 

Al MANUAL D'ACORDS DE 1641, QUE RECULL EL POLS QUOTIDIÀ DE LA CIUTAT DE GIRONA, 

figuren anotades 1 les despeses que fan els jurats de la ciutat en una celebració 
de la victòria de les galeres espanyoles sobre les franceses a la vila de Roses. 2 

L'àpat de festa es va fer al castell de Sant Miquel, a pocs quilòmetres de la ciu
tat, un lloc avui en ruïnes, encara molt freqüentat per excursionistes, caçadors 
i gent que va al bosc. Els jurats que hi assistiren, dels quals desconec el nom
bre, van menjar una amanida, carn d'anyell i de pollastre acompanyada amb 
carxofes, i un formatge de la Selva, pa i vi refrescat amb neu. La carn de xai es 
va coure amb espècies, com era norma a l'època. La jornada festiva també com
portà despeses suplementàries d'un serraller per adobar el pany i clau de la 
capella del castell, i per la corda d 'un pou. 

En el mateix foli hi ha anotades altres despeses per dietes per menjar, que 
també transcric. En total, la celebració dels dinars i les despeses de representació 
van costar al tresor de la ciutat la suma de 16 lliures 15 sous 7 diners . Notem que 
la gent d'aquella època no s'estava de res. A continuació d'aquests comptes n'hi 
ha uns altres, que recullen tot el que costà la celebració de la festa de Corpus. 

1.- AHAG, MdA de 1641. Els comptes figuren anotats després del foli 151. 
2.- Còpia de una carta escrita per lo Arquebisbe de Bordeus ... als Deputats del General de Catalunya, 
donantlos avís de la tJictòrla tinguda en los ports de Rosas y Portvendres. Barcelona, J. Mathevat, 1641 , 2 fols. 
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I 
Compte del gasto se ha f et a 19 de maig de 1641 per los !l-lustres Senyors 

jurats en la anada han feta a Sant Miquel per lo succès de las galeras d 'Espanya 
ab tres galions de Fransa davant Rosas 

Primo ensalada: 1 sou 
2 sous 
2 sous per pebra y sal 

6 diners ràvens 
6 diners sebas, per ansalada 

1 sou 6 diners oli y vinagra 2 sous 6 diners 
En tot 10 sous 

Ítem, per 6 lliures carn de anyell a 3 s. 8 d. la lliura 1 lliura 
Ítem, per carxofas 6 sous y per pa 8 sous 
Ítem, per sis pollastres cuits 19 reals 
Ítem, per un formatge de la Selva, y quatra tassas 
Ítem, per vi deu reals, y neu sis sous 
Ítem, per coura las cuxas clavells, 

all, canyella y carnsalada 

n 

1 lliura 

1 lliura 

2 sous 
14 sous 

10 sous 6 d. 
6 sous 

8d 

A 24 maig per gasto fet y ordre dels !/·lustres Senyors jurats per anar als 
molins nous, so és per 

pa 6 sous, y carxofas 6 sous y anxovas 3 sous y un formatge de la Selva 7 
sous 6 diners. 

Y ensalada y sebas 4 sous 6 diners. 
Per vi 13 sous 6 diners, y pebra, sal, oli y vinagra 4 sous y neu 6 sous. 

m 
A 19 juny 1641 per gasto fet en casa la ciutat: pa 4 sous, vi S cartons 12 

sous, neu 3 sous 6 diners. 
Per coste llas cuitas ... 9 sous 
Per un formatge de la Selva 6 diners 6 sous. En tot. .. . 1 lliura 15 sous 6 

diners. 

IV 
A 20 de dit per altre gasto fet en casa la ciutat pa, vi, formatje , 6 pollastres, 

olivas, fruita. En tot. .. 3 lli u ras 8 sous 

v 
A 25 de dit per altre gasto fet en casa la ciutat en pa, vi, ansa la da, formatge 

y neu ...... 18 sous 3 diners 



ALIMENTS 
EN TEMPS DE PEST Al 

"Sant Pere i sam Maní, 
jo no faig sinó patir 
per males febres que m'han entrades, 
febres molt desesperades." 

IJ7 

LA PESTA, JUNTAMENT AMB lA FAM I lA GUERRA, HA ESTAT CONSIDERADA UN DELS FlAGEllS 

de la humanitat, perquè el pas de la malaltia epidèmica dalmava poblacions, por
tava misèria per la carestia dels productes bàsics, era sinònim de penalitats, etc. 

Recordem que Jaume Roig escriu l'.Bpillfugint de la pesta. En aquella època 
hi havia una dita: "tres mots contra la pesta fan més ofec que l'art de curar: 
fugir, anar lluny i tornar ben tard", perquè la majoria de terapèutiques i profi
laxis contra el mal eren ben ineficaces. Quan jo era petit, al pati de l'escola, 
jugàvem a la pesta. Un noi perseguia els altres companys fins tocar-ne un i 
encomanar-li la pesta . Era un reflex condicionat d'un temor antiquíssim 
transmès de generació en generació. 

1.- ]acme d'AGRAMONT, Regiment de preseroació de pestilència. A cura de Joan Veny, Diputació de 
Tarragona, 1971. Lluís ALCANYI, Regiment preseroatiu e curatiu de la pestilència, a cura de jordi Rubio, 
"Butlletí de la Biblioteca de Catalunya", VII , pàgs. 25-27. Bernat MAS, Ordre breu y regiment molt útil 
y profitós per a preseroar y curar la peste, Barcelona, 1625. M. CARRERAS ROCA, la peste en Cataluña 
durante el siglo XVII, "Medicina e Historia", Barcelona, Publicaciones Médicas Biohorm, fascículo XXJX, 
1967. D'entre les mesures correctores que destaca aquest modèlic treball per a una correcta avaluació 
de l'e tiologia del mal , resumeixo el contingut del capítol que tracta de la profilaxi alimentària. Els ali
ments consumits havien de ser de bona qualitat, digestibles i de fàcil cocció. Entre les carns més aptes 
per al consum, destaquen la de gall dindi , gallines, pollastres, perdius, moltó i cabrit. En canvi, eren 
dolentes o poc aconsellables les de porc, ovella, conill, bou, la dels animals de pèl agut, oca, ànecs, 
així com els ocells que viuen en estanys i riberes, perquè s'alimentaven en aigües pútrides, entre mares-
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Com que des del punt de vista historiogràfic aquest és un tema ja molt 
estudiat, em centraré només en l'aportacíó que sobre l'alimentacíó i la salut, 
en temps de crisi, recomanen, després de les grans pandèmies del XV i de 
començament del XVI, dos metges gironins, l'obra dels qual no ha estat sufi
cientment tractada perquè els seus llibres són difícils de trobar. En l'obra d 'a
quests dos autors, com en la de molts altres tractadistes anteriors i posteriors , 
figuren capítols específics dedicats a l'elaboració de menjars, la taula de la 
carn i del peix, els brous, les confítures, les hortalisses, la qualitat dels ali
ments i de beures per tal de prevenir la malaltia. L'un és Lluís Fabra ,Z possi
blement nascut a Peralada, doctor en medicína i resident a Girona . El 1589 
va publicar a Perpinyà Discurs sobre la pesta explicant l'essència d 'ella. El 
segon és Rafael Moix (segles XVI-XVII), doctor en medicina nascut a Girona, 
autor del Llibre de la pesta (1587). En la majoria dels casos, els textos són 
escrits per voluntat pròpia amb el desig que aquesta normativa serveixi de 
guia preservativa. 

Per tal de disminuïr l'esclat i la propagació de la pesta a cada nova embran
zida, sovintegen les pragmàtiques, els opuscles i els llibres que suggereixen mil 
i un remeis per aturar l'etiologia del mal, ja que ningú no coneixia els factors 
que l'engendraven. Les recomanacions van des de la prohibició de les aglome
racions urbanes passant per la qualitat de les begudes, els queviures, els ves
tits, la desinfecció de les cases i la creació de llatzarets o morberies. Ja en èpo
ques medievals, un dels problemes més greus que presentaven totes les urbs 
era el de la salubritat dels aliments i les aigües. És curiós que el rei Martí, que 

mes i llocs pantanosos. Gairebé tots els peixos eren dolents, si exceptuem les llagostes, llagostins, trui
tes, barbs, pagells, molls, etc. El pa recomanat era el de de ''bon blat, ben cuyt i millor pastat". El vi 
havia de ser claret o blanc, que no fos tèrbol. L'aigua per beure, millor que sortís de font o de pou. 
Les fruites més admeses eren les peres, pomes, codonys, magranes, prunes i panses, que es recoma
naven que es mengessin a l'inici dels àpats. Les hortalisses i llegums, més aptes per al consum eren 
l'enciam, escarola, lletugues, carbasses llargues, cigrons, pèsols i llenties. S'aconsellaven les conserves 
de fruites perquè, abans, havien estat bullides. Hom recomana usar el vinagre, els sucs de llimona i 
taronja i altres fruites agres, molt admeses i utilitzades contra la corrupció. Els metges també aconse
llaven banyar els menjars amb aquests líquids. Els pobres s'havien de comentar amb dietes més modes
tes: ous, all cru i fruits secs. En la higiene personal desautoritzaven l'acte veneri per evitar el contagi. 
Miquel Agustí, al Llibre dels secrets d'Agn'cultura (1617), recordava: "Lo all menjat en dejú es triaca 
[antídot] per los rústics, en temps de pesta, y altras malaltias perillosas, especialment contra tota mane
ra de metzines (fol. 27v).]. BENFf, La pesta, els hospitals i els me/ges en un manuscrit gironí del segle 
XVIII, "Revista de Girona", 175, pàgs. 34-41. josep CLARA, La pesla del1650. La desigualtat davant/a 
mort i aspecle religiós, "Estudis Gironins", 2, 1982, pàgs. 165-188. jordi GUNZBERG MOLL, La alimen
lación en los lratados de preseroación y curación de la peste, CHACA, 11, pàgs. 857-869. Miquel PARETS, 
Die/ari d 'un any de pesta. A cura de ]ames S. Amelang i X. Torres, Eumo, Vic, 1989 
.2.- Benet JULIÀ, Nola sobre el llibre mèdic de Lluís Fabra (1589), "AIEG", vol. XXV-2, 1981, pàgs. 
411-417. 
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coneixia els perills de l'aigua contaminada, en una carta escrita a Saragossa 1'11 
de febrer de 1498, demani que li portin des de Mallorca un destil·lador per puri
ficar l'aigua: "Manan-vos, que per per la primera fusta , nos trametats un desti
llador de uns XII cantes ab son grifo de coure; dos capells migancés per destí
llar aygua e per res no y haia falla"3 La higiene pública i privada era una preo
cupació constant dels poders públics• de totes les èpoques perquè les nostres 
viles i ciutats no tenien cap xarxa urbana de serveis. Encara al segle XIX la gent 
matava els porcs pels carrers, i moltes vies urbanes eren considerades un focus 
permanent d'infeccions. 

El dietari de Jeroni del Real, jurat en cap de Girona, descriu detalladament 
l'epidèmia de pesta entre 1650-1653, la darrera gran pandèmia catalana. Les 
notícies d'aquest flagell arribaven fins a Puigcerdà.5 Un paràgraf aïllat d'aques
ta vasta explicació deixa entreveure la curiosa manera que tenien els taverners 
de proveir-se de vi, per evitar contagis, amb una mànega de plom: "Al primer 
d'agost 1650 se rebé carta del doctor Camps i Gori del Consell Real, que era 
enviat en Hostalrich per a fer venir provisions, publicant juntament que ningú 
contractàs ab gent de Gerona si no fos per medi de pals, que se'n podà u a la 
Creueta, altre a Santa Eugènia (i) altre a Pont Major, a ant aportaven provisions 
de vi ab una canal de plom i lo demés, i los taverners i revenedors anaven a 
rebre en los dits pals." 

3.- josep Maria ROCA, La medicina catalana en temps del Rey Martí, Barcelona, Fidel Giró, 1919, pàg. 79. 
4.- Llegim aquests epígrafs d'un edicte que, el 10 d'agost de 1720, el baró d'Huart, amb el concurs 
del mostassaf, fa publicar a Girona per tal de millorar els greus problemes de salubritat pública: 

"15. Ítem, que de esta hora en avant qualsevol persona que tinga dins sas casas tossinos, ocas, 
ànechs, coloms y conills vius degan traurelos fora de llurs casas, y de tota la present ciutat, ço és los 
tossinos per lo die present, y los conills, coloms, ocas y ànechs dins quatre dies sens poderne tenir de 
altres fms que altre cosa sie ordenada a pena de 10 lliures, y los tossinos, ocas, ànechs, conills y 
coloms, perduts aplicador tot en lo modo dalt dit. 

16. Ítem que ningun revenedor o hostaler o altre persona qui done menjar y beurer puga tenir 
dins sa casa ningun gènero de peix sech ni fresch, ni cansalada que sien podrits, ni de ninguna espè
cie que puga danyar a la salut, y en cas alguna cosa de las sobreditas tingan ho luego llançar en lo riu 
Onyar, y en la part ahont los assenyalarà lo mostesaph a pena de cent açots, y de la vida, o altre arbitrà
ria en cas ne donen a menjar, o ne vengan d'esta hora en avant. 

17. Ítem que ningun revenedor ni revenedora puga de esta hora en avant afins que altre cosa sie 
ordenada, vendrer en llurs casas, ni en las plassas ni carrers, ni en ninguna altre part pública, ni ama
gadament tot gènero de fruyta verda, a pena de vint y sinch lliuras per cada hu, y cada vegada que 
serà trobat o provat lo contrari aplicadors en lo modo dalt dit, y de trenta dies de presó. (1 fu ll . Col·lec
ció particular)." 
5.- "Y en dit any [1650] y hagué molts contagis de pesta que Déu nos guarde, per diffarents pobla
cions de catalunya que los afl icits de dit contagi eren mes de vint y quatre poblacions particularment 
Girona y Olot y tot lo any se tingué de fer guarda de morbo en esta vila ... " (S. GALCERAN VIGUÉ, 
Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, Fundació Vives Casajuana , Barcelona, 1977, pàg. 112). 
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Els dos textos preservatius 

Entre les recomanacions s'hi barregen notes de color sobre els aliments, els 
cuinats, els preparats (pastar el pa), els diversos tipus de potatges que es coïen, 
els vins més adients a cada complexió, els sucs de fruita, les confitures més 
emprades per millorar la dieta, etc. 

I. El Ubre de la peste dividit en tres tractats 
en doctrina universal preservatio, y curatió d'ella. 6 

Joan Rafael Moix, que segueix molt fidelment les teories del grec Galè, el 
metge de més fama en l'antiguitat després d'Hipòcrates, dedica el capítol VIII del 
seu llibre a parlar-nos Del ordre en lo menjar, y de les diverses viandes, y conve
niens. Segons Moix, qui vulgui seguir una dieta preservativa efiçac ha de men
jar en un horari regular, i posar ordre a les viandes que pren. Com que, en aque
lla època, el costum d'esmorzar no era gaire estès, i la gent ho feia poc, el dinar 
s'havia de fer d'hora. A l'hora de sopar, s'havia de menjar menys que per dinar: 

"Totavia en lo dinar en lo hivern pora ser de les onze, a les dotze, y en lo 
estiu de les deu a les onze, fent esta mudança dels temps en molta cautela. Lo 
almorsar és cosa cónvenient com esta dit, particularment en los dies grans; y la 
berena també, si està en consuetut, pero açò ha de ser en poca quantitat, axí 
com també lo sopar, en menys quel dinar ... Les viandes se han de usar, han de 
tenir facultat deficcativa,7 y no engrendren excrements, ans bé sien facils de 
digerir, y si en de bon nudriment... ". 

El pa 
El pa, que era l'aliment bàsic de la societat del seu temps, s'havia de fer de 

bon forment, net d'impureses, sense altres matèries. És molt important que sigui 
cuit i ben pastat: 

"Primerament lo pa (com a fonament de la taula) sia molt gentil, y limpio 
forment, sens corrupció, passat pel subtil cedàs, sens prims, ni segó, pastat molt 
bé, y en l'aygua posen un tantet de sal y matafaluga en la pasta, y tinguen cuy
dado sia be cuyt, y tastat." 

Les begudes 
Pel que fa al vi, és millor evitar els dolços i els tèrbols. 
Esmenta a continuació tots els vins que hom pot trobar en la variada taula 

del segle XVI. Les aigües han de ser de font, dares, que corrin. Desaconsella la 
neu, en una època que la gent comença a beure xarops i sucs freds. 

6.- Compost per lo doctor en Arts, y medicina ]on Rapahel Moix de Gerona. Ab Licencia. En 
Barcelona en casa de Iaume Cendrat, any MDLXXXVII. 
7.- Purificativa. 
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"Lo vi sia qual millor se pora trobar, pur, y clar, blanch o claret, mol clar, 
no sia dolç, ni vi gros, tèrbol o bolcat; basta estes condicions, per no haver de 
tractar de tantes espècies de vins, que vuy dia usen, malvezia, trobat, escanya
ca,8 machabeu, grech, verdiell/ moscat , etc .... 

Les aygues sien de fonts corrents, límpies y clares o de bons pous, quals 
són los més, los d 'esta ciutat de Gerona ... Lo ús de la neu no aconcellaria molt 
tractar en general, per quant Galeno a molt pochs hòmens lo aconsella, y a 
molts diu que danya notablement, causant incurables malalties." 

Les carns. L'aviram. Els ous 
Els ous són bons a la brasa, bullits en la seva closca, sempre que hom no 

en mengi la clara. S'han d'evitar els ous fregits. 
"Las carns seran de moltó, vedella, cabrit, conill tendre, ocells faysans, fran

colí, perdiu, becada; capó, polles, pollastres, gallines, y galls tendres, y tot gène
ra de ocells montesinos. Pero lo bou que fos tendre prou se pora menjar. Los 
ous del dia són molt bons, llançat lo blanch, bollits en closca, o a la brasa, o 
passats per aygua; los esntantossos se han de evitar molt, axí com los fregits." 

Hortalisses, verdures i llegums 
Sorprèn la gran quantitat d'herbes mengívoles que entraven en la composició de 

la taula. S'havien d'evitar les cols, els espàrrecs, les carabasses i els cards, cebes, 
porros, carxofes, xirivies, i gairebé tots els llegums. "La hortaliça serà borràjens, chi
coyres, endívies, agrelles10

, lletugues, vidalbes o llúpols, bledes, espinachs, blets, 
tarongina, moradux, cornicervi, pimpinella, lichons, créxens, mentha, morritort, 
mostalla, verdolagues, ruques, fenoll, julivert, y alguns volen los ràvens, y altres çafa
nories. Dels naps lo caldo és bo, han de evitar molt Oo que vull advertir) les cols de 
tot gènero, los espàrechs, les carabaces, lo cart, cebes, porros, carchofes y chirivies. 

Dels llegums tot gènero se ha de evitar tant vert com sech, però lo caldo 
dels ciurons, y lo segon caldo de les llenties és bo." 

Sopes i pastes 
Les sopes de farro i sèmola s'adobaven amb especies, sucre, canyella i 

ametlles. Es desaconsella menjar arròs i pastes com els fideus i macarrons. 
Tampoc no són permesos els bunyols i els crespells. 

"La sèmola, y farro que sia posat més fresch, serà escudella clareta, ab aygua 
ros, çucre, canyella, y amelles serà bo; però lo arròs, fideus, maçarrons e anda
rins' ' se han de fugir molt, axí com també los bunyols e crespells." 

8.- No he sabut trobar referències sobre aquest vi. L'escanyaca era una herba amargant de la qual no 
crec que elaboressin vi. 
9.- Varietat de raün blanc. 
10.- Planta que tenia propietats alimemícies i medicinals. 
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Les fruites 
"De les fruytes, les seques són bones en particular estes: nous, avellanes, 

ameBes, pinyons, e estes tres coses torrades són millors, les panses, prunes 
seques, e acetoses, y los gínjols. De les verdes sols les peres, y de tot gènera, 
codonys y prunes sols algunes com són les de frare, e altres agretes, e apres, 
magranes, pomes senyaladament les camusines, e de parays vert, guindes, pon
cirs, llimones, naranges, y taronges, tàperes, y algunes olives, pàmpols de vinya, 
e parra , no altres fruytes, y estes encara procuren co cullam ab lo rocio, ans de 
exir lo sol, perquè és molt sospitós. " 

Uet, dolços i espècies 
"Les coses dolçes y de llet han de evitar molt. De confitures la conserva de 

la rae! de la escurçonera, y bovina, la melmelada, la galea,'2 la carn de codony, 
y traços, y codonyat, y açò lo confitat ab çucre és molt millor, y ab un gustet 
de vinagre. També lo sucre rosat, y guindat és molt bó, y la conserva de la flor 
de les borrajes, y buglossa." 

"Les espècies són molt convenients, y de tot gènera, y axí en tot lo que puguen 
les han de usar, principalment la bona canella, que és de admible effecte." 

La problemàtica del peix 
"Sols resta ya tractar del peix, y pus se ha de evitar en gran manera , com a 

cosa olvidada, lo posam al postre; de manera que no se ha de usar ningun 
gènera d'ell, tant de mar, com de riu o estany, y tant fresch com salat, lo que 
és doctrina comuna entre los doctors. Sols alguns, y molt pochs, permeten lo 
peix menut de mar, ço és lo que vulgarmet se diu cherret, bogues y sorells, y 
altres donen llicència per los pexos de roca, pero lo més segur és no usaria." 

Dels potatges i de l'ordre en el menjar 
Els potatges eren tots aquells plats cuits en una olla o en un altre recipient, 

com ara la cassola. La mostalla13 era una ollada en la qual entrava mostassa, 
vinagre, aigua i sal. 

L'eruga" era un plat amb salsa de la planta ernca sativa barrejada amb 
sucre, mel, vinagre i pa torrat; la julivertada es preparava amb julivert. 

"Dels potatjes, la mostalla, oruga y julivertada és cosa bona, ab tal que no sia 
dolça, més agreta. De altres potatjes és bé usarne molt pochs, sinó en tot lo que 
es puga úsese lo agràs, such de llimó, taronja o vinagre, o llimoners de carn. " 

11.- Sopa de pasta. 
12.- Gelea. 
13.- El capítol 162 del Libre de Cocb explica "com se ffa mostaya nostrada". 
14.- Libre de Coch, cap. 163: "Qui parla com se ffa horugua". 
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"Lo ordre se ha de tenir en la taula, y concert en les viandes és que primer 
se menjen les coses lúbriques, e fàcils de digerir, com són los caldos e carns; y 
estes se poran menjar bollides o rostides, pero lo rostit és molt més convenient. 
En los caldos serà bé posar sempre alguns grans de ginebre perquant són idó
neos preservatius. A la postre se poran menjar les fruytes, per quant totes les 
ques concedex són de facultat astringent... En lo sopar la ençalada, lo que és 
cosa ordinària e molt ben ordenada, se menje al principi, després les demés 
coses ab l'ordre predit. Les prunes seques, y pances seria bé menjar-les primer, 
per encaminar a cambra, lo que és molt bo en estos temps." 15 

De la dieta en la curació de les pestes16 

Segons el doctor Moix, els aliments millors eren els que provocaven pocs 
excrements, fàcils de digerir. Les viandes més escaients eren les carns amanides 
amb vinagre, agràs, taronja, llimona, etc. perquè desinfectaven. Els brous vege
tals o amb farro, els ous i algunes fruites eren tanbé menges aconsellades, al 
costat de les amanides, etc. L'abstinència i la falta de gana eren el pitjor remei 
per guarir-se de la malaltia pestilent. 

Carns amb condiments agres, brous, fruites, amanides 
" ... Se podrà menjar polla tendre, pollastre, perdiu, francolí novell, faysant, 

ocells montesinos, y açò sempre rostit és millor. Ab la carn poran usar agràs, 
taronja, llimoner, vinagre blanch rosat, such dels pampols de vinya, such de 
magrana bollit ab un poch de çucre y canyella. Si emperò les forces no seran 
robustes, o lo apetit estarà estragat les hores poran fer los caldos de pollas ten
dres o pollastres, posant-hi algunes agrelles, escursonera o farro fresch o altre 
cosa, ajustant y sempre alguns grans de ginebre; també se'ls pot donar alguns 
rovells de ous del dia, de les fruytes anomenades del segon tractat. .. com és 
una poma cuyta o pera, algunes prunes, magrana albar, y de les confitures allí 
narrades. 

Al sopar se li podra donar una ençalada feta de agrelles, endívies, chicoy
res, borràjens, vidalbes, pimpinella, tot bollit. També les tàperes ben desalades, 
y adobades en vinagre, són bones al principi. Lo pa se procure molt bo, de bon 
forment, pur se[n]s prim ni segó, ben pastat y cuyt. Lo beure ha de ser vi blanc 
o claret, y molt bo. Odorífera, exut, no dolç en ninguna manera, y ha de beure 
la quarta part de vi, y la taça dels fust del giebre, y posen en lo beure la herba 
pimpinella, però apar-me cosa de poca importància. La aygua sia de fonts cla
res, y límpies y corrents, y beguen molt fresch, la quantitat del vi serà la quar
ta part. Han molt de advertit en què los malalts de esta enfermetat se esforcen 
en lo menjar perquè la abstinència en est mal és molt dañosa, y perillosa ... ". 

15.- Pàgs. 66-72 del text original. 
16.- Pàgs. 92-94. 
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D. Discurs sobre la peste explicant la essencia delia, causes, senyals, pronòs
tic, y curació, axí lo que toca en general a Ja peste, com en particular acomo
dant-lo a la concorrència del any 1586. Fins al present de 1589. 17 

Lluís Fabra aconsellava de menjar primer les coses de difícil digestió... les 
fàcils a les postres. Era partidari de mirar si al nostre organisme li convenia més 
menjar rostit o bullit. Coincideix amb el doctor Moix quan aconsella que la 
millor medicina era menjar regularment quatre vegades al dia , fer ela quatre 
àpats, i no assistir a massa convits ni xacotes. El millor per conservar la salut en 
època d'estralls col·lectius és menjar aliments digeribles i en quantitat, per tal 
de no perdre forces. 

Del pa 18 

En èpoques de carestia i de crisi es pastaven pans de la pitjor qualitat. El 
més aconsellat era el de forment ben assaonat. Després venia el de mestall, 
segueU i d 'ordi. El pitjor era el pa de mill. 

" ... y en nostra Catalunya se veu per experiència usen lo pa ordinari ab mes
cla de llegums, aglans; y ses vist en temporades de carestia mesclar en lo pa 
rahel de falgueres y en moltes parts és ordinari menjarlo de fajol. Lo més apro
vat és de bon forment, dic bo, que no sia rugat, pansit, ni corcat; sinó que sie 
ple, de bon clor, de bon sol, ben sahonat; ni massa vell vell perquè nudrex 
manco; ni massa mujol perqupe te molta suplerfluïtat. " 

De la carn en general, i en particular dels quadrúpedes19 

La carn havia de ser de qualitat, criada en bones pastures, castrada, ni massa 
vella perquè és de difícil digestió, ni massa jove perquè és massa humida i 
excrementosa. La millor era la d 'edat florida. Desaconsella menjar carn de porc 
perquè prové d'un animal massa brut. Fabra és molt més detallista que Moix, i 
s'estén a parlar de la carn de caça, dels menuts i freixures de molts animals: 

"La antiguedad alabava molt lo tossina, perquè dóna Jo aliment sólido, y 
aquesta era acomodada als seus ventrells... reproves lo porcell com a cosa de 
molts excrements." 

La carn de bou no s'aconsellava perquè és melancòlica com la cabra i el 
crestat. Els cabrits i vedells eren considerats aliments moderats. La carn més 
ordinària és de la moltó, la de llebre tendra i conill. En canvi no és gaire lloa
da Ja carn d'animals de caça com la "del servo, dayna, cabrol i onso". És repro-

17.- Compost per Luis Fabra, doctor en medicina habitant en Gerona. En Perpinyà, ab llicencia estam
par en casa de Sampsó Arbus 1589. 
18.- Pàgs.llS-121. 
19.- Pàgs.121-123. 
20.- Pàgs.124- 125. 
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vat dels quadrúpedes el fetge, frexura , melsa, ventrell, budell i ronyons, perquè 
nodreixen poc i són de difícil digestió. Els extrems com el cap, peus, orelles no 
nodreixen tant com la pròpia cam. El cervell i el moll dels ossos, si es poden 
ben coure, donen prou nodriment. 

Dels animals volàtilszo 
Són de més fàcil digestió, encara que donen menys aliment. Els més reco

manables són el faisà , gall dindi , francolí, perdiu, capó, gamna, pollastre, colo
mi Són de més difícil digestió els tords, merles, becades i altres ocells, carn del 
paó, colom, tòrtora i rodó. Dolentíssimes les carns d'animals d'aigua, com la 
d 'ànecs i fotges, perquè vivien en zones pútrides i humides: 

Dels peixos i el mariscz' 
En general els peixos no són bons aliments. Són recomanables els de la mar 

pura, no llotosa, moguda per bons vents. Encara millors són els peixos de roca 
perquè no toquen els rius, i no s'alimenten "de immundícies de la aygua dolça, 
com fan el moll, el pagell , la juiola, la mustela, la lluerna, el besugo", etc. 

El marisc, com ara la llagosta, és de difícil digestió i la seva cam nodreix 
ben poc. Pel que fa als peixos, alimenten més els que són molt molls: verats, 
sardina, sureU, congres ... Els salats -que es menjaven molt per Quaresma i pel 
seu preu- eren un plat popular, però són detestables en temps de pestilència. 
En aquestes circumstàncies, res millor que els bullits. Quan esmenta els peixos 
d'aigua dolça, recomana els dels rius corrents, apartats de ciutats populoses, 
estanys i maresmes. Els més bons són els exercitats, que corren riu avall, com 
la truita. Són detestables els d'estany, com les anguiles, i els que es crien a les 
basses. 

llets i fruitesZZ 
Tant com es pugui s'ha evitar la llet perquè destorba la digestió. Tampoc no 

són aconsellables les coses que tenen mescla de llet i els seus derivats, com el 
formatge , la mantega, els matons, la colada, etc. 

La fruita nodeix poquíssim, i a més a més omple el cos d'excrements. La de 
regadiu -com els melons, albercocs i préssecs- és humida i dolenta. També 
és reprovada la fruita podrida, gastada, verda, ombradissa i mal assaonada. El 
millor que es pot menjar en temps de pesta són les magranes, codonys, guin
des, panses, prunes, peres, pomes, atzaroles, nous, avellanes, ametlles, figues, 
ponsems, llimoners, toronjes, tàperes, etc. En aquella època era corrent menjar 
la fruita en començar els àpats: "Molts usen de moltes d'elles, entrant de taula, 

21.- Pàgs.l25-1 27. 
22.- Pàgs.128-131. 
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perquè a la postre són més fàcils de corrompre." Coincidex amb el diagnòstic 
de Moix que sempre és més alabada la fruita cuita, si es pot coure, que la que 
abastem de l'arbre o de la terra. 

Els llegums, pastes i amanides'J 
Els llegums és millor evitar-los perquè són de mal pair. L'arròs també 

nodreix poc i és de difícil digestió. Com Moix, Fabra desaconsella "els fideus, 
andarins, macarrons, cuscusso" i el formet cuyt". Millor no usar dels naps, esca
ravies, ni d'altres rels. És de bon ús el farro, la sèmola, el midó, i les carabas
ses. S'havia d'anar en compte amb les "ensalades". Res millor que fer-les cuites, 
i triar les millors herbes: "llatugues, xicoies, endivies, agrelles, les que no són 
agudes de sabor, ni les molt dures, velles, podrides." 

Dels adobs, espècies i confitures'5 

Els adobs i les espècies aviven massa el gust i són de mal pair. Són aco
modats els sucs de magranes, taronges, llimonets, guindes, vinagre, agràs, agre
lles, etc. Les confitures són bones si es mengen amb moderació. D'entre aques
tes aconsella les bullides amb sucre, adobades amb fruita de codony, ponsems, 
llimonets magranes, la de rel bovina, etc. Alguns usen com a remei preservatiu 
una cullerada de conserva cordial de roses velles, violes, borratges, "y és estre
macla la de codony, y lo agre del ponsem." 

Del beure'6 

Igual que el doctor Moix, recomana l'aigua pura de font: "entenc clara, sens 
color, olor ni sabor de font, no pesada ni que es detinga en lo ventrell." Amb 
el vi s'ha d'anar amb molt de compte. Només és recomanable per als vells, però 
ha de ser claret o blanc, no verd, podrit, agre, ni amb mescla de mil immundí
cies. El vi novell descompon el ventre. En el regiment contra la pestilència l'es
cassesa en beure és perjudicial: s'ha de beure molt. 

23.- Pàgs.l31 -132. 
24.- El cuscussó era una pasra de farina esmicolada que es menjava guisada o bullida , d'origen àrab. 
És l'anrecedenr del que ara coneixem per cuscús. 
25.- Pàgs.l32-134. 
26.- Pàgs.I34-I37. 
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"Estimaré que m'envü algunes llimones, pues las que tenia se m 'han 

acabades, i jo per ací també menjo alguna perdiu, i ja sap vostra mercè 

que les llimones són millós que les taronges, o el vinagre, per lo suc." 

(Document de 1750 que apareLx copiat a les Memòries de Josep Maria de Sagarra). 

HE FET PASSAR AQUESTA INI'RODUCOÓ AL DAVANT D'ALTRES CAPÍTOI.5 SOBRE EL SEGLE XVIII I EN 

el pas al segle XIX, perquè, en aquest llibre que esteu llegint sobre el menjar a les 
comarques gironines, aquest periocle és el que ocupa més espai. És en aquesta 
època quan a la cuina catalana es consoliden les influències franceses, italianes i cas
tellanes que, barrejades amb l'accent català, li han donat un gust propi. A poc a poc 
es deixen de banda els gustos barrocs, i s'introdueix una cuina més senzilla i econò
mica. Tampoc no podem menystenir l'herència americana, en la qual Catalunya i 
Espanya juguen un paper molt important. En l'aproximació que faig de la taula a 
través de la història, documento moltes dades, sovint inèdites, sobre aquest segle, 
quan encara hom prefereix la barreja de dolÇ i salat, el menjar és especiat, es dóna 
molta importància a les llaminadures, etc. El gall dindi i el gall farcit coronen l'àpat 
principal de les festes nadalenques; es consoliden els "platillos" i "rellenos", de llar-

1.- Dolors ARMENGOL CUSTAL, La agricultura en el Alto Ampurdan a mediados del sigla XIX, sepa

rata dels "Annals de l'Institut d 'Estudis Empordanesos", 1979-1980, pàgs. 13-57. Yvette BARBAZA, E1paisat
ge humà de la Costa Brava, 2 vols., Barcelona, Edicions 62, 1988. Francesc FERRER GIRONÈS, L'economia 

del set-cents a les comarques gironines, Cambra de Comerç, Industria i Navegació, Girona, 1989. M. Mercè 

GRAS CASANOVAS i M. A. PÉREZ SAMPER, Alimentació i societat a la Catalunya Moderna, "Pedralbes", 11, 

1991, pàgs. 31-51. Antoni SlMON TARRES, la crisis del Antiguo Régimen en Gerona, Universitat Autònoma 

de Barcelona, Bellaterra, 1985. Pierre VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, Edicions, 62, Barcelona. 

Arthur YOUNG, Viatge a Catalunya. Traducció i presentació de Ramon Boixareu, Garsineu Edicions, 

Tremp, 1993. Francisco de ZAMORA, Diario de los viajes hechos por Cataluña, 1787-1790, Madrid, Biblioteca 

Nacional, ms. 14.809. Pierre VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, Edicions 62, Barcelona, 1986. 
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ga tradició a casa nostra. Pel que fa a les begudes, s'imposen el cafè, l'orxata i la 
xocolata entre les classes mitjanes i altes. També, a través de moltes receptes i a par
tir dels inventaris de manuscrits d'obres culinàries, obro una petita porta al conei
xement d'una cuina i rebosteria diversa en un moment en què són notables els 
avenços en els costums i pràctiques alimentàries. En els receptaris s'observen cons
tants recomanacions per millorar la higiene en la manipulació dels aliments. En la 
darrera part del volum podeu llegir alguns inventaris de tractats de cuina· i reboste
ria que ens han pervingut, i que testifiquen aquesta riquesa de registres. 

El segle XVIII marca un hiatus en la nostra història col·lectiva. Si d'una banda 
hi ha la pèrdua de les institucions de l'autogovern, de l'altra ens trobem amb un 
progressiu redreç econòmic i comercial, un dinamisme desigual i mal repartit que 
els historiadors situen cap a la fi del segle XVII. En els censos de 1725 i 1787 s'ob
serva també un augment demogràfic considerable. Aquest creixement econòmic, 
que exigeix una ampliació de les noves vies de comunicació existents, i que fa 
augmentar considerablement el nombre d'hostals i fondes a les grans cruïlles de 
camins, afecta el món de l'agricultura, el conreu vitícola i l'alimentació en gene
ral. És una història que encara està per fer. Sort en tenim dels testimonis dels viat
gers que ens visiten, dels dietaris i cròniques privades, del famós Calaix de Sastre 
del baró de Maldà, per entendre millor aquesta època, el pas del segle XVIII al 
XIX, pel qual desfilen burgesos, classes mitjanes i pagesos acomodats. Ens tro
bem encara en la civilització de la llenya i del carbó, que servien de combusti
bles; el bosc continua essent el rebost de les societats preindustrials; el progrés 
dels regadius afavoreix la plantació de nous productes de caire cíclic i rotatiu. El 
conreu de la fruita va en augment, tal com assenyalen acreditats testimonis viat
gers i geògrafs. En el carn{> i la ciutat es produeixen canvis i innovacions tec
nològiques que afecten el dia a dia dels catalans. Els nous codis burgesos i de 
costums popularitzen la utilització de coberts individuals; l'ordre de plats encara 
anava per serveis, amb diversos plats a cada entrada. Les diferències alimentàries 
que hi ha entre els diversos estaments socials són encara molt notables. 

Els productes descoberts a Amèrica costen encara de ser acceptats: les pata
tes, els pebrots, els tomàquets, les mongetes, el conreu del blat de moro tenen 
una implantació i consum desigual. La seva expansió és encara molt mal docu
mentada . La salsa de tomàquet, per exemple, es popularitza pels volts de 1760. 
Mentre que els pebrots tenen de seguida molta acceptació entre les classes 
populars, les patates, en canvi, molt Jligades a les fams endèmiques que es 
patien en moments de crisi, començen a ser acceptades durant les guerres napo
leòniques. A principi del segle XIX sorgeixen les primeres botigues de llegums 

2.- "A més a més, don Benet, ningú no el treia de la seva escudella i de la seva carn d'olla; es 
posava fet una fúria si no li deixaven tirar sucre a la sopa, o a les albergínies fregides, i si en qüestions 
de guisar no es seguien aquells procediments, que ell encara arrossegava del segle XVIII i de la plaça 
de Valls." (Josep Maria de SAGARRA, Memòries, Selecta, Barcelona, 1986, pàg. 889). 
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cuits. Tots aquests canvis apareixen, a vol de ploma, molt ben explicats en un 
article, no gaire conegut, del periodista i gastrònom Néstor Lujàn,3 on, a propò
sit de parlar d'una cuinera que apareix esmentada, sovint, en els dietaris del baró 
de Maldà, l'autor aprofita per documentar aquestes transformacions tan accele
rades en la societat catalana. Molts d'aquests productes es popularitzen quan el 
seu augment de producció fa baixar-ne els preus. Pebrots i tomàquets canvien 
fins i tot el color i el gust de les xamfaines i guisats. Totes aquestes plantes d'o
rigen americà coexisteixen amb les auctòctones, heretades d'èpoques medievals, 
en el vèrtex de les quals hem de posar els cereals, llegums, hortalisses tradicio
nals, la vinya i l'olivera, que constitueixen el gruix i el pes específic de l'ali
mentació mediterrània fins als nostres dies. Pensem en la importància que fins 
fa quatre dies tenien el pa i altres derivats panificables per al consum humà. 

Tots els historiadors es posen d'acord en un punt. La segona meitat del segle 
XVIII va ser una època de prosperitat per a Catalunya. El 1718 Catalunya tenia 
uns 407.000 habitants. En el cens de Floridablanca, establert setanta anys després, 
s'havia doblat la població. El balanç demogràfic català és, doncs, altament posi
tiu. Els catalans invertiren els guanys de les puges de preus que es donaren a 
Espanya, entre 1730 i 176o, en les explotacions agràries, comerç, indústria, etc. 

La perifèria guanya terreny a la Catalunya interior. El creixement agrícola 
català es deu a l'especialització: viticultura, oleïcultura, conreus industrials, etc. 
Hi ha diversos testimonis d'aquesta embranzida. El funcionari Francisco de 
Zamora, que viatja a Catalunya entre 1785 i 1790 per informar el govern de 
Madrid de la situació agrícola i comercial del país, dels productes del camp, els 
fruiters, etc., lloa l'arròs de Castelló d'Empúries i del Molí d'Armentera. Aquest 
funcionari castellà descriu així el bisbat de Girona: 

"El Obispado tiene unas 16 leguas de longitud y 12 de ancho. En lo general 
es bastante poblada. Su terrena es de los mas fertiles y abundantes y regalades 
que puede haber en España. Produce pan, vino, aceite, corcho, muchísimas fru
tas, cameros, cabras, machos, bueyes, vacas, ovejas, caballos, yeguas, mulas, 
burros, cerdos y mucha volateria, de la que surte Barcelona y otras partes y 
mucha caza volatil y terrestre. El mar abunda de pescada de muy buena calidad."" 

Els viatgers estrangers també reconeixen aquest canvi de perspectiva. L'anglès 
Arthur Young (1741-1820), en el seu Tour in Catatonia (1787), explica, amb unes 
pinzellades ràpides i interessants, la laboriositat de la gent, i reconeix que les 
zones interiors del país són més deprimides que la costanera. En un moment es 
queixa que el vi "és espès, tèrbol i fet malbé pel bot, i que l'oli que tasta, gene
ralment, és ranci. " A la pàgina 76 de l'edició catalana consultada, dóna el preu de 

3.- "Tuies, la cuinera del segle XVIII", dins La nostra gent. Història de Catalunya, vol. 2, Plaza 
& )anés, editors, 1988, pàgs. 170-171. 

4.- Francisco de ZAMORA, Diario de los vtajes hechos en Cataluña. A cura de R. Boixareu, Curial, 
Barcelona, 1973, pàg. 3o6. 
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les vitualles de més consum a Girona (pa, vedella, xai, porc, formatge , etc.). 
Afegeix: "els pobres viuen de verdures i cansalada. Guanyen 20 sous al dia ." 

Un altre anglès , ]. Townsend, que ens visita a la fi del XVIII , es fixa en els 
camps ben treballats i els terrenys fèrtils de les nostres comarques, llaurats pels 
pagesos: "El suelo es de arena y arcilla, produce toda clase de granos, como 
habas, guisantes, altramuces, centeno y cebada, con lucerna y trébol. Los habi
tantes cavan este terrenc con tridentes u horcas de tres puntos y lo labran con 
bueyes. Los arados son como los de la Picardía , en Francia ... "5· 

). B. Carère, en el seu llibre Voyage pittoresque de fa France avec fa description de 
toutes ses provinces ... Province du Roussillon, (Paris, imp. de Monsieur, 1787), dedica 
un capítol a parlar de l'alimentació dels rossellonesos i cerdans. Aquest text fou apro
fitat per A. Frénay en el seu treball Agriculture et subsistances en Roussillon au XVDI 
siècle (Perpinyà, 1985, pàg. 35). Segons aquest viatger, els rossellonesos mengen bé, 
tenen bones carns, aus, peixos de riu i de mar. Els productes de l'horta, el pa i el vi 
també són exceHents. D'entre altres notes curioses en desgrano una en què reconeix 
que la gent de la vila de Perpinyà menja millor que la de les zones de muntanya. Els 
de la plana perpinyanenca s'alimenten més bé que els de del Conflent i \hll.espir i la 
Cerdanya. Aquests darrers mengen moltes sopes fetes amb pa de sègol mal pastat i 
molta cansalada, que de vegades és rància. Els aliments, molts d'ells menjats crus, són 
forts i picants, ja que la ceba i l'all són presents a tots els menús. Com que a la 
Cerdanya hi ha poques vinyes els seus habitants consumeixen poc vi. 

Al costat d'una cuina catalana popular i tradicional, arreu d'Europa, es difon l'art 
culinari de França. De l'obra de Menon La Cuisinière bourgeoise suivie de l'offi.ce, 
se'n coneixen 32 edicions franceses de 1746 a 1789, i 13 edicions impreses a 
Brussel·les de 1753 a 1781. També són molt importants la cuina conventual i sen
yorial, la que trobem copiada en grup de receptaris manuscrits catalans, molt hete
rogenis, interessants en una època en la qual el català literari era molt empobrit. A 
Espanya, el llibre de Martínez Montiño Arte de Cocina (1611) és, al llarg del segle 
XVII, el receptari més consultat i influent de la cuina catalana.6 El Nuevo Arle de 
Cocina de l'aragonès Juan Altamira es reedita moltes vegades al llarg del segle xvm 
i XIX. Aquest manual s'imprimirà a Girona dues vegades (1745 i 1770). En el camp 
de la rebosteria destaco l'Arte de Reposteria en que se contiene toda género de hacer 
du/ces secos o en líquida, vizcochos, turrones, natas, bebidas he/atlas de todos géne
ros, rosolis, mistelas con una breve instrncción para conocer las fiutas, y seroirlas cru
das y diez mesas con su explicación. Su autor juan de fa Mata, repostero en esta 
Corte, natural dellugar de Matavilfa, concejo del Si/ de Arriba, Montañas, y Reyno de 
León, y Obispado de Oviedo. En Madrid: en fa oftcina de Ramon Ruiz, MDCCXCI. 

5.- J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros ... , 1952, vol. III , pàg. 1357." 
6.- La tradició catalana dels llibres de cuina es pot llegir en el documemadíssim pròleg d 'Andreu 

VIDAL MASCARÓ de la seva edició de I'An de la cuina. Llibre de cuina menorquina del segle XV/11. 
Fra Francesc ROGER, Institut d 'Estudis Menorquins, 1993, pàgs. 11 i ss. 



EL NUEVO ARTE DE COCINA 
DE JUAN ALTAMIRASL 

"No presuma el cocinero de perito en su 
empleo, porque las obras califican, no 
los vanos pensamientos" 

jUAN ALTAMIRAS 

]UAN ALTAMIRAS, CUINER I FRARE FRANCISCÀ ARAGONÈS, ÉS EL PSEUDÒNIM QUE USAVA fRAY 

Raymundo Gómez, nascut a La Almunia de Doña Godina, segons publicà l'e
rudit Felix Latassa i Ortín (Saragossa, 1735-1805) a Ja Biblioteca Nueva de 
Escritores Aragoneses. Fou cuiner del Colegio Mayor San Diego de la seva ordre 
a Saragossa on adquiri molta experiència ja que diàriament havia de cuinar per a 
molts estudiants franciscans que freqüentaven la universitat. Com que els ordres 
religiosos tenien uns límits burocràtics molt extensos que defugien dels àmbits 
territorials històrics, amb convents escampats arreu del país, eren els propis fra
res, visitadors, lectors i predicadors qui anaven d'un costat a l'altre els qui difo
nien aquests tipus d'obres que eren els llibres mestres de les cuines dels convents. 

El Nuevo atte de cocina no és un simple tractat de cuina conventual. Promet 
molt més. Amb la seva publicació el llibre surt dels cercles monàstics, es divul
ga per totes les regions eclesiàstiques que l'orde franciscà tenia establertes. Ja 
no només va adreçat als qui surten del noviciat amb poca experiència i que no 
són massa destres en l'ofici, sinó que va més enllà en oferir-nos un veritable 
retaule de la cuina espanyola del segle XVIII en la qual hi són ben representats 
els guisats i els farcits de la cuina barroca, ous, sopes, cuina de peix, verdures, 

1.- Hom pot llegir editat aquest tractat en una edició normalitzada, a cura de josé M. PISA VILLA
ROYA, a La Val de Onsera, Huesca, 1994. Pisa transcriu l'edició barcelonina de 1758 (Impremta de juan 
de Bezares), la primera de la qual se'n conseJVen exemplars. 
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cargols, rebosteria de bunyols, recuits, arròs amb llet d'ametlles, llet fregida, etc. 
Alguns novicis que sortien dels convents anaven destinats a d'altres com a cui
ners. D'aquí la necessitat d'unes guies que servissin de referència en les quals 
hi trobem els règims alimentaris dels frares durant el segle XVIII.' 

Bona part d'aquesta cuina que creiem és experimentada té un aire franciscà, 
una simplicitat i una solidesa perquè la naturalesa ascètica dels ordes religiosos 
hi obligava. És per això que agradava als nostres rebasavis que tenien uns 
recursos econòmics limitats ja que té en compte els plats cuinats amb verdures 
i hortalisses com els de les hortes conventuals, productes aprofitats del bosc i 
el camp (espàrrecs, pesòls i faves seques, cigrons, carabasses enfarinades, oli
ves confitades), embotits, greixons amb sucre i canyella, sang amb ceba, pei
xos de riu i escabetxats, carns de porc3 o de xai, etc. 

Les edicions 
El llibre de Juan Altamiras o Altimiras• debia ser molt popular a jutjar pel 

gram nombre d'edicions que al llarg del segles XVIII, XIX i XX s'han fet a 
Catalunya, dues de les quals, setcentistes, es van imprimir a Girona, en quaranta 
anys de diferència: 

-Nuevo arte de cocina, Gerona, Bró, 1745, 82 

-Nuevo arte de cocina, añadido en esta ultima impresión Sacada de la escue-
la de la experiencia económica. Su autor ... Con licencia. Gerona: Por Joseph Bro, 
Impressor del Rey Nuestro Señor, en la calle de las Ballesterias, 1770, 1211, 222 pàgs. 
La segona edició gironina és molt més extensa que les altres conegudes fins ara. Hi 
figura un apèndix absent en les edicions anteriors: Adición del arte de cocina, repos
tería, bizcochería, confitar frutas, componer aguas y Risolis. Són 125 receptes més, 
afegides en 1770, algunes de les quals provenen del receptari de Juan de la Mata, 
Arte de reposteríd, coetani del tractat d'Altamiras. Les úniques proves de l'existèn
cia d'una primera edició d'aquest llibre les devem a l'historiador Enric Mirambell 
que, al seu llibre Història de la impremta a la ciutat de Girond', publica l'inventari 
de béns aixecats, en ocasió de la mort de l'impressor gironí Josep Bro, el 20 de 
maig i 23 de juny de 1794. En la relació de llibres de l'inventari postmortem hi havia 
quinze exemplars d'una edició, en octau, d'aquest llibret: 

2.~ Un altre receptari franciscà del segle XVIII, aquest en català, és el d'AviSos, y instrnccions per lo 
principiant cuyner. Introducció, edició i notes de Isabel Juncosa, Akribos Edicions, 1988. 
3.~ Una de les receptes diu: Modo de componer un lecbón, des de que se degüel/a, basta colgarse: ser
vira en especial para Religiosas. 
4.~ El bibliògraf Palau i Dulcet repertoria el llibres per 'Altimiras'. 
5.~ A ne de reposteria, en que se contiene todo género de bacer du/ces secos, y en liquido, vizcocbos, 
rurrones ... Madrid, Antonio Martín, 1747, 196 pàgines amn 10 làmines. D'aquest llibre n'hi ha un exem
plar a la Biblioteca del Seminari de Girona. 
6.~ IEG, Girona, 1988, pàg.l16. 
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-Núm. 28 - Quinze artes de cocína, en 82. Per tant és versemblant que exis
tís una primera edició d'aquest tractat de cuina del qual, ara per ara, no se n'ha 
conservat cap exemplar. Hom pot trobar al mercat actual l'edició fascímil d'un lli
bre, Novíssima arte de cocina. Selecta colección de las mas recientes fórmulas de 
las cocinas española, francesa, italiana, y americana. Guisos especia/es de la caci
na catalana. Deberes del cocinero o cocinera. Arte de trincbar y modo de seroir a 
la mesa. Conseroas y Licores. Por]. Altamiras. Novena edición corregida y aumen
tada, Barcelona, 1905, que incorpora receptes d'Altamiras, però, és un llibre nou 
que beu en altres fonts, encara que s'aprofita de la fama d'un cuiner reputat. 

El contingut 
En l'edició barcelonina de 1758 hi ha 207 receptes. El llibre conté tractats de 

Comida de cames (I i U), Materia del pasado (ill), Volateríd.. IV), Comida de pesca
do, Huevos, De todo género de hierbas, Varias escudi/las, etc. A la fi hi ha una 
Adición para componer aguas y otras advertencias: aigua de Llimona de canyella, 
llet d'ametlla, Llet gelada, com s'han de fer els recuits, etc. No hi he trobat cap 
referència al cafè. Cal dir que els epígrafs amb els quals ve dividit el Llibre no es 
corresponen amb el contingut, ja que el receptari no té una estructura ben definida. 

Altamiras ens recorda que el cuiner ha de ser net i curós, vigilant, perquè 
hi ha estómacs molts delicats. Ha de tenir memòria del temps que té el menjar 
al foc, i per a quanta gent ha de guisar. Com a home que havia fet els vots ens 
recorda que havent-hi al món tants de pobres no es pot llençar res. També ha 
de saber de pesos, mesures i quantitats per poder donar compte als seus supe
riors del que rep i el que gasta. 

Per que fa al contingut de les receptes podem dir que Altamiras cuina amb 
oli i amb greix, sofregeix amb ceba. Només hi ha una preparació en la qual uti
litza el tomàquet per preparar el brou en el qual s'han de guisar els peus de 
xai, i una altra que explica com s'han de conservar. En els guisats són molt fre
qüents, com a base, les picades fetes amb ceba, ou cru o dur, pa rallat, for
matge, avellanes, julivet, pinyons, fetges, espècies, etc. La picada que avui con
siderem un dels pilars de les grans salses bàsiques catalanes era una amalgama 
de sabors molt experimentada per Altamiras. En el plat Came rebogada en gui
sada llegim aquesta preparació: 

"Tomacis dos, o tres bazos de camero, asalos bien en las parrillas, machaca
los en el mortero con unos granos de ajo, machaca asimismo unas tostadas de pan 
remojadas en agua y vinagre, y exprimidas, un puñado de perejil, brotes de hier
babuena, clavillo, caneJa y dos pares de huevos crudos; desatalo toclo con el caldo 
de guisada, échalo en la olla, que dé dos hervores: es muy buen compuesto de 
tantos simples, si de muchos simples puede resultar un buen compuesto ... ". 

A través d'altres receptes reportades, podem veure com Altamiras cuina 
molt plats que creiem patrimoni de la veritable cuina tradicional catalana, una 
cuina de fantasia que combina dolç i salat: xai guisat amb magranes, cervells 
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rebossats amb ou i un polsim de sucre i canyella , peus de porc farcits , sang de 
xai o cabrit, sopes de farro, perdius guisades amb sardines, una variant del mar 
i muntanya, ànec amb codony, bacallà fregit amb mel, etc. 

Atès que als convents seguien la Quaresma d'una manera molt estricta, hi ha 
moltes receptes sobre la cuina del bacallà i altres peixos: anguiles fregides, amb 
arròs, guisades en salsa, tonyines, besucs, salmons, truites de riu, etc. Pel que fa a 
les verdures i altres productes de l'horta hi ha receptes de faves verdes, carxofes, 
espinacs, pèsols, naps, bolets, albergínies farcides, pastanagues fregides. La difu
sió durant el segles XVII I XVIII de les begudes fredes obliga Altamiras a incloure 
una recepta d'aigua de llimona i la llet gelada. El cuiner fa servir una "garrapiñe
ra", un utensili cilíndric per fer gelats en el qual hi posa neu i sal perquè geli més 
bé. De fet aquest utensili és un antecedent remot de les famoses gelateres casola
nes que totes les famílies catalanes usaven per fabricar el gelat a casa: 

" ... para helarla seran menester tres libras de nieve; la dispondris de este 
modo; Ja nieve menuda pondras debajo, bien cargada de sal, y la demas que 
sea ben gruesa, como huevos, encima, cargada de sal, como la de abajo; meda 
hora antes de dar el refresco la iras moviendo, y tendris cuidada de darle algu
na velta con una paleta de carrasca .. ". 

Dono a continuació la recepta d'uns cargols fregits, amb una salsa espessa, 
una mena d'allioli més especiat per acompanyar-los i comunicar-los un gust fort: 

"Después de remojados, los lavaras con un puñado de sal, les daras o tres 
aguas, las pondras a cocer, espúmalos; los echaras sal, tomillo, laurel en hojas, un 
manojo de oregano; y cuando estuvieren cocidos, escúrrelos bien, freiras cebolla, 
los echacis en la sartén en qe se frían: son muy gustosos; y para que sepan mejor, 
haras un ajo de este modo: Tomaras un pedazo de pan, lo remojaras en agua, y 
vinagre; machacacis unos ajos en el mortero, con un poco de pimienta, sal, luego 
lo exprimiras, pondras un poco de perejil, hierbauena, lo picaras todo en dicho 
mortero, echaris yemas a proporción, tomaras una aceitera de pico, y podras 
echar aceite poco a poco, y revolviendolo a una mano, sin cesar, hasta que quede 
como engrudo, y que sepa a sal: de este ajo pondris al borde del plato de los 
caracoles, si hubieres de hacer muchos platos; y advierto, que no es bueno este 
guisada para aguados, porque con agua no són de provecho". 

les influències 
El llibre d 'Altamiras va tenir molta influència en la cuina catalana de l'èpo

ca, encara que sobrevolar aquest passat no és pas gens fàcil. En llegir, però, un 
llibre de cuina de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona Avisos, y ins
truccions per lo principiant cuynef, escrit a mitjan segle XVIII pel franciscà fra 
]oseph Orri, una obra molt apreciada pels amants de la bona cuina, pedra de 

7.- Introducció, edició i notes d'Isabel juncosa i Ginestà , Akribos, Barcelona, 1988. 
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toc de la gastronomia catalana del XVIII, m'adono com algunes de les receptes 
són traduïdes del Nuevo arte de cocina. Vet aquí com aquest franciscà que va 
morir al convent de Reus adaptà l'obra d'un altre frare aragonès del seu orde. 
Ho podem comprovar amb l'acarament d'aquestes receptes: 

Es to fado 
La came de pierna cortaras en pedazos, como medias nueces, y la freiras 

con maneca de puerco, y con el pringue que te quedó freiras cebolla cartada 
menuda, y cuando frita, échala con la came, poniéndole dentro, v[erbi] gr[aci]a 
una libra de came, ocho onzas de vino blanca, cuatro granos de ajos majados, 
perejil, pimienta, y sal: cogeras una cebolla, que sea ajustada a la boca de la 
allita, y le iras poniendo algunos clavillos, y rajas de canela, y ajustaria bien a 
la boca de la olla , de modo que no se saiga por parte alguna: la pondras a cocer 
a fuego manso, dandole algunas vueltas, y cuando pareciere estar cocida la 
came, destapala, y acabala de sazonar sin mas caldo; es muy buen guiso: lo 
serviras sobre unas rebanadas de pan; supongo, que para crecidas 
Comunidades sirve poca, pera si son muchos los podras hacer. (pàg. 49) . 

Estufat 
Talla la carn de peu com a mitjas nous, fregex-la amb mantega de poch, y 

ab lo grex que te ha quedat fregex ceba tallada menudet, y en ser fregida tira
la ab la carn posant-la dins y a una lliura de carn posi 5/8 onsas de vi blanc, 4 
grans de alls pallats, julibert y sal. Pren una ceba que vinga justa a la boca de 
la olla, de modo que no isca per ninguna part, posa-la a courer ab poch foch, 
remenant-o algunas vegadas, y quant la carn ja estiga cuita, destapada y aca
bala de asaonar sens posar-i mes caldo; es molt bon guisat. Posa'! sobre unes 
llesquetas de pa. Est guisada servex poch per comunitats grans (pàg. 19). 

El mite d'una literatura culinària auctòctona 
Ultra els grans clàssics medievals de la cuina catalana, obres fonamentals de 

la cuina mediterrània: el Llibre de Sent Soví i el Llibre del Coch, potser caldria rec
tificar, en nom de la veritat i de l'ordre, la importància d'una gastrografia catala
na autòctona moderna. Examinem els textos que, ara per ara, posseïm editats, 
sobre els quals he fet una modesta recerca. En 1745 s'imprimeix a Madrid la pri
mera edició del Nuevo arte de Cocina. D'aquesta obra se'n feren dues edicions 
a Girona (1745 i 1770). Les dues principals obres de cuina conventual catalana 
setcentista que coneixem editades, Avisos, y instrucciones per lo principiant cuy
ner i Llibre de l'art de Quynar de Fra Sever d 'Olot(1787)9 incorporen algunes 

8.- Akribos Edicions, Barcelona 1988. 
9.- Edicions de la Biblioteca del Palau de Peralada, 1982. Edició a cura de jaume Barrachina. 
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receptes del llibre d'Altarniras, traduïdes i adaptades al català. Aquesta influèn
cia és més perceptible en l'obra de Fra Sever, que mostra una forta dependèn
cia del tractat aragonès. Algunes d'aquestes receptes foren incorporades, més 
tard, a la primera edició de la Cuynera Catalana (1835). Un altre manuscrit del 
XIX provinent del monestir de Banyoles també copia les receptes del tractat 
d 'Altamira. D'altra banda, les receptes castellanes copiades en les Memorias del 
arte de cozina de]. P. Panyó depenen, en bona part, d 'un llibre de cuina barro
ca del segle XVII, el cèlebre Arte de cocina, pasteleria y conseroeria de Francisco 
Martínez Montiño, que havia estat cuiner major del rei, un llibre que, d'altra 
banda, es continuarà editant amb èxit fins a final del segle XIX. Comptat i deba
tut, una primera anàlisi dels llibres més emblemàtics de la nostra cuina mostra 
com depenen de models forans. L'aculturació que es fa present en tots els àmbits 
de la cultura catalana al llarg dels segles XVII, XVIII i XIX mostra també el nos
tre sincretisme gastronòmic. De fet el que acabo de comentar és només un apunt 
d'un vast florilegi de receptes que s'haurien de contrastar una a una per establir 
la paternitat de molts dels nostres plats. Les receptes copiades o experimentades 
reflecteixen un moment social molt determinat, l'accentuació de diversos gustos 
en detriment d'altres, com pot ser la barreja de dolç i salat, la influència dels pro
ductes americans a la nostra cuina, etc. A través dels testimonis de viatgers que 
ens visiten, dels comentaris que apareixen al Calaix de sastre de Rafael d'Amat 
i Cortada, i de les receptes contigudes en els tractats d'Altamira podem fer-nos 
una idea de la cuina catalana del segle XVIII, confluència de cuina barroca cas
tellana i de les rurals i casolanes de Catalunya. 

Vegem en aquest esquema el joc d'influències a les quals estan sotmesos els 
nostres receptaris, la difusió del Nuevo arte de cocina d'Altamiras, i altres obres 
de cuina i de rebosteria espanyoles: 

Nuevo arte ... Madrid, 1745 

' Girona, 1745 

' Barcelona, 1758 

' Girona, 1770 

' Avisos y instrucciones per lo principal cuyner 

' Llibre de l 'art de Quynar de Fra Sever d 'Olot 

' La cuynera catalana (1835) 

' Receptari de cuina del Monestir de Banyoles (XIX) 



LA FAM DEL RECTOR 
DE GARRIGUELLA 
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"Al qui té fam, lo pa negre li té sabor de blanc" 

ONOFRE Pou 

L'ERUDIT I HISTORIADOR ENRlC CLAUDI GIRBAL, UNS DEL'i CAPPARES DE LA RENAIXENÇA A 

Girona, animador i col·laborador de la "Revista de Gerona", va donar a conèixer 
en aquesta publicació uns poemes de la segona meitat del segle XVIII que pas
sen per paròdia burlesca, atribuïts a un rector o domer de la parròquia de 
Garriguella, 1 anomenat Manuel o Tomàs Gibert, natural de Peralada. Malau
radament, com que l'arxiu parroquial va ser destruït durant la Guerra Gran no ens 
ha pervingut cap més notícia sobre els miracles d'aquest mossèn de poble. 

Qui més qui menys coneix l'elevada cotització d'un altre rector del segle 
XVII, Francesc Vicenç Garcia, rector de Vallfogona. Possiblement els poemes 
del rector de Garriguella siguin unes composicions en clau imitativa per tal d'a
llargassar aquest corrent poètic anomenat "vallfogonisme", hereu de la insolent 
sàtira antiga, molt conreada en la poesia popular de tots els temps. 

Claudi Girbal va copiar aquestes composicions d'un manuscrit2 que li va 
deixar un particular. Existís o no aquest personatge, m'interessa deixar constàn
cia d'un fragment d'una poesia jocosa en la qual relata les despeses que tenia 
per alimentar la família i l'escolà. Aquestes lloances de taula resignada, de les 

1.- Otro poeta desconocido (Lo rector de Garriguella), "RdG", XI, 1887, pàgs. 289 i 340. 
2.- Algunes de les composicions del Rector de Garriguella figuren copiades en el manuscrit 14o6 de 
la Biblioteca de Catalunya, que també hem consultat. Aquesta codolada duu per títol "Descripció de la 
casa que ha parat en rima lo rector de Garriguella". 
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difícils condicions de la seva vida, ens permeten reconstruir alguns aspectes del 
menjar de l'època, en el qual predominen les hortalisses i els llegums. La carn 
i el vi són un requisir absent. Com que estem acostumats a l'estereotip del reli
giós obès, gras i galtavermell, ara potser ens sobtarà la imatge d'un rector de 
poble famèlic. 

Memorial de tot lo gasto que féu lo Rector de Garriguella 

Primerament Jaume Cot 
y un escolà, 
la tia y lo capellà, 
són quatre bocas 
que si teníam prou cocas 
no patiríam; 
si 'n tinguéssem menjaríam, 
moltas vegadas, 
de carabassadas.1 cuynadas 
y de fassols , 
sebas, bledas, naps y cols 
ne menjam prou, 
y ab lo ventre ple de brou 
van molt pesats, 
faltan llengums y cuynats, 
com son ciurons, 
pèsols, guixas y favons , 
favas, llantias. 
De trinxat ni mandonguillas. 
no se n'hi tasta, 

y a vegadas pa ni pasta 
no se n'hi troba, 
y si voleu fer Ja proba, 
veniu assí, 
que ni sols un glop de vi 
tenim per veurer. 

Però si lo mal temps dura, 
donau per cert, 
que posat en lo desert, 
patiré fam, 
perquè no menjo enciam 
ni cosas frescas, 
de quant en quant menjo bledas, 
y vaig e cos, 
menjo fideus y arròs 
y car de llana 
perquè la de pèl no és sana, 
com sab tothom. 

3.- En el Llibre de l'Art de Quynar de Fra Sever d'Olot i en els Avisos, y instruccions d 'un principiant 
myner trobem diverses fórmules per cuinar les carbasses. 
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SOBRE EL VIATGE QUE RAFAEL D'AMAT 
I DE CORT ADA, BARÓ DE MALDÀ, 

VA FER A ALBONS 

"Manos a la obra. Vull dir, comenso a pèndrer la 
ploma, sucant-la ab tinta , y veure què tal eixirà la 
explicadó .. . ". 

BARó DE MALDA 

EN lA SEVA PROSA ACOLORIDA, ATAPEÏDA DE MOVIMEI'-.'T, EL BARÓ DE MAlDÀ ENS NARRA 

entre moltes notes de viatges i de descripcions de festes majors, molt interes
sants des del punt de vista de I' espectacle, 1 'Itinerari que fiu yo des de ma amada 
pàtria Barcelona al poble de Albons en lo Ampurdà, comensat en Jo dia 16 de 
maig de l'any 1780,t que conté algunes notes gastronòmiques sobre la seva 
excursió per terres empordaneses. El baró de Maldà surt de Barcelona i traves
sa els pobles del Maresme. Com a noble i rendista li agradava visitar les seves 
possessions, i fer-se amb la petita noblesa del país, encara que per un esperit de 
germanor i de bonhomia sempre procura establir lligams afectuosos amb tot
hom. En ser un home de tracte molt humà, no té cap inconvenient per barrejar
se amb la gent del poble, pagesos, mercaders, hortolans, dispesers, etc., sobre 
els quals fa aquests retrats plens d'observacions que funcionen com a quadres 
de costums, on traspua el gust per la vida, que sap fugaç, i que s'ha d'aprofitar. 

El baró de Maldà tenia un gran amor a la terra i les comoditats. En el seu 
Calaix de Sastre hi és proverbial el tractament dels plaers dels sentits (la música, 
les noies, el paisatge, el menjar, etc). Com a espectador privilegiat dóna veracitat 
i testimoniatge de tot allò que veu. Entre les milers de pàgines que formen les 

1.- MisceUània de viatges i festes majors. Vol. I. Edició crítica de Margarida ARITZETA, Editorial 
Barcino, Barcelona, 1994, pàgs. 243 i ss. 
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vastes memòries del Calaix de Sastre que tants detalls ens ofereixen de la vida i 
costums dels catalans d'aquella època, n'hi ha molts que parlen de les seves pre
ferències gastronòmiques, del menjar quotidià o de festa grossa, d'aquelles xoco
latades que no tenien preu. Podríem confegir una antologia de textos dedicats a 
la cuina catalana del segle XVIII només amb la descripció d'hostals i cases de 
menjar que freqüentava, en un moment que la cuina catalana sofreix canvis pro
funds. Es consolida la influència de la cuina francesa, s'introdueixen els produc
tes americans, persisteix el gust per les coses dolces, els menjars encara molt 
carregats d'espècies amb un gust molt accentuat pel tast picant, etc. 

Som en el mes de maig de 1780, en plena primavera, "fent bon vèurer en 
tota sa lozanía los camps, viñas, praderias, llochs y casas." Algunes menges i 
postres que va tastar, com ara les faves amb cansalada i les maduixes, així ens 
ho recorden. Quan arriba a Mataró, descansa a l'hostal de Montserrat. Una mica 
masegat pel viatge, i per una associació mental, es nota una cremada a la llen
gua que recorda que prové de la vigília de la sortida a Albons, quan a l'hora 
de dinar es va menjar a casa seva un gabolet (un pastís) de llet i confitura, "per 
lo que rabiaba de calent, me cremà un poch lo paladar." 

En el viatge d'anada a l'Empordà, ell i altres viatgers fan parada i fonda a la 
Granota, dos hostals de carretera molt freqüentats per les diligències que feien 
el trajecte entre Girona i Barcelona, i que no eren gaire distants un de l'altre. 
Allí , mentre esperen que els serveixin el dinar, es treu el bademècum, és a dir 
el manuscrit, on escrivia una part de l'itinerari. No ens explica el menú, però 
anota que van advertir als hostalers "que no llansasen ... pebre a las viandas, 
que en això molt hi pecan, però no convenir-nos y a mi en especial, lo que 
cumpliren." Com hem dit, era costum en aquella època condimentar el menjar 
amb moltes espècies. Havent sortit a dos quarts de tres de la tarda, arribaren a 
Girona a les sis i vint. Des d'allí entraren al Pont Major, on pararen per fer nit. 
Un cop ja instaHat a la seva cambra, el baró de Maldà va fer la seva "acostu
mada colació de xocolate y pa , los demés ab ensiam, admettlas y pa la feren", 
per la qual es queixa que els cobraren "13 pesetas y mitja, que ni un alarb hau
ria obrat tan despòticament." 

L'endemà al matí, després de travessar Medinyà, es dirigiren cap a Cervià. 
Allí, "en dit poble nos detinguérem per pèndrer xocolate en son hostal. " 

El dia 18 de maig, abans que toquessin migdia, van arribar a Albons. Com 
si encara ens trobéssim en una època feudal, explica que arribaren a la vila 
d'incògnit, sense repics de campanes ni escopetades. Afirma que "tot se'ls per
donà per estar ocupats mos vassalls en las tareas del camp. Y llestos, compa
regueren y prestaren lo vassallatge (com devían). " El rector del poble, Senén 
Roure, els convidà a dinar: "ab la prevenció que.ns feu sa mercè per estar ab 
dieta, y probàrem son cuynat per no desayrar-lo, ab lo bou estofat, molt favo
rit seu, ab altre platet de cebetas a tall d'ensiam, que tot féu pujar per lo escolà 
des de la cuyna de casa sua a la nostra taula." · 
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Més tard, quan el rector els mostrà les estances de la rectoria, obsequià el 
baró amb un got d'aigua amb sucre esponjat. 

Una tarda de diumenge que van a Torroella i a la veïna ermita de Sant Grau 
beu rodomel, conegut també per melrosat, un beuratge fet de mel i aigua de 
roses. Miquel Agustí ens en dóna una recepta de com preparar-la al Llibre de 
secrets d 'agricultura ... (1617, pàg. 189). 

El viatge continua fms la vila de l'Escala. Anota que per sopar portaren a un com
pany de taula, el doctor Artigas, "una escudella ab caldo", o bé sopa escaldada. 

De tornada a Barcelona s'aturen a l'hostal de la Fontana d'Or de Girona on 
van fer diversos àpats. Se'ns descriu un primer sopar: 

"Esperam sopar bé y dormir millor, com en efecte ha estat lo bastant, bé 
que durs los pollastres rustits y prou tendre lo platillo de carn ab pèsols y una 
platera de maduxas per postres, que sempre són bonas y fresquetas, unint- s'i 
el ser ben ensucradetas." 

Un cop deixada la ciutat de Girona, descriu un dinar fet a l'hostal de la 
Granota : 

"Lo millor ha estat lo pla! de fabetas ab cansalada, y ya hi havem sabut fer 
lo perquè, pues que eran sabrosetas y apetitosas. Postres, ab ametllas se han 
conclòs, faltant-hi lo pa turray que, a haver-n 'i, hauria estat pa turrat y ametllas, 
com a música de siesta a quatre." 
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LES OFRENES 

"Tots portem a vostres plantes les ofrenes." 

(TEODOR LLORENTE) 

ENTENC PER OFRENES1 AQUELLS ÀPATS REIALS, DINARS COMUNITARIS, DE SOLIDARITAT, COM

petitius, familiars, menjades populars, etc., que el poble, una corporació civil, 
eclesiàstica o militar, un gn1p d'amics, etc. , ofereixen en un moment determi
nat a un hoste que s'ha significat pels seus mèrits o poders amb motiu d'una 
celebració pública o privada, en la qual hi ha una dramatització i un intercan
vi, sovint fingit, de béns i d'afectes. Com a interessat que sóc pel món de la 
festa amb tots els seus rituals, he recollit algunes notes històriques que mostren 
com la dimensió festiva també es desplega a la taula. 

L'antropòloga francesa Yvonne Verdier, en l'estudi Repas bas normand,Z dis
tingeix: a) els menjars ordinaris, en els quals entrava el porc, el bullit, el brou, 
etc. Aquests àpats poc salats i condimentats tenien un temps definit de durada 
i de mesura perquè la gent, llavors, es tornava a reintegrar a l'ordre social; b) 
menjars extraordinaris en els quals predominen els embotits, rostits, sang, etc. 
Són celebracions més especiades en què el temps encara és definit, i en certa 
mesura controlat; e) l'àmbit de la festa celebrat amb productes exquisits: embo
tits , rostit més bullit, aus, salses, ensucrats, etc. , on el temps és abolit i viscut 
amb desmesura. 

1.- En propietat, les ofrenes eren aquells panets que s'oferien a les misses en record d'un familiar difunt. 
2.- "L'Homme", vol. VI, núm. 3, 1%6. 
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Sabem que des de l'època medieval la festa cohesionava una societat molt aten
ta a un calendari que marcava un ordre del temps molt estricte. Quan l'abat de Sant 
Feliu de Guíxols rebia dels pescadors Ja meitat del peix reial o de la tonyina, en 
nom del monestir els oferia un pa i un brocalet del millor vi, o vi per a tots els pes
cadors presents.3 En qualsevol societat humana en què apareix un moment festiu, 
ja sigui cíclic o singular, hi neix un repertori de representacions sodals. En els cèle
bres llibres d'Huizinga sobre l'Homo Ludens o La tardor de l'Edat Mitjana hi ha 
moltes pàgines dedicades a les festes de reis4 i prínceps o a les jornades cortesanes 
amb motiu d'un esdeveniment significatiu que trencava amb Ja rutina del dia a dia. 
A Ja ciutat de Barcelona, els volums de les Rúbriques de Bruniquer i els Llibres de 
les Solemnitats, encara que publicats en forma de llibre, no han merescut gaire l'a
tenció dels nostres recercadors. Els manuals d'acords i llibres de clavari de moltes 
ciutats, els dietaris particulars5 són, en aquest aspecte, poc explotats. 

En aquesta escenografia, ara només dedicada al món del menjar, hi trobem 
dues classes de ritus de pas. El primer, el més simbòlic del protocol, consisteix 
a afalagar el nouvingut amb aliments en espècie: xais, aviram, fruites , vins deli-

3.- Eduardo GÓNZALEZ HURTEBISBE, Basquejo histórico de la villa de San Feliu de Guíxols, 1905, 
pàg. 120. 
4.- En les festes celebrades a Barcelona el dilluns 28 de juliol de l'any 1477, "aquest dia la magestat 
del Senyor Rey féu fer lo present, devall escrit, al dit duch de Calàbria; e féu-lo ponar a la dita posa
da. (F. Fita, Los Reys d'Aragó y la Séu de Girona, Barcelona, Estampa Catalana de L. Obradors y P. Sulé, 
1873, pàg. 49). 
Primer.tment, C bous 
Ítem, DC moltons 
Ítem, vedells L 
Ítem, cabrits e 
Ítem, mil parells de volateria 
Ítem, L pagos 
Ítem, CC capons 
Ítem, cec càrregues de farina 
Ítem, XXX bótes de vi vermell 
Ítem, XX bótes de vi blanch 
Ítem, CC pans de sucre 
Ítem, confits: X quintars. 
5.- El dimecres 18 de desembre de 16o2, els fidels i vassalls de la Comtessa de Benavent li donen 
una gr.m rebuda a la Ciutat Comtal amb l'oferiment de xais, una vedella i ocells de ploma: "Ítem al 
després de dinar los de Molins de Rey vassalls de dita comtesa entrà en Barcelona amb una cobla de 
jutglars y li pollaren un bell present. Primo anava un pastor amb sis moltons, 2on un vadella, 3er un 
parell de pagós, 4a, una barra de gals d'Índia, 5è un barra de capons, 6è una barra de gallines, 7è altra 
de polles, 8 de perdius, 9 de pollastres, 10 de porcells" ... 
L'endemà hi ha una altra rebuda espectacular: 
"Dijous als 19 de dezembre de 1602 entraren en Barcelona los hòmens de Manorell de la baronia de 
Castellvehí de Rosanes ... i feren-li un present en demostració de son amor y fidelitat. Anavan devant 
los tabals y les trompetes, aprés venian dos càrregues de malvezia, tres vedells, sis moltons, dos porchs 
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cats, confits dolços i altres saboroses llepolies.6 El segon, encara més efímer, 
consisteix a organitzar un gran banquet interminable i encegador, segons les 
butxaques i el pressupost de qui fa l'ofrena. 

La desmesura de l'exhibició 
El Libre de les cerimonies y les coses memorables de la fidelísima vila de 

Puigcerdà, redactat el 1584, explica el cerimonial acostumat quan el virrei de 
torn entra a la vila de visita. Fixem-nos que hi ha establert l'ordre i la quantitat 
dels presents amb els quals l'obsequia la universitat: 

"Quand un virrey ve en la present vila, deuen los senyors cònsols elegir un 
capità, amb molta gent de peu ben armada, ... y eixir-lo a rebre ... Aprés lo 
endemà, tots los quatre cònsols ab les gramalles y massa alsada, ab molts prò
mens, aniran a ferli la benvinguda a palacio ... Aprés, lo endemà immediatament 
següent, li faran un present, com se acostume, so és: dos vadells, sis moltons, 
sis cabrits, sis porcells, dues dotzenes de capons, dues dotzenes de pollastres y 
colomins; si són en tal temps, dotze formatges grans, una bassina de mantega, 
tres càrregues de forment, dues càrregues de civada, una càrrega de vi blanc y 
un altre de claret, y si són en temps de coresma, se li poden procurar truytes, 
peres, pomes, merlus, congra y altres viandes coresmals, y faranlo y presentar 
per dos pròmens elegits per lo honrat consell, les quals tenen la un devant y 
l'altre darrera, fer portar totes les dites coses en mig, y ab molt bona forma de 
paraules qui té de explicar; lo més antich presentarlo.y."7 

Entrades de bisbes a Perpinyà 
El 15 de febrer de l'any 1587 fa la seva entrada a Perpinyà el nou bisbe 

d'Elna Pere Benet de Santa Maria. Dos dies després li fan el present acostumat: 

salats, dos barres de galls d 'lndíes que eren sis en cada barra, quatre pagós, quatre barres que aporta
ven dotze cabrits, sis barres de porcells, tres barres de capons que eren vint parells, quaranta parells 
de gallines en sine barres, dos barres de colomins, dos barres de cunills morts, altres dos de conils vius, 
tres barres de perdius. Un cove de llangoniças y botifarres, dotze còvens de coques de Martorell, qui 
d'ensucrades, cochs llarchs, redostes y pa blanch com unes hòsties. Quatre còvens de fruita, ço és 
pomes, magranes y rehims ... " Dietari de jeroni PUJADES. A cura de Josep M. CASAS HOMS, Fundació 
Vives Casajuana, voL I, 1975, pàgs. 228-229. 
6.- Dijous, a XVII de abril MCCCCLX, lo senyor don Karles, príncep de Viana, fill primer nat del sen
yor rey, després dinar, vench veura la casa de la ciutat, e los consellers hagueren-li apperallada una 
molt bella e notabla coHació de preciosos confits de suera e de moltes maneres de fins vins blanchs, 
la qual col·lació li fonch feta alt en la gran sala del Consell de Cent jurats. Dietari o llibre de jornades 
(1411-1484) de jaume Safont. A cura de josep M. Sans i Travé, Fundació Noguera, Barcelona, 1992, 
pàg. 122 .... " Aprés lo dimecres següent, que comptàvem XIII de agost del dit any MCCCCLLXXVII, des
prés de dinar, vengueren a la casa de la ciutat lo senyor rey Uoan], la senyora reyna, sa filla ... E fonch
los apperellada una bella coHació de confits de sucre, en la qual hac passades LXX bacines de con
fits ." Pàg. 263. 
7.- Abbé Matias DELCOR, Dietari de Puigcerdà, "Pirineos", Zaragoza, 1957, pàgs. 305-3o6. 
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"60 lliures de truytes, 20 lliures de congres, ... una grossa de pomes camueses y 
meredures, y dos bassines de massepans, bescuits y cansalada de caresma y 
citronat y carebassat y pinyonada de sucre, y sinquama cartons de vi blanch."8 

El 30 d'agost de 1609 Antoni Gallart, bisbe d'Elna, fou rebut amb gran ceri
monial amb motiu del nou càrrec pel qual havia estat elegit: "Et prima una 
vedella. Ítem un moltó. Ítem sis porcells. ítem dotze capons. Ítem dotze pullas
tres. Ítem dotze colomins, les quals coses se aportaren ab unes barres, molt ben 
enremellat. .. "9 

Benedicció d'una capella a Santa llogaia del Terri 
El 25 de febrer de 1601, a Sta. Llogaia del Terri, se celebra la benedicció de 

la capella del benaventurat Àrcangel Sam Miquel de Mas Geli amb l'assistència 
de Gerònim Putx, ardiaca d'Empordà, i dels nebots dels bisbe "que vuy es don 
Francisco Erevallo de Suaso". Amb motiu d'aquesta festivitat hi ha despeses per 
haver llogat uns joglars: "Prima e gastat per los gutglàs tres liuras." 

A més figuren unes anotacions sobre dolços i sucre: 
"Per las solfas y espèsies de sucre y altres espèsies a mosèn Masdeu, tinch 

pagadas catre liures y deu dines, a desaset de mars 1601... Sant mosèn Picart, 
droguer, per sis Hures de sucre ... " 

Des del punt de vista del menjar són interessants les nombroses despeses 
que s'anoten per la compra o consum d'aviram, carn de cabrit i de porc, pas
tissos, menjar blanc i tortrades que se serveixen en aquest mas particular. En 
aquella època els galls d'índies10 i els capons eren considerades menges de luxe. 

"Lo que tania per la festa de dita benedicsihó de capella: 
- Prima tres galls de las índias 
- Quinsa capons, vuit gallines 
- desaui(sic) pardius 
- Tres dotzenas torts y merlas 
- Desaut conills 
- dos cabrits 
- tres porsells 
- catre hocas 
- Pastisos, 8 
- Pascosdos (sic) 8 
- Menjar blanch 
- Fruita ... tortrades. 11 

8.- F. MONSALVAlJE, Ei obispado de Eina, vol. 22, lmprenta y Ubreria de R. Bonet, Olot, 1913, pàgs. 54-55. 
9.- F. MONSALVAlJE, Ei obispado de Elna, vol. 22, lmprenta y Librería de R. Bonet, Olot, 1913, pàg. 70. 
10.- El periodista i gastrònom Néstor LUJAN. en un coHecionable de la Biblioteca de La Vanguardia, 
El arte de comer (1983), explica La polèmica història del pavo (pàgs.llS-120). 
11.- Lluís G. CONSTANS i SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. V, CEC, Banyoles, 1992, pàg. 147. 
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Estades olotines 
Segons apuntava l'historiador Joaquim Danés i Torras, en el Llibre Verd 

d'Olot figura una nota sobre la vinguda del virrei de Catalunya a la capital de 
la Garrotxa, per la qual sabem que el desig de les autoritats era obsequiar-lo 
amb capons, pollastres i colomins, però el fet és que hi renuncià. La corpora
ció es veié obligada a tornar a revendre l'aviram amb la pèrdua d'una lliura i 
catorze sous, ja que "de aquells se'n donà un parell per fer caldo a un pres que 
sentenciaren y se moriren alguns pollastres y colomins." 

En una altra presentalla feta en honor de l'abat de Ripoll li van oferir de 
regal : "una linda vadella morta, un moltó mort, deu ho dotze parells de capons, 
altres tants parells de colomins, y lo mateix de pollastres tot del millor se puga 
trobar, y si alguns parells de pardius s'i trobar se'n podan". A més, de confitu
ra "de diferent especia y blanca".12 

Entrada de l'abat del monestir a la vila de Ripoll 
El 3'agost de 1699 va entrar a Ripoll el Molt !l-lustre senyor Abat D. Rafael 

Moner, amb tot el cerimonial. De primer li van fer les ofrenes acostumades: 
"Més se li donà duas dotsenas y mitja de gallinas, més se li donà tres dot

senas de pullastres, més se li donà una càrrega de vi de la costa" .. . 
L'abat, agraït per aquest gest simbòlic i material alhora, ofereix a les forces 

vives de la vila tres banquets dels quals malauradament desconeixem els menús: 
"Ara parlarem de la demostració del dit Sr. Abat que se dignà fer tres con

vits quiscun de diferents personas, pues lo primer fou dia 4, en lo cual habia 
tot lo Capítol, tota la Justícia, lo Mestre de Camp y tots los militars. Lo segon 
fou dia 5 del present, en lo qual habia molts capellans, o per millor dir, mitja 
Comunitat y alguns particulars de la vila, més lo dia 10 fou lo gran convit, en 
lo qual assistí l'altre mitja comunitat de San Pere, y molts particulars. " I } 

Entrada a Banyoles de l'abat Ignasi de Gras 
L'li d'abril de 1790 hi ha la solemne entrada , a Banyoles, del nou abat 

Ignasi de Gras. "Es serví un agasajo abundant de orxata, llimonada, xocolata y 
pastas de diferents espècies" ... En el pati del monestir "se féu un refresch de vi, 
pa, ametlles i avellanes a tots els mossos. "~< 

Altres festiviats rurals i urbanes 
A la festa rural i la urbana sempre hj ha hagut un calendari de celebracions, 

un ordre del temps determinat amb motiu d'un esdeveniment singular. A tra-

12.- Pretèrits olotiriS, Olot, 1950, pàgs. 457 i 458. 
13.- josé M. PELLI CER Y PAGÉS, Santa Maria de Ripo/1. Reseña bistórica, Girona, Vicente Dorca, 1878, 
pàgs. 108- 11 2. 
14.- Uuís G. CONSTANS i SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. VI. CEC, Banyoles, 1993, pàg. 223. 
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vés de les confraries, els gremis, l 'església, ·~ les institucions municipals'6 o esta
tals s'han organitzat molts actes d'afirmació de poder en els quals el menjar, 
els regals en espècie, tenen una gran importància. Les obligacions 
protocol·làries dels cònsols de qualsevol ciutat catalana comportaven despeses 
de representació en les quals els obsequis d'ordre alimentari anaven a l'ordre 
del dia. Atès el cerimonial i la solemnitat de molts actes publics (Nadal, 
Setmana Santa, Corpus, festes locals, entrades a la vila, natalicis, actes oficials 
extraordinaris) en què participaven autoritats, comparses, músics, convidats, 
no és difícil trobar en els llibres de comptes de les corporacions civils i reli
gioses assignacions de despeses extraordinàries amb motiu de solemnes i con
correguts actes que tots tenim a la ment. Temps era temps, el santoral de l'any 
litúrgic era molt generós en actes religiosos oficials. No sempre, però, aques
tes ofrenes han de ser espectaculars i exagerades. En el diari de les despeses 
d'una abadessa del convent de Santa Clara de Vic (1432-1442), llegim: "Ítem, 
he comprat ... de sireras per donar a beura a aquells que feren la representa
ció de Santa Clara lo dia de Corpus (1435). "17 

De vegades hom paga els serveis exigits en espècie, com és el cas d'un pre
dicador rossellonès. El convent de caputxins de Vinçà oferia durant la quares-

15.- El 23 de setembre de 1510 fa la seva entrada solemne a la vila de Banyoles l'abat Miquel Sampsó. 
Després del cerimonial acostumat el nou prelat va oferir al poble de Banyoles i pagesos de l'abadiat 
Cerzam cum maximo luxu, de la qual no he trobat els comptes. Vegeu Uuís G. CONSTANS i SERRATS, 
Diplomatari de Banyoles, vol. V, CEC, Banyoles, 1992, pàg. 29. 
El 27 de gener de 1537 les autoritats de Cervera visiten el convent de Sant Francesc de l'esmentada 
vila. Les ofrenes que la vila fa als religiosos inclouen: "una vedella viva ab molts cascabells, que anava 
primera y aprés una càrrega de pastat que savia i mesura (sic) , tot coques ençafranades, aprés una 
càrrega de perdius que avia XXX perdius, aprés una càrrega de capons y vuyr gallines, aprés una càrre
ga de porcells que havia vuyt porcells, aprés dos moltons en una bèstia molts bells i grassos, aprés 
quatre barals grans de vidre de vins blanchs ab una bèstia, que fabia sis mesures" .. . Dos dies després 
els frares menors van convidar a dinar els consellers cerverins: "primo cansalada ab sucre, hun plat 
entre dos; aprés una perdiu entre dos; aprés un quarter de porcell entre dos; aprés un troç de vedella 
entre dos; aprés escudella de ffideus ab sucre y canella; aprés una gallina entre quatre: aprés un troç 
de moltó entre dos; aprés pinyonada de sucre, aprés neules de sucre i clares." josep Gudiol , Un menú. 
Notes d 'arxiu, "Catalana", I, núm. 20, 1918, pàg. 22. 
16.- Nòrula de comptes consulars de la gestió feta 1'11 de febrer de l'any 1488 a Vinçà, amb les des
peses d'un àpat donat al seu senyor: 4 capòs I taronges e ous I canella e suqura I motó I 18 perdius 
pa I camsalada I formatge gras I vi blanc e vermell 
(Abbé Albert CAZES, Histoire anecdotique du Roussillo,r, edició d'autor, 1985, pàg. 120). 
Relació de les despeses fetes pel quart d'Escaldes-Engordany per a la celebració d'algunes festivitats 
(20 d'abril a 20 de juliol de 1686): "Més és desgut al camisé per carn y bescorilles y tripeta y sane ... 1 
lliura, 4 sous, sis diners". 
(Domènec BASCOMPTE Grau , Diplomatari de la vall d'Andorra . Segle XVJJ, Andorra, 1997, pàg. 339). 
17.- Uuís ORRJOI..S MONTSET, Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1993. 
pàgs. 34. 



168 ----------- LES LITÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES 

ma els serveis d'un predicador, que els representants de la vila18 recompensa
ven amb aliments i requisits especials. 

Les autoritats locals havien d'estar bé i ser complaents amb el poder cons
tituït, amb l'exèrcit totpoderós que a l'Amic Règim feia i desfeia al seu antull. 
Els favors es paguen amb favors. En un llibre de comptes de l'Arxiu Històric de 
Begur19 veiem com sovintegen els apunts comptables a través dels quals sabem 
de diversos obsequis de peix, marisc, capons i gallines, luxes que el comú de 
la vila pagava a diverses persones per uns favors o serveis que ens són desco
neguts: 

"Tinch pagat a mi mateix per una dieta de anar a fer per aportar peix y 
legostas perquè anaran juns ab los de Torroella a ingles (sic) a portar dit peix 
y lagostas a mussiu de Vendoma. 15 sous. 

Tinch pagat a Josseph Pi y Vemós per tres dias que anà a Benyollas el y la 
mul·la ab una càrrega de capons y gallinas ab compania meua. 5 11 8 sous. 

Tinch pagat a mi mateix per tres dietas que aní a Benyollas per donar los 
capons y pardius a nais sr. príncep y a nal intendent. 4 11 20 s. 

Tinch pagat a Joan Robau per un dia que anà a la Val d'Aro per aportar 
conils a mussu de Vendoma ab compania del sr. ]orat de Regenchós Miquel 
Robau ... 18 sous". 

s. JOSEPH MATONS· 

18.- "L'Estat del que la vila de Vinçà a fet present al senyor doctor Girbau, predicador de la Coresma 
del any 1750: 
Quatra lliuras, una terça de congra fresch 
Ítem, quatra lliuras llagostas 
!tem, nou lliurs truitas 
Ílem, una capsa de confirura càndida 
hem per haver fornir lo senyor Francisco Capdevila , adroguer, una lliura ametllas ensucradas; Ítem, dos 
lliuras avellanas torradas; Ítem, una lliura bescuits; Ítem, una lliura ametllas cruas; Ílem, un pa de 
suera." (Alart, Cartulari, XXXII-562). 
19.- Comptes 2.2.2. (1673-1772). Fol. 133v- 134. 



ELS BANQUETS 
REIALS! 

"Cadascú té un rei en lo ventre , qui no en té dos" 

LEs FESTES REIAI.5, PER lA SEVA CAPACITAT DE CONVOCATÒRIA I DE PRESTIGI, PERQUÈ MOBITITZEN 

una gran quantitat de recursos humans i econòmics, mereixen un breu comen
tari a part. El refranyer ens recorda aquella expressió "viure a cos de rei", que 
resumeix tota una filosofia vital. Un dels molts privilegis que tenien els reis i 
nobles era el d'estar ben alimentats. La monarquia conserva un estatus que 

1.- Pere Joan COMES, Libre de algunes coses assanyalades succebides en Barcelona y en altres pans ... 
Sota la revisió de Josep Puiggarí, La Renaixensa , Barcelona, 1878. Anna DOMINGO-Marina MIQUEL, 
La taula reial afina/ del segle XIV, "CHACA", I!, pàgs. 293-307. Daniel GIRONA LLAGOSTERA, Itinerari 
de /'Jnfant Pere (després rei Pere lli) (1319-1336), "EUC", 19, 1934, pàgs. 81-262. Aurea L. JAVIRRE 

MUR, Matba de Armanayc, duquesa de Gerona, Madrid, Tipografia de Archivos, 1930. Josep M. MADU
RELL I MARIMON, Les noces de 1'/nfantjoan amb Matha d'Armanyac, "EUC", 19, 1934, 21 i ss. Rafael 
OLIVAR BERTRAND, Bodas rea/es entre Francia y la Corona de Aragón, Editorial Alberto Manín, 
Barcelona, 1947.]. M. Roca, La Reyna Empordanesa . Sobiranes de Catalunya, Memòries de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona", X, 1938. Maria del Carmen SIMON PALMER, La cocina de 
Palacio, 1561-1931, Editorial Castalia, Madrid , 1997. Josep TRENCHS, El peix a la taula de la princesa 
Mata d'Armanyac: els capritxos i gustos d 'una infanta, "CHACA", 11 , pàgs. 309-328. 

Compta de lo que jo Pere Espinet tinch comprat de capons, pol/as prenys, pol/as de índia, llenya, carbó, 
y à na cbs per la vinguda del Sereníssim Sr. D. Car/os per Ordre del Molt !llustre Ajuntament, vuy als 1 O 
de novembre 1731 (AHAG VI. 2.2. Plec solt). Vegeu Josepa ARNALL i Josep M. PONS GURI, L'escriptura 
a les ter.res gironines, Vol.l, Diputació de Girona, 1993, pàgs. 598-599. 
Encara que no tingui relació amb la ciutat de Girona, tenim e l testimoni preciós de Joan campany, un 
regidor d'aquesta ciutat que, trobant-se a Saragossa el 29 d 'octubre de 1502, s'adreça en una carta als 
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també es reflecteix en el menjar. Són nombrosos· els personatges reials que per 
un motiu o un altre han passat per la ciutat En estar Girona2 situada en una 
cruïlla, en tenir la clau del regne al llarg del camí que anava de Barcelona a 
Perpinyà, sovint trobem documentada la presència o el pas de dignataris reials 
i familiars directes en els manuals d'acord de l'Ajuntament. La primera dificul
tat neix, però, quan no hi ha notícies de despeses o detalls , per tal de recons
truir l'escena del príncep, la jerarquia de la taula. Tampoc no hi ha testimonis 
gràfics de gravats o de pintures que permetin reconstuir l'etiqueta social, el 
parament, etc. Cada època demana també un tractament particular perquè 
entren en joc diversos factors dinàstics, culturals i polítics que fan que es mengi 
de manera distinta . Sigui quin sigui el moment, sempre hi ha luxe i ostentació 
en el menjar. A mesura que la documentació és més contemporània hi ha la 
possibilitat d'obtenir més detalls del cerimonial i dels oficis de boca, el perso
nal que s'ocupa de l'alimentació de la casa reial. De sempre, els banquets reials 
donen la imatge d'una monarquia poderosa a la qual cal respectar. 

jurats de la ciutat explicant-los l'entrada que en aquesta ciutat van fer Felip el Bell i dona Joana. De la 
llarga relació, m'entretinc a copiar el fragment en el qual explica el cerimonial observat mentre ser
veixen el dinar al monarca, de com ell mateix es talla la carn, i beu vi només en cas de necessitat. A 
la taula hi havia escampats 30 plats de viandes diverses: 
"Lo modo del menjar és aquest: que noi seruexen pages sinó persones grans: en son menjar pósenli, 
aprés de hauerli donat ayguo mans, trenta plats de diuerses viandes cuberts. Dit princep se serueix de 
trinxant que ningú no li talla; e per sert és bon trinxant segons lo que he vist: quis vulla pot intrar en 
veurel menjar que les portes stan vbertes, acceptat que en la porta stan alguns de la seua guarda, ab les 
alabardes en les mans, vestits de robes de hor frabreria molt belles que cascuna roba val més de cent flo
rins; e de continua aquests van per ciutat e per camí, e son Lx. (60); ver és que intrant dimars prop pes
sat, los de le guardar no portauen les alabardes. Com menje dit príncep, té de continu la tassa en taula, 
e com f:í mester posarhi mes vi, li tomen omplir; beu molt poçh; és molt acomodat e de gran criansa: de 
matí fa ben prest collació e tal, que molts ho pendrian per dinar. De sa companyia han mort en Castella 
més de CCCC. cens (400) de rnalalties, e no és de admirar, que la terra aquesta nois comporta lo modo 
de llur viura." (Julilín de CHIA, La música en Gerona, Imprenta de Paciano Torres, 1886, pàg. 62). 
2.- Tot i que potser sigui un relat fabulat , no m'estic de comentar un capítol de la falsa crònica de 
Bernat BOADES, Libre dels feyts d'armes de Catalunya, en la qual Roig i )alpí, un cronista que no té 
pas gaire bona premsa, resumeix la història del bon comte de Barcelona Ramon Berenguer i l'empe
radriu d'Alemanya, falsament acusada d'adulteri , una part del relat de la qual s'esdevé en terres giro
nines. Aquí s'explica com una vegada desfets els malentesos l'emperadriu agraeix al monarca la seva 
gran noblesa per l'haver-la deslliurat d'un perill cert. En aquesta atmosfera cordial i festiva d'anades i 
vingudes, el rei esperà l'ocasió propícia perquè l'emperadriu fes una nova i solemnial entrada a 
Barcelona "pel portal qui.s apella de Santa Eulària", per obsequiar-la amb un gran àpat, atesa la seva 
noble persona. Heus aquí una relació potser fantasiosa de la taula reial: 
. ."e qu.en la taula metessen de grans e molts delicades e molt precioses viandes, com flaysans, fran
colins, coloms de niu, conills, llebres, porchs de llet, gallines, capons, vedelles e moltons; e moltes 
maneres de pastes, com gabolets, tonades, empanades e altres coses e moltes fruites , e de tot alrre 
que.s posquia trobar aviat, de bon menjar. Lo qual promptament fo cercat. E la emperatriu, entretant , 
se'n vench a Gerona ab tot lo seu acompanyament." (Vol. Ili , Barcino, Barcelona , 1935, pàg. 103). 
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Segons Georges Duby, aquestes ofrenes són generositats necessàries, signe 
d'una riquesa redistributiva. El prestigi del rei anava en funció dels obsequis 
rebuts de les autoriats. Els productes insòlits per la quantitat i qualitat genera
ven adhesió i fidelitats mútues. 

Jaume el Conqueridor ja va passar per Girona carni del Concili de Lió. Aquí, 
a les rodalies de la ciutat, es va trobar amb Alfons el Savi de Castella. Segons 
el cronista: "aquí si los fou feta festa no me'cal parlar, que sols els ciutadans de 
Girona hi feren tant que a tothom feren meravellar. "_~ 

El dia primer de novembre de la tardor de 1295, festivitat de Tots els Sants, 
el monestir de Vilabertran va ser escenari del casament reial entre Jaume II i 
Blanca, filla del rei Carles de Nàpols. El cronista de Peralada Ramon Muntaner, 
que també havia estat testimoni de la coronació del rei n'Anfós a Saragossa, 
explica a la Crònica (cap. CLXXXII) que "con lo matrimoni fo complit, durà la 
festa ben vuit jorns, que estegren tuït ensems." En aquesta trobada de Jaume II 
amb la "santa reina dona Blanca", filla de Carles, rei de Nàpols, hi havia molts 
hostes francesos i aragonesos. El 31 d'octubre de 1295 el rei i la infanta havien 
arribat a Vilabertran. En aquest monestir, el rei, segons Muntaner, va fer cons
truir una sala de fusta per al faust esdeveniment: 

"Tanta de gent havia de la una part e de l'altra, que Peralada, e Cabanes, e 
Sent Feliu, e Figueres, e Vilabertran e el Far, e Vilatenim, e Vilasèquer e Castelló 
d'Empúries, e Vilanova e tota aquella encontrada era plena de gent. E lo senyor 
rei d'Aragon feia donar ració complida a tothom, de totes coses, axí a estranys 
com a privats ... "4 

En el regnat de Pere III trobem la figura de Mata d'Armanyac, esposa de 
l'Infant Joan, una dona molt capritxosa pel que feia al consum de peix i marisc. 
Devem a Josep Trenchs,5 que ha editat alguns registres de la cancelleria de l'ad
ministracció catalana de l'època, el coneixement dels requisits delicats que 
desitjava que li servissin en festivitats determinades. L'll de gener de 1376 la 
duquessa demana musclos i ostres als batlles de Palamós, Cadaqués i Sant Feliu 
de Guíxols; gambots, al batlle de Castelló d'Empúries (4-2-1377). El juny de 
1377 la duquessa fa comandes als batlles de Sant Feliu de Guíxols i Blanes per
què li facin arribar el millor peix que es pugui pescar a la zona. 

La reina empordanesa Sibil·la de Fortià6 (Fortia?-Barcelona 1406), quarta 
dona del rei Pere III de Catalunya, va dedicar bona part de la seva condició ínti
ma de dona a proveir-se de bones menges. Li agradava molt el peix que es feia 

3.- Narcís Jordi ARAGÓ, Girona ara i sempre, Diputació de Girona, 1982, pàg. 26. 
4.- R. OLIVAR BERTRAND, Bodas rea/es entre Francia y la Corona d'Aragón, Editorial Albeno Manín, 

Barcelona , 1947, pàgs. 78 i ss. 
5.- El peix a la tau/a de /a princesa Mata d'Armanyac. Els capnïxos i gustos d 'una infanta, CHACA, 

n. pàgs. 309-328. 
6.- Marina MIQUEL i Anna DOMINGO, La taula reial a fina/s del segle XIV, CHACA, li, 293-307. 
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portar des de Castelló d'Empúries/ el dolç (fruites confitades, vins de postres, 
magranes agredolces, panses. En la seva correspondència hi ha moltes coman
des sobre diverses viandes que ens són, en part, conegudes. Tenia passió per 
la fruita, que es feia enviar de Mallorca i València: llimones, melons, taronges. 
El rei escriu des d'Alger a Bernat de Cruïlles, conseller i majordom de la reina, 
i li expressa: "Us grahim molt... la manera que servats que la dita reina no 
menge tantes fruytes com solia e com ella voldria, les quals sabem que.l són 
molt contràries a sa sanitat. "8 

Relación de las fi.estas que se hicieron en Madrid con motivo de la 
proclamación del Señor Rey Felipe Quinto9 

Es conserva aquesta petita nota d'una celebració feta a Girona en honor de 
Felip V. L'albarà desgrana les despeses per confitura, melindros, vi i neu per 
refrescar-lo. 

"Comte dels refresch de la millora del Rey que Déu Guarde, fet a 8 d'octu
bre 1700" 

Primo 14 lliuras confitura blancha a 89 
y 9 lliures melindros torrats 
y 2 lliures de velas 
y 10 cortons de vi claret 
y 4 cortons y rnitg y 1 q? 
y 40 lliures de neu 6 d 

5 lliures 
3ll 
1 11 
1 lliura 
1 ll 

12 s 
2 s 
3s 
15 s 
8 s 
8 s 

13 lliures 16 s 8 d 
y dos dotsenas de beiras: 1 U 4 s 

15 11 8 d. 
L'arribada de Felip V a Girona 
Felip V va hostatjar-se a Girona el dimarts 1 de novembre de 1701. Anava de 

camí a Figueres, on havia de rebre la "seva esposa y señora nostra", Maria Uuïsa 
Gabriela, que venia de Savoia. No hi ha notícies detallades sobre la seva estada 
entre nosaltres, ni del que va menjar. Sabem que el darrer dia "sen anà a dinar, 
y en la ocasió dínave se disparà altre vegada la artilleria, y tant al dinar, com al 
sopar la nit antecedent, fou en públich, entrant en lo aposento ahont menjave ... 
y al cap de un rato que hagué dinat, que eren entre las onse y dotse horas del 
rnitg die, pujà al cotxe y se partí per la vila de Figueres a rebrer la Reyna".10 

7.- L JAVIRRE MUR, Ma!ba de Anna~yt:, duquesa de Gerona, Madrid, Tipografia de Archivos, 1930. pàg. 57. 
8.- Josep Maria Roca ... pàg. 270. 
9.- AHAG , VI. 2.2. Uigall 2. 
10.- Emilio GRAHIT, Gerona durante la Guerra de Sucesión, "RdG", vol. XVIII , 1894, pàgs. 158-159. 
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Memòria del seguici de l'arxiduc Carles 
En una carta de 5 de gener de 1710, s'anuncia des de Barcelona la vingu

da a Girona de l'arxiduc Carles. El diumenge 12 de gener arribaren a la ciutat 
"los aposentadors de la comitiva de S. Magestat per acomodar dita comitiva y 
anaren a veurer las casas per acomodar dita comitiva." En el "Memorial o plan
ta del acomodament per la feliz vinguda de la Magestat del Rey nostre Señor 
(Déu lo guarde), en la ciutat de Gerona" consten les cases d'iHustres famílies 
que hospedaven els membres de tan distingida delegació, els càrrecs més pro
pers a la família reial, que gaudeixen de molts privilegis. La llarga llista de ser
vidors que componien el seguici -cuiner major, dos cuiners, sotacuiners, car
nisser, galliner, "panader", dispenses, etc.,- ens serveix per iHustrar la com
plexitat de l'administració de palau, quan amb tot l'equip s'havia de desplaçar 
fins les fronteres del regne. A la comitiva hi anaven representants de diverses 
seccions, cadascuna amb una funció molt precisa: 

"Lo sumiller y Repostero de Sa Magestat, en casa lo señor Francisco Matoll 
en dit carrer de la Albareda. 

- Lo dispenser de la Majestat 
- Lo carnicer 
- Lo galliner 
- Lo Cuyner major 
- Lo panader o que fa empanadas 
- Dos cuyners 
- Dos altres cuyners 
- Dos sotacuyners 
- Dos altres mossos de cuyna 
- Dos marmitons o portadors de la cuyna 
- Dos altres marmitons 
- Dos cassadors de sa Magesat 
- Dos altres cassadors de la Magestat 
En una reunió entre "Don Joseph de Puig del Real Concell de sa Magestat 

en lo de Catalunya i els Jurats acordaren ... per lo consumo diari de la Casa Real, 
los havia demanat que la Ciutat cuide" dels queviures i begudes que necessita
va la família reial i els oficials majors de l'exèrcit: 

Primo per la Casa Real... 130 lliuras moltó 
Ítem, per dita Casa ... 70 lliuras de bou 
Ítem, per los dragons Reals ... 12 lliuras y mitja bou 
Ítem, per la guardia de Cors de S. M ... 5 lliuras moltó 
Ítem dos càrregas de vi per la Casa Real, comensant entregarlas dimecres. 
Ítem, per los dragons reals, comsensant vuy dimecres, un mallal y mig de vi. 

Y com lo Dr. Regordera té dos càrregas de vi de Sant Feliu, se manarà entregar. 
Hi ha altres recomanacions curioses. Els talladors han de tenir suficient sagí 

per coure els guisats; en cas que la ciutat obsequiï el monarca amb bestiar hom 
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prefereix capons i gallines vives perquè es poden enviar a Barcelona per a la 
Reina; s'ha de preveure que hi hagi vi per als oficials de l'exèrcit, etc: 

"Ítem, se ha de cuidar que los talladors fongan tots los sagins tingan de tos
sina per que de llart sen consum molt. 

Y en descàrrech dels sobredits, tots los moltons, anyells, vedells y demés 
bestiars aportaran los pobles de regalo a S. Magestat se entregarà a la ciutat. 

Y se adverteix que en cas la Ciutat hage de fer regalo a S. Magestat, se ha 
insinuat que no sie de cassa morta, sí de capons, pollas o gallinas perquè sen 
pugan enviar a Barcelona per regal de la Reyna nostra Señora. 

Ítem se demana un mallal de vi per la Real guàrdia de Carps comensant lo 
Dijous. " 

Dissabte dia 18, darrer dia de la seva estada a Girona, el monarca va de 
cacera. Els seus ajudants havien deixat anar conills vius perquè practiqués: 

"Lo dit dia després de haver dinat S. Magestat anà en la cassera en la Manola 
ahont se havian posats molts conills vius."1

' 

Arribada a Girona d'un fill de Felip V' 2 

Una detallada relació de despeses per queviures la tenim amb l'arribada a 
Girona, 1'11 de març de 1742, de l'infant don Felipe amb el seu seguici . Venia 
de la cort de Madrid i anava fins a Figueres. Era fill de Felip V i d'Isabel de 
Parma, i fou designat per als ducats de Parma, Piacenza i Guastalla. En aquest 
cas la documentació examinada és un informe que explica el que s'ha de com
prar per a tan faust esdeveniment. Entre els queviures necessaris trobem carn 
(vaca , vedella, porc), embotits, aviram (gallines, coloms, perdius, tords, conills, 
llebres), peix fresc i escabetxat, formatge , verdures, fruites, vins, etc. 

Su alteza y comitiva 
Carneros 20 
Vacas tres por la noche y media día 2 
Terneras 2 
Arrobas de tossina por la noche 24, y al mediodía 24 
Jamones 24 
Arrobas de manteca de puerco 4 
Arrobas de quezo 6 
Dozenas de huebos 170 
Pollas gallinas y gallinas viejas por rnitad 200 
Pares de pichones 150 
Perdices, chochas, gallinetas, merlas, camandulas, tordos, torzales, conejos, 

gazapos, liebres lo que se pueda. 

11.- Emilio GRAHIT, Gerona durante la Guerra de Sucesión, "RdG", vol. XlX, 1895, pàgs. 55-56, n i 78. 

12.- AHAG, Vl .2.2. Uigall 1. 
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Criadillas de tierra, esparragos y otros apetitos que diere de sí el pahís, lo 
que se pueda. 

Alachofas, setas y ongos 
Pabos 30 
Cabritos y corderos 40 
Panes blancos floreados 500 
Pares comunes 300 
Ter? de vino clarete y blanca de la mejor calidad 200 
Arrobas de azeyte de la mexor calidad 8 
Arrobas de azucar 2 
Arrobas de pasas 2 
Arrobas de almendras 2 
Arrobas de vinagre 4 
Cargas de nieve 2 
Cargas de verdura inclusa toda género de ensaladas que da de sí el tipa y 

pahís 
Fruta de invierno como son peras camuesas, esperigas, manzanas, ubas, 

melones y otras casas semejantes rodo lo que se pueda 
Quintales de leña 100 
Arrobas de carbón 136 
Fanegas de cevada por la noche 300 y de media día 150 
Arrobas de paja para la noche 730 y media día 750 
Las tiendas estaran prevenidas de toda género de especies 

Arrobas de pescada de bacalao 25 
Dozenas de huevos 300 
Escaveche de besugo y otros géneros toda lo que se pueda 
Cargas de sardina 2 
Peces barvos, enguilas lo que se pueda recoger de los ríos de Ja jurisdic

ción y pueblos cincunvezinos 
En los expresasdos días de viernes y sabado se ara la provisión de came la 

mitad de lo que arriba se cita excepta Ja temera, que ésta siempre ha de ser 
completa. Y lo mismo lo que se pueda recoger y adquirir de toda género de 
caza porgue se ha de servir al mediodía y noche a la mesa de su Alteza. 

En los transitos de media día sólo se provehera de 150 fanegas de cevada 
y la correspondiente paja. 

Los carneros y bacas se empezaran a matar a proporción de como ba 
entrando la gente para lo qual de ve estar prevenido de sd e el día antes ... 

Las terneras estaran en viva, y por lo mismo las demas aves que con la caza 
o pesca se reservara asta tanta que lleguen los oficiales del día para elegir lo 
que se necesita para la servidumbre de la mesa de su Alteza. 

En los transitos donde su Alteza a de hazer media día y noche o tres comi-
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das se aumemaran a proporción Jas provisiones para las que se tendra presen
te la ruta que aquí se incerta ." 

A continuació s'explica el camí que ha de fer el personatge fins arribar a 
Figueres: "Ruta que ha de llevar el Serenísimo Sr. Infante Almirante General en 
el viage des de esta corte asta Figueras en donde se expresan los transites del 
medi o día y de la noche." 

Vinguda de la reina d'Etrúria a Girona'3 

El gener de 1808 passà per Girona la reina d'Etrúria amb Ja seva família . A 
l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona s'ha conservat Ja paperassa amb les 
despeses alimentàries que comportà aquesta visita. L'efímer regne d'Etrúria fou 
creat per Napoleó a la Toscana (1801-1807), una vegada abolit el gran ducat. 
N'era sobirà Lluís de Borbó, duc de Parma, nebot de la reina d'Espanya, Maria 
Lluïsa. La relació de queviures adquirits per confegir uns menús --que no he 
trobat conservats- mostra despeses de carn (vaca , porc, xai), aviram (indiots, 
coloms, becades, tords), peix, arròs, espècies, xocolata, cafè, gel, etc. 

Libreta de vaca en quartos de pierna 145 libras 

Tossino 36 
Pares de sesos 32 
Lenguas de temera 3 
Cordero de leche, 61 libras 
Capones, 18 
Pavos 3 
Pichones, 20 
Becadas 24 
Tordos 24 
Mameca de vaca 8 libras 
Queso 12 libras 
Mameca de tossino 9 libras 
Sal de espuma 8 libras 
Arrós 10 U. 
Harina flor 6 U 
Azúcar en pan 11 U 2 onzas 
Un pernil cocido 1 

Espinaques 16 u 
Cardos 36 u 
Apios 12 
Nabos 12 u 
Chirivías 12 u 
Garvanzos 12 u 
Salcers 3 
Cebollas 36 
Ajos 1 rastro 
Vinagre 1 botella 
Aceite 18 botellas 
Limones 36 
Hilo bramante 2 u 
Pape! de marca 50 pliegos 
Pescado 150 libretas 
Pollas 39 
Perdices 16 

13.- Cuenta que yo el Jnfranscrito en calidad de comissionado del Sr. !l-lustre Ayuntamiento de Ja ciu
dad d,e Gerona presento de los víveres que se ban subministrado para la Reina de Etruria, su real 
Familia y comitiva con expreción de su coste, en el día de su transito 22 enero de 1808 y siguientes. 
Cuenta de los víveres que se han subministrada para SS. MM la Reyna Regente de Etrnria, el Rey bere
dero su bijo, la infanta bermana de éste, y su real comitiva en el dia 22 de Enero de 1808, en que ban 
transitado por esta ciudad de Gerona. AHAG , Vl 2.2.5. 
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Huevos 268 
Leche 35 botellas 
Chocolate 4 libras 
Azúcar en polvo 8 u 2 
Azúcar piedra 8 u 2 
Café tostado 6 u 2 
Fideos 4u 
Mansanas 72 
Peras 138 
Ubas 12 u 

Michele Pagés lspecttore 
Gerona 22 enero de 1808 

L'entrada de Maria Cristina 

Vino tinto 202 botellas 
Malvasía 16 botellas 
Resolis 2 botellas 
Rom 2 botellas 
Naranjas dulces 24 
Pan blanco 242 u 
Velas de cebo 106 
Hielo 100 U 
Carbón 15 quintales 

El dies 13 i 14 de novembre de 1829 s'hostatja a Girona Maria Cristina, filla 
dels reis de les dues Sicílies, que viatja amb la família . S'anirà a maridar amb 
Ferran VII , que era vidu . 

A l'Arxiu Municipal de Girona hem trobat la relació de les provisions que 
es necessiten, entre les quals hi ha la neu, les espècies, les hortalisses, format
ge, olives, embotits, etc. 

Nota de las provisiones que se necesitan diariamente en donde haya transi
to SS.MM. y A. por el oficio de Ramíllete 

Primeramente trenta arrobas 
de carbón 
Doce arrobas de nieve 
Quatro arrobas de fruta 
Seis arrumbres de leche 
Cien huevos 
Una arroba de azúcar 
Media idem de sal 
Cien naranjas 
Cinquenta limones 

Dos docenas de lechugas 
Dos idem de escarola 
Dos arrobas de vino 
Media idem de aceyte 
Media idem de vinagre 
Media idem de queso 
Seis libras de salsichón 
Quatro barriles de aceitunas 
Seis aguadores para hechar agua 
Labanderas 

Rubricada. Benito Velasco. Es copia. Palacio 28 de setiembre de 1829. Esta 
rubricada." 

14.- AHAG, V1 .2.2. Lligall 1. 
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[Segona relació] de la vinguda a Girona, 1'11 d'octubre de 1829, 
de la princesa Maria Cristina' 5 

"Princesa de Nipoles Doña Maria Cristina, futura Esposa de Nuestro 
Soberano, a su paso por la ciudad. Estada de lo pagada por el infrascrita 
como comisionado de las reales provisiones." L'administració dels comptes 
conté 28 rebuts que importen 8.655 rals de billó. En aquesta ocasió alguns 
productes sóm importats de França. Destaca la gran quantitat d 'animal de 
ploma, els productes de la caça, el vi provinent d'Andalusia , la malvasia vin
guda de Sitges, fruita (melons de València), llonganissa de Vic, licors, olives 
de França, etc. 

Núms. 1 y 2 Por 14 pares de capones a 20 r. el par 280 
Por 22 pares pollos a 8 el íd. 176 
Por 30 pares de pollas y gallinas a 20 r. el par 600 
Por 11 pares de pollos mas a 8 r el par 88 
Por 6 pares de patos a 12 r el par 72 
Por 10 pavos a 26 r. cada uno 260 
Por sis gansos venidos de Francia a 36 r. el par 216 
Por seis pares pichones a 8 r. el par 48 
Por 60 perdices a 5 r. el par 300 
Por 30 conejos a 4 r el par 120 
Por 12 liebres a 18 r. el par 216 
Por 3 becadas a 5 r el par 45 
Núm. 3 Por 500 huebos 378 
Núm.4 Por 31 quintales 2 arrobas 6 1. carbon a 12 reales quinta! 378 
Núm.5 Por media baca, 12 carneres, 2 terneras, los despojos de éstas y 24 

pares de sessos 1788 
Núm. 6 Por seis pellejos y un mayal de vino tinto a 80 r. el pellejo 500 
Núm. 7 Por 2 arrobas manteca de puerco a 20 r catalanes la carnicera y 

medi o mayal de aceite junta con la botella ... 209 
Núm. 8 Por 26 arrobas azucar florete y 12 libras jabón de piedra 85 
Núm. 9 Por 100 limones y otras tantas naranjas 44 
Por 8 botellas vino de Milaga a 8 r cada una 64 
Por 8 id. de malvasía de Sitges a 10 r cada una 80 
Por 6 id. de vino Jerez 10 r cada una 60 
Por 8 id. de vino rando a 8 r cada una 64 
Núm. 1 O Por 8 id. garnacha a 8 r i d. 64 
Por 2 id. de Noyo a 12 r. id. 24 
Por 2 id. Rosa a 12 r. id. 24 

15- AHAG , V1.2.2. , Uigall l. 
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Por 2 id. marrasquí a 20 r id. 40 
Por 6 librs manteca de Flandes a 8 r libra 48 
Núm. 11 Por 6 arrobas de pescada embiado por el Bayle de Tosa 400 
Núm. 12 Por 6 arrobas mas pescada embiado por el Bayle de la Escala 120. 
Núm. 13 Por 14 arrobas de frutas de varias cualidades 150 
........ .. . 6653, 26 
Núm. 14 Por ocho quartilles aguardiente 24 
Núm. 15 Por 8 quintales de nieve a 25 r el quinta! 200 
Núm. 16 Por fru ta venida de Amer 42 
Por 24 melones de Valencia 40 
Por 2 arrobas sal. y molerla 30 
Núm. 17 Por 6 barriles aceitunas venidas de Francia 128 
Núm. 18 Por 30 y 1/2 libra queso varias calidades venido de Francia 130 
Núm. 19 Por media arroba salsichón de Vich 120 
Núm. 20 Por una carga de verduras de todas calidades 64 
Por 1 O arrobas leña a 2 real es arroba 20 
Por media arroba vinagre 12 
Núm. 21 Por 8 tinajas 24 cantares, 11 barreños, 26 casuelas, 12 pucheros, 3 

tenajas pequeñas para la leche, y otras piezas 145 
Núm. 22 Por Pasas, arroz, vizcochos esponjades, azúcar blanco y en pan 

refinada para el café 163 
Núm. 23 Por 18 arrobas 8 onzas manteca fresca a 6 reales la libra 112 
Núm. 24 Por 24 cuartillos de leche para el primer día 48 
Por 24 id . y 1/2 id. mas de leche para el segundo día 49 
Núm. 25 Por una docena cucharas de madera, espuertas, escobas de palma, 

escobas, otra espuerta de palma, estropajos de cocina y tres cestos grandes 54 
Pagué a Miguel Albert para llevar los oficies del Sr. Gobernador a los pue

blos de Tosa, Masanet y Vidreras para caza y pescada ... 40 
Pagué a Miguel Llull para llevar los oficies del señor Gobernador a los pue

blos de Foxa, Colomer, San Sadurní y la Escala para la caza y pescada ... 40 
Pagué a Pedra Coll y Carlos Condom para que de noche pasen un oficio 

del señor Gobernador a los pueblos de San Daniel, Vilarroja y Campduni , a fin 
de que se llevase toda la leche a las 3 horas de la mañana 36 

Núm. 26 Pagué a los individues comprendidos en la nota n9 10 por sus 
jornales de dos noches y un día de servir de aguadores a la Real 
Cocina ... 192 

Núm. 27 Pagué a los individues comprendidos en la nota número 20 por 
sus jornales de dos noches y una día de servir de aguadores al Real Ramillete 
192 

Núm. 28 Pagué a las cinco mugeres empleadas al Real Ramillete y Real 
Cocina para servir de lavanderas según la nota de núm. 30 ... 120 

................ 8655 real es velló n. 
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Pas per Girona de Maria Cristina el/844 16 

"Transito de Doña Maria Cristina por esta ciudad de regreso de su emigra
ción verificada en 1844". 

Recordem que Maria Cristina de Borbó (Palerm 1806- Saint Andresse 1878) 
fou regent fins al 1840, moment en què assumí el càrrec Espartera. 

En la relació de comptes figuren 32 rebuts, cadascun amb la facturació deta
llada, molt desglossats. L'import total de la despesa és de 13.380 rals de billó, i 
correspon a aus, carn, formatges gelats, dolços, xampany, llet, vins, etc. 

"Aus. 6 pabos, 6 pares de capones, 21 pares de gallinas, 28 pares de pollas, 
19 pares de polles, 5 patos, 4 pares de pichones. 

- Més el menjar de quinze dies per als animals 
- Més el treball de comprar, cuidar-los i desplomar-los: 
- Total: 1809 reales de vellón. 
Detall de les peces que van sobrar i que foren revengudes: 14 parells de 

polles, 7 parells de gallines, 4 parells de pollastres -Total: 300 reales de vellón: 
-Total general 1509 reales de vellón. 
Vins, cafè, té, formatges, embotits, espècies, caça, frnites, etc. 
6 unces de té.- 1 lliura de cafè.- 1 botella aguardiente anissete doble.- 6 

botellas vinc muscat.- 1 botella rom.- 6 botellas vino Malaga.- 6 botellas mal
vasia de Sitges.- 5 botellas vinc rando.- Formatges d'Holanda.- 12 ampolles de 
vi de Campañe.- Mantega de Flandes, formatge de Gruiere.- Batatas de Malaga.-
12 chorizos extremeño.- 24 melones Valencia.- Conills i perdius de Massanet de 
la Selva, conills i perdius de Vidreres-

- Despeses per preparar el menjar: 1026 reales de vellón 
- Hacer los hornillos de Gerónimo Martí 661 

Davantal de les factures presentades 
1. Por la cuenta de volatería de Andres Cumané 1509 
2. de los dulces de José Vicens 1200 
3. de íd. de José Vidal 1130 
4. del pescada de Juan Matas 1104, 24 
5. de la preparación de comidas de Amadeo 1026 
6. de came de Juan Bilaplana 938, 30 
7. " " de azucar y demas de Antonio Cantalupi 834 
8. de hacer los hornillos de Gerónimo Martí 
9. del vino champaña y demas de Santiago Pertierra 623, 
10. de los hierros de los horneros de José Bosch 522 
11. " " de quesos helados y demas de Juan Gich 464 
12. de chorizo, manteca y demas de Santiago Perierra, 335 

16.- AHAG , Vl.2.2. Uigall 4. 
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13. de la caza de Narcisa Barbosa 323 
14 y 15 del refresco y lo que se perdió de José Tarasio 
16. del vino rancio y usual de Fulgencio Tuves 288 
17. de los comestibles de Juan Pou 258 
18 de los sirvientes de S.M. 242 
19 de peras, chorizos y demas de José Planas 226 
20 del carbón de Juan Surroca 216 
21 y 22 de las ensaladas de Ramon Perpiña 215 
23 de la leña de Juan Planas 164, 30 
24 " " de la terriza de Maria Roig 142, 28 
25 del pan de Pedra Masferrer 129, 10 
26 del pescada de Juan García 108 
27 y 28 de la conducción de pliegos de Mariana Secret 
29 de leche que trajo Benito Carreras 62, 28 
30 del alquiler de las tablas de Narcisa Illa 32 
31 " " de poner las esteras de Narcisa Casanobas 10 
32 " " de cuchillos y demas de Ambrosia Sormany 240 

Total 13.380, 30." 

r8r 
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BEURE FRED 
AMB NEU I GLAÇ) 

"Si molt temps vols estar viu 
no abusis de l'aygua ab neu ." 

PAU PUIG 

LA NEU I EL GLAÇ EREN UN BÉ MOLT PREUAT PER A LA CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS I LA 

preparació de les begudes fresques, sobretot a partir del Renaixement, quan a 
les corts europees -seguint les doctrines galèniques- es posa de moda. En 
les històries de la medicina i de l'agricultura llegim molts consells mèdics deri
vats del beure fred, i de la conveniència de beure el vi a temperatura adequa
da. L'aloja i hipocràs, uns cordials fets amb vi ensucrat i amb espècies, se ser
vien freds. A més de servir per refrescar les begudes i la fruita, en medicina , el 
gel era considerat un analgèsic i antiinflamatori. Qui més qui menys tenia 
necessitat de mantenir les carns i el peix sense haver de recórrer als adobs 
espècies que oferia el món de l'adrogueria. 

1.- Ramon AMIGÓ, Neveres Preindustrials (pous de neu) al Camp de Tarragona, Reus, Centre de Lectura , 

1987. Fernando CARDOSO, Uti/idades del agua y de la nieve, del beber frio y calien/e. Madrid, por la viuda 

de Alonso Maro, 1637. DD.M., El pou de glaç de les Escau/es, "Empordà Federal", li, 1988, núm. 11 , pàg. 

38. Fco. FRANCO, Tratado de la nieve y del uso delia del doctor ... , Sevilla, Alonso de la Barrera, 1569). 

Alonso GONzALEZ, carra al doctor Pedra de Parraga Palomino, médico de la ciudad de Granada; en que 
se /rata del arre, y orden para conseroar la salud, y dilata nuestra vida, y buen uso del beuer frio con nieve, 

Granada, Martín Fecindez, 1612. Josep M. T. GRAU I PUJOL i Roser PUIG I TÀRRECH, Refrescar les begu
des a l 'estiu, una pràctica secular, "Girona Gastronòmica", juliol de 1989, núm. 35, pàgs. 8-10. ]. M.T. 

GRAU, La indústria tradicional de Montblanc i la Conca en el segle XVlll, Montblanc, 1989, pàgs. 1 S-86. 

Miguel HERRERO-GARCÍA, La vida española del sigla XV!l Las Bebidas. Madrid, 1933, pàgs. 151-152. 
Néstor LUJAN, L'art de beure fred, "Avui", 30-6-1990. joan LÓPEZ I CORTIJO, Els pous de neu i de glaç del 

Montseny. Inventari per a una preservació, Monografies del Montseny, 7, 1992, pàgs. 63-97. Consuelo 
MAllOFRÉ COCA, La producción de biela, "Divulgación Històrica de Barcelona", XII , lnstirut d'Història de 
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A Ja fi del segle XVIII, com que es popularitza el cafè, les orxates, les aigües 
de fruites, de civada, etc., l'ús de Ja neu i del glaç es converteix en un signe de 
distinció. Des de 1681 , que és quan n'hi ha constància, a Perpinyà se servien 
llimonades fresques i aigües de canyella. En deien "aigües garrapinyades", per
què el gel de les aigües mig glaçades feia una massa grumollosa . 

A partir del segle XVII el gel i Ja neu entren en molts dels convits, 
"refreschs" i celebracions que ofereixen gremis, corporacions locals i particu
lars. En un inventari de béns executat a Ja vila de Palamós durant el mes de 
juliol de 1628, la mestressa de la casa, una vegada ha recollit les possessions 
del seu difunt espòs, obsequia el notari amb una llimonada fresca, acabada de 
preparar amb aigua, suc de llimona, sucre, mel i neu glaçada. 2 

El 1646 trobem un pagament de gel en una festa celebrada en honor de 
Nostra Senyora del Roser: "Sàpia dit comprador que donarà als dits regidors de 
dita confraria dos quintars de gel per lo dia se farà la festa de Nostra Senyora 
del Roser, aventy cobla de músichs, y no altrament. "3 

En els arrendaments que el comú de Sant Feliu de Guíxols va fer el 21 de 
febrer de 1683 del servei del glaç i de la neu, observem que l'amo de Ja taver
na pública podia vendre vi refrescat amb neu o glaç. Estava obligat a comprar
lo a l'arrendatari d'aquest altre servei: 

"Primerament sàpia lo arrendatari qui podrà vendre qualsevol gènero de 
vins blanchs o clarets refrescat ab neu o glas, y no altrament. "4 

A Girona, amb motiu de les "Ballas" del Corpus de 1703, es van servir: "6 lliures 
de torrat, 18 vuytenas y 6 cartons de vi claret refredat amb glas; i els jurats en el dia 
de l'octava, 14 lliures de confitura blanca, 4 de melindros torrats, 4 vuytenas, 3 cor
tons de malvasia i 4 1/2 corrons de vi claret amb 12lliures de glas per refrescar-ho."5 

A final del XVIII s'inventa el fred químic. Hom barrejava una lliura de sal 
d'amoníac en pols, i una altra de sublimat corrossiu. Un cop batejat el compost 
hi afegien tres lliures de vinagre destiJ.lat. Aquesta mescla feia refredar el reci
pient allí on s'abocaven aquestes sals. Neix llavors el gelat casolà, i el gust pels 

Barcelona, 1965, pàgs. 53-54. José M. MADUREU MARIMON, Ei antiguo abastecimiento de bielo o nieve, 

"Divulgación Històrica de Barcelona", XII, Institut d'Història de Barcelona, 1965, pàgs. 55-57. Josep MAT AS, 
"Marxa de l'Arboç", 16-10-1983, pàgs. 25-40. Francisco MICÓ, Alivio de los sedientos, en el qual se traia de 

la necesidad que tenemos de buen frio y refrescada con nieve y las condiciones que para eso son menester, 
y qua/es cuer{XIS lo pueden libremente suportar. Compuesto por ... , Doctor en Medicina, cathal~n. natural 
de la ciudad de Vique. Barcelona, Diego Gal van, 1576, 146 pàgs. Pere ROURA I SABÀ, Els pous de la neu 
de Maçanet de Cabrenys. "AIEA", 1989, vol. 22, pàgs. 207-225. Valeri SERRA I BOLDÓ, Tassa del gel del 

pou de la present vila de Bellpuig, "Catalana", 27-7-1919, núm. 65, pàg. 94-95. 
2.- Pere TRUQUEJE, Cròniques d'una vila (1544-1694), Il, Ajuntament de Palamós, 1996, pàg. 93. 
3.- F. MONSALVATGE, El obispado de Eina, vol. 23, Imprenta y übería de R. Bonet, Olot, 1913, pàg. 80. 
4.- AHSFG, Manual d 'acords de 21-2-1683, s/ f. 
5.- Juli<ín de CHIA, Lafestividad del Corpus de Gerona, Gerona, Imprenta y librería de Paciano Torres, 
1895, pàg. 157. 
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menjars freds com les amanides i gaspatxos. El 1851, els americans van paten
tar la primera màquina de fabricar gel. 

Malauradament, no he trobat referències documentals antigues a gelateries 
i gelats, un requisit que a Europa fou perfeccionat per francesos i italians. Juan 
Altamiras, a Nuevo Arte de cocina (Girona 1770), fa servir per gelar un utensili 
cilíndric que anomena "garrapiñera", antecedent d 'aquella mena de galleda amb 
la qual als anys 60 moltes famílies, el diumenge, feien el ''mantecado". 

Algunes noticies sobre els pous de glaç 
Posseïm infinitat de dades sobre els pous de glaç, de la recollida de gel a les 

basses, i de com, de nit, es traginava aquest bé tan preuat ftns als llocs de consum, 
cobert amb saques i fulles de falgueres, perquè així aguantava més. En els pobles 
petits la seva comercialització es feia a la taverna. Les ciutats i viles importants tenien 
obert un lloc detenninat i especffic. Sovint la neu es recollia en forma de blocs o 
pilotes que s'abocaven als pous. Hom procurava empouar-la en dies freds, una 
vegada el pou s'havia aïllat amb parets de secà, cobert de branques. En molts de 
contractes ftgura que el transport anava a càrrec de l'arrendatari. Els matxos havien 
de portar les càrregues de neu ben aïllades per evitar pèrdues derivades del desglaç 
i l'evaporació, sobretot durant l'estiu. Per qüestions climàtiques, i per regla general, 
la neu o el glaç no podia durar gaire més enllà de la primavera o. principi d'estiu. 
No sé com s'ho feien en plena canícula. Al receptari de La Cuynera Catalana (1855) 
ftgura una recepta sobre congre fresc. Quan la llegeixes t'adones que, per conser
var-lo, no tenen altre remei que bullir-lo i deixar-lo cobert d'oli dins d'una gerra. 

De fet hi ha vestigis de pous des del segle XIV, quan es comencen a cons
truir uns pous cilíndrics i cònics coberts amb volta que servien als monestirs. 
Abans de la construcció de pous artificials s'aprofitaven les concavitats naturals, 
balmes, coves -vora els estanys-- com en el d'Ullastret i de Púdol (Siurana), 
o al llac de Puigcerdà, tal com documenta Josep Matas.6 

En el Dietari de Pujades hi ha una anotació d 'abril de 1604 sobre els tragi
ners del Vallès que portaven la neu a la ciutat de Barcelona, i l'han de fer venir 
de Ribera d'Ebre. 7 

El 1640, a Girona,• s'enderrocà un pou de glaç que posseïa un particular a 
les muralles del Galligants: "Per las festas de Pentecostes del any 1640 per repa
ro d'esta ciutat de orde dels molt ll·lustres Srs. Jurats que aleshores eran y 

6.- Els estanys eixuts, Quaderns de la Revista de Girona, 1986, pàgs. 84-85. 
7.- "Dumenge 9 de maig de 1604. Com que hi havia problemes amb els traginers de neu que porta
ven del Vallès a Barcelona ... n'he havia venir de la Ribera de Hebro los quals ab major comoditat y ab 
més pes le y aportaven. " Dietan· de jeroni PUjADES. A cura de josep M. Casas Homs, Fundació Vives 
Casajuana, voL I, 1975, pàgs. 355-356. 
8.- Sobre la problemàtica del gel i la neu a Girona, vegeu: AHAG, Administració del glaç, 1.2.6. IJigall 
núm. 1 i 2. 
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adjunts de guerra se enderrocà lo pou del glas que tenia y possehia unit a las 
murallas de Gall iga ns... Per tant y altrament dit don Francisco de Bas a V.S. 
suplica sia de son servey manar redificar-li dits pous, paret y casa" ... 9 En el 
Manual d'Acord de 1641 surt publicada l'execució d'aquesta demanda: "Preu fet 
dels adops del pou del glaç que fonch de don Francisco de Bas." '0 

El Repertori de Sulpici Pontich de la Catedral de Girona extracta molts docu
ments, en els apartats dedicats a la neu i el glaç en el món eclesiàstic, en els 
quals dóna els preus d'arrendament de la neu, sobre la figura del nevater, els 
conflictes jurisdiccionals que hi havia entre la neu venuda per la ciutat i pel 
Capítol: "A 16 juliol 1640 fol. 184 lo capítol acabà la neu de St. Hylari y prove
hí del Montseny, però sens augmentar de preu, per haver estat culpa del arren
datari, qui havia venut a la ciutat... A 24 febrer 1652 fo!. 64 la ciutat nos pro
vehí al preu de la ciutat en la casa destina lo Capítol." 

La neu o el glaç és present en la taba de moltes viles" i ciutats. Sabem per 
un llíbre de Ramon Vinyes que Anglès tenia organitzada la venda de glaç des 
de 1616.'1 Per al consell municipal, l'impost que gravava la compra i l'arrenda
ment era un mitjà de subsistència molt important. A Olot, per exemple, el pou 
de glaç que estava situat a l'antic convent de Caputxins surt en la taba de la neu 
de 1630.'3 Com en altres poblacions, ningú més a Olot podia tenir neu que no 
l'hagués comprat a l'arrendatari, "eccepto en dies de noces, sposalles, confra
ries y altres dies tinguessin los habitants de la present vila y terme molta gent 
strangera, los quals en dit cas poran anar a comprar y sercar neu o glas en altres 
parts fora la present vila y terme, per llur gasto y menester y no altrament." 

A Torroella de Mongrí podem saber, segons la informació fornida pels 
cadastres del terme del segle XVIII , que en recaptava l'Ajuntament: "que en un 
pozo de hielo del común que se sacaría en arrendamiento tGdos los años dos
cientas y once libras y quatro sueldos."'4 

9.- (Md.A, 1641, s/ t). 
10.- (Md.A, 1641, fol.218v i ss.). 
11.- Vegem aquesta notícia transcrita de les ordinacions de la vila de Blanes de la fi del segle XVIII: 
"Ítem, sàpia lo arrendatari que haurà de tenir y vendrer neu o glas als estams y concurrents a dita vila, 
a 4 diners la lliura, desde lo primer dia del mes de juny fins al íltim de Octubre, bax pena de 3 lliures 
per quiscun dia que no tinga de dit gènero." josé CORTILS I VIETA, los emolumentos de la Universidad 
de Blanes, "RdG ", vol. IX, 1885, pàg. 154. Sam Llorenç de Cerdans tenia pous de glaç a Maçanet de 
Cabrenys, a la muntanya de les Salines. Els dos primers es van construir el 1616, i eren propietat del 
Comú de la Universitat. L'arrendament suposava la meitat dels ingressos que tenia la vila de Maçanet. 
Com que aquest poble rossellonès era molt petit el glaç es venia a la taverna i hostal públics: "Sàpia 
qui arrendarà que serà obligat en tenir bon aiguardent tot lo any y en lo estiu fresch ab neu lo qual 
vendrà a lliuras, i mitjas lliuras y a tassas fins a dos diners." (Louis ROQUÉ, Documents sur l'bistoire 
de Saint laurent de Cerdans, vol. 3, Edició d'autor, Arles, 1990, pàgs. 166 i ss). 
12.- Anglès. Notes històriques, Editorial Montblanc-Martín, 1983, pàg. 101. 
13.- joaquim DANÉS I TORRAS, Pretèrits olotins, Olot, 1950. "El Pou del Glaç", pàgs. 173-174. 
14.- MarceHí AUDIVERT, Torroella de Montgrí. Una vila singular, edició d'autor, Barcelona, 1983, pàg. 231 . 
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A Palafrugell, a la segona meitat del segle XVIII , l'arrendament de la neu que 
la Universitat oferia a un particular durava cinc mesos "que començarà a carrer al 
primer de juny y finirà en lo die de Tots Sants." L'arrendador havia de donar la 
neu o el glaç a quatre diners la lliura i havia de "tenir aquell per lo abast del poble, 
baix pena de deu sous, per quiscuna vegada ne faltarà aplicadora al honorable 
mostassaf .. . Sàpia lo qui arrendarà que haurà de aportar neu a Montràs per lo die 
de Sant Jaume y la haurà de donar al mateix preu, baix la pena de 3 lliures."'; 

A Girona , després de la Guerra de Successió, funcionava la Casa de la Neu 
municipal, situada al carrer Mercaders; la casa de la Neu de Capítol al carrer de 
la Força; el pou del glaç al costat del convent dels Caputxins i el pou del glaç 
sota la muralla de Sant Cristòfol. De la relació de persones que componien la 
Casa de la Ciutat destaquem la figura del Pesador de Nieve: "lo elegían los jura
dos, es vitalicio, cuida de pesar la nieve y el hielo y de lo demas tocante a su 
administración, tiene de selario annual sesenta y sinco libras. "'6 

Vegem també una altra mostra d'aquest arrendament senyorial a Santa 
Coloma de Farners, que, com arreu, funcionava com un vertader monopoli. En 
1720 Esteve Font haurà de distribuir durant quatre anys glaç a la vila al preu de 
dos diners la lliura des del segon diumenge de maig fins al 18 d'octubre: "se obli
ga a tenir abast del glaç o neu a la menuda la que sia necessari per tots els habi
tants y particulars de dita vila y son terrna y demés forasters, en les dates fixades 
mentre no fos cas que per causa de pluges o altres impediments de dret... "17 

El receptari de Juan Altamiras, Nuevo arte de cocina (Girona, 1770), en un 
apartat dedicat a "Componer aguas y otras advertencias", ens ofereix entre d'al
tres un preparat de Leche belada amb sucre i canyella. 

Leche belada 
"La leche mejor es la fresca de vacas; para cada vaso son menester una onza 

de azúcar, y tres cuartos de canela para doce vasos, cocida antes, y con el agua 
que cocieres la canela desataras el azucar, y lo colaras, lo echaras todo en la 
garrapiñera con la leche, de modo que esté poco mas de media; echaras la 
nieve, como a otras aguas: tendras un molinillo de un dedo de recio, redondo 
como una cobertora, y le iras dando como quien hace chocolate, y cuando 
conozcas que pega a las paredes, la separaras con el cucharón, hasta que esté 
toda garrapiñada; la iras escudillando, y colmaras bien los vasos, para tomaria 
con cucharilla." 

15.- AHP, Arrendaments (1767-1783). Sèrie I. Administració Municipal. 
16.- Joan BOADAS i RASET, Girona després de la Guerra de Successió, IEG- Ajumament de Girona, 

1986, pàgs. 88 i 233. 
17.- Miquel BORRELL I SABATER, Santa Coloma de Farners al segle XVIII, Ajumamem de Santa 
Coloma de Farners, Eix Edi1orial , 1997, pàg. 133. 



ELS REFRESCS¡ 

"Un any foren per gel 
totes les vinyes cremades" 

EIXIMENIS 

ETIMOLÒGICAMENT PARLANT, UN REFRESC ÉS ALLÒ QUE REFRESCA. DURANT EL RENAIXEMENT 

es popularitzen les begudes fredes , aigües de fruita preparades amb una mica 
de gel o de neu. Els metges galènics aconsellaven beure fred perquè anava bé 
per a la salut. A mitjan segle XVII i durant tot el segle XVIII es popularitzen els 
"refrescs", petits convits que s'oferien amb motiu d'un esdeveniment públic o 
privat, un bateig/ un servei fet, etc., en els quals no necessàriament s'oferien 
productes refrigerats amb gel o neu. Hom convidava els participants, autoritats 
civils i religioses a carn, volateria, pastes dolces, fruits secs i confitats, menges 
delicades, confits de sucre, etc. A la fi del XVIII dues novetats s'imposen en 
aquest món de la restauració: l'orxata i el cafè. Diversos receptaris castellans, 
entre els quals estaco l'Arte de reposteria de juan de la Mata3 0748) i Nueva 
cocina sacada de la experiencia, de Juan Altamiras 0745), ens donen diverses 
fórmules per preparar refrescs casolans. A Vic, el 16 de setembre de 1632, el 

1.- E. CLARJSSE, L'aperitif un rituel social, "Cahier.J lntemationaux de Sociologie" 0986), vol. LXXX, 

pàgs. 54-61. 
2.- M. SALA BOUDA, "Tirar batejada", dins Contes i costums Empordanesos, E. R. , Edicions Catalanes, 

1983, pàgs. 61-63. 
3.- En una edició d'aquest llibre -que es va reeditar al llarg dels segles XIU i XIX- impresa a Madrid 

el 1791 , un exemplar de la qual es troba a la Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona, llegim en el 
capítol XXXIII l'apartat: De las aguas heladas de frntas, y otras ... en el XLI: Modo que se debe observar 
para seroir un refresco general, y explicación para guarnecer mesas de diez modos diferentes. 
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Consell de la ciutat paga un refresc' als consellers que van anar a la font de 
Cauvelles. L'albarà reflecteix el que es va gastar, tot un dinar en regla: 

Prima. Per un parell de gallines y un parell de capons 1 lliura, 1 sou 
Ítem per carn prengui a la camiseria ... 1 lliura 2 sous 
Ítem, per sis parells de pollastres .. . 1 lliura 18 sous 
Ítem, per pa 8 sous 
Ítem, per fruita 9 sous 
Ítem, per confitura 18 sous 
Es ver Antoni Pla 

En la festa del Corpus celebrada a Girona en 1812 es van servir cent gots 
d'orxata i de taronja, refresc que es va repetir el dia de l'octava amb l'afegit de 
tres lliures de xocolata, i vuitanta vasos d'aquestes begudes. El 1813 es van ser
vir 120 "basos de aigua composta de oyx:ata, taronga y llimó", preparats per 
Joan Gras "per lo refresch donat al senyors membres del Consell Municipal."~ 

Coneixem també aquests tipus de celebracions socials que cohesionen un 
petit grup a través de l'obra de Rafael Amat i de Cartada, Calaix de Sastre: 

"El diumenge de Rams, dia de bons refrescos, pastas y xocolate, no sento 
dejuni; alguns sorbetes y vasos de llet -precisa per als capellans- de que no 
estén privats poderne beurer, com també de menjar ous en tota la Semana 
Santa, y la opinió de alguns teòlechs si poderse no, o sí. El dia de Pasqua, en 
las taulas se menjan los anyells en costellas a la brasa, en cap y peus ab car
xofa, y pèsuls, capons o gallinas a l'olla." 

"Después de la Professó [de Corpus] lo gran refresch de gran número de 
quarts de sorbetes y líquids; profusió de pastas, y xocolate ab la casa de la 
Ciutat als Individues Eclesiastichs, y seculars ... " .6 

La fórmula del refresc presenta també un abast semàntic més ampli. Equival 
a la remuneració en espècie, líquida o sòlida, que es dóna en haver satisfet un 
treball , per haver participat desinteressadament en un acte de caritat. Vegem-ho 
en aquesta nota de 8 de juny de 1654, segons la qual es dóna vi a uns obrers 
que van participar en la reparació d'uns molins a la ciutat de Girona: 

"Ítem per tres cartons de vi per lo refresch de la gent que aportaren o aju
daren a portar ditas molas ... 15 diners."7 

4.- S. C., Un refresch tradicional dels cancellers de Vich, "Butlletí Centre Excursionista de Vic", vol. IV, 
1921-1924, pàg. 53. 
5.- julian de CHIA, La festividad del Corpus de Gerona. Noticias Históricas. Girona, Imprema y Librería 
de Paciano Torres, 1895, pàg. 163. 
6.- DO.AA, Costums i tradicions religiosos de Barcelona Calaix de Sastre, Akribos Edicions, Barcelona 
1987, pàgs. 18-19. 
7.- Manual d'acords de 1654, fol. 173v. 
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O en aquesta altra de 1636, de l'Hospital de Sant Feliu de Guíxols: 
"Dos forcs per vi se gasta en donar a refrescar als presents monjos y pre

veres y als honorables jurats y consellers y als demés que assistiren en fer la 
plega de fil per dit hospital... 2 diners."8 

El 18 de setembre de 1638, la ciutat de Girona celebra la nova de la victò
ria de Fuenterrabía (Ondarribia), que estava sitiada pels francesos, esdeveni
ment aquest que Jeroni del Real anota a la seva crònica (1626-1683), editada 
amb molta cura per). Busquets.9 El dia 19 de setembre els jurats i les confra
ries anaren a visitar la capella de Sant Narcís, on es va fer un ofici i es va can
tar un Tedeum. Al vespre es fan fer lluminàries a la capella, i a la Casa de la 
Ciutat per tres vespres. En el manual d'acords de 24 de setembre hi ha consig
nades diverses partides de despeses de vi que s'havien donat als músics i altres 
participants en els tres dies de gatzara: 

"Ítem per dos garrafons de vi ... per donar de refrescar als músics, trempe-
tas, bastaxos, estalladors, verguers ... 12 s". 

Llegim també aquesta nota del refresc, extreta dels comptes de les admi
nistracions de la confraria de Corpus10

, que el 1673 es va donar al personal que 
va participar en l'organització de la festivitat a Girona: 

"Ítem paga lo refresch se dóna als señors comisaris de la enramada y als 
que han treballat al altar major se dóna demprés de feta la professó lo die de 
la octava. He gastat una lliura, setze sous, vuit diners dich. "" 

D'altres vegades el refresc és una mena de companatge de fruits secs. El 
1731 es donen unes ametlles per premiar els que van participar en una capta 
per a l'Hospital de Sant Feliu de Guíxols: 

"Per ametllas torradas per lo refesch de la capta de l'any ... 6 lliures 8 
diners ."12 

El 1744, en la col ·locació de la primera pedra de la nova església de Port 
de la Selva, es van pagar a Josep Matas, de Figueres, "2 lliures i un sou", pels 
"refrescos" servits en aquest acte.13 

Els refrescs també es fan presents en el món dels gremis i confraries. 14 

8.- AHSFG, Wbre de inventaris y comptes del Hospital, núm. 2. 
9.- La Catalunya del Barroc vista des de Girona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat , vol. 11, 1994, 
pàg. 107. 
10.- Sobre els aspectes més lúdics i festius d'aquesta processó eucarística, vegeu el ueball d'Alfons 
DAMIANS I MANTÉ, Lo corpus a Girona (Notas histórlcas), "Lo Geronés", juny-juliol de 1903. 
11.- ACCG, Confraria del Corpus (1663-1674), fol. 6. 
12.- AHSFG . Líbre del Hospital de la present vila de St. Pheliu de Guíxols 
13.- Frederic MARÉS, Port de la Seva, Notas Histórlcas, "AIEE", 1970-1971, pàg. 369. 
14.- Arxiu Municipal de Blanes: Llibre de comptes de la Confraria de Sant Telm ... en la parroquial 
lglesia de Blanes, any 1769. A les actes d'aquesta entitat benèfica de 1772 hi uobem anotades despe
ses: "per lo refresch del die de Nostra Senyora d 'Agost" ... 3 lliures 14 sous. "Per refresch del dia de 
Corpus" ... 4 lliures 2 sous sis diners, etc. 
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S'oferien per pagar els músics que tocaven en les funcions religioses, en els 
balls, i com a fi de festa després de la celebració de l'onomàstica del sant patró. 
A les pàgines de la novel·la Solitud, de Víctor Català, trobem en les festes de 
sant Ponç marxants que venen "anisos de frare", xarops, gasoses, etc. A 
Riudellots de la Selva, els obrers de la confraria preparaven el dinar i el refresc 
de la tarda en la di¡¡. da de Sant Roc a Vilablareix. 15 

En les despeses que el 1840 es van fer per a les festes de la confraria de 
sant Elm16 de Lloret de Mar, trobem entre d'altres apunts comptables la presèn
cia de confits, bescuits, orxata i vi blanc, que es paguen a diversos proveïdors: 

- Barai, per una lliura confits i 5 liures bascuits a la Tixaira ... 16 rals 
- Sadorní, per 6 ampolles orxata per la Casa de la Vila .. . 12 rals 
- Per vi blanc y ayguardent a Lloret y Santa Cristina ... 15 rals. 
En una processó celebrada el primer d'agost de 1853 a Sant Feliu de Guíxols 

en honor de sant Fèlix, el senyor Sicars, que era el pendonista, va oferir a l'a
juntament, clergues i convidats "un abundante y delicada refresco en la casa del 
común, luego después de la procesión."17 

15.- josep M. PUIGVERT, Una parròquia catalana del segle XVIII a través de la seua collSlleta, 
Fundació Vives Casajuana, 1986, pàg. 97. 
16.- Agustí M. VILÀ I GALÍ, La confraria de Sam Elm de Lloret, Publicacions de la Confraria de Sant 

Elm, Lloret de Mar, 1998, pàg. 146. 
17.- DD.AA., Francisco y Maria josé Sala . Memorias Históricas ... de Sant Feliu de Guíxols, "Estudis 

Baix Empordà", 4, 1985, pàg. 75. 



ÀPATS FUNERARIS¡ 

"El mon, al sot; i e l viu al rebost" 

DES DE TEMPS MOLT RECULATS, ELS ÀPATS D'ENTERRAMENT ENTRAVEN DINS ELS COSTUMS 

funeraris de la nostra societat. Com deia una vegada el lingüista i sociòleg Lluís 
V. Aracil, "hi ha homes des del moment en què hi ha enterraments." En altres 
èpoques històriques, quan no hi havia el tabú de la mort humana, l'enterrament 
era un fenomen social i cultural important en el qual el convivium o dinar de 
morts era un dels eixos principals. 

1.- Sobre les pràctiques funeràries i els menjars d 'enterraments, vegeu els treballs de P. ARlES, Essais 
sur l'histoire de la morl en Occident du Moyen Age à nos jours, Seuil, París, 1975. Josep BALLARJ 

JOVANY, Origenes históricos de Cataluña, Barcelona, Establecimiento Tipogràfica de Hijos de jaime 
jepús, 1899, pàg. 611 . Modest BARRERA AYMERICH, La mon barroca: ritus i rendes. Les parròquies de 
Castelló i Borriar1a com a ur~itat de producció i vida duram l'època moderna, Diputació de Castelló
Universitat jaume I, 1996. Francesc BERGADÀ, Costums monacals. la pitança de la difunta, "Arxiu de 

Tradicions Populars", 1928, VI , pàgs. 362-363. [Monges de Vallbona). Jordi BOLÓS i MASCIANS, 
Aportació al corlei.xement de l'alimentació als segles Xl-XD, segons les deixes testamentàries, "CHACA", 

2, 1995, pàgs. 4n-478 [Les refeccions dels mons). Rolande BONNAI , Le pain des mons, "Food and 

Foodways", 5 (2), 1992, pàgs. 195-203. Cels GOMIS, "Costums empordanesas: dinars de mons, honras 
grasas", dins Folk-lore Català ... Miscelànea Folk-Lórica, Barcelona , Llibreria d 'Àlvar Verdaguer, 1887, 

pàgs. 38-49. josé Ramón JULIÀ VIÑAMTA, Las actitudes menta/es de los barceloneses del primer tercio 
del sigla XW. "Anuario Estudios Medievales", 20, 1990, pàgs. 28-32. Albeno ]. LÓPEZ LÓPEZ, 
Comporlamientos religiosos en Asturias durante el Antiguo Régimen, Bibi01eca Histórica Asturiana, 

Oviedo, Silverío Cañada, edit. , 1988, pàgs. 76-78. Manuel RIU, "Alguns costums funeraris de l'Edat 
Mitjana a Catalunya", a Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya", Barcelona, 1982, pàg. 35. 

Manuel RIU RIU, Alguns costums funeraris de l'Edat Mitjana a Catalunya. Discurs llegit el d ia 5 de 
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Les ofrenes2 de pa i vi a la tomba i els dinars de morts eren un homenatge 
al difunt pel que havia pogut sofrir en el seu traspàs, i una ocasió de joia per
què la mort marca per al cristià conscient la recompensa cap a una vida infini
ta . Aquest àpat en família , celebrat majoritàriment el dia de l'enterrament, era 
també una manera de resistir la prova de la mort, ja que s'hi reconstruïa la cohe
sió familiar en el moment que faltava un dels seus membres. Altres estudiosos 
expressen el parer que els àpats funeràris eren un record -conscient o no
de les libacions sobre els sepulcres. 

Segons Joaquim Gironella Garriga, "antigament, a Cadaqués feien la cas
tanyada al voltant de la llar i cantaven amb certa unció els Goigs de les ànimes. 
El ritme de cant repercutia damunt els morters, peroles i altres atuells d 'aram 
per tal d'evitar la visita dels morts i de llurs ànimes, que aquesta nit, deien, 
vagaven pel camp. "·1 Les festes de Tots Sants i de Difunts, que encara celebrem 
quan l'any es decanta i cessa l'activitat agrícola , són reminiscències d'aquest 
culte als familiars traspassats. Avui simbòlicament se'ls ofereixen pa, castanyes, 
panellets , etc. Antigament hi havia el costum de donar també el pa beneït, com 
a substitut de l'Eucaristia , menja que es repartia a les cases de pagès després 

maig de 1983 en l'acte de recepció a la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona , Barcelona, 1983. 
josep PELLA I FORGAS, Historia del Ampurdan, Barcelona, Luis Tasso y Serra , 1883, pàg. 67. joaqu im 
SALRICH VERDAGUER, Un enterro y funerals. Costums vallesanas, "La Renaixensa", DU, 1879, 245-
249. Salvador SAM PERE Y MIQUEL, Las cos/umbres catalanas en tiempo de juan I, • Asociación Literaria 
de Gerona", 1877, Girona, 1878, pàg. 171. Assumpta SERRA i CLOTA, La comunitat rural a la 
Catalunya Medieval (Collsacabra, s.XJIJ-XVJ), Eumo, Vic, 1990, pàg. 231. Lluís TO FIGUERAS, El 
monestir de Santa Maria de Ceroià i la pagesia: una anàlisi local del canvi feudal, Fundació Vives 
Casajuana, Barcelona, 1991. [Cosrums funeraris, pàgs.177-179]. Salvador VILARRASA, La vida a pagès, 
Ripoll , Maideu, pàgs. 1975, pàgs. 11 4-118. 
2.- En els llega ts als pobres de Girona en el decenni 1320·1330 Guilleré ha demostrat que prop de la 
meitat dels que fan testament deixen donacions en espècie als pobres, una almoina en pa (elemosína 
panis). Christian GUILLERÉ, Diner, poder i societat a la Girona del segle XIV, Ajuntament de Girona, 
1984, pàgs. 164-165. Lluís BAnLE I PRATS en Epistolario gerundense dejuan li de Aragón ("AJEG", 
XVIII , 1966-1%7, pàg. 345), documenta com en el memorial dels actes fets per les exèquies del Senyor 
Rey, a 5 de febrer de 1479, hi participaren sis dones vídues, "les quals oferiren, pa, vi e lum" a la missa 
camada en honor a la seva ànima . Pel que fa a l'àmbit de les Illes, Gabriel LLOMPART, en el seu tre
ball "Pan sobre la tumba. Una nota de folklore funerario mallorquín", dins Religiosidad popular Qosé 
]. de Olañeta, editor, Palma de Mallorca, 1982, pàgs. 265-271) explica com en les disposicions testa
mentàries medievals s'establia que, el dia de difunts, els hereus dels morts deixessin a la tomba, el dia 
de l'aniversa ri , uns pans perquè se n'aprofitessin els pobres: "Ítem fiu un paner de setze sous entre pa, 
siri e luminària lo jorn dels morts sobre el vas de madona Peralta ." Doc. de 1443., pàg. 266. Vegeu 
també l'article de Gabriel LLABRÉS, Los panets de mort ("Correo de Mallorca", 31 de octubre de 1925). 
En la celebració del dia de difunts es repartien unes galetes circulars amb les quals s'obsequiava la mai
nada el dia de Tots Sants. Era una reminiscència del panets que es donaven als pobres. F. HERNÀNDEZ 
SANZ, al Compendio de geografia e historia de Menorca (Maó, 1908, pàg. 289), testifica com a l'illa es 
feien uns panets de mort que tenien forma de cadàver i eren modelats en una pasta molt eixuta. 
3.- Antics costums, tradicions i llegendes de l'Alt Empordà, Diputació de Girona, 1988, pàg. 70. 
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que el cap de familia tornés de missa i el distribuís a la mare i els fills. Aquesta 
pràctica atorgava -al que menjava el pa- el privilegi d'anar al cel, en gràcia 
de Déu, cas que morís sobtadament sense rebre els sagraments: 

Aquest pa beneït me'l menjo 
no per fam ni per talent; 
per si moria aquest dia 
me valga de sagrament.4 

Algunes disposicions medievals 
Una tal Diposia, en un testament atorgat en l'any 1097, mana que, trenta 

dies després de la seva mort, se servís als monjos de Sant Esteve de Banyoles, 
en el menjador de la testadora, menestra i peixos, sint bene et honorifice duca
ti in eiusdem refectorlo de pulmento et piscibus.' De l'abril de 1202 posseïm el 
testamenr de Berenguera, filla de Berenguer de Figueres, que disposa almoines 
per als clergues de Figueres i un convit sense especificar.7 El 1252, Bernard 
Guillem, de Vilafranca del Conflent, trobant-se a les portes de la mort, fa con
cessió a l'abadia del Canigó de diversos drets, entre els quals hi ha el d'asse
gurar-se la missa d'aniversari de la seva mort. Aquesta missa s'acompanyava 
d 'un dinar al qual assistien tots els monjos i el capellans seculars que partici
paven en l'ofici. Cadascú tenia dret a sis ous, un quarteró de formatge, un flam, 
un bona pebrada, llegums amb sagí fos, nèctar, pa de froment i vi.8 

Lluís To Figueras, al llibre El monestir de Santa Maria de Ceroià i la page
sia,9 aporta documentació dels segles XII i XIII per la qual sabem que alguns 
testadors preveuen la celebració d'un "convit" funerari. El 1198, el prior Pere 
estableix un aniversari que s'ha de celebrar anualment després de la seva mort. 
Els preveres cantaven les misses i rebien un àpat, un convivium. Un altre per
sonatge, Arnall Guillem, deixa mig modi de forment, mig modi d'ordi, els seus 
porcs i dos pernils. 

4.- Amoni GRIERA, Mélanges de linguistique et de pbilologie romanes offerts aM. Pierre Gardette, 
Estrasburg, 1966, pàg. 207. 
5.- Fr.mcisco MONSALVATGE, Co/ección d¡p/omatica del Condado de BesalrJ, vol. Xl , Olot, Impremta 
de]. Bonet, 1901 , pàgs. 366-367. 
6.- Un altre tema interessant en el moment de testar és el de les pensions alimentàries que s'atorguen 
esposos benestants, quan pares i fills es fan donació de béns, etc. (Jaume CODINA, Pensions ali
mentàries al Baix llobregat, 1500-1850, "Arxiu de Protocols", XU, 1997, pàgs. 127-149. A la segona 
meitat del XVIII augmenten les pensions amb carn salada i llegums). 
7.- josep M. MARQUÈS, Escriptr~res de Santa Maria de Vilabertran, Institut d'Estudis Empordanesos, 
1995. pàg. 288. 
8.- Abbé Albert CAZES, Histoire anecdotique du Roussillon, edició d'autor, 1985, pàg. 120. 

9.- Fundació Vives Gasajuana, Barcelona, Barcelona, 1991, pàg. 178 i 179. 
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La mort durant el Barroc 
El1631 Jeronim, Huch, hebdomari d'una parròquia rossellonesa, va ordenar 

que fos enterrat al cementiri de Forques, "hont los sacerdots acostumen ente
rrarse". Entre les seves últimes voluntats hi ha aquestes: "Ítem deix, vull y man, 
que, en lo die de mon enterro, sien oferides ab pa pastat dues mesuras y mitga 
de blat y dues mitgeras de vi; y lo die de las onras, mitga càrrega de blat ab pa 
pastat y mitga càrrega de vi." 10 

En el Diari de joan Guàrdia (1631-1672), pagès de l'Esquirol, trobem 
aquesta anotació sobre l'enterrament d'un mosso que estava al servei de la casa: 

"Vuy que comtam als 16 de novembra de l'any de 1643, se és mort lo nos
tro bover. Ítem, per pa i per vi per los qui aportavan lo cos ... 4 sous. Ítem. per 
lo dinar dels capellans 3 Il. 12 s. "u 

En una altra relació, de les despeses ocasionades per la malaltia i l'enterra
ment de Maria Pal i Aramany, de la Massana, a Andorra, ocorregut el 10 de 
febrer de 1677, hi ha consignades aquestes despeses pel pa, vi i carn que van 
donar als oficiants: 

"-Ítem, per Jo pa que lo señor rector li a besut (bestret) ... 1 lliura, 4 diners 
- Més, per lo vi an pres a l'osta! de Grailaire ... 1 lliura, 4 sous, 2 diners 
- Més, per carn de la carniserie, que vivint aví pres .. . 2 s, 7d 
Memorial de les onres del gasto s 'és fet a les onres de Maria Pal y Armani: 
- Primo, per sis sisterons de forment, val. .. 3 lliures. 
Més, per pa de sègol per les ofrentes, quatre sisterons i mig, val... 3 Il. 
-Més, per vi a les onres, val... 1 Il., lOs. 
Hi ha més despeses per un moltó y los menuts, per carn salada, per for

matges, per pebre, sal, oli i deu rals per lo coc."" 

Seglexvm 
Durant el segle XVIII és quan aquesta pràctica és més ben documentada. 

Una consueta de Quart, del segle XVIII, estableix la pràctica de fer la vida als 
músics que participen en el funeral amb un pa, com era costum de donar als 
altres convidats: "En los enterros y honras se acuydan de fer tocar totas las 
~egadas, se acostuma tocar en ditas funcions los hereus ho behefactors del dif
funt o difunta per qui se ha de celebrar la funerària, y no se dona res de cha
ritas però la casa fa la vida a dits tocadors tant en lo enterro com en las han
ras, y sels dóna un pa com anals demés convidats."'3 

10.- El obispado de Elna, vol. 23, Imprenta y Librería de R. Bonet, Olot, 1913, pàg. 208. 
11.- Antoni PLADEVALL i Antoni SIMON, Gue"a i vida pagesa a la Catalunya del segle XVII, Curial, 

Barcelona, 1986, pàgs. 42-43. 
12.- Domènec BASCOMPTE GRAU, Diplomatari de la vall d'Ando"a . Segle XV! I, Andorra , 1997, pàgs. 

323-324. 
13.- Miquel PAIROLÍ i DD.AA. , Quan, natura, història i al1esania, Ajuntament de Quart, 1998, pàg. 115. 
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A Tortellà (la Garrotxa), Robert Bayer, autor d'una monografia històricaH 
sobre el poble, documenta l'enterrament el 1793 de Margarida Barri, vídua. Com 
veurem, aquí la despesa en queviures és molt més important. El cost de la refec
ció dels convidats a l'enterrament puja les seves bones lliures: 

- 7 quartans (30 quilos) de blat fet pa, 8 lliures, 2 sous 
- 2 moltons, 6 lliures, 7 sous, 6 diners 
- 3 mallals de vi ( 45 litres), 2 lliures, 14 sous 
- 1 lliura de xocolata, 13 sous, 4 diners 
-arròs, fideus, verdura, llenya, 9 sous, 9 diners 
No tothom, però, estava d'acord amb aquestes celebracions. Els aires iHus

trats, el progrés i els canvis de mentalitat imposaven la seva llei. El dispendi per 
a moltes famílies potser era excessiu. És lògic, doncs, que algunes veus exigis
sin més temperància, una moderació de costums. El 1763, el sagristà de 
Riudellots de la Selva trobava perniciós aquest costum: "Verdaderament sempre 
so estat contrari a esta espècia d'honras, ja per lo molt gasto y trestorn portan 
a las casas, ja també per lo poch que són útils a los difunts y moltas vegadas 
molt perniciosas a los vius."'' Tot i les reserves mentals d'aquest sacristà vers 
aquests tipus d'actes, el cert és que aquestes formes d'alimentació i de relació 
social van perdurar fins ben entrat el segle XIX. El compromís entre gola i 
exigència religiosa costava de fer desaparèixer. 

Sobre aquesta celebració és molt aclaridor el treball de mossèn Josep Riera 
i Berga, en què publicà el testament del rector, pedagog i mestre d'estudi Baldiri 
Rexach'6 (Bell-lloc d'Aro, 1703- Sant Martí d'Ollers, 1781), autor de les famoses 
Instruccions per l'ensenyança de minyons (Girona, 1749). Reixach deixà ben 
escrit entre les seves últimes voluntats que si no hi ha prou lloc a la sala de la 
rectoria per celebrar l'àpat funerari, s'acomodi la gent en una casa que hi havia 
entre la rectoria i l'església. Com que en aquella època els dies d'abstinència 
eren molt més nombrosos que ara, ja que a més de tots els divendres de l'any 
i de tota la quaresma n'hi havia gairebé un parell més cada mes, demana que, 
donat el cas, als convidats se'ls pugui servir peix de marina: 

" .. .Y ab lo testament de la Ànima que fiu, y firmí a vint-y-dos juny de l'any 
mil set-cents quaranta-dos, volent que en dita Iglèsia sem sie celebrat lo enterro 
y honras ab lo convit y assistencia dels Reverents Germans de la Germandat, y 
dels Reverents Rectors vehins que no són de la Germandat, y que à estos sels 
done de mos béns la propina acostumada en funerals y sacerdots, y que en lo 
die de mon enterro y de las honras se convide a un de totas las casas de Ollers 

14.- Tortellà, Ajuntament, 1990, pàg. 191. 
15.- josep M. PUIGVERT, Una pan"àquia catalana del segle XVIII a través de la seva consueta, 
Fundació Vives Casajuana, 1986, pàgs.158 i ss. 
16.- El testament de Mn. Baldiri Rexach, Rector d 'Ollers, "Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de 
Banyoles", 1979, pàgs. 36 i 40 
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y del veynat de Espasens, tant si són Masovers com si són Propietaris, y que a 
tots sels donia refecció corporal... y vull y .man que lo endamà del enterro de mon 
cos se fassen las honras ab la mateixa asistència de Preberes, y de convidats si 
im edit no serà per Festa, o per mal temps però no per absistència de carn per
què ja se pot donar bona refecció ab peix, y que ab aliments quaresmals provi
denciant de enviar a marina a buscar peix y valentse de flaquers per pa ... 

- Ítem vull y man que seguida ma fi me sie feta dir y celebrar en dita 
Iglèsia de Ollers una novena de nou missas baixas o resadas ab oferta de pa, 
vi, llum, y diner. " 

Mossèn Josep Riera també transcriu les despeses enterrament i funerals, 
inclòs l'àpat de carn, peix i xocolata, amb un cost de 177 [lliures?) 16[sous) 
S[ diners). 

En un altre inventari que he recollit del fons Teixidor de Pedrinyà, 17 del 
segle XVIII, en el qual hi ha una Nota del[s} gastos de enterro y funerals de la 
mara, llegim aquestes despeses sobre el convit funerari: 

-Més per un xai , 2 lliures 12 diners 6 sous 
-Més per sinch pans, 111. 16d. 4s. 
- Més per 5 corteras blat entre combidats y pobres, 30 Il. 
-Més per un xai i un moltó , 2 ll. 7d. 6 sous 
- Més per pastar las sobreditas 5 corteras de blat al treball del flaquer 1 Il. 

17 d. 6 s. 
josé Riga u, en el breu article Nota folklórica . Dinars de morts i honres gras

ses, 18 afirma que algunes famílies celebraven aquest àpat fins i tot amb l'ús d 'una 
vaixella decorada de ceràmica negra. Com que a l'àpat donaven fesolets tacats 
de negre, a aquestes llegums se'ls anomenava "viudos". L'austeritat en el men
jar per raons de la diada obligava a deixar els convidats sense postres ni con
fitures. Tampoc no se servia carn d'aviram ni d'ocell, ja que aquesta menja era 
un signe d 'ostentació i de delicadesa. Seguim el costumari de l'època . Durant 
les honres grasses els sacerdots anaven a la casa dels difunts juntament amb els 
homes i dones del cercle de familiars i d 'amics. Després del dinar obscurien el 
menjador i el capellà feia un ser111ó. A la taula hi havia parades dues tovalles. 
En acabar el dinar treien les primeres i coHocaven els pans19 que s'havien de 
donar als parroquians i pobres. En l'acomiadament es repetia la fórmula: 

"Déu conserve els que han quedat per a recordar-se de la seva ànima." 
Aquest articulista dóna a conèixer l'inventari de la mort d 'un membre de la 

família Margall d'Aviñonet, del qual copio algunes referències: 

17.- Arxiu Històric de Banyoles, 0 .4.15. 
18.- "Ampurdiín", 162, 2-11-1945, pàgs. 5-6. 
19.- A Anglès, en els emerramems i funerals es repartia pa cuit, i es feia almoina a les portes de l'es
glésia. Vegeu Ramon VINYES, Angles. Notes històriques, Editorial Momblanc-Martín, 1983, pàg. 124. 
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-Por 10 pans de ral de plata que compri a la fleca per dos dias ... 10 sous 
- Per algunas espècies comprí en Figueras ... 3 sous 
-Per mongetes i arròs per los dos dias ... 12 sous 
- Per mitja bóta de vi que comprí... 1 sou 
-Per pagar un moltó que matí lo dia del enterro ... 2 lliu. 5 sous 
- Per sis lliuras y una tersa mes que ne tingut de comprar per lo endemà ... 

1 lliu . 5 sous 
- Per la dona que aparella lo dina lo dia del enterro y honras ... 9 sous 
- Per lo dret de terratje de sis mallals de vi bo y de sis cortans de ordi, 

també bo ... 4 lliu. 1 sous. 
Entre els documents de l'herència de mossèn Salvador Roig, rector de Mom

ras, trobem aquesta nota de 1722 per la qual sabem que es paguen els serveis 
d'una cuinera en la preparació del dinar de morts: "Despès: Ítem, a la cuinera 
per las honras ... 1 lliura 8 diners ... Ítem, carn de vedella per medicina ... 1 lliu
ra 8 d. "10 

Aquesta eixuta informació d'arxiu la podem contrastrar amb la narració cos
tumista més acolorida que Miquel Torroella i Plaja ens ofereix en el seu llibre 
Cuentos que són bistorias, on ens dóna més detalls d 'aquestes històries cohe
rents i serioses relacionades amb el cerimonial de la mort. Hom servia als con
vidats menges senzilles en plats de terrissa vermella: 

"El dia de funerals ó de las honras que solen ser sempre de tres capellans .. . 
al tomar de la Iglésia, l'amo de la casa ab una tovallola penjada al coll y un 
xicot ab una gibrelleta plena d'aygua, posats al peu de la porta d'entrada, espe
ran los forasters que van entrant, quins se rentan y aixugan las mans y de dret 
a la sala, ahont se los hi serveix dinar separats dels de la casa. 

Aquell dia los plats són de terrisa vermella, que de no tenirlos la casa ja 
haurà trovat qui los hi deixés per aquell acte; res de carn de pluma, ni de pèl: 
llegums y carn de llana; regularment se mata un xay o una ovella, és qüestió 
de tirar més o menos fort al rosegaria. 

Al acabar lo dinar l'amo puja a dalt, dona las gràcias en nom del difunt als 
convidats, los hi fa entrega d'un pa a cada hu més o menos gros, segons la 
importància de la casa, y se dóna per terminat aquell acte, últim tribut públich 
dal al pare, o a la mare, a la dona o al fill mort."2

' 

Aquests particularismes funeraris quedaven en la memòria humana general 
a causa de la unitat religiosa del país. Aquesta tradició arrelava a la plana i les 
collades del Pirineu. Josep Maria Fius i Pala, folklorista de la Renaixença i autor 
de la monografia Costums de Cerdanya, 22 ens ha deixat escrites aquestes 

20.- AHCG, Hospital de Santa Caterina. Capsa 133. Núm. 637 
21 .- Girona, Imp. P. Torres, 1905, pàgs. 188-189. 
22.- "Certamen de la Asociación Literaria de Gerona", 1900, pàgs. 35 i ss. 
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impressions sobre els costums que observaven els cerdans en els enterros: 
"Eixint de l'enterro los parents y amichs de fora van a la mateixa casa del 

difunt; ahont se'ls dona dinà. És de costum y seria una profanació fer lo con
trari, donar pa moreno, culleras de fusta y plats negres: està prohibida en aquets 
cassos la carn de ploma, sigui de la classe que's vulgui , aixís com res de vins, 
fora dels de taula, y menys res de rostit y postres. Consisteix lo dinà en escu
della, carn d'olla y fricandó. 

Acabat l'àpat, lo cap de taula comensa el Pare nostre, que contestan tots en 
memòria del difunt , despendintse tot seguit uns y altres pera dirigirse cada hu 
a sa casa." 

Per acabar, llegim una altra opinió que nostra l'efectivitat d'uns comporta
ments populars semblants, aquesta vegada al Ripollès: 

"En los enterros i funerals hi ha costums també molt semblants a les del 
Vallès, que ja han sigut publicades. Se fa un dinar a la casa murtuòria , maten 
per lo comú un moltó o bé segons los qui assisteixen; aquestos són los parents 
del difunt, i antiguament los sacerdots que celebraven les honres fúnebres; més 
en l'actitud dinen estos últims a la casa rectoral. Tal costum és de fàcil explica
ció, si es té en compte que molts dels qui assisteixen a l'acte han tingut que 
venir de llocs que es troben a distància. ":t.1 

. ~é' ¡: ·:' J~ 
U • . r_ .,. 

..... . . . ..· 

23 - Jordi MASCARELLA i MIQUEL SITJAR, El món al Ripollès. Visions i experiències de viatgers al llarg 
del temps, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 1997, pàg. 226. 
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"Medicina d'un dia, no fa via" 

LA TOPOGRAFlA MÈDICA NASCUDA A LA FI DEL SEGLE XVIII AMB ELS NOUS AIRES JL·LUSTRATS, 

a mig camí de la recerca antropològica i de la medicina empírica, és un tipus 
de treball que recull notes històriques, geogràfiques, aspectes climàtics, flora, 
fauna, aigües, vestimenta, alimentació, climatologia, patologies observades i 
factors ambientals d'un poble o una comarca. A Barcelona, diverses institucions, 
entre les quals destaca la Reial Acadèmia de Medicina, atorgaven premis a les 
millors topografies mèdiques. A la biblioteca d'aquesta institució hi ha encara 
molts treballs inèdits que recullen aquests estudis mèdics sobre moltes ciutats i 
pobles petits de Catalunya. De vegades l'elaboració d'una topografia era un 
requisit indispensable per entrar a formar part, com a soci de número, d'una 
acadèmia o institució científica. Es demanava que el metge del poble o de la 
zona d'influència redactés un estudi sobre una població determinada, en el qual 
no mancaven les referències històriques, urbanes, etc. Els nous avenços dentí-

1.- Antoni ARIET BARBERJS, Topografia mèdica de Viladrau (Montseny). Obra premiada amb accès
sit i títol d'acadèmic corresponent en el concurs obert per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona, l'any 1913, Barcelona, Fidel Giró, 1915. DD.AA., Una topografia mèdica de Tremp, 
"Collegats", Centre d'Estudis del Pallars, vol.V, 1992, pàgs. 337-346. Tremp era un poble de muntanya 
en què la gent menjava bé. El redaetor observa que la majoria de veïns maten el porc cada any, i que 
es mengen molts de cargols. També reconeix el valor dels peixos de riu de la Noguera. Les truites, 
barbs i anguiles són bones. josé M. FI US PAIA, Costums de Cerdanya, "Asociación !.iteraria de Gerona", 
Girona, Imp. P. Torres, 1902, pàgs. 35-59. Francisco GELABERT RJERA, Ensayo sobre la topografia 



200·----------- LES LITÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES 

fics de l'època possibilitaven l'estudi de l'home i el seu entorn des de diversos 
punts de vista. Com que els estats moderns estaven cada dia més interessats en 
la sanitat pública, sovintegen aquestes obres pseudocientífiques a través de les 
quals es denuncien mancances i deficiències sanitàries. En aquest estudi del 
passat d'un grup humà determinat no hi mancava, dintre de la medicina higie
nista, el capítol dedicat a l'alimentació dels nostres avantpassats. Vegem, per 
exemple, què explica Francisco Gelabert sobre l'alimentació i el menjar a la 
Girona de l'Antic Règim, en la topografia mèdica que sobre aquesta ciutat va 
escriure aquest gironí format a Cervera, i que més tard fou cap de clínica a la 
facultat de medecina de Montpeller, on anaven a estudiar molts gironins a tra
vés de la institució Joan Bruguera. Originàriament va presentar la memòria del 
seu treball en francès, i més tard se'n va fer una traducció al castellà. ' Com veu
rem, el pa, l'arròs, els llegums i hortalisses, el peix i la carn salada de porc eren 
els aliments més consumits. Excepte el porc --que és la carn de pobre per 
excel-lència- xai, bou, vedella i aviram només són a l'abast d'una minoria: 

"Los alimentes de que usan los habitantes de Gerona son buenos por lo 
general... El pan de que habitualmente se hace uso es el de trigo. Ella es verdad 
que la parte de pueblo menos acomodada !e añade alguna vez una pequeña 
cantidad de harina de habas; lo cua!, como puede presumirse perfectamente, 
ha ce del pan un poca menos facil de digerir ... El arroz ha ce el oficio de sopa, 
no habiendo familia en la que no se coma éste cuando menos una vez al día. 

Del Mediterraneo traénnos excelente pescada, que es muy abundante, para 
que todos puedan hacer uso del mismo. El puerco salada es un alimento diario de 
todas las casas; el uso de la vianda de carniceña exige un gasto que no esta al 
alcance de todas las clases, es mucho mas limitada. Las legumbres y hortalizas, que 
son de un gusto exquisito, estan muy familiarmente en uso. Los condimentes son 
muy poca usados, si se exceptúa uno solo, del que acaso se abusa: el azafrin. 

El vino que nuestro suelo produce es bueno, muy espirituosa y mediana
mente azucarado ... Los hombres aman bastante los placeres de la mesa. Los 
vasos que sirven para preparar los alimentes son de fundición, de cobre o de 

médica de Gerona, "RdG", 1890, vol. XIV, pàgs. 277, 306 i 357. És traducció de l'original francès, Essai 
sur la Topographie mèdica/e de Gironne, fou publicat a Mompeller el 1801 . (Essai sur la topograpbie 
Médicale de Girone. Présentè a l'École de Mèdicine de Montpel/ier, le 29 vêntose an X de la Repúblique 
Française.- Par François Gelabert et Riera, de Girone, Bacbelier en Pbilosopbie de l'Université de 
Ceroera, Collegial de la vil/e de Girone prés l 'Eco/e de Médicine de Montepellier, el cbef de Clinique dans 
cette Ecole. A Mompellier, De l'lmprimerie de Concordan, An X.l. josé Manuel LÓPEZ GÓMEZ, La topo
grafia mèdica de Vic de Anlonio Mtllet (1798), Barcelona, PPU, 1992. ]. OLIU i PAGÈS, "EsiUdio médi
co-topografico de Gerona", Memorla de la Academia de Medicina de Barcelona, 1882. !Jorenç PRATS, 
La Catalunya rància, Altafulla, Barcelona, 1996. Antoni SIMÓN TARRES, Una topografia mèdica de 
Girona de l'any 1812, "RdG", 106, 1984, pàgs. 75-80. El treball explora la problemàtica provocada_ per 
les epidèmies sorgides a Girona durant la denominació francesa. 
2.- Ensayo sobre la topografia mèdica de Gerona, "RdG", 1890, vol. XIV, pàgs. 277, 306 i 357. 
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tierra. Los que usan para el servicio de la mesa son de estaño y de una loza 
bastante ordinaria, cuyo barniz esta mal cocido."3 

En aquest sentit podria allargar-me molt més, ja que he consultat diverses 
topografies que toquen els pobles de Serinyà, Camprodon, Sant Feliu de 
Guíxols, Banyoles, algunes viles de la comarca de la Cerdanya, Alt Empordà, del 
Vallès i d'Osona, alguns aspectes de les quals han estat comentats per Llorenç 
Prats a La Catalunya rància. Naturalment, les topografies mèdiques --que s'a
parten molt de la imatge idíl·lica que els prohoms de la Renaixença donen de la 
nostra societat de la Restauració- van molt lligades a l'estructura de les pobla
cions, a la divisió del treball i a la pràctica assistencial, variable d'un lloc a l'al
tre. No existeix la dieta única. És per això que queden moltes fonts per con
trastar, ja que la imatge que aquestes topografies donen de la societat catalana 
és molt plural, en diferir les condicions de la vida material al mar i a muntanya, 
al pla i a la gran ciutat obrera. En aquest treball reprodueixo, en un apèndix, el 
capítol alimentari de la topografia dedicada al poble de Viladrau. La majoria de 
treballs, inclòs el dedicat a aquesta vila, donen algunes clarícies sobre què men
javen les classes populars catalanes. Gairebé sempre podem parlar de nutrició 
incorrecta o desequilibrada. També hem de diferenciar el que es menjava a la 
ciutat o al camp. Mentre que la carn escasseja molt en l'alimentació de les clas
ses populars i en el món obrer, a pagès l'alimentació és més rica i variada, per
què l'horta, el camp i el bestiar procuren una dieta basada en l'autoabastament. 
A final del XIX molts pobles de muntanya ja inclouen la llet com a aliment bàsic 
del nadons, i augmenta el consum de carn en alguns col·lectius. A Viladrau, els 
formatges i els matons són també molt apreciats. L'omnipresència del pa i vi, 
dels llegums i el peix salat són altres aspectes que s'han de valorar. La quitxalla 
i els convalescents són els grans consumidors de xocolata. 

L'alimentació dels obrers del suro al Baix Empordà 
Encara que no es tracti d'una topografia mèdica en el sentit estricte del mot, 

he llegit un treball de Martí Roger, Els tipus socials de la producció surotapera,4 

on aquest escriptor narra la dura existència dels treballadors surotapers del Baix 
Empordà a la primera meitat del segle XIX. Els obrers gairebé no menjaven 
carn, i la llet es reservava als malalts. A Palafrugell, molts obrers tenien un hort, 
fet aquest que compensava els salaris baixos. Practicaven així una economia de 
subsistència amb el que recollien a les explotacions familiars: 

3.- Pàgs. 347-348. 
4.- Barcelona, Tipografia "L'Avenç", Barcelona, 1911. Obra que ha obtingut el premi de la fundació a 
la memòria del notable economista doctor Agell, en el concurs de la Societat Econòmica Barcelonina 
d'Amics del País, celebrat l'any 1910, a proposta del jurat format pels senyors D. Enric Prat de la Riba, 
D. Pere Grau Maristany, D. Lluís Ferrer i Vidal , D. Antoni M. Borells i D. Ferran Agulló i Vidal. 
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"En la primera meitat de la passada centúria.s vivia més miserablement que 
avui. L'alimentació era més deficient, essent-ne una prova que a Palamós per 
exemple no. y havia més que una carniceria; sols una dona feia el negoci de 
matar gallina i vendre-la per parts, i encara servia per als malalts; aquests eren 
els únics que consumien llet; la major part de les famílies pastaven el pa a casa 
i l'anavan a coure en el forn del poble; i el farro era l'aliment principal dels jor
nalers." (Pàg. 68). 

Martí Roger presenta d'una manera general el sistema de viure dels obrers 
de la indústria surotapera. L'alimentació, més o menys sòbria segons les famí
lies, es distribuïa en quatre àpats: 

"L'esmorzar, a les vuit del matí, compost de sopes o d'allò que ha sobrat del 
dia abans (i en algunes famílies , d'una cosa i altra) o de peix fregit; el dinar, al 
migdia, o sigui l'escudella i la tradicional carn d'olla, més o menys proveïda de 
carn; el berenar, a les quatre de la tarda, consistent en una llesca de pa acom
panyada d'una enciamada o d'un peix, d 'una arengada o d'una fruita; i el sopar, 
a les set del vespre, compost d'un plat de llegums o verdures i un de bacallà o 
estocafix, i algunes vegades de carn. Els diumenges sols variar-se.l dinar subs
tituint l'olla per un arroç ben acompanyat i quelcom més. El vi no sol mancar 
en cap dels repassos." (Pàg. 70). 

Apèndix 

L 'alimentació a Viladrau 

Pel que fa a la dieta del sector majoritari de la població destaquem la 
importància que hi tenia l'escudella i la carn d'olla, l'ús de les farinetes, menja 
aquesta també present a les comarques de la Garrotxa, Ripollès, Cerdanya i el 
Berguedà. El consum de proteïnes animals va molt lligat a la classe social. En 
aquella època Viladrau era un lloc d'estiueig de les classes benestants de 
Barcelona, que es feien dur el peix des del cap i casal de Catalunya. Aquest 
metge de Viladrau es queixa de la sobrealimentació dels tipus que feinegen al 
camp durant algunes èpoques de l'any. Els àpats generals, amb un horari molt 
ajustat, i que s'incrementen amb begudes i reforços, castigaven l'aparell digestiu, 
fet aquest que provocava malalties endèmiques. En un altre capítol de la topo
grafia que no reprodueixo, Ariet destaca la disminució d'homes i dones golluts 
perquè les condicions de la població havien millorat i eren més favorables. 

Segons el doctor Antoni Ariet Barberis, autor d'aquesta topografia redacta
da el 1915, "el règim alimentici que seguien els habitants de Viladrau és mixte; 
així, doncs, per a l'alimentació quotidiana es fa ús dels productes del regne 
vegetal i del regne animal, d'aquest en menor cantitat. La carn de porc conser
vada per la sal és la que adoba i amaneix els menjars del pobre; el menestral 
hi afegeix carn de llana. 
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L'escudella catalana d'arroç i fideus, patates, cols i mongetes, amanida amb 
un tall de cansalada o una bola de sagrí saurada amb farina de blat-de-moro; 
les farinetes de blat-de-moro, amb una bola de sagí o cansalada per adob de 
porc, són els plats usuals de nostra gent proletària. 

El pa de sègol o mestall i el vi d'inferior calitat completen l'alimentació dià
ria. En canvi, l'alimentació de la gent acomodada, sense deixar els vegetals, és 
més abundanta en carns i el pa és de fleca i bona farina. Molts són, en gene
ral, els defensors del règim vegetarià alhora detractors del carnívor no exempt 
de sang. Ens abstindrem de decantar-nos en favor d'un o altre, però sí direm 
que la dentadura de l'home és variada i a propòsit per a fer ús d'ambdós 
règims, sense perjudici ni detriment marcat per la salut del cos, sempre i quan 
se sigui morigerat en l'ús. 

Aquest poble, durant bona part de l'any, per la cuina quasi no utilitza més 
que'ls productes que's crien i reprodueixen en la comarca, així vegetals com 
animals, ja siguin criats al corral o bosc, ja collits al camp o bé extrets del riu, 
excepte aquells de consum general que, com bacallà i arroç, i algunes fruites, 
com taronges i magranes, necessiten climes i condicions especials pel seu 
desenrotllo. 

Entre els aliments provinents del regne animal hi trobem els següents (ani
mals de llana, de pell, d'escata, de pèl i de ploma), classificats d'aquesta mane
ra: Rumiants: xai, moltó, ovella, cabrit i badella. Paquiderms. porc casulà i porc 
cinglà. Rosegadors: conill casulà i conill de bosc, llebra i esquirol. Aviram: gall, 
gallina, capó, coloms, colomins, ànecs criats al corral, perdiu, gotlla, gaig, 
merla, tord, tudons, pardals i diferents d'altres que's crien pel bosc. Amfibis: 
granota. Peixos. anguila i barb. Molusos de terra: caragols. I entre els productes 
procedents dels animals hi trobem els ous i la llet i mel; en gran abundor els 
dos primers, pel gran nombre de gallines que's crien en les masíes, i grans 
remats de cabres i vaques que posseeixen els pagesos. 

La llet és de gust exquisit i abundanta en principis nodridius, degut a l'ex
cel·lenta calitat i diversitat d'herbes aromàtiques que pasturen els animals lleters 
pels pastorims de l'encontrada. Algunes pageses se dediquen a confeccionar 
formatges i matons, que són de gust molt saborós al paladar. 

La mel és també de gust delicat, car les abelles tenen flora abundanta per a 
xuclar el nèctar de la florida . Entre els aliments vegetals recoHectats en el terme 
hi trobem els següents, classificats com segueix: Fruits: pomes, nous, castanyes, 
maduixes, gers, prunes, cireres, abercocs, préssecs, codonys, cerbes, nesples i 
raïm aspre, per l'escàs sucre que conté a causa del poc calor per a l'assaona
ment. Llegums. cigrons, pèsols, fabes, fasols. Verdures. hortaliça: enciam, àpit, 
bledes, cols, escarxofes, escarola, espinacs, espàrrecs, tomàtecs, pebrots, bitxos, 
raves, auvergínies, patates. Bolets: en gran cantitat i varietat, essent els més 
aprofitats reigs i cocous, pinatells i rovellons, llengües de vaca, lleteroles, ros
sinyols, moixines, moixernons, carlet i bolet de castanyer. 
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Gosen de fama les mongetes i patates, que's venen a bon preu en els mer
cats veïns, així com també les pomes, nous i castanyes, quins productes s'ex
porten, amb bon rendiment pels pagesos. 

Cereals: xeixa, sègol, blat-de-moro, mill, paniça, ordi i cibada. No allargant 
aquests productes prou pel consum del poble, es fa necessària l'importació en 
grans cantitats per a donar l'abast. 

Begudes. Formen també part essencial de l'alimentació les begudes, figurant 
en primer terme l'aigua. Aquesta és bona i abundanta en les fonts públiques, que 
en nombre de tres estan equitativament distribuïdes pel poble, resultant haver
n'hi una en cada extrem i altra en el centre, que correspon a la plaça major. A 
més d'ésser la població rodejada de veïns conduïda l'aigua a la pròpia casa. 

Altra de les begudes que molt s'usa és el vi, fent-se 'n bon consum, ja sigui 
a l'hora de l'àpat, ja fora d'ell, en tant és així que, per qualsevol motiu, beuen 
un trago o un gòt de vi. El porró és quasi sempre damunt la taula a disposició 
del primer que'l desitgi, i, durant l'hivernada, l'olla o ançat bona part del dia és 
a la vora del foc ple de vi, de manera que'! darrer que'! buida el torna a omplir 
i el deixa altra volta en el lloc d'on l'ha tret, perquè es vagi escalfant. De modo 
que'! vi calent constitueix la beguda consuetudinària durant la temporada de 
més fret. 

A més del vi que's cull, que, a pesar de l'asprositat, es consum tot, n'entra 
al poble, segons compta un taverner, unes 3.000 cargues anyals. Ne beuen 
petits i grans, homes i dònes, i fins els infants de pit, constituint, com en altre 
lloc hem dit, un abús marcat. Altra de les begudes alcofòlliques destiHades que 
més s'usen hi ha l'aiguardent, el rom, conyac i altres espirituosos que amb dife
rents noms s'han introduït, per a enverinar més elegantment el cos humà. 
També es fa ús de les begudes acídules, entre elles principalment la gasiosa . 
Les orxates tenen poca acceptació. Les begudes aromàtiques te i cafè, sobretot 
aquest, són de consum setmanal per la majoría dels veïns, que'n prenen els diu
menges i dies festius, a més de que també n'hi ha alguns que'! prenen a diari. 

La xacolata, com a beguda, apenes se consum; és més aviat en el període 
de convalecència d'algunes enfermetats que se'n fa ús, o també com anties
pasmòdic: quan una persona ha tingut sust per algún accident, allavors li fan 
pendre mitja presa de xacolata i un xic de vi ranci. Sol també ésser el llemí 
preferit per la quitxalla, com a companyatge a l'hora del berenar o de l'es
morzar. També en determinats casos se fa ús de les tisanes aromàtiques, flor 
de camamilla, flor de til·la , puliol, maria-lluïsa, menta, sàlvia, farigola, etc. Se 
fa així mateix gran consum de determinats condiments, principalment agres i 
aromàtics, figurant entre ells l'all, la ceba i el safrà: També es consum molta 
sal de cuina i molt sucre. Entre els condiments grassos hi figuren el greix de 
porc o llard dolç i l'oli d'olives, i entre els picants i estimulants, els bitxos, 
claus d'espècia, pebre negre i vermell, canyella, llorer, sejolida o salsa de pas
tor i julivert. 
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Els productes esmentats constitueixen l'alimentació principal dels habitants, 
que solen distribuir-la en raccions, consumides en cinc àpats durant el dia, que 
són: esmorzar, dinar i sopar com a principals, i després una beguda a mig matí 
i una altra a mitja tarda (brenar); això, més que tot, duram l'època de més fei
nes, que sol ésser a l'estiu . Durant l'hivern, com el dia és més curt i també es 
fa menys feina, redueixen els àpats. 

Al matí, després de llevar-se, solen fer l'esmena, prenent un glop d'aiguardent 
sola o bé barrejada amb vi (barreja), preparació per anar al treball. A les vuit 
esmorzen, menjant farinetes adobades amb greix o sagí de porc, o sopa de pa 
amanida amb oli, patates bullides o fregides condimentades amb cansalada, una 
clofolla de ceba o grans d'all, o també fasols bullits o fregits igualment condi
mentats; pa i vi. A les deu hores fan beguda, amb un plat de ceba amanida, pa i 
vi. Si suprimeixen aquest àpat (alguns dinen abans de les dotze), a rnigdía pre
nen el dinar amb l'escudella catalana, feta com en altra part hem indicat, un tall 
de cansalada o de butifarra de sang, pa i vi. A les quatre de la tarda brenen per 
l'istil del matí, menjant alguna arengada salada o bacallà esqueixat amanit amb 
oli , com també solen menjar butifarra de sang, pa i vi. A les vuit hores del ves
pre sopen, i si suprimeixen el brenar ho fan més abans, menjant plats semblants 
a l'esmorzar. Entre mig dels àpats veuen el trago de vi, o un ançat si és a l'hivern. 

Amb aquest règim alimentici apenes donen repòs al païdor, posant-lo en 
una sobreactivitat que desenrotlla dispèpsies i catarros del tuba digestiu que 
porten a la inapetència, amb la consegüent demacració orgànica i la impres
cindible pèrdua de forces per al treball. 

A més, alguns xuclen bona part del dia la pipa carregada amb mal tabac, o 
bé fumen els caliquenyos vulgarment dits, que és també un tabac molt fort i 
dolent que no favoreix poc ni molt l'organisme. Lo que tal vegada afavoreix les 
digestions és, que lo que ingereixen és ben assaonat i de bona calitat, per 
haver-se fet la recoHecció en bones condicions. Ara bé: com la població sofreix 
un gran augment durant l'estiu per la nombrosa colònia d'estiuejadors que hi 
acudeixen, es fa necessari augmentar la importació de queviures variats, per a 
satisfer les necessitats dels bons paladars. Per aquest motiu, doncs, se reben dià
riament cistells de peix fresc, procedent de Barcelona, que arriba amb bones 
condicions; així mateix se fan provisions de conserves i altres comestibles 
variats, que solen únicament gastar-ne els estiuejants. 

No obstant, tot amb tot, podem assegurar que avui en dia VIladrau, a diferèn
cia de vint anys en darrera, compta amb més abundor d'existències per a l'ali
mentació dels veïns, i que aquesta s'ha modificat molt en el sentit de més i millor. 

Abans solament se sacrificava un cap de bestiar de llana cada vuit dies, en 
particular el diumenge, i solía durar tota la setmana, i avui es fa convenient 
sacrificar-ne alguns més. 

Durant la temporada d'estiu també es consumeixen dolços, que's confec
cionen a la població pel gasto del dia." 
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EL MÓN 
DELS HOST ALS! 

"Hosta lera i bona mossa , 
ai de l cos i de la bossa! " 

ARREU DE CATALUNYA, DES DE L'ÈPOCA MEDIEVAL, TROBEM DOCUMENTADA, A LES GRANS I 

petites ciutats, a les cruïlles de camins, en mercats, vies de pelegrinatge2 i zones 
de frontera, la presència d'hostals, albergs, cases de menjar i tavernes / en les 
quals sovintejaven oficials reials , ambaixadors, traginers, frares, comerciants, 
viatgers estrangers, etc. Hi havia també el dret d'alberga quan el senyor medie
val4 s'hostatjava amb el seu seguici a la casa del vassall per un temps conve-

1.- Lluís ALMERICH, El hostal, la fonda, la tabema y el café en la vida barcelonesa, Llibreria Millà, 
Barcelona, 1945. Jaume COLL I CASTAÑER, Breda històrica i actual, Editorial Montblanc, 1971. (El 1595 
hi havia tres hostals a Breda, pàg. 241. El llibre també conté moltes referències a hostals dels segles XIX 
i XXI. Agustí DURAN I SAMPERE, Los antiguos mesones barceloneses y mesones y taberneros barcelone
ses en el siglo XV, "Barcelona. Divulgación Histórica", I, 1945, pàgs. 181·184, 3, 1947, pàgs. 63-65. Richard 
FORD, Manual para viajeros por España y lectores en casa. Ediciones Turner, Madrid, 1988. (En aquest 
llibre, editat per primera vegada a Londres el 1845, explica com eren els hostals de l'època i les para
des de les diligències. La gent que treballava ja feia un déjeúnerà /a fourcbettlil. Arcadi GARCIA l SANZ 
i josep M. MADUREU I MARIMON, Societats mercantils medievals a Barcelona, Fundació Noguera, 
Barcelona, 1986. [De 12 de gener de 1436 és el contracte perquè dos socis explmin un hostal, pàgs. 201 -
202]. José Luís MARlÍN, "Ordinacions dels hostalers, taverners e aventurers de Barcelona a fines del sigla 
XV", Miscel-lània en bomentage alP. Agustí Altisent, Diputació de Tarragona, 1991, pàgs. 73-94. Manola 
MORE O CHACÓN, Viatgers a Figueres segles XV-XIX, Quaderns d'història de Figueres, Ajuntament de 
Figueres, 1995. (Hostals pàgs. 30-31. En general, e ls establimenrs ressenyats pels viatgers no tenen gaire 
qualitat. Hans Christian Andersen, que va dinar a Figueres, explica: "la tau la desbordava menjars, pla-
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nient. Si no ho creia convenient podia cobrar un impost equivalent a l'hospe
datge. L'any 1377, el rector del Sallent havia de tenir l'alberg a punt per a l'a
bat de Banyoles. Per complir amb aquest deure era obligat a proveir-se de: 
"tovallias, manutergia, ollas, faycinolas , trípodes siue ferres, amphoras, taceas 
iutreras, scutellas, grasals, cissoria de fusti, alia utensilia coquina."5 Aquest mal 
ús fou abolit pel rei Ferran 11 el Catòlic el 1486. 

Els hostals,6 tavernes i albergs7 no eren pas establiments tal com els ente
nem ara, amb tantes comoditats i serveis. Obscurs i bruts, dibuixaven una gale
ria d'escenes humanes que avui se'ns escapen. Generalment eren cases espaio
ses amb poca il·luminació i higiene, estratègicament situades, que servien men
jar i beure a clients ocasionals, i que posseïen algunes cambres i quadres. 
Havien de donar servei a persones que anaven amb els corresponents animals 
de viatge o de càrrega, que necessitaven palla, aigua, farratge, etc. Segons un 
fogatge de 1360 establert per Christian Guilleré, a Girona hi havia 37 tavernes 
i 17 hostals. El rei, els gremis i les autoritats municipals8 en la figura del mos-

tes de carn de tota mena , peix cuit i peix fregit. (31)]. Enric MUT I REMOLA, Sociologia urbana. Olot, 
eis anys vint i trenta, Edicions El Bassegoda, Olot, 1991 ["Els hostals de la rodalia", pàgs. 225-6. Jordi 
ROCA ARMENGOL, L'Antic Hostal de Wu de Llevata, "Collegats", Cemre d'Estudis del Pallars, vol. V, 
1992, pàgs. 313-326. Miquel SEN, Les cases de menjar, Edicions de Nou Art Thor, Barcelona, 1989. jaume 
SOBREQUÉS, Notas bistóricas sobre la Fontana de Oro, "RdG", 65, 1973, pàgs. 7-9. 
AHAG, Uigall VI1.3.5. Conté els informes de transeünts dels anys 1822-1823, inscrits a la Fontana d'Or, Hostal 
de la Cort Reial, Hostal del carrer Ciutadans, Hostal del carrer de la Neu, Hostal de la Plaça de la Constitució. 
2.- Antoni NOGUERA I MASSA, El pelegrinatge medieval al nord-est català (Fundació Pere Simon, 
Olot, 1994). En les pàgines d'aquest llibre s'analitzen els hospitals i hostatgeries dels pelegrins, els 
domus hospitalis, les masies hospitalàries, la presència dels viatgers en cases vilatanes. Fins i tot dedi
ca un capítol a l'assistència alimentària com a acte essencial de l'hospitalitat (pàgs.112-114). Sabem que 
al santuari de Montserrat era de consuetud oferir-los pa , vi, formatge i sal. 
3.- Recordem els topònims Sant Pere de Tavernes, Tavèrnoles, etc. 
4.- El 6 d'octubre de 1264 el rei Jaume féu donació dels terrenys del castell de Camprodon a Pere 
Compte, Ramon i Bernat Planes amb la condició que hi edifiqués unes cases, una de les quals havia 
de servir d 'hostal per al rei. A la cambra "tenia que aver-i quatre llits parats y provisió de vasos y escu
dellas". (Fco. MONSALVAlJE, Colección diplomtítica del Condado de Besalú, vol. 12, Imprenta y 
Librería de ]uan Bonet, Olot, 1902, pàg. 202 i 203). 
5.- Jordi de BOLÓS, El mas, el pagès i el senyor, Curial, Barcelona, 1995, pàg. 236. 
6.- Els topònims Hostalets, Hostal nou de Bianya, Hostalric, etc. 
7.- Antoni EGEA CODINA, en el seu llibre Aproximació a la Figueres i eis figuerencs del segle XVI 
("AIEE", vol. 23, 1990, pàgs. 197-199), publica un petit inventari de l'Hostal de Cavall amb les seves 
estances. Altres establiments de la vila -que llavors era de pas obligat per als qui anaven al Rosselló o 
a França- eren l'Hostal de n'Hortolà, Hostal del Salvatge, Hostal de Sam Jaume, Hostal de l'Àngel, etc. 
8.- En unes ordinacions municipals gironines de 1358 llegim: "Ítem, que negun taverner ne hostaler 
ne aira persona no gos per jàser ne per menjar soferir en son alberch nul ·la alcavota ne fembre qui 
públicament s'abandó per diners aprés del seny de la oració, sots pena de V sous per a quiscun e per 
cascuna vegada." (AHSGF, fol. 6v). 
Un text semblant podem llegir en unes altres normes del segle XV dictades a Sant Feliu de Guíxols: 
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tassaf vetllaven per al bon funcionament d'aquests establiments públics. Segons 
explica l'erudit i medievalista Joaquim Miret i Sans, "ja llavors los hostalers bate
javen lo vi de taula y feyen pagar la candela per anar al llit als pobres hostes 
deu vegades sa valua: strictam exiget de tempore rationem, sicut tabernarius de 
candela."9 

En el Llibre d'en Ca/zadd0 de l'Arxiu Capitular de Girona es conserven unes 
ordinacions'' que sobre els lloguers de les posades va dictar Alfons el 
Magnànim perquè hi havia abusos en els lloguers d'hostals, i en el comerç de 
les vitualles. Afecta també el parament de la llar, roba de dormir, els llits, etc.: 

"Ordinació per lo senyor rry don Alfonso vuy benaventuradament regnant, 
feta en la vila de Fraga en lo mes de desembre del any MCCCXVIII, ab consell 
dels Aragonesos, Cathalans e Valencians ... la qual ordinació volch d'aquí avant 
s 'atingués a observar per tots sos regnes e terras, ad unguem, segons se segueix. 

- Ítem que tot hoste puga exhigir e demanar als qui posaren en sa posa
da donant-los lo dit hoste, tovalles, tovallons, aygua, lenya , sal, scudelles e totes 
altres aynes de casa que master hage, e les lau o fassa lavar les dites olles, seu-

"Ítem que nengun alcavot menam fembre no gos aturar en le dita vila de dos jorns avant , sots pena 
de deu solidos ... , e passats los dos dits dies, negú hostaler en neguna altre persona de la dita vila no 
gos acullir en menjar, ni en beura ni en jaure nengu de les dits alcavots, sots pena de XX solidos .. . , si 
sebra emperò que sie alcavor." (Eduardo GÓNZALEZ HURTEBISBE, Basquejo histórico de la vil/a de 
San Feliu de Guíxols, 1905, pàgs. 151). 
9.- Sempre han tingut bec les oques, Barcelona, Estampa d'en F. Badia , 1905, pàgs. 20-21. 
10.- Àngeles MASIÀ DE ROS, Libro de Calzada, "AIEG ", li, 1947, pàgs. 57-59. 
11.- Anteriorment a aquesta, trobem una altra curiosa reglamentació del segle XIII, feta pel rei en 
Jaume, publicada per D.G.M. de BROCÀ, Ordinacions fetes en cort per tota Catalunya i les illes de 
Mallorca, lbiça y Menorca (Anuari de l'IEC, 1907, pàgs. 271-272) . La norma dotzena fa referència que 
en temps de guerra ningú no podia treure queviures del bisbat de Girona: "XII. Que nuyll hom no gos 
trer vianda del bisbat de Girona: e aquel qui comra açò farà , que perda la vianda". La número XX, de 
caire més general , és una ordenança rigorista contra el luxe i el dispendi en el menjar, poc observada 
per les classes senyorials del país. En aquella societat tan estamentada el menjar era un ritus i un pro
tocol. De carn, tal com denuncia el rei, se'n menjava molta. XX. Ordenament dels menyars: "Ítem nos 
en ]acme per Ja gràcia de Deu Rey d'Aragó ... , ordenam e establim en la present Cort que nos ne negú 
sotzmès nostre de Catalunya, ne del Regne de Mayllorques, ne de les dites Illes, prelat, ne rich hom, 
ne cavaler, ne ciutadà, ne altre de qualque condició sia, no menge en lo dia d'ast sinó en una mane
ra e d'un menyar a mengar mayor, o de .ii. menyars menys d'ast, e que aquezt .ii . menyars no pus
quen ésser de .ii. carns , ne a sopar ne a disnar matinal no mengem sinó d'una carn en una manera 
carn salada, emperò ne secha , ne ous, ne formatge, ne caça no sia entès en açò. De la qual caça axi 
establim que aquell que la pendrà apareylla en quantes maneres se vuylla, aquel emperò qui la 
compràs no la puscha apareyllar sinó en una manera, ne no puscha conprar sinó d'una caça e que sia 
per .i. menyar. Enperò se li serà dona, puscan fer axí com si la avia presa, e si negú menyava peix a 
dia carnal, que el peLx prena per .i. menyar. E açò aya observat tot hom en son alberch o en qual que 
loch se sia dins la nostra seynoria, si que aya ostes o convidantz o no. E en açò enperò no soien 
[comprleses pressones malautes. " 
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delies, etc ... a cascuna persona, gran o poca , li diners per home cascun dia, no 
comptant los llits en les dites coses. 

- Ítem que algun hostaler no gose exhigir o demanar al hoste qui posarà 
en son hostal de lit durant la cort sinó tres diners per persona e de taula un 
diner a dinar, altre diner a sopar e de les bèsties si civada o palla pendran del 
hostal que no prenga des d'estança. E si la palla e civada no pendran que pren
ga un diner d'estança per bèstia cascun dia . E si lo contrari farà que incorrega 
en pena de XX sous per cascuna vegada." 

L'ordinació també contempla la cura del bestiar, si els animals prenen palla 
i civada de la posada. 

Durant l'època del feudalisme senyorial, el Comtat d'Empúries és una peça 
clau en la història de Catalunya. El gran cronista Ramon Muntaner de Peralada 
era fill d 'un alberg d 'aquesta vila situat a la plaça: 

"E per ço començ al fet de dit senyor rei en ]acme con jo el viu, e senya
ladament lo viu que jo era fadrí. Dit senyor rei [anà] a la dita vila de Peralada , 
on jo nasquí, e posà en l'alberg de mon pare, en Joan Muntaner, qui era dels 
majors albergs d'aquell lloc e era al cap de la plaça."12 

De tot aquest món només en resten vagues referències documentals. 13 Quan 
l'historiador Daniel Girona i llagostera va publicar l'Itinerari de l'Infant en 
joan. Primogènit dei rei En Pere III (1350-1387) 4 sabem per la documentació 
aportada que el monarca feia uns itineraris desglossats en jornades. Hi ha con
signats dinars i sopars a Girona, Besalú , Camprodon, el Pertús, Hostalric, Sant 
Celoni, Caldes, Banyoles, etc. A Girona s'hostatja en un alberg de Bernat 
Margarit. Així, per exemple, "el divendres a XIX dies del mes de maig [de 1380] 
lo senyor Infant partí de Ja Jonquera a anàs dinar, sopar e jaure a Figueres." 

Al carrer de Girona de Figueres hi havia la posada del Senyor Rei, ens diu 
Eduard Rodeja, antic cronista de la vila d'aquesta vila: "On ara hi ha la casa 
Caussa, abans hi havia un palauet on s'hostatjaven les persones reials que feien 
el viatge de pas per Figueres cap a Perpinyà". 15 En 1495 es fan uns obsequis al 
Capità General en una mansió anomenada "Hostal Nou" de Girona. 16 El 21 d'a
bril de 1533, l'emperador Carles i el seu seguici es van hostatjar en un hostal 

12.- Ramon Muntaner, Crònica. A cura de Ferran SOLDEVILA, Selecta, Barcelona, 1971, pàg. 669. 
13.- Per un escrit de la Inquisició sabem que a la fi del segle XV hi havia a Girona l'hostal d 'en Vis, 
i l'obrador d'un pastisser: "Ítem, apar per lo prop dit compte ... per pansió que') demunt dit Frand 
Falcho per aretge condempnat, rebia cada anys sobra una casa .. . al carrer de la camiceria de Sant 
Pheliu e afronta ab la casa de'n Torra, pasticer, e ab l'hostal de'n Vis". ]. VENTURA PRATS, Documentos 
económicos de Ja inquisición referen/es a losjudíos conversos de Gerona (1490-1504), "Cuademos de 
Historia Económica de Cataluña", XIV, 1976, pàg. 126. 
14.- València, Impremta de "Filla de F.Vïves Mora", 1923, pàg. 313. 
15.- Llibre de Figueres, Selecta, Barcelona, 1962, pàgs. 149-150. 
16.- julian de CHlA, l..afestivitkld del Corpus en Gerona, "RdG", vol. VII, 1883, pàg. 187. 
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del carrer de la Barca17 de Girona, que en aquell moment era un lloc on con
fluïen les diverses vies d'entrada a la ciutat. L'emperador visitarà Girona cinc 
vegades més. 16 

Fins arribar a l'època del Barroc la majoria de notícies que posseïm són 
esparses. A la manca de documentació hi hem d'afegir la circumstància que 
molts nobles, representants de cases reials i ambaixadors s'hostatjaven en 
palauets privats, en aquelles baluernes gòtiques, o en cases que llogaven. En el 
viatge que el 1538 Carles V va fer a Girona es va hostatjar al casal d'Antic 
Sarriera, al carrer Ciutadans. El 15 de febrer de 1720 trobem l'hostalatge del 
príncep Pius, virrei de Catalunya, en el palau de l'abadia del monestir de Sant 
Esteve de Banyoles. Soparen en el monestir, però no hi ha detalls de l'àpat. 19 

De vegades, per fer-nos una idea de com eren els hostals o tavernes de 
poble no tenim altre remei que acostar-nos a les cròniques de l'epoca, ja siguin 
literàries o judicials. De 1624 tenim les declaracions d'un testimoni femení que 
va viure més de mig any amb un bandoler. Maria Àngela, que va conviure amb 
la banda de justificada fama d'en Serrallonga, ho explica així: 

"I de nits arribàrem a Viladrau, que comprench ere mitja nit, y al peu del 
marge, que'm digueren no'm mogués que ells anaven a sercar pa, y viu a una 
casa que està sola prop de la sagrera de Viladrau, que y ha pallers, y digueren 
que ere al hostal d'en Strany, de hont portaren una citra de vi y tres pans 
petits ... y aprés ferem Carnestoltes a Carós, y lo divendres a nit robaren les galli
nes a la casa del Marqués de Carós ... y les menjàrem sense sal ni pa: y'm recort 
que abans d'assò lo dit Jaume fadrí robà y matà un porch de casa d'en Boscha 
de Osor y'l portà a la dita balma, ahont lo.menjàrem a trossos."20 

En el Diccionari castellà-francès-català de Pere Lacavalleria (Barcelona, 
1642)/1 entre els molts diàlegs que serveixen com a manual de conversació hi 
llegim aquesta àgil conversa que un home i una dona tenen portes endins, en 
la qual un hoste desitja els favors d'una minyona. Els mots vius i frescos, plens 
de sobreentesos, ens permeten fer un bon retrat de la vida dels hostals: 

(. .) A. "Tirau mas calças, y escalfau mon llit, que jo estic molt mal disposat; 
jo tremolo com la fulla sobre l'arbre. Escalfau mon tocada, y apretau-me bé lo 
cap. Oia, massa apretau, aportau mon coxí, y cobriu-me bé: tirau las cortinas, 
y preneulas ab una agulla: ahont és lo orinal? ahont és la necessària? 

17.- jaume MARQUÈS CASANOVAS, "L'Hostal del carrer de la Barca", dins Girona Vella 2, Ajuntament 

de Girona, 1982, pàgs. 66-69. 
18.- Narcís Jordi ARAGÓ, Girona ara i sempre (una crónica), Diputació de Girona, 1982, pàg. 27. 
19.- Uuís G. CONSTANS I SERRATS, Diplomatan· de Banyoles, vol. VI, CEC, Banyoles, 1993, pàgs. 654í. 
20.- Antoni PLADEVALL i FONT, Alguru aspectes de la vida quotidiana dels bandolers de la quadrilla 
d 'en Serrallonga, "Monografies del Montseny", 10, Edicions Cedel, Viladau, 1995, pàgs. 40-41. 

21.- Fols. FS-Glv. 
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F. Seguiu-me, y jo vos mostraré lo camí; montau dalt tot dret, y la trobareu 
a mà dreta , i no la veyeu, vos la sentireu. Mi senyor no mana v.m. altra cosa? 
Està bé? 

A. Sí, germana, apagau la candela, y acercau-vos de mi. 
F. Jo la apagaré quant jo seré fora de la cambra: què és lo que vol? no està 

v.m. encara bé? 
A. Tinc lo cap baix: alçau un poc lo coxí, jo no poria jaure tant baix. Lo 

meu bé, besau-me una vegada, y arn axò dormiré millor. 
F. Dorma v.m. que no està malalt, puix que parla de besar: abans morir que 

besar un home en son llit, o en qualsevol altra part. Repose v.m. ab Déu, Déu 
li done bona nit, y bon repòs. 

A. Moltas gràcias bonica minyona. " 
Bartomeu Jotyzz, conseller del rei de França, que el 1603 viatja per 

Catalunya, s'atura a la Jonquera, Figueres, Girona i Mallorquines, però no en 
dóna gaires dades. Conceptua els hostals gironins de prou bons, encara que els 
allotjaments li semblen cars. 

Francesc Anoro, Lluís Costa, Narcís Figueres i Joan Llinàs, autors del llibre 
La cuina de Sils,Z3 dediquen un capítol a documentar els hostals de la zona. 
Durant l'Edat Mitjana, el terme de Sils era una cruïlla de camins en la qual con
fluïen el Camí Reial , provinent d 'Hostalric, i un segon que venia del Maresme. 
Tots dos es trobaven prop de Franciac, on hi havia l'hostal de la Tiona. Al Camí 
Reial hi havia dos hostals: el d'Arrupit (Rupit) i el de la Granota, documentats 
des del segle XVI. Sabem que el dia 7 de desembre de 1536 l'emperador Carles 
V, que provenia de Palamós, camí de Barcelona passà la nit en aquest darrer. 
A l'Hostal de Mallorquines s'hi hostatjà una part del Tercio que va participar en 
els tristos esdeveniments de Santa Coloma i Riudarenes, en un dels cruents epi
sodis de la Guerra dels Segadors. Els autors del llibre també testimonien altres 
hostals molt freqüentats durant el segle XIX i principi del XX: el de Grabolosa 
i el de la Prensa, Can Pinxo, Can Costa i Cal Gravat. 

El viatger anglès Arthur Young, en el seu periple per Espanya, també 
esmenta l'hostal de la Granota, i descriu la plana de Sils. 

En els quaderns d'un diari de viatge fet a Espanya per un grup de militars que 
a mitjan segle XVIII van de Perpinyà a Badajoz hi trobem també la descripció de 
l'alberg de Mallorquines, que qualifiquen de dolent. De primer, quan arriben a la 
Jonquera, un imprevist els obliga a fer nit en aquell pas de frontera: 

"Un de nos brancards cassa dans une des sescousses qu 'elles occasionnent, 
ce qui nous força de coucher à la Jonquera, village à quatre lieues du Boulou. 
Nous y eúmes une assez bonne auberge." 

22.- Viatge a Catalunya d 'un conseller del rei de França l'any 1603, Rafael Dalmau, 1967, pàg. 19. 
23.- Ajuntament de Sils, 1994, pàgs.l3-16. 
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Després de moltes hores de viatge, quatre des de Girona, arribaran a 
Mallorquines: "De Girone aux Majorquines on ne compte que quatre heures mais 
quoique !e pays soit fort beau, les cemins son fort mauvais, tant à cause du pas
sage de plusieurs rivières, que de sables et des terres grasses, que l'on trouve. 
L'auberge des Majorquines est assez mauvaise. 11 n'y a que deux ou trois maisons 
sur !e chemin et les autres sont assez éloignées et dispersées dans la campagne."14 

En 1771 el rei Carles III imposà a les ciutats importants del país el servei de 
diligències. Aquesta disposició afavoreix la creació de fondes amb hospedatge 
al llarg del carni. En funcionava una entre Girona i Barcelona. Per anar a 
Figueres s'hi podia anar i tornar en un dia; a Barcelona, una jornada completa. 
A Girona, hi havia l'Hostal de Girona a la plaça de l'Oli, i la Fontana. Eren els 
dos llocs que servien de baixadors. En el Calaix de Sastre de Rafael Amat i de 
Cartada , baró de Maldà,z5 sovintegen les notícies sobre hostals i cases de men
jar. Amb motiu d 'un viatge que va fer a Albons, començat el 16 de maig de 
1780, parla de l'hostal de Mallorquines i altres estabiments del camí, amb unes 
descripcions de llocs i ambients plenes de vivesa: 

"A longe vérem a l'hostal y demés casas de las Mallorquinas ... Satisfets de 
lo que menjàrem en aquell hostal de la Granota .. . Havíam ya deixada la Creu 
de la Mà, que divideix dos camins, lo un a las Mallorquinas y lo altre a Mataró 
a la part esquerra ab lo hostal de la Tiona. 26 Al lloch del Pontmajor ... Allí hi 
havia hostal , al que paràrem per fer nit.. Anant a parar a l'hostal de la Fontana 
d'Or ... La hostalera era una dona de bons quatre quartos per lo grossassa." 

En l'administració dels municipis de l'Antic Règim es feien les actes d'arren
dament al qui pujava més en les subhastes de l'arbitri. A més dels contractes bàsics 
-fleca, carnisseria, oli, aiguardent, gavella d'oli, etc.- ben sovint trobem el de 
l'hostal o fonda que, a més de vendre productes de primera necessitat, donava 
menjar i hostatjava la gent de pas amb la deguda decència i bon servei. A partir 
d'aquests arrendaments que trobem consignats a les actes municipals, podem fer
nos una idea de la situació, nombre de cambres i serveis que donava l'establiment. 
A Blanes, per exemple, la contractació es feia per un any. Les obligacions de l'a
rrendatari es reduïen a hostatjar còmodament els clients, a comprar el pa al forn 
públic, el vi a a la taverna, el peix salat i la civada a la gabel·la. El 1742, aquest 
arbitri va suposar 45 lliures per a la hisenda municipaU7 A Palafrugell, l'hostal de 
la vila estava situat a la plaça de l'Església. El 1779, l'arrendatari, Jerònim Palahí, 
tenia l'obligació, entre d'altres, d'emblanquinar la casa i les habitacions almenys 
una vegada l'any. Durant aquest any va satisfer a l'ajuntament 32 lliures barcelo-

24.- Arxius Nacionals de París, cota K 1133, núm. 6. 
25.- Miscertà nia de viatges i f estes majors. Vol. I. Edició a cura de Margarida Aritzeta, Barcino, 
Barcelona, 1994, pàgs. 252 i ss. 
26.- A tocar de Franciac. 
27.- José CORTILS I VIETA, Los emolumentos de la Universidad de Blanes, "RdG", vol. IX, 1885, pàg. 151. 
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neses, la meitat de les quals havia de pagar en el moment de la signatura a 
començament d'any, i la segona durant el mes de novembre. 28 

A la fi del segle XVIII la Fontana de Girona29 era un hostal de categoria ser
vit per uns italians. Ramon Alberch consigna que hi hagué un apercebiment de 
l'Ajuntament al propietari de la Fontana d'Or perquè tractés amb més correcció 
els viatgers que s'hi hostatjaven. L'administrador Antoni Lenti (1814-1832) arribà 
a tenir 10 treballadors. A més de la Fontana, a Girona hi havia l'hostal de la 
Cort-Reial, l'hostal del carrer Ciutadans, l'hostal del carrer de la Neu i l'hostal de 
la plaça de la Constitució (del Vi). A començament del segle XIX al carrer 
Ciutadans hi havia també l'Hotel des Quatre Nations i Hotel del Centro. 

A les darreries del segle XVIII, quan Catalunya comença a mostrar signes de 
recuperació, i el comerç i l'activitat mercantil són el signe més visible d'aquests 
nous aires que pugen, una vegada somortes les vexacions i les persecucions de 
la victòria filipista, sovintengen les fondes i hostals que acullen un client exte
rior més exigent. Aquesta embranzida obliga les autoritats a fixar als hostals i 
fondes del país una tarifa de preus, una reglamentació prou curiosa, molt lli
gada a l'estatus social de cada viatger. Vegeu aquesta Tarifa de los precios esta
blecido§l> del 1780, que regulava els preus dels queviures, hospedatges o men
jars, i els diversos menús de cada dia, ben classificats: 

Reglamentació dels menjars 
"Por los precios de los comestibles expresados, se regula la comida y la 

forma en que ha de servirse, que es en el modo siguiente: 
La mesa redonda de primer orden debera componerse de una sopa, la olla, 

dos guisados, que el uno podra ser de pescada en donde le hubiere fresca, un 
asado, una ensalada, y los postres regulares con pan y vino de la mejor cali
dad, y por ello pagara cada persona al mediodía ... 

Para la cena se serviran dos guisados, que el uno podra ser de pescada 
como en la comida, una ensalada, con postres, pan y vino correspondientes, y 
por ell o pagara cada persona ... 

La mesa de segundo orden o de los criados debera componerse de una 
sopa, olla, un guisada abundante, y algunos postres, con pany vino de calidad 
que, a sus amos, y por ella, pagara por cada uno al mediodía ... 

A la cena se les subministrara un buen guisada de carne o de pescado, un 
plato de ensalada cruda o cocida y postres, con pan y vino correspondientes, 
y se pagara por cada uno en cada noche ... 

A los cocheros, carromateros, mozos o criados de a pie debeci darseles una 

28.- Ramiro MEDIR JO FRA, La gestión municipal en Palcifrngell en maten·a de abastecimientos en el 
periodo 1777-1845, "Revista de Palafrugell", juliol de I%8. núm.77-78, pàgs. 10-12. 

29.- Ramon ALBERCH i FUGUERAS, La Fontana d 'Or, Caixa de Girona, 1992. 

30.-AHAG. 
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sopa, una olla abundante y un guisada con pan y vino de buena calidad, 
debiendo pagar por cada uno al mediodía ... 

Para la cena debera serviries un guisada también abundante y un plato de 
ensalada cruda o cocida, y pan y vino de la buena calidad expresada, debien
do pagar por cada uno ... 

A los viajeros que no quieran concurrir a las mesas, podran facilitaries racio
nes de came o pescada, debiendo pagar por cada uno, tanto de día como de 
noche, sin corresponderle el pan y el vino que deberan comprar separada
mente a los precios de tarifa. " 

D'aquesta època és també una carta solta,3' sense data, en la qual els pabor
des del gremi de taverners de la ciutat de Girona s'adrecen a l'autoritat muni
cipal demanant que torni a tenir efecte una antiga ordinació establerta pels 
jurats, per la qual els amos de les tavernes podien servir menjars als clients: 

"Muy ilustre señor: Los pabordes del gremio de tabemeros de la presente ciu
dad, con la debida veneración representan aV. Sa., que de parte del Muy llustre 
Señor Governador de la presente ciudad ha sido dada orden a todos los indivi
duos del mismo gremio prohibiéndoles el poder dar de corner y bever a ningún 
vezino habitante de la misma ciudad, y conciderando los suplicantes los danyos 
que se seguían a sus individuos, pues muchos de ellos, y los demas no tienen 
otro arbitrio que esse, passaran en representar a don Muy llustre Governador 
para que se dignase modificar la referida orden, a fin que pudiesen continuar los 
mismos individuos de la misma manera que se ha practicada hasta oy ... " 

La literatura costumista, els llibres de memòries i de records són una altra 
font per a l'estudi de forides i hostals. Ens trobem a la segona meitat del segle 
XIX, quan apareixen les fondes de sisos, en què per pocs cèntims donaven un 
plat, pa i vi. Josep Morató i Grau traça un dibuix viu d'un dia de mercat a Girona: 

"A tot axó, arriba '! mitg dia y allavors lo tragí es al carrer de la Neu ... Totes 
les cases que donen menjar, desde Cal Nin a Can Falgueres, són plenes de 
pagesos .... eu! dels que han fet negoci; los que no han pogut vendre, solen tor
narsen a casa ab lo ventre buyt, y si mengen quelcom sol ésser, tot lo més, un 
pa petit, remullat ab cinch cèntims de vi... y bon profit. "3~ 

josep Pla -en recordem la lectura de La vida amarga, una coHecció de 
narracions amanida de dispeses diverses- ens ha deixat un retrat de com es 
menjava en aquesta Girona popular: "El dinar valia catorze rals i la fonda seguia 
els costums culinaris del país -costums que per desgràcia duren encara avui 
en molts llocs-; donava un menú dels anomenats variats i abundants: els entre
mesos equívocs, l'arròs, macarrons o canelons a triar, la vedella amb pèsols, el 
lluç fregit o arrebosat , el pollastre rostit, la fruita, el flam i les galetes. "33 

31.- AHAG , Gremis !V.l. núm.7. 
32.- De casa (escenes gironines), "Associació Literària de Girona", vol. 23, 1894, pàg. 230 . 
33.- Girona. Un llibre de records, Destino, Barcelona, 1976, pàg. 56. 
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"Després d'un sarau magnífic, a una gran sala" 

MARIÀ AGUILÓ 

SOM A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX, QUAN EL TEATRE ARREU DE CATALUNYA ÉS POTSER 

una de les formes de diversió més populars i concorregudes. Els drames histò
rics, els sainets i altres gèneres en català i castellà coneixen un gran moment 
d'expansió. 

L'espectacle dramàtic en aquells teatres de ferradura de regust italianitzant 
tenia llavors unes servituds d'ordre tècnic molt acusades. L'escenari teatral era 
molt complex, i demanava fer unes pauses llarguíssimes per canviar decorats, 
traslladar el mobiliari, deixar temps a les primeres figures perquè es canviessin 
els vestits, adaptar la sala d'espectacles a una iHuminació que devia ser peno
sa en no existir l'electricitat. 

En aquells escenaris vuitcentistes, rígids, i amb moltes limitacions, els talls 
entre actes i escenes eren molt perllongats, motiu pel qualla societat aprofita
va per beure i atipar-se en el cafè del teatre. Fins i tot hom hi podia menjar 
una ració de polla o capó rostit. No sembla, doncs, que el puritanisme vuit
centista tragués atractiu a una oferta de menjar i beure que, pel que veurem, 
era molt variada. 

D'una col·leció particular reprodueixo el cartell amb les especialitats de la 
casa que es podien degustar al cafè del Teatro Muncipal de Girona: vins, cafès, 
orxates, xocolata, rosquilles, etc. 

La columna de preus és en blanc, motiu pel qual no podem saber què cos
taven aquests requisits. 
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Tarifa 
Dels preus à que podran vendrerse en lo Café del Theatro de Comedias de 
esta Ciudad de Gerona las Pastas, Licors, Rostits, y demés que expresa la 
següent llista 
Gabolets' 
Cocas de Greix 
Flaonas 
Panallets fins , la lliura 
Panallets comuns, la lliura 
Rosquillas finas , la lliura 
Rosquillas ordinarias, la lliura 
Melindros, la lliura 
Bolados, la lliura 
Malvesia, la maitedella' 
Malaga, idem 
Vi cuit vell, ídem 
Vi blanch vell, ídem 
Vi de pahí, idem 
Lo vas de Malvesia ó Malaga, que ó fassen meitadella, ab un Bescuit 
Lo vas dels demés Vins, que sis fassian maytadella 
La Botella de Rosolis 
La copa de Rosolis 
La xicra de Xocolate ab dos sacalls, y un vas de Aygua clara 
Lo vas de Orxata, ò Llimó, ab dos Melindros 
La Tassa de Caffé ab sucre 
Un plat de Crema petit 
Un plat de menja blanch petit 
Cada un Melindro 
Un Colomí rustit 
Una Polla rustida 
Un Capó rustit 
Girona de de 18 

1.- Pastís farcit de carn i confitura . 
2.- Mesura de líqu id que equiva lia a mig porró a o mig litre. 



EL LLIBRE D'ÀPATS 
DE L'HOSPITAL DE PALAFRUGELL 

"Qui a trenta no té seny i als quaranta no 
té cabal, als cinquanta a l'hospital'' 

DE L'HOSPITAL DE PAIAFRUGELL1 S'HAN CONSERVAT UNS WBRES DE COMPTABILITAT DELS anys 
1914-1915 amb la nòmina dels menjars servits dia a dia, que reflecteixen al detall 
les despeses dels queviures, el preu de la llenya, els jormals del personal i el valor 
econòmic de cada ració servida, sense indicació, però, del pa i el vi gastat i el 
que donaven de postres, si és que n'hi havia. Les factures detallen al cèntim el 
que s'anava a comprar al mercat o als proveïdors locals. Atès que era un centre 
de beneficència municipal, els estancs venien abonaments a preus mòdics per 
anar a menjar. Aquestes sèries --de les quals donem un tast- estudiades en con
junt permetran resseguir l'evolució dels preus, els salaris dels servidors, valorar el 
fenomen de la indigència a partir dels tiquets venuts, els tipus de menús econò
mics que es menjaven dia a dia amb la seva composició, etc. Així, per exemple, 
sabem que mai no cuinaven amb oli, ja que sempre utilitzen greix. El dinar de la 
majoria de dies era l'olla, l'omnipresent escudella i carn d'olla, en la qual entra
ven l'arròs i fideus , carn, cansalada, cols, naps, cigrons, fesoles, etc. Els sopars 
són més variats (porc, patates i arròs; tripes de bacallà amb patates; vedella, can
salada i patates; fesoles amb cansalada; cigrons amb cansalada, etc.). 

Segons l'historiador local R. Medir Jofra/ amb el conflicte europeu hi ha una 
lenta i progressiva alça dels articles de primera necessitat. Les transformacions indus-

1.- Arxiu Municipal de PalafrugeU. llibres d'àpats de l'Hospital de PalafrugeU: Ill.6.1 (21-10-1914 a 14-3-1915). 
2.- (Història delgremio corchero, Madrid, Editorial Alhambra, 1953, pàg. 303). 
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trials iniciades des de 1910 en l'àmbit de la indústria tapera obligaren a fer tancar 
molts tallers de taps fets a mà, motiu aquest que va provocar l'explosió d'una crisi 
sociaP Abans d'aquesta inflexió "una comida espléndida en cualquier fonda de la 
comarca costaba dos pesetas; pensión completa, cinco pesetas diarias. Por dos pese
tas se comía espléndiclamente en el hotel Carull, de la Bisbal." Vegeu una relació de 
preus de queviures de l'època, en la qual la carn, sobretot, puja molt de preu: 

Primer semestre de 1914 Primer semestre de 1915 
Pa de blat 0,40 0,44 
Carn de vaca 1,95 2,08 
Carn de xai 1,69 1,93 
Bacallà 1,44 1,66 
Ous 1,63 1,69 
Sucre 1,03 1,08 
Llegim la transcripció de les despeses abonades el dia 21 d'octubre de 1914. 

21 octubre 1914 
Dinar (olla) 
Despeses: 
17 kg 
5" 
1 1/2 
50 kl. 
6 kl. 
4, 80 kg 

carn a 
cansalada 
dotzenes ous 
patates a 
arròs a 
fideus 
sal 
polç pa 

1,50 
1,55 

3,75 els 40 
0,55 

Jornals personal cuina i empleats 
Llenya i menjar personal 

25 ,50 
7,75 
2,90 
4,10 
3,30 
2,76 
0,30 
0,30 

46,91 
5,50 
3 

55,40 

3.- joan Amades explica que, a començament de segle, a Barcelona, es donaven dinars obrers per tren
ta-cinc cèntims. Se servien cap a uns 300 àpats cada sèrie, un miler de dinars diaris. Per noranta cèntims es 
podia fer un bon dinar eXtraordinari de diumenge, prendre cafè, copa, dgar i anar al teatre. En algunes fon
des del carrer Sant Pau o a la travessia de Sant Ramon, al carrer de l'Infern, i altres fondes de les anome
nades de sisos, el plat més car abans costava sis quartos, equivalents a divuit cèntims. "Per deu cèntims 
donaven un plat d'arròs vidu o amb ballarines, és a dir, mongetes seques; per quinze, hom podia escollir 
entre un plat de curadella, fricandó i mandonguilles en suc. Per vim cèntims es podia triar estofat, conill o 
llom amb mongetes; i per quinze cèntims donaven pa, un roquill de vi i una fruita, taronja, poma o pera a 
escollir ... (Joan AMADES, Històries i llegendes de Barcelona, Edidons 62, Barcelona, 1984, pàgs. 296-297). 
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Bo nos: 
Venuts als estancs: Escudella 

Carn d'olla 
Beneficència 

246 a 0,05 
178 a 0,10 

72 
Despatxats: Escudella 246 

Carn d 'olla 178 
Beneficència 72 
Personal 8 

Valor de la ració d'aquest dinar: O, 19, 78. 
Sopar ("fasoles amb tocino") 
Despeses: 
20 kg fasoles a 0,45 9 
4,10 " carn tocino 2 8,20 
1,50 " cansalada a 1,55 2,32 
sufragit a 0,75 
1 " greix a 1,87 1,87 

22,14 
jornals personal cuina i empleats 5,50 
Llenya i menjar personal 3 

30,65 
Bon os: 

Venuts als estancs: 78 
Beneficència: 73 = 151 

Despatxats: 
Pago: 77 

Beneficència 65 = 142 

12,30 
17,80 
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Donem la relació de dinars i sopars dels dies 22 i 23 amb l'expressió del 
tipus de menus setvits, els 'bonos' venuts i setvits (b:v/s), i el valor de les 
racions (v/ r). 

22-10-1914 Dinar Bvls v/r 
Escudella d'arròs i fideus 286 20,03 
Carn d'olla 186 
Beneficència 73 
Abonaments venuts: 545/ 536 

Sopar B vis vlr 
Arròs amb ànec i pop 58 20,03 
Beneficència 73 
Abonaments 131/ 128 
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23-10-1914 Dinar 
Escudella (olla) d'arròs i fideus 
Carn d'olla 
Beneficència 
Abonaments venuts : 

Sopar 

B vis 
211 
140 

438/430 
B vis 

69/ 67 

vl r 
23,50 

79 

vlr 
20,90 
87/82 

Cigrons 
Beneficència 
Abonaments 156/ 149 

Menús d'alguns dinars i sopars 
amb l'especificació dels ingredients quan canvien: 

24-10-1914 Dinar: Olla (carn, cansalada, patates, arròs, fideus, ous, fasoles) 
Sopar: carn badella, patates (greix i sufragit) 

25-10-1914 Dinar: Olla 
Sopar: fasoles amb carn (carn la que sobra aïr a sopar, fasoles, 

cansalada, pernil). 
26-10-1914 Dinar: Olla (carn, cansalada, patates, fideus, pus, pernis, arroç). 

Sopar: Cigrons (greix, cansalada, pernil). 
27-10-1914 Dinar: Olla 

Sopar: Arroç amb bacallà i conill (4 conills, greix, cansalada, 
bacalla, sufragit, pops). 

28-10-1914 Dinar: Olla 
Sopar: fasoles (cansalda i pernil). 

29-10-1914 Dinar: Olla 
Sopar: carns amb patates (carn, patates, greix, sebes). 

30-10-1914 Dinar: Olla 
Sopar: Fasoles amb bacallà (bacallà , tripes, fasoles, cansalada). 

31-10-1914 Dinar: Olla 
Sopar: arroç amb ànec (greix, bacallà, arroç, 2 ànecs). 
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UNS MENÚS¡ 

"No menjant sinó d'un plat, tindràs bon ventrell" 

A lA BIBLIOTECA VíCfOR BAlAGUER DE VILANOVA I LA GELTRÚ ES CONSERVEN MÉS DE DOS 

mil menús impresos de la coJ.lecció del doctor Thebaussen, Mariana Pardo de 
Figueroa (1828-1918), erudit i gastrònom espanyol de celebrada anomenada. 
Els menús, i les targetes de convit, que ens anuncien entranyables celebracions, 
ofereixen informació de primer ordre sobre àpats extraordinaris, fórmules 
socials que tradueixen sistemes normatius i controls socials. Ben sovint són tes
timoni dels signes del temps, d'una cuina luxosa i sofisticada , de la bona taula 
en uns moments determinats. Aquestes fórmules ritualitzades s'aparten molt del 
que menjava, dia a dia , la gran majoria . Qualsevol menú, per modest que sia, 
sempre duu aparellat un aire de festa, una celebració extraordinària quan enca
ra existien moltes barreres alimentàries entre els diversos grups socials. 

La lectura de la relació dels entrants, plats primers i segons, postres, vins i 
conyacs es converteix en una festa per als sentits, ja que ens permet evocar 

1.- Encara que pertanyi a una altra tradició, no volia deixar de transcriure el menú que vaig recollir 
d'un àpat molt curiós ofert el 22 de gener de 1893, a Barcelona, a l'artista i pintor Jaume o Santiago 
Russinyol , col·leccionista de ferros artístics al Cau Ferrat de Sitges. Tant la redacció del text com la rela
ció de la fartanera rabelaisiana ens avisen que ens trobem davant una paròdia de regust medievalit
zant, en un intent de recuperar l'esperit difós de l'Edat Mitjana. 
"Gran :í.pat lemosi que alcuns ciutadans onrats e gays fadrins de la comtal Ciutat de Barchelona donen 
al Gran Ferroveilaire e Pintor Prehuat Mestre ]acme Russinyol ab motiu d'aver feyr forta xerradiça. e 
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moments dolços que han expressat sentiments i relacions entre persones . 
Tampoc no hem de menysvalorar l'habilitat dels qui conviden. Han d'escollir 
uns plats, saber-los combinar per tal de configurar una taula de sabors i aromes 
que són una mostra de diverses aportacions gastronòmiques catalanes, espan
yoles i franceses . Aquest irresistible atractiu de l'excés es veu en els menús 
reials, en els àpats de les elits. 

Llegint un dia les Memòries de Saint Simon vaig subratllar aquell passatge 
en el qual el cronista narra el casament i la festa de noces que Felip V va cele
brar a Figueres, i la trobada del Rei i de la Reina d 'Espanya a l'Alt Empordà. El 
1701 , Felip V va anar a Figueres, a dues jornades de Barcelona, a rebre la prin
cesa dels Ursins --que només tenia tretze anys- amb la qual es va tornar a 
casar. A l'hora de sopar van sorgir algunes diferències sobre Ja naturalesa del 
menú que s'havia de servir en una festa de noces de tanta transcendència . Els 
representants de les dues cases reials també palesaven el seu desacord sobre 
qüestions de protocol, ja que s'havia convingut que es faria un sopar mixt, és 
a dir, que tingués en compte Ja cuina espanyola i francesa de l'època, i que 
seria ofert per les dames de servei de les dues legacions. No he sabut trobar la 
relació del menú servit, ni tampoc cap de les despeses ocasionades pel faust 
esdeveniment, ja que a l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Figueres no conser
ven documentació sobre aquesta època. D'aquelles intrigues de palau tenim el 
testimoni de Lluís de Rouvroy (1675-1775), Duc de Saint Simon, personatge que 
fins 1702 va servir a l'exèrcit francès , abans de fer vida a la cort de Versalles, 
autor d'unes celebrades Memòries. Deixem-lo parlar: 

rahonament de gran pes dels Ferres, venrayoles, claus, payns, forreylats e picaportes, que lo dit avía 
en son cauferrat e gran scamail ne fue tayl de nova fira de Beylcaire en I.atheneu de la ciutat nostra lo 
,00 iom del mes de Janer del any de la nativitat del Senyor Deus Sanet Jesus Christ 1893." 

AÇÒ ÉS LA FARTANERA 
Anroues, raures, àpit e oliuetes, 
langoniça de Uich e altres ... 
Arroç ab peixos, cípies, pots, petrines 
e tomàquet e ayls e taylerines, 
caragols cuyts a la peterreylada 
e muscles per aiceyls qui açò no agrade. 
Lom de porch e salcitges ab fesols 
per fer un sostre mort als caragols. 
Ametles, figues seques, pets de monja, 
fom1atges, pances, nous e alruna tronja. 
Vin negre d'aiceyl fon, del Priorat, 
e vin francès ab quis agafe el gat. 
Cafè ab rom e tabachs, e bon profit, 
e Deus sia lohat e benehit. 
AMÉN 
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"En arribar a Figueres el bisbe els va tomar a casar, amb poca cerimònia, i 
després no van trigar gaire a seure a la taula per sopar, servits per la princesa 
dels Ursins i per les dames del palau, la meitat dels plats a l'espanyola i l'altra 
meitat a la francesa. Aquesta barreja desplagué a les dames i a uns quants sen
yors espanyols amb els quals s'havien conxorxat per palesar-ho de forma escla
tant. Amb un pretext o un altre, que si els plats pesaven molt, que si estaven 
molt calents o que si eren presentats a les dames amb poca traça, cap dels plats 
francesos no va poder arribar a la taula. Tots acabaren per terra, al contrari dels 
menjars espanyols, que foren servits tots sense cap maltempsada. L'afectació i 
l'aire amoïnat, per no dir més, de les dames del palau eren massa visibles per 
a no ser notats. El rei i la reina va tenir la prudència de fer com si res no hagués 
passat, i la princesa dels Ursins, molt sorpresa, no digué ni una paraula ."2 

Comento breument un dels mols àpats que trobem en el famós Calaix de 
Sastre del baró de Maldà. Allí hi trobarem un altre model culinari. Macarrons 
amb formatge, sopa, carn d'olla i salsa de tomàquet, que el memorialista -amb 
el seu atribolat estil- no deixa entendre si és que l'escampava sobre la carn. El 
tomàquet --que els italians, trobant-lo un bell fruit, van batejar amb el nom de 
poma d 'oro- ja no és, a final del XVIII , un preparat tan exòtic. El dinar conti
nua amb perdius guisades, farcit de peres, crema, etc. Juan de la Mata , cuiner i 
reboster setcentista, autor del Nuevo Arte de Cocina, és dels primers que fa ser
vir la salsa de tomàquet per acompanyar els plats. Veurem com aquí l'ús de les 
espècies ja és més discret, ja que es respecta el gust per l'aliment base. Quan 
Rafael d'Amat i de Cartada ens parla de la segona simetria , ens ve a dir que per 
influència francesa l'ordre dels plats regna en la decoració de la taula. Igualment 
podríem dir de les regles de presència a taula, que en aquells ambients iHustrats 
eren un reflex de la societat. Els plats servits a taula s'individualitzen. 

"Nos hem acomodats tots al plat de macarrons amb formatge ratllat i sopa 
en les dos soperes de pipa [de terrissa fina i envernissada], i dita sopa era deli
cada; lo meló era prou dolç lo que jo i altres cerca hem menjat, ignoro si tan 
bo lo de l'altre cap de taula. La carn d'olla amb tot lo que hi entra era acerta
da , i més amb lo sainete de la salsa de tomàtec. Hi havia perdius amb suc i 
tàperes, casi tot allò substanciós en la primera muda; no menos substanciós y 
llépol en la segona simetria, est, lo plat de peres reHenes, la crema, tortrada de 
llet delicada, tot per acabar-lo de embafar a hom antes de les postres, que amb 
la friolera d'estes he acabat, amb un poquet de quodore" en veire per ajudar a 
la decocció de les viandes, tenint ja lo ventre com un timbaler."' 

2.- DUC DE SAINT-SIMON, Memòries, Edic. 62, Barcelona, 1984, pàg. 78. 
3.- Vi dolç o licor de postres. 
4.- Barò de MALDÀ, El col·legi de la Bona Vida. Edició a cura de Margarita Aritzeta, Barcanova, 
Barcelona, 1997, pàg. 158. 
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La taula del baró ens ofereix una riquesa gastronòmica considerable, de la 
qual només gaudia una minoria selecta. Passem a veure, ara, un tria de menús 
impresos, d'àpats de celebracions que mostren tot un ventall de disponibilitats 
alimentàries, i en la qual ja entren regles i normes més democràtiques. La gran 
revolució industrial de la segona meitat del segle XIX democratitza la cuina per 
a una societat de masses encara amb moltes desigualtats. S'obren molts restau
rants perquè, entre altres factors, la indústria alimentària abarateix els costos. 

A l'Arxiu de Sant Pere de Ripolls se'n conserva una col·lecció molt més 
modesta de la fi del segle XIX i de començament del XX, que recull mostres de 
dinars i sopars amb motiu de celebracions de casaments, jubilacions de perso
nal d'empreses, aniversaris d'ordenacions sacerdotals, capellans que celebren la 
seva primera missa, etc. Altres menús fan referència a la festa del somatén de 
Camprodón, la festa de la benedicció del somatén de Ripoll, la proclamació de 
la República, etc. Els textos són escrits en català, castellà i francès. Les orles i 
les tipografies afegeixen al text de les targetes un plaer suplementari. Els plats 
deien entreveure l'aiguabarreig d 'influències diverses amb la presència de la 
cuina catalana, castellana i francesa . 

En transcric uns quants, que tradueixen els ritus socials de diverses èpo
ques, viscuts amb generosa cordialitat. 

Casament de 20 de juliol de 1921. Hotel Monestir de Ripoll 
Entreteniments variats 
Canalons Rossini 
Filet Monglas 
Llagostins Tàrtara 
Fiambre: Galantina de gallina 
Pollastre rostit 

Postres 
Ma meca do 
Dolços i pastels variats 
Fruites del temps 

Vins 
Castell del Remey 
Xampany extra 

5.- Agustí DALMAU I FONT, en el seu article Un rei Borbó a la vila dels Comtes, "Annals. Centre 
d 'Estudis Comarcals del Ripollès 1988-1989", transcriu, entre alues materials, el menú molt afrancesat, 
escrit en aquesta llengua, que el 6 de novembre de 1908 la vila de Ripoll va oferir al rei Alfons XIII. 
(Pàg. 102). 
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Dinar sense especificar, celebrat el dia 26 de setembre de 1896 
Sopa de caldo real 
Arròs a la milanesa 
Filet de bou a la Perigneaux 
Galantina de capó ab tófonas 
Llebra a la catalana 
Llus a la Borlandesa 
Galls tendres rostits 

Bescuyt gelat -Patas- Fruytas. 
Ranci - Casolà - Champagne 
Cafè y licors 

Dinar 

Àpat amb motiu del triomf de Catalunya i proclamació 
de la República. Fonda l'Estrella d'Emili Pagès. 
Ripoll, 25 d'abril de 1931. Menú faixat amb les quatre barres. 
Entremesos variats 
Canelons 
Lluç 
Pollastre 
Postres 
Fruita 
Xampany 
Licors 
Cafè i cigars 

Dinar de luxe a Fonda Rotllat de Ripoll. 
Banquet celebrat el dia 6 de maig de 1906 
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Vins: Sutem, Madera seco, Rioja clarete, Burdeos, Champagne, Jerez, Rancio. 

MENÚ 
Ostras verdes de Marennes 
Pimiento de lata, aceitunas, sardinas de Nantes, Salsichón y Manteca 

CENTRO DE MESA 
Un ramillete de dulces 
Arroz Valenciana Macarrones italiana 
Conchas de Morisco Croquetas de gallina 
Merluza al gratin Lenguados a la Maitre de Hotel 
Filete con champiñones Fricasé de pollo 
Langostinos salteados Langostas con salsa tartara 
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Galantina de bolalle Jamón en dulce 
Habas a la casera Esparragos hervidos 
Codornices trufadas Pichones con berros 
Biscuit glacé 
Crema, flan, frutas del tiempo, almendras y queso 
Café Moka 
Licores y habanos 

Un menú del castell de Requesens6 

Som a les acaballes del segle XIX. Els amos del castell de Requesens con
viden els masovers a una arrossada: "Que hemos acordado congregaries para 
un arroz, condimentada a la usança catalana, 'buena cara y millor voluntat 
encara', en la próxima dedicación de San Miguel Argangel, para festejar a 
Nuestro Augusto y muy amado esposo q[ue] D[ios] g[uarde] en la fiesta de su 
santo onomastico. En la targeta de convit hi figura una col-lecció de versos 
aHusius a la diada, d'entre els quals en destaco aquest: 

Molt m'agradaria 
vení a menjar arróz. 
És plat que m'encanta 
si hi trobo algun tros, 
s'entén de pollastre 
o bé [del llagosta. 
Però aquesta festa 
no s'ha fet per mi. 

Visita de su alteza la Infanta 0 11 Y sabel a Puigcerdà7 

El 1913 la Infanta Isabel visita oficialment Puigcerdà i Llívia. Els detalls d 'a
questa vista protocol ·lària, escrits en una prosa freda i gris, figuren en les actes 
de l'Ajuntament. Un cop celebrada l'augusta recepció oficial que pertocava en 
casos com aquest, la Infanta i el seu seguici, juntament amb les primeres auto
ritats locals i provincials, presidides pel Governador Civil, es van traslladar a 
l'Hotel de Europa de Puigcerdà, on els fou ofert un sopar de gala. El text 
--com correspon a l'afrancesament dels costums observat per Ja dinastia espa
nyola- és escrit en francès. 

La cornida se servió con arreglo al siguiente menú: 
DINER 
Potages: Consommé Royale 
Creme de moules Reine 

6.- AHCF, fons Alexandre Guillem Comalat. 
7.- Salvador GALCERAN V1GUÉ, Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, Fundació Vives 
Casajuana, Barcelona, 1977, pàgs. l68-169. 
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Relevé: Barbue garnisauce Riche 
Entree: 
Filet de boeuf ranaisance 
Legumes: haricots verts au beurre 
Roté: Petits toulousains a la broche 
Salades saison 
Glacé: Bombe Ysabeline 
Desserts: Petits fours , fruits de fromages 
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Vins: Gonzalez Byass.- Bilbain Sauternes.-Rioja Vinicola.-Codorniu Extraneum, 
Gordon Rouge.- jerez Infanta Ysabel.- Café Moka.- Liqueurs. 

Un menú familiar dels Grahit 
Un ciutadà distingit, Josep Grahit i Grau,8 publicà el 1919 un fullet amb la 

narració d'una festa familiar. El menú és una mostra de la cuina popular del nou
cents català. En l'enciamada que obria l'àpat hi havia: "escarola, àpit, tomates, 
pebrots i cebes dolces, tot collit de l'hort de casa, anxoves i olives negres, cogom
bres, bròquils preparats amb sal i vinagre per la masovera en el temps oportú de 
l'any." Després van cuinar una platada d 'arròs amb l'inefable pollastre rostit. Per 
postres no hi podia faltar el tortell, el vi ranci i moscatell, i, finalment, l'aromàtic 
moca, caracolillo i Puerto Rico. El dinar els devia semblar poc substanciós per
què encara es van atrevir a fer la berenada amb llangonissa, fuets dolços i picants. 

Apèndix 
L' abbé Ph. Torreilles, autor d'un treball sobre una parròquia9 del Rosselló 

durant l'època del Barroc, transcriu un desconegut menú d'un dinar servit amb 
motiu de la fundació, el 1647, de la Confraria del Rosari a Rigardà. Segons els 
costums de l'època, el dinar que ja deixa entreveure la influència de la cuina fran
cesa, comprenia tres serveis. Els cambrers portaven a taula, al mateix temps, els 
plats de cada servei. En entrar i "eixint de taula" donaven fruita, cireres amb neu 
en el primer, perquè creien que la fruita ajudava a millorar la digestió. En els 
entrants, a més de les cireres hi figuraven ametlles pelades amb sucre i aigua de 
roses, carn salada adobada amb sucre, salsitxes o botifarres amb sucre que poden 
recordar les "botifarres dolces", foie-gras i xai enllardat a la francesa , menuts de 
potes i d'ales de pollastres que ens poden fer pensar en el "platillo", pollastres en 
fricassée. Els plats calents tots són de carn i d'aviram estofada o rostida. Els fideus 
i el bullit remeten a l'ollada rossellonesa. De postres hi havia cireres, olives sala
des, pomes, formatge i brossat, bitxos confitats?, confits i confitures ensucrades. 

8.- Festa familiar celebrada a Barcelona els dies X i XIII de novembre de MCMXJJX en complir-se el 
XC aniversari de la jornada en la qual Pere Grahit i Vié va adquirir el mas Bosch, de Sant Da/mai 
(Girona), Barcelona, Imp. Momserrat, 18 pàgs. s/ d. Exemplar a la Bibliotec:a Pública de Girona. 
9.- Une paroisse au XVI/e siécle (moeurs religieuses de village), "BSASLPO", 1899, vol. 40, pàgs. 296-297. 
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ENIRÉES 
4 plats de grosses cerises frakhes à la glace (Guindas frescas ab neu). 
4 plats d'amendes pelées au sucre et à l'eau de rose. 
4 plats de viande salée avec du sucre. 
4 plats de saucisse au sucre et au vin blanc. 
4 plats de poules au se! et au piment, quatre dans chaque plat. 
4 plats de foie d'agneau , six dans chaque plat. 
4 plats de cuissots et d'épaules d'agneau entrelardés à la française. 
4 plats d'abattis de pieds et d'ailes de poules et de poulets. 
4 plats de morceaux de poulets en fricassée. 

PlATS CHAUDS 
4 plats de pigeons à l'étouffé et cuits avec du vin blanc, six dans chaque plat. 
4 plats de poulets, de la même manière, six dans chaque plat. 
4 plats de cochons de lait, chacun dans son plat et très gros. 
4 plats de perdrix, quatre dans chaque plat. 
4 plats de poules róties, quatre dans chaque plat. 
4 plats de chapons rotis, quatre dans chaque plat. 
4 plats de viande rótie couppée ou gigot de mouton. 
4 plats d'agneau à la casserole. 
4 plats de vermicelles. 
4 plats de bouilli avec un grand morceau de lard au milieu . 

DESSERTS 
ou au sortir de table (aixint de taula). 
4 plats de cerises communes. 
4 plats d'olives salées. 
4 plats de pommes. 
4 plats de fromages frais sans sel. 
4 plats de fromages de brebis au lait (brossat), un dans chaque plat. 
4 plats du même, mais sec, la moitié dans chaque plat 
4 plats de piments. 
2 bassins d'anís entouré de sucre. 
2 bassins de dragée pour adoucir les dents (dragées fondantes). 
2 bassins de diverses confitures au sucre. 

Menús d'una família catalana 
El llibre de Martí de Riquer Quinze generacions d'una família catalana, 

que alguns han qualificat de la millor novel·la catalana de tots els temps, dibui
xa tot un llinatge atestat des del segle IX fins a les darreries del XIX. Ja que par
lem de menús, m'he permès de transcriure un àpat, a ben segur de final del 
XVIII, que un membre de la família , el marquès de Benavent, sembla que sol 
-i això encara té més mèrit- fa en un hostal de la Jonquera, pel qual ha de 
satisfer a un cuiner professional la suma gens desdenyable de 38lliures 19 sous. 
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La relació de queviures, en la qual no falten ni els moixernons ni les tòfones, 
parla per ella sola . L'abundància i varietat de la cuina i la rebosteria és extraor
dinària. El desig gastronòmic s'enlaira ben amunt. 

Compte individual del dinar de la junquera 
que ha satisfet al cuyner lo Dr. Parera 

Per cansalada, 2 lliures 12 sous 6 diners 
Farina, 1 2 6 
Licors, 1 6 3 
Espècies, 9 
Colomins, 1 6 3 
Guatllas, 1 13 9 
Dos gallinas, 15 
Un añell, 1 13 9 
Pollastres, 15 
Pa, 1 7 
Per bescuits, altres pastes y ametllas, 
tot composr per postras 1 19 6 
Sucre 1 7 
Per llimonas, sebas, cols, paper, cordills 

y altres menudèncias, 1 2 6 
Malvasia, 8 10 
Fruita, 5 
Ous, 15 
Carn de moltó, 1 6 3 
Per llet, mató 
y ametllas verdas 15 
Per glas 15 
Per moxarnons, tòfonas y altres bolets 15 
Per la criada y dos mossos de l'hostal 

que ajudaban al cuyner, 9 4 
Per portar y tornar de la Junquera tots 

los fatos de cuinar y demés, 1 17 6 
Per la crida de l' hostal, 

vi, carbó, lleña y llum per treballar a la nit, 
que bestragué lo hostaler, 5 14 2 

Per lo treball del dit cuyner 
de compóndrer lo dinar, 8 5 

38 lliures 19 sous 1 diner 

La llebra y conills no costaren res per aver-o cassat Palau y Baldiró. 
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UNA IMATGE 
DE LA uLA SOPAn GIRONINA¡ 

"A la sopa de Sant Francesc, 
tant n'hi caben sis com n'hi caben set. 

Quan la sopa escassejava: 
A la sopa de Sant Francesc, 

ni n'hi caben sis ni n'hi caben set." 

HI HA UN ESC RJT2 DE JOVENTUT DE jOSEP PLA, INÈDIT, DATAT A BARCELONA El 1918, DE 

quan començava a escriure influït per la prosa modernista de Víctor Català, en 
el qual recrea els ambients d 'un seu famós conte, I'Jdil·li eixorc/ on retrata l'es
tol de pobres i miserables que anaven a menjar, dues vegades al dia, un plat 
calent a la institució de la "Sopa" de Girona , situada en un vell casalot de la 
plaça dels Lledoners. Rere el nom popular de "La Sopa", de reminiscències 
medievals, hi havia una organització benèfica , "La Caritat", de la qual formaven 
part els catòlics més destacats de la societat girona. Més tard, aquest article, 
retocadíssim, fins al pum de ser convertit en un de nou, formarà part d'un dels 
capítols del llibre de memòries de joventut Girona. Un llibre de records. La 

1.- Antoni AYMAR I PUIG , Notícias del platode los pobres vergonzantes de la parroquia de Santa 
María del Mar, Barcelona, Tip. Católica, s/d. , 8. pàgs. 
2.- "Alt Empordà" de Figueres, núm. 77 de 21-9-1918. En aquesta mateixa publicació ("Alt Empordà" 
7-7-1917, núm. 20) hem llegit un article de la junta de Protecció de la Infància i Repressió de la 
Mendicitat en el qual van publicar la relació del contribuents que hi participaven, i el resultat de la 
col·lecta popular a favor de la "sopa dels pobres" de Figueres. En la llista hi fígurnva el pintor i publi
cista Salvador Dalí, que aportà 40 pessetes de l'època. 
El "Butlletí Oficial de la Província de Girona" (BOP de 9 d 'agost de 1923, núm. 95. pàg. 307) va publi
car un edicte de la junta Provincial de Subsistències signat pel governador civil de la Província Sr. Félix 
lueje Valdés, en el qual es fiXen els preus dels queviures de primern necessitat. Hi ha l'ordre expres
sa que la relació de preus s'havia d'exposar en un lloc ben visible de l'establiment: 
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prosa , per bé que massa efectista, ens mostra , però, la misèria en què vivien les 
classes menys afavorides de la nostra societat. En aquest article , Pla accentua 
els elements més tràgics de la marginalitat gironina, poblada de personatges pri
maris i brutals. 

Prosa literària. La corrua que va a la sopa, a Girona 
"Ixen tots dels antres tenebrosos dels suburbis més baixos, dels voltants 

rònecs de Sant Pere, de l'agombolament de casotes tortes que voregen el 
Galligans brut, dels forats negres de les muralles òrfenes de molça i d 'eures ver
des; dels desmonts de Pedret. I amb l'ensat o olleta, o el pot, s'enfilen carrer 
amunt, arrossegant-se, l'un darrera l'altre, com una processó repugnant. 

El curs del seguici és tot ço més tortuós i callat de la vella Girona. Tot és 
en calma allà. Una pau que no trenquen les campanades llargues i solemnes de 
la Seu, ni els passos de les velles xarugues arrugades que van a rosari, ni els 
dels canonges panxuts i pausats, ni de qualque granallut i esquiu estudiant de 
Seminari, que s'escola prest, amb el cap jup, darrera un reblincó del carrer. Allà 
hi ha sempre pau. Solament, de tant en tant, els xiscles de les orenetes que pas
sen brunzents, jugant amb els caires de les cases i el blau del cel , o el piular 
dels pardals que nien a les cornises o el remugar de mort, trist i pregon --quan 
es bada el vellut de simolsa que barra la porta de la immensa nau- de Ja vellor 
que resa . 

Hi pugen dugues voltes al jorn, tot l'any. A l'hora callada de la mig-diada. 
A l'hora santa de fer-se fosc. A l'hivern: quan els alts de les casasses són plens 
de sol i les caputxes dels cloquers se'n dauren i en els recers hi fa bon estar; 
cap al tard, quan tot es fon en la boira grassa i l'aire fred udola al campanar i 
grinyola cansat a la fusta de les portes i fmestres i els ulls de les xibeques, en 
volar, deixen una estel-la fosforescent, i les ales una fredor de cosa aixerreïda. 
A l'istiu: sentint al moll dels ossos la frescor del murs qui regalimen i la sentor 
de l'herba de paret que esclata ufanosa; quan els contorns de les coses vibren, 
amb el sol roent. A la claror esmortuïda del cap-vespre, aleshores que els estels 
semblen profunds en el cel altíssim, i les rates pinyades volen arran de terra i 
dels horts conventuals en munta un baf de roses mortes que s'esfullen ... 

- Arroz Bomba ... 1,20 ptas. kg. 
- Arroz corriente .. 0,70 " 
- Pastas para sopa, clase superior 1,20 u 

- Pastas para sopa, clase inferior 1,10 u 

- Leche vendida propia lechera 0,55 ptas. 
- Leche repartida a domicilio 0,60 " 
- Huevos, la docena 2,50 " 
3.- Vegeu Marina GUSTÀ, Els orígens ideològics i literaris de}. Pla, Curial, Barcelona, 1995, pàg. 78. 
josep Pla havia publicat rambé aquesra prosa literària a "Cenacle", núm. 16, Manresa, març de 1917, 
pàg. 170. 
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És un parrac d'humanitat, això. Hi ha orfes que caminen atrapats a les brui
xes escardalenques, llepam el mur llis i alt, ensumanr l'aire i picant fon amb el 
gaiato els rotllons del carreró. Hi ha geperuts i estrafets que tenen ulls de sàtir 
i segueixen a les bagasses voluminoses amb els llavis molls. Hi ha baldats i 
esguerrats que s'arroceguen en contorsions absurdes. I criatures pàl·lides amb 
els ulls que sagnen. I homes joves rosegats. I dones estantices i eixutes de carns 
-la barba pronunciadíssima- abrigades amb robes negrenques. I homenassos 
peluts, que es mullen goludament la pitrenya a la font de la Mare de Déu de la 
Pera. I n'hi ha que s'ofeguen .. . I tots pantegen. 

Però tots viuen conformats! I els altres, vinguin perols i perols de sopes. 
A la llinda d'un convent destartalat i fred fan via . O s'ajassen a terra enlluer

nats pel sol i l'aire que, jugant com mainades, branden de joia. I s'estiren. I 
baden. I apar que aspiren tot l'a ire del cel, un be de Déu de blau. 

Aprés, quan l'host mendicant baixa l'esgraonada de la Catedral, allò és el 
llom de fàstic d'un informe dragó. I els que es cansen, s'asseuen pels replans ... 
i ben tips. Déu mos dó son. I dormen. I qui sap si somien." 

cPruebe V. mi chocolate» 

Dijo Tecla a doria Rosa, 

La cua) dijo: «serà bua no 
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UN DINAR 
DE BENEFICÈNCIA 

"Tramuntana no té abric, 
i home pobre no té amic" 

EL 1958, AMB MOTIU DE LA INAGURACIÓ D'UN NOU EDIFICI DE DE LA "CAIXA DE PENSIONS" 

a la Bisbal, l'entitat ofereix un dinar al personal de l'alberg nocturn de pobres d'a
questa vila empordanesa. Les germanes vetlladores de Sant Josep, encarregades 
de l'hospital i de la llar de beneficència, agraeixen el detall en un oficP adreçat 
al delegat de la "Caixa" bisbalenca. En aquest escrit donen compte de les despe
ses del dinar, compost de dos plats i postres, servit per a trenta persones: 

"De acuerdo con lo encomendado placeme darle cuenta de la comida que 
por el cargo de esta Institución fue servida el pasado sabado a los albergues en 
los dos establecimientos.. . Gracias a los desvelos y buenos ofici os de las 
Hermanas veladoras de Sant José, la minuta resultó realmente suculenta, y con
sistió en lo siguiente: 

Macarrones 
Temera asada 
Fruta (platanos y peras) 
Vin6 y espumosa 
Café (y un puro canario a los hombres) 

1.- Arxiu Històric de la Bisbal. Uigall V. Assislència social. Menjadors municipals. 
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Excluidos los trabajos de las buenas hermanas y el combustible suministra
do por la Administración normal de ambos establecimientos, el importe de los 
alimentos necesarios ascendió a la cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y SIETE 
pesetas con 45 céntimos, según detalle al pie. 

Los beneficiades en total fueron TREINTA personas. 
Junta Local. Los Comedores para pobres. La Bisbal. Albergue Nocturna. 

Detalle 
3 kilos macarrones (Casa Aragonés) ... . ..... . .. . . . ... 30,00 pts. 
4 kilos de temera escogida (Barceló) .. . . . .. . . . . . ... . 290,00 pts. 
6 kilos pan (Panadería Gasull) ... . ...... ... ..... .... 28,00 pts. 
1 litro de aceite, 4 litros de vino y 4 botellas 

champaña (E. Janoher) ... . .. .... ..... .. . . .. . ... 128,95 pts. 
Platanos y peras, adquirides mercado viernes . .... ...... 82,00 pts. 
30 pastas postre (Confitería Sans) ....... .... ......... 75,00 pts. 
200 grs. café y 1 kilo azúcar . .. ... . . . . .... ..... . .. .56,00 pts. 
10 puros canarios (estanco Mercader) . .. . . ... . ....... . 37,50 pts. 

Total . . ... . . .. . . 737,45 pts. " 
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QUAN LA FAM FEIA MIRACLES. 
HISTÒRIA DEL "PLAT ÚNICH 

"Fam i fred posen l'home molt estret" 

LEs CONSEQÜÈNCIES DE lA GUERRA CIVIL DE 1936-19391 ES DEIXAREN SENTIR, BEN AVIAT, ENTRE 

les classes menys afavorides del país. Ens manca un llibre que expliqui fil per 
randa les penúries alimentàries, i tot el teló de fons durant tot aquest període i 
la llarga postguerra/ del qual només dono unes notes del tot insuficients. La 
lluita fratricida en diversos fronts provocava el drama constant de la manca de 
proveïments, amb greus problemes per subsistir en la reraguarda republicana. 
A causa de la guerra, molts refugiats provinents d'altres punts d'Espanya arri-

1.- El menjar en temps de Guerra. Problemes alimentaris que planteja la Guerra. Comissariat de 
Propaganda, Generalitat de Catalunya, 131 pàg., s/ d. Josep ESTARRIOIA BORREll - Joan FORT OLI
VELlA, Gent de Casa. Francesc Pratseva/1, "en Xi cu de la Ca nova ", "GOLANY", Revista de Sant Miquel 
de Campmajor, núm. 1, primer semestre de 1997, pàg. 13. 
2.- Molts hem sentit parlar d'aquelles maletes de fusta plenes de patates que els parents, des de Ja 
rodalia, enviaven a Barcelona en tren. L'estació de França a Barcelona es convertia per moments en 
un petit mercat improvisat. Reprodueixo una carta patètica del fons Bruguera de l'Arxiu Municipal de 
Palafrugell escrita pel gran periodista i escriptor Eugeni Xammar i Puigventós, exiliat llavors a Perpinyà, 
adreçada a un altre exiliat de Palafrugell que també vivia a França, en Ja qual li reclama uns sacs de 
patates promesos que no havien arribat a la seva destinació. 
Text 
17, Av. de Thuir. Perpignan 30-10-43 
Senyor Ramir Bruguera. Belcaire. 
Benvolgut amic Bruguera, 
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ben a Catalunya, fet que provoca nous problemes d'abastament i de raciona
ment, sobretot a les ciutats. Per contra, al camp, el pagès s'autoabastava i tenia 
cobertes les necessitats més immediates.3 

A Olot, la població famèlica es congregava davant dels aquarteraments de 
la ciutat per demanar les sobres de l'alimentació que se servia a la tropa. 
Aquesta situació incomodava molt els militars. El 16 de juny de 1938 el comis
sari del Centro de Reclutamiento, Instrucción yMovilización (C.R.I.M.) núm. 19 
a Olot s'adreça a les autoritats locals en aquestes termes: 

"En vista del espéctaculo que cada día viene dandose ante la aglomeración 
de mujeres y niños que se produce en la hora de las comidas del soldada, en 
demanda de sobrantes, frente a la puerta del cuartel, coartando, inclusa, su 
libertad de movimiento, intereso de Vd. procure evitar lo que ha sucedido hasta 
la fecha, indicando, al mismo tiempo, lugar donde podía llevarse el sobrante 
para repartirlo en la forma que Vd. crea mas conveniente."4 

L'historiador Àngel Jiménez, en el treball Sant Feliu de Guíxols durant el 
franquisme (1939-1975), s comenta la relació preus dels jornals, dels queviures 
de consum i dels aliments de racionament el 1940-1944. Explica una anècdota 
sobre una carregament de mongetes que va arribar a la vila en males condi
cions, picades per un insecte, detall que iHustra el moment en què es vivia. Els 
veïns adrecen una queixa a l'alcalde de la població sobre les condicions de con
servació del llegum: 

Suposo que, en el seu dia, debia rebre la carta certificada amb les etiquetes per als sacs de les pata
tes. Fins ara, res no ha arribat, però això no m'extranya, car cap dels meus amics no ha rebut encara 
tampoc les seves patates. És de suposar que els Bureau:x: de distribució retarden la remesa als propie
taris de les autoritzacions de transport. 
Per altra banda la situació s'està fent crítica, i és per això que em prenc la llibertat d'adreçar-li aques
tes ratlles per a pregar-li que no descuidi l'encàrrec de mirar si és possible fer-me arribar a mans uns 
quants kilos del preciós producte mentres esperen la gran remesa. No vull pas carregar-li a vostè per
sonalment el pes d'aquest encàrrec. Estaria, al contrari, disposat a anar fins a Quillau a cercar el paquet, 
si no hi ha la manera de fer-lo arribar a Perpinyà. 
Com que ja fa dies que no l'hem vist per ací, em penso que no tardarà a baixar i que tindré el gust de 
veure'!. Aquestes ratlles tenen per finalitat, com ja li he dit, posar-lo al corrent de la siruació, amb la fi 
de què vostè sense major molèstia personal, pugui prendre les mides pertinents. No cal que li repe
teixi el molt agraït que li estic. 
Ací baix la salut és tant bona com la moral i el mateix suposo i desitjo a vostè i família . Esperant veu
re'! o tenir notícies seves, em repeteixo de vostè affm. amic, 
Eugeni Xammar 
3.- Pau IANAO i Carles GUERRERO, Fam, penúria i manca de pro'vefments, "RdG", 130, 1988, pàgs. 27-31. 
4.- Julio CIAVIJO, La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936-1939). Esrudi i fonts 
documentals. Edicions del Bassegoda, Olot, 1997, pàg. 81. Clavijo publica en el llibre diversos docu
ments d'organismes nacionals, internacionals i de simpatitzants amb la causa republicana que donen fe 
de l'enviament a Olot de queviures i altres articles de primera necessitat per socórrer els refugiats. 
5.- "Taller d'Història", Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guixols, núm.?, 1996. 
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"Es de lamentar que parte de las alubias racionadas estaban tocadas del 
insecte, haciendo constar su protesta el Sr. Ruscalleda por la forma que se obli
ga a los vecinos a tener que retirar el cupo de racionamiento aunque esté en 
malas condiciones." 

Rellegint unes pàgines del llibre col·lectiu Capitalísmo español: de la autar
quía a la estabilízación (1939-1959), em trobo amb un Informe al Caudil/o, 
que a la fi de 1956 va enviar a Franco José Maria Marcet i Coll, que havia estat 
alcalde de Sabadell. Marcet es permet d'enumerar al dictador un enfilall de 
queixes i greuges sobre les racions alimentàries que rebia Catalunya, menors 
que a la resta de l'estat. La carn i peix que provenia del nord es desviava cap 
al centre d'Espanya. Catalunya pagava així un doble peatge, amb nens sense 
escoles, infraestructures sense reconstruir, manca d'habitatge, els queviures 
bàsics un trenta per cent més cars que a la resta de l'Estat, etc. 

En aquesta atmosfera tan depriment i miserable sorgeixen Auxilio Social i 
altres entitats de caire benèfic, com els centres d'alimentació infantils, menja
dors de beneficència, en un moment que molts aliments provenien de l'exte
rior i tothom havia de fer llargues cues per aconseguir els queviures de prime
ra necessitat, que anaven molt racionats.6 Encara l'any 1964, els alumnes d'un 
col·legi de Girona rebíem cada tarda, en compensació per la nostra fràgil crei
xença, en iniciar l'adolescència, una botella d'un quart de litre de llet Ram. 

ParaHelament al mercat oficial, se'n va crear un de negre, clandestí, amb el 
qual s'enriquiren molts estraperlistes sense gairebé cap risc. Així, per exemple, 
el "diario del Movirniento", Los Sitios, de 5 de gener de 1949, publicava com a 
regal de reis la venda de carn de porc a preus estabilitzats: 

Carne de cerdo a predos de tasa. 
"Se pone en conocirniento del pública que a partir de hoy día 5 de Enero 

se repartira came fresca de cerdo a los precios de rasa en vigor en todas las 
chacinerías de esta capital mediante presentación de las colecciones de cupo
nes de racionamiento." 

Entre els invents del règim per assuaujar una mica la situació i treure's la 
mala consciència, es crea l'anomenada "Navidad del Pobre", i el "Día del Plata 
Única". Segons la propaganda oficial, aquest darrer consistia "en una aporta
ción metalica, individual o familiar, equivalente al pequeño sacrificio que supo
ne el privarse una vez a la semana de parte de la comida de un día." 

Antoni Bassas i Cuní, en el llibre La Guerra Civil a Vic. Dietari 1936-1939 
(Eumo Editorial, 1991), narra amb veu personal el problema de les subsistèn-

6.- Àngel JIMÉNEZ, al seu magnífic llibre Sant Feliu de Guixo/s. Una lectura històrica (Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, 1997, pàg. 280), publica els preus dels aliments de racionament en aquesta 
població, entre 1940 i 1944. 
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cies a la comarca d'Osona, l'adulteració i mala qualitat de molts queviures, la 
desaparició d'aliments de primera necessitat que es revenien inflats de preu per 
l'especulació i l'estraperlo. ' Dóna molts detalls de la vida quotidiana, de la 
famosa "processó de les patates". Quan algun matí corrien rumors que havien 
arribat, procedents de Barcelona, dos trens especials plens de gent per comprar 
patates, a la sortida de l'estació "es formava una processó d'homes i dones, tots 
amb sacs, que ocupava tot el carrer Verdaguer." 

El plat únic 
El primer d'agost de 1939 es va instaurar aquesta experiència a les comar

ques gironines,8 juntament amb la del "dia setmanal sense postre". Fou tutela
da per la Junta Provincial de Beneficència, i comptava amb la coHaboració 
forçosa dels alcaldes de les principals ciutats. En una primera fase l'experiència 
s'aplicava als hotels, restaurants, fondes, cases de menjar, bars i tavernes on se 
servissin menjars. Més endavant, el decret es volia estendre a totes les famílies. 
Hom podia comprar en un establiment de restauració un tiquet pel valor del 
menú que es deixava de menjar. Hi ha un apèndix public i els bàndols oficials 
que donen fe del tema, un cop consumada l'ocupació de Catalunya per l'exèr
cit franquista. 

Retalls d'unes vides quotidianes 
L'arxivera municipal de l'Escala, Lourdes Boix,9 en un treball de camp deixa 

parlar un grup de pagesos i de masovers que pels volts de 1945 vivien a 
Cinclaus. Són vivències i records de gent que en un moment determinat van 
viure o van treballar en aquest veïnat a tocar de l'Escala, dedicats especialment 
al conreu de l'arròs. En aquest llarg qüestionari d'història oral no hi podien 
mancar alguns testimonis sobre el dia a dia , en el qual hi ha referències obli
gades al menjar. Llegint els seus historials - gens retocats- ens adonem de les 
privacions que passaven en la immediata postguerra, ja que només algun dia 
de festa arribaven a poder comprar una botifarra. 

" ... La vida quotidiana ha canviat molt: a casa, es menjava bacallà, ous durs, 
bròquil, granussa, 10 patates bullides amb pela per estalviar, i trumfes de farines 
amb cansalada. Per esmorzar, pa amb oli, pa amb xocolata, un got de llet, i des
prés, cap a les nou, esmorzàvem amb plat i forquilla , vianda amb una xuia, aren
gades, torrades. Per dinar, cassola o escudella, i per sopar, vianda passada per la 
paella. Sopàvem aviat, a les sis, i a les set a dormir, perquè no hi havia llum." 

7.- José MARTí GÓMEZ, La España del estraperlo 0936-1952), Planeta, Barcelona, 1995. 

8.- Els decrets que desenvolupaven aquest genial invent, que havia de permetre matar la fam, van 
sortir publicats al "Boletín Oficial de la Provincia" de 22 de juliol i 23 de setembre de 1939. 

9.- Cinc/aus, III, "Fulls d'Història Local, núm. 67, l'Escala, març-abril de 1998. 
10.- Diverses varietats de grana. 
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" ... De la vida quotidiana, recordo que a mercat s'anava a Figueres i a 
l'Escala. Gairebé cada dia es menjava escudella, granussa, trumfes bullides amb 
la pela per aprofitar-les més. Per esmorzar, pa amb arengada, vianda (trumfes , 
mongetes, bròquil o qualsevol menjar del dia abans, fregit) . De peix, bacallà els 
divendres i també bagres, barbs, anguiles, que es pescaven a les rieres. " 

Apèndix de documentació sobre el "plat únic" 

BANDO 
Don Antonio F. de Correa Veglison, Gobernador Civil de la Provincia de 

Gerona, 
HAGO SABER: 
Las numerosas atenciones benéfico-sociales a que el Nuevo Estada debe 

hacer frente para realizar la finalidad cristiana y patriótica de auxiliar, amparar 
y proteger a las familias sin recursos, a las clases humildes y a los ciudadanos 
necesitados -niños, huérfanos, ancianos y enfermos- han obligada al 
Gobierno de nuestro gloriosa Caudillo a crear distintas Instituciones y arbitrar 
diferentes recursos en consonancia con la profundidad y la extensión que aque
llas atenciones han alcanzado como consecuencia de la guerra y de la devas
tación llevada a cabo por los enemigos de la Patria. 

Entre la pluralidad de instituciones y recursos que convergen en la realiza
ción de la indicada primordial finalidad, figura la denominada "Día Semanal de 
Pla to Única", consistente en una aportación metalica, individual o familiar, equi
valente al pequeño sacrificio que supone el privarse una vez a la semana de 
parte de la comida de un día. 

El "Día Semanal del Pla to Única", que tan magníficos resulta dos ha obteni
do en la parte del territorio español donde ha sida ya aplicada, se implantara 
en esta provincia el día 12 de Agosto próximo, siendo la Junta Provincial de 
Beneficencia el organismo oficial encargado de su instauración, gestión y recau
dación, y quedando la misma facultada para recabar cuantas cooperaciones 
precise de las Alcaldías de los Municipios. 

De momento, hasta tanta la mencionada Junta no ultima los trabajos dirigí
dos a hacerlo extensiva a todas las familias, el "Día Semanal del Plata Única" 
quedara limitada a los industriales: hoteles, restaurantes, casas de comidas, pen
siones, bares, cafés, cervecerías, bodegones, tabernas y establecimientos simi
lares que sirvan comidas al pública. 

En su virtud, los industriales afectados, en los días que oportunamente 
seran fijados, deberan personarse en las Oficinas de la Junta Provincial de 
Beneficencia -los de Gerona (capital)- y en las de las Alcaldías respectivas 
-los de las demas poblaciones- al objeto de recibir las instrucciones corres
pondientes y proveerse de los tiquets necesarios, en consonancia con el volu
men de sus operaciones, para su entrega a los clientes; y, a su vez, las Alcaldías 
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de los Municipios, con excepción de la del de la capital, vendran obligadas a 
recoger, oportunamente, en las Oficinas de la mencionada Junta, los tiquets 
indispensables para la debida aplicación del "Día Semanal del Plata Única" en 
el territorio de su jurisdicción. 

Por el objetivo perseguida y por lo que de generosa sacrificio tiene, espe
ro contar con la colaboración entusiasta y eficaz de todos los organismes, 
industriales y ciudadanos de esta provincia. 

Gerona, 20 de Julio de 1939.- Año de la Victoria.- Antonio F. de Correa. 

Anexo al Bando 
Junta Provincial de Beneficencia 
CIRCUlAR 
Para la debida implantación, en la fecha ordenada, del "Día Semanal del 

Plata Único", referida a los hoteles, restaurantes, pensiones y establecimientos 
similares, se previene que los industriales afectades de Gerona-capital deberan 
personarse en las Oficinas de la Junta Provincial de Beneficencia, instaladas en 
el edificio del Gobierno Civil, durante los días 1 y 2 de Agosto próximo y horas 
de 9 a 13, al objeto de recibir las instrucciones pertinentes y adquirir los tiquets 
necesarios, en consonancia con el volumen de sus operaciones, para su entre
ga a los clientes, los industriales afectades de las demas poblaciones de la pro
vincia deberan personarse, igualmente y a los propios efectos, en las respecti
vas Alcaldías, y éstas, por su parte, ya personalmente o por conducta de repre
sentante o comisionado, deber:ín acudir a las Oficinas de la Junta Provincial de 
Beneficencia, durante los días 28 y 29 del actual mes, y horas de 9 a 13, para 
adquirir los tiquets necesarios para la aplicación del "Día Semanal del Plata 
Única" en el territorio municipal de su jurisdicción. 

Gerona, 20 de Julio de 1939.- Año de la Victoria. 

BANDO 
Don Paulina Coll Masseguer, Gobernador Civil de la Provincia de Gerona. 
HAGO SABER: 
Instaurada, desde el día primera de Agosto última, el "Día Semanal del Plata 

Única" en los hoteles y establecirnientos similares, y ultimades los trabajos enco
mendados a la Junta Provincial de Beneficencia para la implantación del mismo, 
así como del "Día Semanal sin Postre" en las familias, dispongo lo siguiente: 

Como caracter de generalidad y para todo el territorio de esta provincia, se 
establece, a partir del día primera de Octubre próximo, el "Día Semanal del 
Plata Única" y el "Día Semanal sin Postre", familiares, que habran de celebrar
se precisamente los jueves y !unes del año, respectivamente, con arreglo a las 
normas establecidas por el Gobierno, y debiendo los ciudadanos cabezas de 
familia contribuir con aportaciones equivalentes a la economía que les reporte 
aquellas privaciones. 
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La junta Provincial de Beneficencia , organismo oficial encargado de la 
gestión y administración de dichos recursos, de canícter benéfico-social, dic
tara al efecto las instruccíones precisas y recabara cuantas cooperaciones y 
servicios precise de las Alcaldías de los Municipios de esta provincia, a las 
cuales, con excepción de la del de esta capital, corresponde la recaudación 
de aquéllos. 

Por el patriótico y cristiana objetivo perseguida, espero contar con la cola
boración entusiasta de las Autoridades, Organismos municipales y ciudadanos 
en general. 

Gerona, 21 de septembre de 1939.- Año de la Victoria.- Pauhno Coll. 

Apèndix sobre preus de queviures 
Transcric l'anunci de premsa que va sortir a Los Sitios de Girona el dia 11 

de gener de 1949, signat pel Governador Civil de la Provincia Sr. Luis Mazo, 
que posa preu als queviures de primera necessitat destinats a la població adul
ta i al món de la infància, sempre que hom portés la famosa "cartilla". 
Naturalment, els preus oficials s'haurien de comparar amb els del mercat negre 
-dels quals no disposo- i comparar-los també amb els que regien en altres 
ciutats catalanes. 

RACIONAMIENTO 
La presente semana se repartir:í a las colecciones de cupones de esta capital: 
ADULTOS 
ACEITE a 250 ml. por ración al precio de 2,15 pesetas, o sea a 8,60 pesetas 

lítro, contra cupón de "Aceite" de la segunda semana. 
ARROZ a 200 gramos por ración al precio de 0,70 pesetas, o sea a 3,50 

pesetas Kg., contra cupón de "Legumbres y Arroz" de la segunda semana 
AZÚCAR a 100 gramos por persona al precio de 0,70 pesetas, o sea 7 pese

tas Kg., contra cupón de "Azúcar" de la segunda semana. 
CAFÉ a 50 gramos por ración al precio de 1,90 pesetas, o sea 38 pesetas 

Kg., contra cupón de "Café o Chocolate" de la segunda semana. 
PATATAS a 1 Kg., por ración al precio de 1,30 pesetas contra cupones de 

"Patatas" y "Pasta sopa" de la segunda semana. 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
Todos los dueños de establecimientos de ultramarines de esta capital se 

presentaran en esta Delegación provincial, sección Estadística y Racionamiento, 
para enterarse por el orden de suministro de los cupos que se les han asigna
do y almacenes de donde han de ser retirados. 

RACIONAMIENTO INFANTIL 
La presente semana se repartira a las colecciones infantiles de esa capital y 

pueblos del cinturón: 
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INFANJILES PRIMER CICLO- IACTANCIA NATIJRAL 
ARROZ a 500 gramos al precio de 1,75 pesetas, o sea a 3,50 pesetas Kg. 
JABÓN a 400 gramos al precío de 2,40 pesetas, o sea a 6 pesetas Kg. 
PATATAS a 2 Kílos al precio de 2,60 pesetas, o sea, a 1,30 pesetas. 
PRIMER CICLO - IACTANCIA ARTIFICIAL 
JABÓN a 400 gramos al precio de 2,40 pesetas, o sea a 6 pesetas Kg. 
LECHE CONDENSADA a 5 botes al precio de 28,75 pesetas, o sea a 5,75-bote 
HARINA DE TRIGO a 30Q gramos al precio de 1,05 pesetas, o sea a 3,50 Kg. 
PRIMER CJCLO - IACTANCIA MIXTA 
JABÓN a 400 gramos al precio de 2,40 pesetas, o sea a 6 pesetas Kg. 
LECHE CONDENSADA a 3 botes al precio de 17,25 pesetas, o sea a 5,75 

pese tas bote. 
HARINA DE TRIGO a 300 gramos al precio de 1,05 pesetas, o sea a 3,50 

pesetas Kg. 
SEGUNDO CJCLO 
]ABÓN a 400 gramos al precio de 2,60 pesetas, o sea 6 pesetas Kg. 
HARINA DE TRIGO a 300 gramos al precio de 1,05 pesetas, o sea 3,50 pese-

tas Kg. 
PATATAS a 2 Kg. al precio de 2,60 pesetas, o sea a 1,30 pesetas Kg. 
1ERCER CICLO 
JABÓN a 400 gramos al precio de 2,40 pesetas, o sea a 6 pesetas Kg. 
AZUCAR a 250 gramos al precio de 1,75 pesetas, o sea 7 pesetas Kg. 
PATATAS a 2 Kg. al precío de 2,60 pesetas, o sea a 1,30 pesetas Kg. 
NOTA.- Los articules que se citan anteriormente se entreganín contra corte 

de los cupones que corresponden a cada colección de cupones. 

AVISO A LOS DETALUSTAS 
Los dueños de establecimientos de ultramarines que tienen inscrites infan

tiles se presentaran en esta Delegación provincial, para enterarse de los cupos 
que se les han asignado y almacenes de donde han de ser retirades. 

Gerona, 10 de Enero de 1949. 
El Gobernador Civil, Jefe de los Servicios provínciales de Abastecímientos y 

Transportes, LUIS MAZO. 

7. 
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UNA PÀGINA 
D'ETNOGRAFIA CULINÀRIA 

L'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya 

"Digue'm què menges, 
i et diré qui ets" 

LA DICTADURA DE PRJMO DE RlvERA VA ALENTIR, I MÉS TARD LA GUERRA CrVJL ESPANYOLA 

va avortar, un ambiciós projecte d'inventari etnogràfic de Catalunya1 nascut durant 
el Noucentisme, que va ser l'època que va dinamitzar la incipient antropologia 
catalana. Els responsables de l'Arxiu, entre els quals destaca la figura de Tomàs 
Carreras Artau2 (Girona 1879-Barcelona 1954), historiador de la filosofia, impulsor 
de l'etnologia catalana, van considerar que s'havia d'aplicar a la recerca el mèto
de geogràfic i cartogràfic per tal d'establir els límits dels trets culturals i lingüístics 
de cada contrada. L'inventari estava compost per 22 qüestionaris que afectaven 
tots els ordres de la vida quotidiana. Si el tinguéssim avui, ens hauria estat de gran 
utilitat per conèixer els hàbits i els neguits del poble català, en una època en què 
el fons ritual de la vida encara era amarat de tradicionalisme; els costums i 
tendències no havien sofert gaires variacions. Això succeïa molt abans que les 
conserves i congelats, i la influència internacionalista del turisme i dels emigrants, 
modifiquessin la nostra cuina rural. La majoria de materials recollits, amb les res
pectives respostes, van desaparèixer durant la guerra civil espanyola. 

1.- Lluís CALVO I CALVO, Catàleg de materials etnogràfics de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de 
Catalunya, CISC, Barcelona, 1990. 

2.- Lluís CALVO I CALVO, Tomàs Carreras i Anau o el tremp de l'etnologia catalana, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1984. 
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Durant el curs 1926-1927 es van publicar els qüestionaris 17 i 18, que trac
taven d'El menjar i el beure tradicionals, del qual tenim la descripció sumària 
del material: I. El menjar i el beure tradicionals. Il. Els àpats. Respostes i mate
rials. Ara que josep Massot i Muntaner ha pogut recuperar i començar l'edició 
dels magnífics materials dispersos de l'Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya, potser un altre dia tindrem sort amb la troballa d'aquests fascicles. 

Hi ha poques respostes d'informadors. Els únics qüestionaris que s'han con
servat descriuen preparacions d'aliments: dinars típics de pescadors, pastors, 
àpats en dies de festa (Carnestoltes, Sant joan), de difunts, a Palamós, Llers, 
Verges, Terrades, Mollet, etc. 

Uns informadors de Sant Andreu del Coll i Olot expliquen com elaboraven 
el "mató recuit". A Olot feien "la reposada" i "trencaven el cuc". Entenem, en 
el primer cas, estar en suspensió de treball o d 'activitat i aprofitar l'estona per 
fer un mos. "Matar el cuc" era fer una beguda d'aiguardent , sovint batejat amb 
pa o fruita, abans de la primera menjada del dia (DCVB). La informació fou 
recollida el 1926 per l'etnògraf Tomàs Carreras i Artau. 

Qüestionari 
EL MENJAR I BEURE TRADICIONALS 
Tomàs Carreras Artau 
1. Fer el pa.- Passar la farina .- Pastar.- Enfornar i coure.- Classes de pans: 

llurs formes i denominacions.- Pràctiques i devocions que acompanyen cadas
cuna d'aquestes operacions (senyar la pasta, oracions, etc.).- Maneres de con
servar tendre el pa. 

2. La matança del porc.- Dies o llunes favorables i perjudicials.- Persones 
que hi intervenen (el matador, la mocadera, etc.).- Persones que hi són convi
dades.- Manera de matar el porc.- Parts que s'aprofiten i llurs denominacions 
(cansalada, greixos, magres, pernils, llomillo, etc.).- Preparació dels embotits: 
llurs classes i denominacions.- Els tastets.- Els presents.- Maneres de conservar 
la carn de porc i els embotits.- Pràctiques tradicionals, creences i supersticions 
referents als temes esmentats. 

3. Productes de la llet.- Preparació de formatges, mantega, recuits, mató, 
nata, etc.- Utensilis i procediments tradicionals. 

4. Fer el vi.- Operacions domèstiques i tradicionals.- Pràctiques, creences i 
supersticions sobre aquest tema. 

5. Fer l'oli.- Operacions domèstiques i tradicionals.- Pràctiques, creences i 
supersticions sobre aquest tema. 

6. Conserves i confitures.- Procediments tradicionals per a conservar: 
assecar, salar, confitar, etc.- Conserves de vegetals (pebrots, tomàtecs, olives, 
fruites de diverses classes, etc.), de peixos (anxoves, etc.) i de carns, a més de 
la de porc.- Preparació de confitures de diversas classes, arrop, etc.- Utensilis i 
procediments. 
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7. Begudes cassolanes.- Preparació de begudes refrescants: xarops, orxa
tes, aigua d'arròs, aigua d'ordi, etc.- !dem alcohòliques: codonyat, ratafia, aigua
naf compost, menta, etc.- Expliquin-se els procediments d'elaboració. 

8. Especialitats locals.- Per exemple: turrons d'Agramunt, ensaïmades de 
Mallorca, llonganisses de Vich, "borregos" de Cardedeu, ametlles d 'Arenys, "teu
les" de Sama Coloma de Farners, etc.- Expliquin-se els procediments d'elabo
ració, les qualitats característiques, i, si són sabuts, els orígens domèstics de les 
especialitats d'aquesta classe pròpies de la comarca o localitat. 

9. El celler i el rebost. - Llocs de la casa que es destinen a aquest objecte. 
Pràctiques tradicionals respecte a llur orientació, seguretat, ventilació, etc. 

10. Dites i adagis.- En tractar dels temes anteriors , iHustrin-se amb el major 
nombre de dites i adagis. 

ADVERTIMENTS 
1) No és obligat contestar íntegrament el present Qüestionari, sinó solament 

aquelles parts que cadascú està en situació de respondre. 
Agrairem, en canvi, la informació sobre altres extrems no consignats. 
2) Les respostes es faran en cèdules o paperetes de 140 per 105 mil·lúne

tres, escrites sols d'una cara. 
3) Es farà constar sempre el sexe, ofici o professió de la persona a qui s'in

terrogui, i també el lloc i la data de la recerca. (Consulti's el MANUAL PER A 
RECERQUES D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA editat per l'ARXIU, i especial
ment les instruccions de les pàgs. 5-8, 52-55 i apèndixs I i li). 

Les respostes deuen ésser donades abans del dia 31 de desembre del pre
sent any 1926, i adreçades personalment al Director: Sr. Tomàs Carreras i Artau, 
catedràtic de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de Barcelona. 

EL MENJAR I BEURE TRADICIONALS ll 
Tomàs Carreras i Artau 
1. Àpats diaris.- Noms, distribució horària i composició dels àpats del dia 

(esmorzar, dinar, berenar, sopar, etc.), de les diverses classes socials i especial
ment de les més tradicionals (pastors , pagesos, pescadors, etc.).- "Fer la maña
na" i "matar el cuc": en què consisteix, i entre quines classes socials està estès 
aquest costum. 

2. Àpats de diades assenyalades de l'any.- Composició dels àpats de 
Nadal, de la Festa Major, de la mort del porc, etc.- Expliqui's l'elaboració de 
certs plats típics (farcit, agre-dolç, re/leno, peuada, romesco, all-i-oli , etc.).
Begudes especials apropiades.- Àpats cerimonials en comunitat per Carnestoltes 
i altres diades.- On tenen lloc (a la plaça del poble, etc.).- Qui hi assisteix 
(membres de confraries, pobres, etc.).- Què es menja.- Altres observacions.
Productes de confiteria o rebosteria propis de determinades èpoques o festivi
tats de l'any (turrons, neules, bunyols, tortells, mones, panellets, coques, pana
des, etc.) . 
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3. Àpats amb motiu de certes feines anyals.- El segar i el batre: distri
bució horària dels menjars i begudes tradicionals d'aquestes feines.- Àpats i 
begudes amb motiu de les veremes, de la collita de les avellanes, de les olives, 
etc.- Obsequis tradicionals als veïns que ajuden en les esclovellades, etc. 

4. Àpats amb motiu de certs aconteixements extraordinaris.- El refresc 
o àpat del bateig.- L'àpat del casament.- Altres obsequis de menjar (confits, etc.) 
als convidats i altres persones.- L'àpat de l'enterrament i dels funerals: llur com
posició, prohibicions i cerimònies.- El pa d'honres. 

5. Menjars prohibits.- Anoti's si existeix a la localitat o a la comarca el cos
tum d'abstenir-se de menjar certes viandes o la carn d'alguns animals o deter
minades parts dels mateixos, deixant de banda les prohibicions de l'Església . 

6. Parament de la taula, cerimònies i etiquetes.- Descrigui's el parament 
tradicional en cadascun dels casos abans esmentats. - Ordre d'asseure's a la taula 
i de pendre.- Beneir la taula i donar gràcies.- Llescar el pa.- Regles tradicionals 
de bona criança.- Si hi ha alguna classe social (per exemple, els pescadors) en 
la que tots prenguin directament de l'olla o la cassola.- Si en aquest cas cadas
cú es porta el pa, la cullera i la forquilla.- Anotin-se altres particularitats. 

7. Particularitats en el beure.- Noms populars del beure ("fer beguda", 
"fer el toc", "remullar", etc.).- Noms amb què es designa la beguda (un "deu", 
"mitja" , un "lloro", etc.).- El porró i la porrona: llur descripció i formes usuals i 
artístiques.- Persones i classes socials que els usen.- Condicions de netedat
Ordre de fer passar el porró, i maneres de beure-hi (per dalt, per baix, xerri
car, etc.).- Fórmules de convidar i de correspondre.- Fórmules tradicionals, ver
bals i plàstiques, de brindar (dir "salut! ", xocar els vasos, etc.).- Anotin-se altres 
maneres populars de cortesia al beure: a l'ennuegar-se; llençar airosament les 
escorrialles del got, etc.- 'Jugar-se el beure". 

8. L'excés en el beure.- Noms i frases amb què és coneguda l'embriague
sa ("paperina", "mixa", "turca", "agafar el gat", "anar de tort", etc.).- Les colles 
de bevedors.- Juguesques.- Cançons de taverna.- Bromes i facècies que es fan 
als embriacs.- Sentiments que inspiren al poble.- És freqüent a la localitat o la 
comarca l'abús de begudes alcohòliques? 

9. Dites i adagis referents al menjar i beure. 

ADVERTIMENTS 
1) Quan els productes alimenticis o els instmments de menjar o beure 

revesteixen formes típiques tradicionals, convindria .acompanyar un croquis o 
dibuix. 

2) No és obligat contestar íntegrament el present Qüestionari, sinó solament 
aquelles parts que cadascú està en situació de respondre. 

Agrairem, en canvi, la informació sobre altres extrems no consignats. 
3) Les respostes es faran en cèdules o paperetes de 140 per 105 miJ.líme

tres, escrites sols d'una cara. 
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4) Es farà constar sempre el sexe, ofici o professió de la persona a qui s'in
terrogui, i també el lloc i la data de la recerca. (Consulti's el MANUAL PER A 
RECERQUES D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA editat per l'ARXIU i especial
ment les instruccions de les pàgs. 5-8, 52-55 i apèndixs I i 11). 

Les respostes deuen ésser donades abans del dia 31 de desembre del pre
sent any 1926, i adreçades personalment al Director: Sr. Tomàs Carreras i Artau, 
catedràtic de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de Barcelona. 



NOTA 
SOBRE ELS PLATILLOSL 

"El platillo de costelles, pèsols, 
pata tes tendres i ous durs és exquisil'' 

jOSEP Pu. 

IGUAL QUE ELS RELLENOS, ELS PLA77UOS, DE PROVADA TRADICIÓ A LA NOSTRA CUINA, SÓN 

plats controvertits, de difícil definició, sobre els quals hi ha una abundosa 
bibliografia. Creiem que aquest guisat de cuina tradicional presenta, d'entrada, 
un problema de definició. Voldrà dir "platillo" -en la seva accepció literal
"platet", "plat petit", un guisat de restes i d'aprofitaments que se servia entre dos 
plats importants, un entremig per frenar la gana, i que després va anar evolu
cionant fins convertir-se un plat sòlid i independent? És el relleno un platillo 
més, o bé l'especialitat de la poma capçada té entitat pròpia? Vegem què en 
diuen els diccionaris i les obres consultades. 

1.- Platil/os ", "Rellenos" .. . la dolça cuina alt-empordanesa, "Presència", Girona, XV (1979) , núm. 529, 
pàg. 45. Francesc COSTA TORRÓ, Els 'platillos ', "Girona Gastronòmica", Girona, 1991 , núm. 56, pàg. 30-
31. DD.AA., Platillos de l'Empordà. Cuina popular catalana. Amb un pròleg d'Eduard PUIG VAYREDA, 
Chaine des Rotisseurs, Figueres, 1979. DD.AA, Cuina casolana empordanesa, Chaine des Rotisseurs, 
Figueres, 1981. Engràcia GIMPERA i SALÓ i Joan FUSTER i GIMPERA, "Piatillo d 'oca en naps" i "Rostit 
de pollastre farcit", dins Programa de la Festa Major de Torroella de Montgrí, 1989, pàgs. 6-7. Inés 

PAOROSA GORGOT, La gastronomia Empordanesa a Peralada, Ajuntament de Peradalada, 1998. Josep 
PLA, El que hem menjat, Destino, Barcelona, 1972. Josep RIERA I TORRENT, Un plat de festa major: pla
filio de boiets dins "Programa de Festa Major de Torroella de Montgrí", 1992, pàgs. 5-6. Valentí SERRA 

DE MANRESA, Els caputxins de Catalunya, de l'adveniment borbònic a la invasió 11apoleònica: vida 
quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814), Facultat de Teologia de Catalunya 
- Editorial Herder, Barcelona , 1996. [En la pàg. 343 publica la recepta de "Platillo de la batalla de 

Almansa", extreta del Tractat de Cuina del Hermano Anton Codina, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó] . 
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El diccionari Labernia de la llengua catalana el defineix com "la carn cuyta 
acompanyada d'altres coses, que's sol treure després de l'olla". No diu, però, 
com aquesta carn és guisada o adobada. Aquesta definició és copiada gairebé 
literalment en el DCVB d'Alcover-Moll, que, a més de donar el mot com a cas
tellanisme, afegeix: "És un plat de carn cuita que es menja després de la carn 
d'olla. (Empordà, Vallès, Barcelona)", afirmació contundent que potser dema
naria matisacions, ja que no figura documentat enlloc que aquest plat es men
gés únicament després d'un bullit. En molts repassos es menjava com a plat 
únic. En d'altres menús sortia a taula abans o després de la carn rostida. També 
formava part de la rastellera de plats variats que sortien a taula. 2 La documen
tació amb la qual el DCVB testimonia el ''platillo" és en l'obra de josep Pla 
Llagosta i pollastre 0952), de fet molt tardana perquè és un plat corrent i testi
moniat ja al segle XVIII . El DE CAT de joan Coromines afirma que platí/lo és un 
"castellanisme tolerable si és que encara hi ha cuineres o dames que es dignin 
fer-ne" . El documenta el 1596 sense indicar-ne la font. 

En els seus orígens el platillo podia ser perfectament un plat d'aprofitament de 
restes d'aviram (ales, colls, pedrers) i altres carns que es posaven en circulació el 
mateix dia o l'endemà d'un dia de festa, com passava amb l'àpat de la diada de 
sant Esteve, en el qual s'aprofitaven les restes del dinar de Nadal. En castellà en 
diuen pepitoria. El Diccionario Covarrubias, del segle XVII, el defineix com: "un 
guisada que se haze de pescueços y alanes de ave, quasi papitoria, del papo", és 
a dir "caps i colls". Segons explica Joan Coromines al Diccionario critico i etimo
lógico castelano e hisptmico, "pepitoria" seria una alteració de "petitoria", veu que 
prové de l'antic francès petite-oie, 'ànec petit' , perquè al segle XVI es preparava 
amb els menuts i les despulles d'aquesta au. No crec que petit-oia (petitoia), per 
una deformació de pronúncia, hagi pogut donar l'actual platillo. 

El llibre de cuina de l'aragonès Juan Altamiras Nuevo arte de cocina (Girona, 
1770) ofereix dos plats de pepitorias (fetges de xai o cabrit amb una picada, i 
un de menuts de pollastre). 

Àmbit geogràfic del "platillo" 

Els estudiosos de la nostra cuina tradicional fan extensiu aquest plat, d'una 
gran varietat de fórmules i de preparats, a la zona geogràfica de la Selva, 
Gironès i la Garrotxa. En la Miscel·lània de Viatges i Festes MajorS' de Rafael 

2.- "Després de la sopa es presentaren els cinc o sis plats obligatoris; les imprescindibles croquetes, 
la verdura, el platillo, el peix, el rostit, amb l'amanida i les postres ... ]o, aquell àpat interminable, fal
sificat i aprofitat, el vaig trobar sublim i cinquanta mil vegades millor que el que mai m'haguessin ser
vit a casa meva. Sobretot el platiJlo criminal, amb la nou moscada i les espècies, que a Ja nostra cuina 
estaven prohibides". Qosep Maria de SAGARRA, Memòries, Selecta, Barcelona, 1986, pàg. 1028). 
3.- A cura de Margarida ARJTZETA, Barcino, Barcelona, 1994. 
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Amat i de Cartada, baró de Maldà, llegim com aquest plat es cuinava arreu de 
les comarques barcelonines. El baró, que era un tastaolletes, l'assaboreix a 
Vilafranca del Penedès (1771): "ab tots los demés guisados y el platillo abans 
de las postras". El torna a tastar a Villalba (1771) on menja verdura, "son gui
sada corresponent y lo platillo que per lo regular sempre sol eixir en taula". En 
una altra ocasió el prova a casa d'un amic: "e de prompte me'n pugí a casa de 
l'amigo Comas [de Pineda, 1781] a continuar a escríurer las espècies, diferentas 
de las que tíran los cochs y cuyneras als guisa dos y platillos". En un viatge ociós 
que va fer per les comarques tarragonines (1782) va menjar un "platillo de carn 
ab pèsuls prou sahonadet". Com veiem, les passejades del baró ens amplien l'à
rea d 'influència d'aquest plat. Una segona observació: Rafael d'Amat separa 
sempre el guisat del platillo, com si fossin plats complementaris. 

Els platillo és plat representat en els receptaris catalans del segle XVIII . En 
el llibre de Fra Sever d'Olot, Libre de Cuyna de l'Art de Cuynar (1787), hi ha 
diversos guisats de carn i de menuts de pollastre, alguns adaptats de l'obra 
d'Altamiras, encara que no porten aquesta denominació específica. En un altre 
receptari de cuina monàstica, Avisos, y instruccions per lo principiant cuyner 
(segle XVIII) figura el Platillo de la batalla de Almansa. 



EL RELLENO] 

'Jo son ple e farcit de faUiments" 

LLULL 

EL RELLENO, POMES O ALTRES FRUITES FARCIDES DE CARN MAGRA I ALTRES INGREDIENTS, QUE 

presenta moltes variants, té una llarga tradició bibliogràfica i culinària en mol
tes zones del nostre país on abundava la fruita. Tot i això, manca encara per 
acotar l'espai geogràfic on aquest plat es feia amb tota naturalitat. En algunes 
contrades era una altra manera d'aprofitar els excedents de fruits de la terra . 
Una obra venerable del segle XIX, el diccionari Labèrnia, el defineix així: 
"Guisat de carabassa, préssechs, tripa, etc. , farcits de carn picada. Etimologia: 
compost de re y lleno. Acusa procedència castellana." El Diccionari Català
Valencià-Balear documenta a Ripoll un farcit de peres: "menja que es fa pelant 
les peres, escapçant-les una mica per treure'n els pinyols i el cor, aficant hi carn 
picada i coent dins la cassola amb saïm, aigua, vi i sucre ." 

Les notícies més reculades que he trobat sobre aquesta preparació prove
nen de l'obra del baró d'Amat i de Cartada, que en un volum dedicat a parlar 
de festes majors i viatges/ -un dòcumènt vivíssim sobre el temps que li tocà 
de viure- explica alguns àpats amb aquest plat, que agradava molt per la seva 
dolçor. El baró sentia una especial predilecció pel farcit preparat amb préssec, 

1.-Josep MERCADER, Pomes de rel/enofrecepta}, "Presència", núm. 529, agost-setembre de 1979, pàg. 45. 

2.- MisceNània de viatges i festes majors. Edició crítica de Margarida Aritzeta, vol. 1, Editorial Barcino, 

Barcelona, 1994, pàgs. 
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en un moment en el qualla cuina del segle XVIII és hiperbòlicament almiva
rada. En un apunt on retrata el senyor marquès de Puerto Nuevo, el descriu 
com un home "molt amant dels rellenos y demés dulsayna" (pàg. 69). En la 
festa de Sant Mateu a Esplugues (1779) anota que va menjar ... "un plat bén He
pul de préssechs rellenos que.ns hen xupàrarem los llabis per lo molt que.ns 
agrada, y és plat que los aficionats als dols no sols ne ménjan, sí que ne tórnan 
a menjar" ... (pàg. 216) . En un passeig per Pineda (1781): " ... rellenos de préssec 
y peras, dolsos com almívar, que.ns en xupàbam los llabis" (pàg. 280) ... 
"L'obertura del Col·legi de la Bona Vida s'ha conegut en lo dinar per lo subs
tanciós, abundant, sazonat i dolç, com eren los melons i figues, los préssecs 
rellenos, delicats i com pasta sa carn per lo tan trinxada."3 

Ara no entrarem a parlar sobre l'ortodòxia de la seva confecció, de si la frui
ta ha de ser més agra que dolça, perquè se n'han ocupat amb eficàcia i conei
xement de causa il·lustres gastrònoms• i tractadistes de cuina. Josep Pla, que 
dubtava si el relleno era un plat5 o unes postres, creia que el de peres era supe
rior al de pomes. A l'Empordà era un plat que generalment es menjava com a 
postres en la festa major.6 En algunes cases substituïen la carn per una pasta de 
galeta assaonada amb espècies, potser perquè després d'un dinar pantagruèlic 
no s'atrevien a menjar-se de postres una poma farcida de carn. Hi ha qui diu 
que el relleno fou una evolució lògica de la primitiva poma al forn. 

Si en parlo breument és per dues raons. La primera és perquè en el llibre 
de l'aragonès Juan Altamiras Nuevo arte de cocina (Girona, 1770) hi figura un 
farcit, Cebollas rellenas con carne, que ens podria ajudar a establir la filiació i 
extensió geogràfica del plat. Vegem-ne la fórmula, en la qual afegeix a la carn 
formatge, ous crusos i espècies. Les cebes, que també tenen ·un punt de dolç, 
com algunes fruites, es coïen amb un brou dels ossos del porc. Quan les cebes 
eren al punt s'hi tirava una salsa d'avellanes amb ou i agre de llimona. Aquesta 
picada de carn i espècies també servia per fer dos plats més: Lechugas rellenas 

3.- Barò de MALDÀ, El col-Jegi de la Bona Vida. Edició a cura de Margarita ARITZETA, Barcanova, 
Barcelona, 1997, pàg. 43. 
4.- Vegeu-ne per exemple una mostra de la seva artesanal eleboració en el llibre de DD.AA, Plattllos 
de l'Empordà, Chaine des Rotisseurs, Figueres, 1979, pàgs. 29-30. Jaume FÀBREGAS, La cuina de 

l 'Empordà i la Costa Brava, La Magrana, 1990, pàgs. 173-174. 
5.- En la festa de Sant Mateu a Esplugues (1781) el baró de Maldà en va menjar com a segon plat: 
"Ya quedabam contents ab los préssechs rellenos y ab las postras de admetllas ensucradas y anissos, 
que són contraflatos." (Miscel-Jània, pàg. 304). 
6.- La festa major. "El divendres avans al cap-vespre arriban las cuyneras que vénen al divendres per 
ser hi l'endema per matar los pollastres, las gallinas, Jas ocas, els anechs y poguer fer lo farsit, per la 
sanch dels xais cuant arribi lo matador que ve tots los anys y que sempre són entre vuit y nou cuant 
arriba. Las pomas de relleno ja las trovan bonas y farsidas; en feyna de la mestressa que diu que ningú 
las fa com ella, com també l'all-y-oli per farsir los ànechs que ningú l'encerta sinó ella". Miquel TORRO
EUA I PLAJA, Cuentos que son historias, Impremta Palé, Palafrugell, 1993. [1 1 edició, 1905), pàg. 127. 
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i calabazas rellenas.7 En el cas del primer, entrelligava les fulles d'enciam fins 
fer-ne com una pilota i al mig hi posava la picada que llegim en aquesta recep
ta de ceba. Pel que fa a les carbasses, hom practicava un forat a la part supe
rior i inferior del fruit. Tot seguit es farcia amb aquesta pasta. 

Cebollas rellenas con came 
"Picaras la came magra, como arriba, la pondras en una vasija con todas 

especies, pan rallada, sal, piñones, y un poquito de queso; amasaras la pasta 
muy bien con huevos crudos, a proporción de la came, v[erbi) gr[acia] a cada 
libra de came pondris ocho huevos, la sazonaris antes de hacer el relleno; de 
los huesos que quitaste, y alguno de tocino, coceras una agua, y la espumaras: 
a las cebollas quitaras los cascos de dentro con una punta de cuchillo, las iris 
rellenando, y poniendo en vasija, donde estén espaciosas: luego echaris el 
caldo de los huesos, las pondras a cocer, y cocidas, echaras en salsa de avella
nas tostadas, con unos huevos, y un poco agrio de limón. Son rellenos de 
mucha substancia, y gusto." 

El segon motiu pel qual m'he decidit a dedicar, en aquest llibre, un petit 
comentari sobre aquest plat és perquè, mentre feia recerca d'hemeroteca, vaig 
trobar un article de josep Pla amb el títol Festes Majors, aparegut a La Veu del 
Diumenge, suplement gràfic de La Veu de Catalunya del 19 d'agost de 1934, en 
el qual parla extensament del relleno. Aquest article va publicar-se més enda
vant molt desfigurat a Llagosta i pollastre 0952) i, més reciclat encara, entre els 
plats de festa major a El que hem menjat (1972). 

Apèndix 
FESTES MAJORS 

Si les festes majors han canviat tant, no es pot pas dir el mateix del rel/ena. 
És difícil dir si el relleno són unes postres de festa major -o, en general, d'es
tiu- o si és un plat del menú de la festa . Les festes majors són tan suculentes, 
i en aquest país hi ha hagut un soroll de forquilles tan picat per aquestes engi
res de la Mare de Déu d'Agost, que és impossible dir en aquests àpats on aca
ben els plats forts i on comencen les delicadeses. Tot és seguit i lligat, i després 
del xai rostit i de la volalla, una poma de relleno, regalimant d'or, és el com
plement més exquisit que han inventat els nostres admirats avantpassats i en 
general els nostres procreadors. 

El relleno es fa amb pomes. A l'Empordà el fem amb pomes agres. Això té 
la màxima importància i demostra el sentit extraordinàriament fi que tenen les 

7.- El receptari d'Avisos, y instruccions per lo principiant cuyner. edició a cura d 'Isabel Juncosa, 
Barcelona, Akribos, 1988, incorpora un relleno fet amb escarola i "alvergínias". 
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persones d'aquesta comarca en els afers del paladar. El cert és, en efecte, que 
el relleno amb pomes camosines és una mica embafador. És massa dolç. Fet 
amb pomes agres, perd la dolçor i es converteix en un plat lleuger -la poma 
agra sol ésser petita i rodoneta- que dissenteix notòriament del greix dels 
dinars de festa major. Aquestes combinacions contradictòries són el que donen 
gust a la vida. La cuina és feta d'aquestes menudes i impressionants nuances. 
El relleno, fet així, refresca la llengua i dóna un gust tombant a les coses. És el 
puntet de llum enmig de la pesadesa de les festes majors. 

Hom agafa les pomes, doncs. Si pot ser, agres com ací a l'Empordà. Hom 
les fa bullir amb sucre. Hores. No ve mai d'una hora. Aquest és un avís que jo 
donaria per sempre més a totes les persones que es dediquen a les arts mera
velloses de la cuina i que pretenen que els fem l'honor de menjar a les nou, 
que no s'hi posin a les deu. El relleno, el misteri del relleno, el gran misteri del 
relleno -que és molt més important que tots els misteris de Hollywood- és 
que estigui hores al foc. Una part del líquid s'evapora mentre l'altra es concen
tra i precipita en dolçor. El relleno es pot servir fred o calent. Hi ha hagut mol
tes discussions sobre aquest fet. El re/leno, al meu entendre, ha d'ésser servit 
fred; gelat, és una delícia. Encara perd més dolçor. La carn, desfeta, de les 
pomes és una compota perfumada, d'una entrada que no es pot aguantar. Si el 
relleno fos un plat francès tindria una consideració mundial. Més modestos, 
hem de declarar que aquest plat magnífic no ha pogut passar d'un plat de festa 
major de pagès. 

L'ascendència del relleno és barroca, al meu entendre. És un plat posterior 
al Concili de Trenta. Vol pau , indica pau, no compagina ni amb bandits, ni amb 
cavalls feudals, ni amb negrors romàniques. La poma de relleno no és pas la 
poma de la discòrdia - perquè quan hi ha discòrdia no hi ha pomes- sinó que 
és la poma de la pau. Els altars barrocs -n'hi ha tants a Catalunya i sobretot a 
l'Empordà- són plens de penjarelles de pomes de relleno. La poma de les 
colles de pomes de relleno. La poma de les columnes salomòniques, esculpida 
en fusta, sembla, en efecte, tenir la qualitat de la poma de relleno. 

S. PAU 'tURTEW. 



SOBRE EL MOT 
"STOCKFISCH" 

255 

"Ésser sec com un bacallà" 

EN LA CARTA1 QUE ANEM A lLEGIR, DATADA EL 19 DE FEBRER DE 1915, EN LA QUAL PERE 

Barnils i Giol (Centelles, Osona 1882-Barcelona 1933), filòleg i foneticista, aplega
dor de materials per al Diccionari General de la Llengua Catalana i coHaborador 
del Butlletí de Dialectologia Catalana, va adreçar a Joan Masó Valentí (Girona 
1883-1973), el quart dels onze germans de la nissaga gironina Masó, farmacèutic, 
impressor, fotògraf i excursionista, que llavors treballava, a hores perdudes, 
omplint qüestionaris per a les oficines lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis 
Catalans, apareix entre altres temes l'esment del mot "stockftsch", que Barnils, en 
una data imprecisa, tenia localitzat a la vila marinera de Cadaqués. Barnils adscriu 
la difusió del mot a la immigració, quan més aviat hem de pensar en el comerç i 
l'intercanvi. Joan Coromines explica en el seu DECAT que el mot "peixopalo" és 
pres del castellà antic pexepalo, del lleonès 'peix' + palo 'fusta", ja que, abans de 
dessalar-lo, es presenta dur i tibat com una post. El Dicdonari Labèrnia del segle 
XIX recull, sense cap explicació: "peixopalo", 'pez palo'. 

El mot "estocfix" és un germanisme que el Diccionari de la Llengua dóna com 
a sinònim de peixopalo. EL DCVB recull, en canvi, "estocaftx", com a "bacallà asse
cat sense salar-lo". El peixopalo, que entrava en la confecció de molts plats popu
lars de l'Alt i Baix Empordà, en la cuina quaresmaF de moltes cases, apareix docu-

1.- Aquesta carta es troba entre una col·lecció de separates de les seves pròpies obres que el filòleg 

Antoni GRIERA I GAJA (1887-1973) va regalar a la biblioteca de la Catedral de Girona. 
2.- L'escriptor cosnunista Miquell TORROELLA I PLAJA, natural de Fitor, ha deixat escrit en un recull de 
proses de 1907 C= de Casa (E. R. Edicions Catalanes, 1983, pàgs. 44-45), que després de carnestol
tes ... "comensa la penitència o millor dit l'estalvi, y garrotades ab l'escodella d'oli, bacallà, tripas del mateix, 

pixo-palo y fesolas. Ab un menú si fa o no fa igual tots los divendres de las set setrnanas, barreixanthi una 
qu'altre menjada de cargols;- el peix a més d'anar car no se'n pesca en aquestes montanyas ... ". 
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mentat al DCVB en una obra de Salvador Espriu, escrita en la immediata postgue
rra. És possible que, a Cadaqués, aquest mot fos introduït pels nombrosos nave
gants, sobretot francesos i italians, que mantenien rutes comercials amb aquest port. 
Els italians coneixen aquest producte amb el nom de "stocaflsso". A França l'"stock
fish", que no ha variat de nom, era, des de la Baixa Edat Mitjana, un plat estimat, 
especialment a les regions de Rouergue i Quercy. En aquella zona tenien lloc 
importants mercats de llana, i hi acudien comerciants noruecs, que hi portaven 
aquell producte per a les seves transaccions tèxtils .3 Com que també era conegut al 
llenguadoc i Provença, no ens ha d'estranyar que anibés fins Catalunya. 

És difícil saber del cert des de quan es coneix, entre nosaltres, aquest 
bacallà, base del famós "niu" i altres plats populars molt apreciats pels tapers i 
gent de mar. En la gavella del peix salat de Palafrugell (14 de gener 1779) apa
reix aquest mot. L'arrendador estava obligat a tenir la gavella proveïda de 
"bacallà, peixopalo sech i remullat", entre altres gèneres. Llàstima, però, que l'a
rrendador no ens indiqui on l'anava a comprar, ni quines rutes seguia aquest 
peix sec fins arribar a Palafrugell . 

El text 
Institut d'Estudis Catalans I Secció Filològica I Palau de la Diputació, Barcelona 
Barcelona 19 de febrer de 1915 
Sr. Joan Masó Valentín [sid I Girona 
Molt senyor Nostre: Acusem rebut de la seva atenta lletra del 16 del corrent, 

satisfent a la qual ens plau comunicar-li: Que sempre que es presentin qüestio
naris com el de les vinyes als quals el coJ.laborador no pot respondre pels motius 
que V. adueix, és convenient retornar a les Oficines el carnet (o almenys unes 
quantes fulles, sense olvidar la primera) indicant la no existèncitt de la matèria a 
la qual es reporta el qüestionari. Això de passada que contribueix a no entrete
nir de manera ordenada del treball col·lectiu, és un gran argument i una gran 
orientació per jutjar de la vitalitat i extensió geogràfica de les paraules. En aquell 
cas, les cèdules sobrants al coHaborador podran servir per anotació de suplement 
si es presenten casos en què el plec ordinari que enviem no fos suficient. 

La paraula "Stockfisch", que ja recullírem també a Cadaqués, és un punt fosc 
que deurem estudiar en la seva història de la inmigració quan sigui hora. La 
llengua té coses verdaderament sorprenents. 

Tot agraint-li el seu interès i bona voluntat per la Obra del Diccionari, ens 
repetim de V. Afms. ss. ss. 

(Per la Direcció de les Oficines del Dicc.) 
P. Barnils 

3.- Sobre la història i preparació d'aquest peix sec, llegiu el treball de Julian PITI-RIVERS, "El 'stock
fish"', dins La cocina de los antropó/ogos, Tusquets Editors, Barcelona, 19n, pàgs. 31 i ss. 
4.- Subratllat a l'original. 
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"Ocellet, no facis niu 
a prop de frare, forn ni riu" 

EL PERIODISTA PALAFRUGELLENC SANTI MASSAGUER, EN UNA CRÒNICA PUBLICADA AL DIARI 

El Punt, de Girona (16-6-98), reivindicava la divulgació sistemàtica i permanent 
en totes les mostres gastronòmiques a celebrar "des niu" o "del niu", el celebè
rrim plat• d 'hivern, barroc i fantasiós, que sempre sorprèn, l'origen del qual es 
perd en el temps per manca de documentació, i que hom creu tipícament pala
frugellenc, encara que també era conegut i degustat a Begur, Sant Feliu de 
Guíxols o la Bisbal. Quan en dies de lleure es reunien en algunes barraques 
del terme caçadors i mariners per tal de fer-hi algun àpat amical, tothom hi 
aportava productes de la seva especialitat, una combinació de mar i munta
nya. De ben segur que la presència de tords i colomins aixoplugats sota uns 
flocs gelatinosos de peixopalo li procuraren aquest nom. D'aquí aquesta hete
reogeneïtat d'ingredients que encara sorprèn, i que han convertit la fórmula en 
un plat literari. Les vicissituds i les exceHències d'aquest guisat o pastís gas
tronòmic d'hivern, en el qual el sofregit té molta importància, han estat minu
ciosament narrades per acreditats escriptors gastronòmics com ara Josep Pla, 
Néstor Lujan, Josep Lladonosa, Manuel Vazquez Montalban, Marató, Pere Bahí 
i Jaume Fàbrega, entre molts altres, motiu pel qual no m'estenc gaire a fer-ne 

1.- ARION, El niu, "Revista de Palafrugell", gener 1970, núm. 96, pàgs. 13-14. Josep SALVATELI.A, El 
niu, plat de tapers. Un testimoni històric, "Revista de Palafrugell", gener de 1999, núm. 63, pàg. 5. 
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la glossa. Més o menys tothom està d 'acord que és un plat de fantasia, senzill 
i modest en un començament, que després es va anar complicant, arrelat en 
una cuina econòmica, amanit amb uns ingredients que abans eren a l'abast de 
tothom, com la tripa de bacallà, l'ou dur i les patates, paradigma de la combi
nació d'elements diversos. Com explica Gaziel ell913, el bacallà anava a pes
seta el quilo, i era un peix apte per a totes les economies. No se sap com, però 
el plat --com la construcció d'un niu- agafà un cert barroquisme, perquè en 
el niu per a rics s'hi van incorporar la sípia o el calamar, i els ocells de ploma 
(tords, colomins), fins aixecar una petita construcció, que es menjava com un 
plat únic en els fonaments del qual hi havia el peixopalo, les tripes de bacallà, 
el tapís de patates, el sofregit de ceba i l'allioli. En el del mig: el colomí sen
cer, ou dur, lligat amb allioli negat; en el de dalt: sèpia o pop, pèsols, salsitxes 
i menuts de pollastre. 

Tot llegint un receptari vigatà manuscrit dels segles XVII i XVIII , que es con
serva a l'Arxiu Episcopal de Vic, vaig trobar aquesta recepta de terra endins que 
passo a transcriure, de la qual respecto l'ortografia i la sintaxi originals. La seva 
lectura em va esperonar a escriure aquesta nota, en un intent de fer un exerci
ci de culinària comparada per tal d'aprofundir en el geni de la nostra cuina, 
sense, però, voluntat polèmica. La fórmula que anem a llegir, més especiada 
amb canyella, pebre i safrà, conserva més d'un paraHelisme amb el niu empor
danès que no podia passar per alt. Els dos plats guisats contenen tripa, ocells, 
ou dur o deixatat i allioli. En la preparació del plat a l'Empordanet hi sovinte
jen les salsitxes o morro de vedella, i aquí hi ha peu de porc. En canvi, en 
aquest suposable niu muntanyenc hi són absents les patates i el sofregit, i no 
s'explica la col·locació de les aus. En aquest, però, les tripes de vedella substi
tueixen les de bacallà , ja que a segons quins llocs eren difícils de trobar. 
Algunes receptes empordaneses donen també la presència d'all , julivert i ceba. 
En les dues receptes hi ha la voluntat de formar alguna cosa adjuntant-ne uns 
materials diversos. 

Comentari 
De primer les tripes de vedella s'han de bullir amb un peu de porc que 

aporta gelatina a la mescla, juntament amb un capó, una gallina, i un tros de 
carn salada que prefiguraria la tripa del bacallà. Una vegada les tripes són cui
tes i tallades es posen fent un sostre a una base de pa torrat prim que absor
beix el caldo, juntament amb una picada d'all i julivert, i un pols de formatge. 
A continuació es fa un segon sostre amb pa torrat i altra volta la tripa menuda 
amb una picada de pinyons i espècies. Es deixata tot amb rovell d 'ou i una 

2.- Una fórmula semblant la trobem reproduïda en La cuynera catalana (1851) amb el títol: Tripas 
de altre modo. 
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cullerada d'allioli per tal de relligar els ingredients heterogenis, entre els quals, 
com hem vist, hi ha el pollastre o gallina, i un peu. Es barreja tot amb un suc 
caldós del guisat i es fa bullir. Quan surt a taula s'hi posa al damunt sucre i ca
nyella picada. 

La recepta 

Recepta per fer un guisat de tripas de vade/lal 
Prima pren la quantitat vulles de tripas ben netas, y rentades, y las posaras 

a bullir, junt ab un peu de tossina, un capó o gallina, y un bossi de carn sala
da; y després de cuitas de tallaran a pedasets; y se aparellaran prenent pa torrat 
prim fent-ne un sotre xucant-lo ab caldo; y desobre un sostre de tripas a talls, 
y alls, y julivert, tendres, trinxats, molt menuts, y un pols de formatge rellat; y 
després altre sostre de pa torrat, y després si vols pots fer altre sostre del modo 
dit; després se pren una porció de pinyons y se pican bé dins lo morter, y se 
posa clavells, canyella, pebre, safra, y se deixata tot ab los rovells de ou que 
apareixera junt ab alguna cullerada de all y oli, y se mescla tot junt, y se dei
xata tot ab lo caldo, y se tira sobre la sopada, y se fa bullir, y al portar-ho a 
taula s'i posa sucre y canyella picada dessobre . 

. ,. 
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DIETES 
PER A MALALTS 

"Si co.l malalt que.! metge lo fa cen 
que no.s pot fer que de la mort escap" 

AUSL.\5 MARCH 

DE SEMPRE ELS MALALTS HAN MERESCtJT UN TRACfE DE FAVOR, UNA DIETA PARTICUlAR QUE HA 

de procurar equilibrar el desig gastronòmic del plaer que provoca qualsevol 
menjar amb la sobrietat i la raó que els dicta la pròpia experiència o els con
sells que els dóna el metge. En cas de malaltia, la temprança obligada del 
moment ens força a escolir unes menges senzilles, sensibles i artesanes, sem
pre imposades pels factors socioeconòmics del moment. Els brous, els quarts 
de gallina, 1 el xai i les verdures constitueixen els queviures principals que 
entren en aquestes dietes. 

Ens trobem a València, l'any 1415. Un vilatà de Xiva va a caçar unes perdius 
que la Universitat comprarà per al senyor rei, ja que es troba molt delicat de salut, 
i aquests ocells són una menja delicada, apta per a estómacs de sang blava. 

" ... an Johan de Millar, de la vila de Xiva, per preu dels quals d'aquell com
prí quatre parells de perdius per ops del senyor rey, per ço com lo dit senyor 
rey, estant malalt, ací me havia manat de paraula que jo li fes caçar perdius e 

1.- Don ]osef Torras y Pelliser, gobernador militar y política interina de los corregimientos de Gerona 
y Figueras, dictà un ban, en un full solt, sobre diverses ordenacions ciutadanes entre les quals n'hi una 
que fa referència als venedors de quarts de gallina per a malalts: "Núm. 23. Los vendedores de cuar
tos de gallina, que sirven para los enfermos, podran comprar a todas horas en Ja plaza del mercado, 
y no en otro parage de los límites de esta ciudad los capones y gallinas, que se necessiten para el 
público abasto." ( AHAG, 1.4.3.2. , lligall 2). 
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de continent que fossen preses les fes degollar e cascun dia o un dia per I 'al
tre li 'n compràs, que ha rahò de III sous lo parell fan XII sous. "2 

L'estiu del 1434, l'abadessa del convent de Santa Clara de Vic anota en el 
diari la compra uns pollastres per al pare ministre perquè en aquells moments 
es trobava malalt: 

"Compro pel Pare Ministra quan fou malalt 11 parells de pollastres e 11 olles 
per cuinar e una onça de suera. "3 

En qualsevol convent hi havia un espai destinat a malalts i convalescents. 
En el "Llibre del convent dels caputxins d'Olot"; d'entrades i eixides, un frare 
apunta despeses per als malalts: "congre sech; per tres fanegas de sal; per 
sanch; freixuras y quatre peus; per cansalada; per xerigot per fra Fèlix." El xeri
got de la llet, la part més aquosa, separada en el procés de coagulació, es dona
va també als malalts de l'Hospital de la Santa Creu de Vic. 

Repassant els comptes de l'hospital de Tossa de Mar hi hem trobat aquest 
apunt a favor dels pobres malalts d'aquest hospital. L'administradora rep galli
nes, pollastres, arròs i fideus tal com ho han ordenat el metge i el cirugià per als 
convalescents: "Dich jo Llucrècia Robira, hospitalera, que confesso haver rebut del 
reverent Thomas Joana, com a administrador del nou hospital de la vila de Tossa, 
la suma de quaranta quatre lliuras dotse sous y nou diners, dich 44 Il. 12s. 9 d. 
qual partida és per lo gasto menor, a saber 2 gallinas, un pollastre, vi, arròs, fideus 
y demés han ordenat metxe y sirugia, tot a favor dels pobres malalts del dit hos
pital en tot lo any 1807, y perquè cònstia, y diu no saber escriurer la dita Llucia 
(sic) Rovira o firmo jo Fra Sebastià Mont, dominico, en sa presencia y consenti
ment, en Tossa als 28 janer de 1808. Per duplicat. Fr. Sebastïa Mont, dominico."5 

De l'Hospital de pobres de Canet, també he anotat aquests apunts que par
len del principi de salut. La carn de gallina i la de moltó són les menges més 
recomanades per recobrar les forces: 

1827: "A la vella Núncia, malalta a casa seva i atesa la seva gran misèria se l'ha 
atesa a casa seva durant 5 dies amb carn, gallina, pa, vi, arròs i altres 'frioleres'." 

1834: "Entrat malat per ordre del metge en Josep Mas, casat i des d'avui ha 
començat a prendre 6 unces de moltó. "6 

2.- Francisco A. ROCA TRAVER, El tono de vida en la Va!encia medieval, "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura", Vol. LIX, gener-març de 1983, pàg. 67. 
3.- El diari de les despeses d'una abadessa del convent de Sama Clara de Vic (1432-1442)" dins lluís 
ORRIOLS MONTSET, Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1993. pàg. 34. 
4.- Valentí SERRA DE MANRESA, Els caputxins de Catalunya, de l'adveniment borbònic a la invasió 
napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814), Facultat de 
Teologia de Catalunya - Editorial Herder, Barcelona, 1996, pàg. 116. 
5.- AHIB Comptes de la Administració del nou Sant Hospital de la present vila de Tossa que dóna lo 
reverent Tbomas joana, prebera, com administrador en lo any 1805. Fons patrimonial Sabater de 
Calonge, fol. 8. 
6.- Pere MATAMALA CASTANYER, Hospital de pobres de Canet, Canet de Mar, 19?, pàgs. 37-38. 
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El 1733, a Sant Feliu de Guíxols, es produeix una epidèmia gripal que afec
ta bona part de la població. Com que ens trobem en temps quaresmals, i el peix 
fresc que pesquen els pescadors va molt car, i l'han de vendre per subsistir, es 
veuen obligats a menjar aliments de poca substància, fet que encara agreuja 
més la situació. 

Un cronista anònim ho explica així: "apenas hi ha persona que poch o molt 
no patesca, haya patit tal dolencia y segons comuna opoinió (sic) ocasionat que 
complicats ab los aliments coresmals de poca substancia com lo bacallà , tonyi
na, arengades, ous y verdures, pues es tant poch lo peix fresch que se trau del 
mar que los pescadors lo venen lo més inferior a raho de 4 s, y lo millor de de 
7 s, y més encara la carnissera."' 

En una Llibreta de comtas e de notas ... de jo Climent Torrent,8 redactada el 
1772, provinent de Ribes de Freser, en la qualla gent del mas anotava els seus 
quefers diaris, ens sorprèn trobar-hi aquesta nota sobre l'alimentació d'un noi 
que feia un règim per una causa que se'ns escapa. La dieta suposa una ali
mentació continuada de brous de pa, caldo, poma, aigua de Ja font , etc.: 

"Per lo noy ... a les set caldo ... a las nou brou de pa; a las onsa lo dinà anma-
llat y poma ... y aygua de la fon ... A la una brou de pa, a las tres la medisina, a 
las sinch caldo. A les deu la sopa com al dinà .. . Des de la set del bespra fins a 
las quatra del matí dos baga das brou de pa u una (sic) caldo." 

El dietari d'un malalt 
En les notes i dietaris de la família Fina9 de Palafrugell hi ha consignades 

diverses notes sobre l'alimentació de dos malalts, escrites amb un cert rigor 
empíric. Són capítols d'una història de la vida privada que té el seu encant. A 
la fi del segle XVII, un metge anònim redacta aquesta ordre en la qual s'espe
cifica el que s'ha de donar per esmorzar, dinar i sopar a un familiar d'aquesta 
casa: escudella de polla, un rovell d'ou, brou de polla amb verdures, poma 
cuita adobada amb sucre, etc.: 

"De matí, una hora alt lo sol, li donaran a dinar10 d 'esta manera. Posaran un 
quarter de la polla a coure y faran sols una preseta, 11 que en sia plena una escu
della d'estes de festa. Y aprés procurarà en menjar de la carn lo que puga. Y 
cas que no puga menjar de la carn, se veurà un rovell de ou. Y aprés beurà. Y 
aprés menjarà alguns grans de dregea o carabasat y tornarà beure, si voldrà, 
altra vegada. 

7.- Àngel JIMÉNEZ, Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
1997, pàg. 129-130. 
8.- Agraeixo a Miquel Sitjar la coneixença d'aquesta nota. 
9.- Estudi, edició i notes a cura d'Enric Prat i Pep Vila, Ajuntament de Palafrugell, 1998. 
10.- Antigament, el dinar era el primer àpat del dia. 
11.- 'Una tasseta '. 
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A mixdia li donaran berenar12 de una poma cuita ab sucre adobada y alguns 
grans de drigea. 13 Y aprés li donaran una bona tasada de beure. 

Lo sopar l'i faran de un quarter de polla y li faran una preseta de caldo molt 
xiqueta y li bulliran unes quantes lletugues o caps de carabases o alguna mana
da de borraijes, la una cosa d'estes tres o altre. Y couran y adobaran per 
ensiam,14 adobant-los-i ab vinagre y sucre. Aprés menjarà algun poquet de la 
carn y beurà dos vegadas, si vol. 

A mija nit menjarà un basí de poma, no molta. O, si vol, bega un rovell de 
ou; y bega un poquet y bastarà. 

De matí, a punta de dia, pendrà los eixarops fets d'esta manera, so és que 
del brocal pendran una escudelleta, y aprés pendrà, de la ampolleta que por
taran, tres o quatre cullarades. Y mesclar-o-an tot15 y faran tibiar sobre una cape
ta; y tibiet la y daran. Y si aprés pot dormí, serà bé. Després li donaran al cap 
de tres hores lo dinà, com tinch dit. Y així per cada matí, ab est ordre, fins estí
gan acabats los eixarops; y lo dia que acabarà avisaran. 

Esta nit se li tenen de donar una dotsena de ventoses seques per les anques 
y espalles y per la esquena." 

Ja al segle XIX en el dietari de Joaquim Fina (1817-189S) figuren unes notes 
de 21 d'abril de 1866 a través de les quals resseguim el curs d'una malaltia inde
terminada. La vida i la dieta que se serveix del malalt és anotada fil per randa. 
El text del XVII, com el del XIX, permet caracteritzar la dieta dels malalts de l'è
poca. Són àpats fets amb horaris molt precisos, incrementats encara, a vegades, 
amb berenars i altres requisits molt abundants: sopes, brous de pollastre, pollas
tre, xocolata, recuit, pa amb mel, aigües, bescuits sucats amb vi blanc, etc. 

En dono un tast: 

"El dia primer maix, a las 7 ha pres xocolata y ha menjat un recuit. Y a las 
12 ha vomitat y no ha pres píndolas de ninguna clase. Y a las sis ha menjat 
supa [sic] y un poc de pullastre. Y a las 7 ha vomitat, però sembla que no ha 
pas vomitat tot lo que ha menjat. 

El dia 2, el dematí, ha pres xocolata sens ganas. Y a las 12 ha menjat sopa 
y pullastre de gana. Y a las S ha vomitat y luego se ha pusat al llit. Y a las 10 
li he dunat una tasa de sopa y a las S del matí li he dunat altre tasa. 

Dia 3 maix. Ha dinat a las 12 y a la una ha vomitat y se ha pusat al llit ab 
un poc de mal de cap. Después li ha pasat y tenia molta gana, y a las set ha 
pres xicolate y ha begut un bas de aigua de alfàbrega y después ha menjat pa 
ab mel y se ha deixat de menjà ab .molta gana. 

12.- El berenar era en alguns llocs el nom de l'àpat del migdia. 
13.- 'Dragea'. 
14.- 'Amanida '. 

15.- 'I ho mesclaran tot'. 
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Dia 4. Ha pres xecolate. A las 6 ha begut un bas de aigua de alfàbrega y ha 
menjat un poc de pa sucat de mel. Al mitxdie sopa, una cuxa y altre tall de 
pullastre. Y a las set sopa y después de uns ratos un biscuit sucat ab bi blanc. 
Y ha pasat un die molt alegre. 

Dia 5. Ha pres xecolate a las 6 2/4. A las 8 y 1/4, un poc de mal de cap. A 
la una, sopa y pullastre. Y a las nou ha pres sopa y después un bascuit sucat 
ab bi blanc. Se troba molt tranquilo. 

Dia 6. Ha pres xecolara y a las 10 se ha llebat. A las 12 ha dinat y a la una 
ha tingut un cap-rodo, ha caygut, y ha quedar asenrar ab una cadira y ha vomi
tat y se ha pusat al llit ab més fret que los demés dias, el mal de cap més fort. 
A las 9, sopa y un ou cuit al caliu y encara té mal de cap. ·És el dia que lo trobo 
més abatut, y el mal de cap li ha durat tota la nit. 

Dia 7. A las sis, xecolate. A las 12 sopa y culomí ab patates, ab molt gust. 
A la tarde, xecolata ab melindros, aigua de alfàbrega. A las nou, sopa y un bes
cuit ab bi blanc. Abuy se troba molt animós. 

Dia 8 maix 1866. A las 6, xecolata ab turrada. A las 12, sopa y culomí ab 
patatas. A las 4, xicolate ab malindros. Dematí y tarde, detràs del xicolate, aigua 
de alfàbrega. Y a las 9, sopa y un bascuit sucat ab bi blanc. No tenia gana y ara 
diu que se menjaria un bou. 

Dia 9. A las sis, xecolata y aigua de alfàbrega. A las onsa y mitja, sopa, culo
roí rustit y ansiam y un bascuit sucat ab bi blanc. A las 5, xecolata ab melin
dros. A las 9 del vespre, sopa y dos bascuits sucats ab bi blanc y a la tarde ab 
al xecolate aigua de alfàbrega. El dia, tranquilo." 
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NUTRICIÓ 
I ALIMENTACIÓ DE NENS¡ 

"Infant i poll, mai està sadoll" 

ELS RÈGIMS AIJMENTARIS DEL PASSAT, DELS QUALS ESTEM DONANT A CONÈIXER ALGUNS CAPÍTOLS 

esparsos, em permeten acostar-me, ni que sigui de passada, a la nutrició i ali
mentació dels nens. Parlem de nutrició i alimentació perquè de primer un nadó 
assimila uns aliments energètics per seguir creixent. Més endavant, fruit d'un 

1.- Agraeixo a l'amic Miquel Borellla coneixença d 'algun llibre d'aquesta bibliografia: Philippe ARlES, 
El niño y la familia en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987. Miquel BORRELL SABATER, Néixer per a 
morir. Orfes, dides i hospicians al set-cents gironí. Tesi doctoral, UDG, 1994. Damià CARBÓ, Libro del 
arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y de las paridas y de los niños, 
Mallorca, 1541. ERASMO de Rotterdam, De civilitate mornm puerilium, 1530. Traducció castellana 
d'Agustín GARCÍA CALVO, Ministerio de Educación y Ciencia, 1985. josep HERNANDO I DELGADO, 
L'alimentació làctia dels nadons durant el segle XIV Les nodrisses dides a Barcelona, 1295-1400, segons 
els documents dels protocols notarials, "Arxiu de Protocols", XIV, 1996, pàgs. 39-157. Alejandro VARGAS 
GONzALEZ, "La beneficencia infantil de la Barcelona del sigla XVIII. El Hospital de Nostra Senyora 
dels nens orfens", PrimerCongrésd'HistòriaModerna, Diputació de Barcelona, vol. 1,1984, pàgs. 627-
633. [Entre 1719 i 1723 un terç de la despesa anual se n'anava en beguda i alimentació: "Los alimen
tes b:í.sicos, y que aparecen casi todos los días, son el pescada (especialmente bacalao, congriO', atún, 
sardinas y arenques), pan, arroz, nabos, alcachofas y algo de vino. Tras éstos aparecen frutos secos, 
fideos, alubias, guisantes, miel y mas de una 'escudella'. Ya en tercer lugar, y muy escasamente, encon
tramos frutas (naranjas, manzanas, uvas), huevos, bizcocho, sémola y came (de cerdo o gallina). En 
ningun memento hallamos leche ni ortalizas." Els menús eren deficients en vitamines i minerals i pro
vocaven molta mortaldat]. 
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ambient social determinat, intervenen en la seva alimentació altres factors socio
econòmics diversos. Els estudiants/ els aprenents,3 els eclesiàstics joves, els fills 
dels casals nobles4 i de reis,s els orfes ... són altres col·lectius sobre els quals 
encara no tenim una informació prou contrastada. 

En diversos passatges de l'obra narrativa de Llull , datada al segle XIII , que 
ens ofereix un ampli ventall de la societat d'aquell temps, trobem referències a 
l'alimentació de Blanquerna, fill d'Evast i Aloma. Per la seva condició d'infant, 
Blanquerna no podia sinó menjar sopes de pa mullat amb llet, i altres viandes 
trinxades: 

"En tot aquell any que nasqué Blanquerna, altra vianda Aloma no donà a 
son fill sinó tal solament la let, car per defalliment de fort digestió, los infants 
en lo primer any no poden coure ni digerir les viandes altres, com són sopes 
de pa mullat ab !et o oli que hom los dóna, o altres semblants viandes que hom 
los fa menjar per força. "6 

Els nens tampoc no podien beure vi que fos massa fort, ni menjar salses 
molt condimentades: 

"De totes coses de menjar fon Blanquerna acostumat e vedat de menjar, per 
tal que natura no s'habituàs en ell a una vianda més que a altra. E fon-li vedat 
lo vi fort e lo massa amerat, e forts salses qui destrueixen la calor natural. "7 

En aquell món mediterrani no hi havia costum d'esmorzar. Només alguns 
nens, vells, malalts i els que feien d'escarràs es procuraven una dieta suple
mentària. Evast es queixa a Aloma perquè li ha preparat un gran esmozar de 
carn rostida i un pastisset per anar a escola: 

"Un dia s'esdevengué que Aloma donà a son fill Blanquerna, ans que anàs 
a l'escola de matí a almorzar, carn rostida, e depuix li donà un flaó que menjàs 

2.- • A missa dita , sempre en ftla , baixàvem al menjador. L'esmorzar era d'un clericalisme acabat; con
sistia en una xicra de xocolata a l'espanyola, un vas de cafè amb llet, una llesca de pa i un vas d'ai
gua. La xocolata era molt provincial, i hi alternaven les marques de Banyoles amb les de la Trapa; era 
considerablement terrosa, d'un espesseïment desmesurat, d'un color rogenc-ocre esblaïrnat." Josep 
PLA, Girona. Un llibre de records, Destino, Barcelona, 1976, pàg. 81. 
3.- Ordenances del gremi de terrissers de Breda de 1777: "Ninguno podra ser adrnitido para mance
bo alfarero, que ·no se haya primero ejercitado en el arte por espado de tres años en casa de alguno 
de los maestros del gremio, durmiendo, comiendo y asistiendo en ella el expresado tiempo." jaume 
COLL CASTANYER, Breda històrica t actual, Editorial Montblanc, Granollers, 1971, pàg. 339. 
4.- josep Maria de SAGARRA, a les seves Memòries (Selecta, Barcelona, 1986, pàg. 969), ens detalla, 
amb aquell estil inconfusible, com eren els berenars d'un noiet de casa bona. 
5.- Quan Ramon Muntaner fa un viatge a Perpinyà per custodiar l'infant Jaume, fill de Ferran de 
Mallorca, (1315) que llavors tenia quaranta dies, explica com eren les dides que tenia el nadó: "E l'in
fant havia bona dida e ben complexionada, qui era de Catània, qui el nodria molt graciosament; e 
menys de la sua dida, jo n'haguí d 'altres dues, qui ab !urs infants mis en la nau, per ço que si la una 
fallia , que les altres fossen aparellades; e per ço les hJ mis ab llurs infants, estrò ops les haguessen." 
6.- Ramon LLULL, Obres Essencials, vol. 1, Selecta, Barcelona, 1957, pàg. 126. 
7.- Obres Essencials, vol. 1, Selecta, Barcelona, 1957, pàg. 126. 
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en l'escola, si li venia sabor de menjar. Quan Evast, son pare, ho sabé, reprès 
en gran manera a Aloma, e dix-li que als infants no deu hom donar a almorzar 
de matí sinó pa tan solament, perquè no s'avessen a ésser golós ni lépols e per
què no perden la sabor de menjar en taula quan és hora de dinar."" 

Francesc Eiximenis en el Llibre de les dones (1386?) palesa una gran preo
cupació per l'educació de les filles, l'alimentació dels nens dels prínceps, per
què no se'ls donin uns nutrients que no els pertoquin per l'edat: 

Què deu hom dar a menjar e a beure als infants petits dels prínceps, e en 
què.ls deu hom exercitar, ne com informar en costumes. "En lo començament 
no.ls deu hom dar vi a beure mentre usen la Jet, car dixeren que açò és gran 
disposició a malalties, especialment a lebrosia; e.ls deu hom nodrir ab menjars 
de coses mols e humils. "9 

Uegint el Víta Christi d'Isabel de Villena (1430-1490), la primera escriptora 
de la literatura medieval catalana, obra en la qual narra de forma acolorida 
diversos passatges de la vida de Jesús, vaig apuntar-me aquesta nota realista del 
viure quotidià. En el capítol Com la Senyora desmamà lo seu amat fill, explica 
com la Mare de Déu va donar de mamar al seu fill fins que tenia tres anys, per
què la pobresa no abastava per donar-li una mica de pa. Un contemporani 
d'Isabel de Villena, Jaume Roig, explica a l' Spill com moltes dones envien els 
seus fills a dida: "dides hi lloguen I sos fills alloguen." 

El tema del didatge és una font privilegiada per conèixer l'alimentació 
maternal i altres pràctiques socials de l'època. En l'elecció d'una dida interve
nien factors mèdics i socioeconòmics diversos. Les referències que en surten en 
protocols notarials, en arxius hospitalaris 10 i en la correspondència privada 11 són 
constants. En unes ordinacions municipals gironines de 1358 conservades a 
l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols llegim que cap dona no podia alle
tar ni alimentar el fill d'una jueva: 

"Encara: que neguna ffembre crestiana no alet ne don a menjar a negun 
infant juheu, sots pena deC sous a cascun e per cascuna vegada."' 2

· 

8.- Obres Essencials, vol. 1, Selecta, Barcelona, 1957, pàg. 126. 
9.- Francesc EIXIMENIS, Lo libre de les dones. Edició de Frnnk Naccarnto, Curial-Universitat de 
Barcelona, 1981 , I, cap. 562, pàgs. 213-215. 
10.- Reglament de l'Hospital de Puigcerdà: "A los hijos espúreos que se presenten, se procurara que 
se les administre tan pronto como sea posible el sacrnmento del Bautismo, y se buscara una mujer que 
les dé de mamar." (S. GALCERAN VlGUÉ, Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, Fundació Vives 
Casajuana, Barcelona, 1977, pàg. 159). 
11.- En una carta de 17 de juny de 1805, datada a Sabadell, sorgeix el tema de l'alimentació d'un nadó 
en una consulta de metge: "Lo noy que V.M. visita, y que al present està en dida, sia per les dents que 
posa, sia per un visi de la llet que mama, s'enflaqueix .. . " M. A. VIDAL COLELL, "Florilegi epistolar del 
segle XVlll", dins MisceHània d'Homenatge a Enric Moreu-Rey, vol. III, Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1988, pàg. 329. 
12.- Fot. 8v. 
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No sempre la professió de dida estava ben vista. Al Methodo de criar las 
criaturas de llet, traducció catalana de l'obra del metge italià Baldini, impresa a 
Paris el 1786, llegim aquestes observacions sobre el didatge que posen en 
entredit la preparació i la vàlua d'aquestes noies. Ho explica en un capítol: "De 
las perillosas conseqüències que resultan de fer criar o alletar los infants per 
didas. "13 Sovint aquestes noies no cuidaven gaire la seva higiene personal, 
bevien molt, els encomanaven malalties, etc. Tampoc no s'aconsellava donar als 
nadons sucre i confitures perquè els era perjudicial: "És un gran abús lo donar 
als recents nats cosas de sucre, pues fan la més viva impressió sobre lurs entran
yas y los posa molt sovint dins un estat convulsiu: és per esta rahó que Emutller 
pensa que tot lo que pot anomenar-se confitura fa molt malt a las criaturas." 

Exercien la professió dones solteres, maridades, jueves i esclaves lactants. A 
més de donar-los menjar, rentaven les criatures i en tenien cura. Moltes vega
des els contractes donen compte de la duració del servei i dels compromisos 
de les dides. En els hospitals de beneficència del segle XVIII la professió de 
dida era una sortida per a moltes mares solteres que hi anaven a desocupar. 
Llegim aquestes anotacions de principi del segle XIX de l'Hospici de Girona. La 
majoria eren noies de la rodalia de la ciutat, filles de pageses i de menestrals: 

Estat de lo que se ha satisfet per salaris de las didas dels expòsits desde 18 
julio/1813 a 31 del dit. Receptor josep de Ferrer.·'4 

Maria Rosa Garrigas de Sant Julià de Ramis. Pagat a Maria Rosa Garriga de 
Sant Julià de Ramis tres mesos didatge del expòsit que lacta en 19 abril1813, a 
rahó de sich pessetas al mes. Consta en lo llibre de Didas fol.187 ... 5 11. 12 sous 
6 diners 

Rosa Barris de Rupià. A 21 juliol 1813 pagat a Rosa Boris de Rupia sis mesos 
didatge vensuts a 17 abril 1813, a rahó de sinch pessetas. Consta al llibre de 
Didas, fol. 155 ... 11 lliures 5 s." 

El vergelità Pere Martí Font escriu, en un dietari personal, unes anotacions 
que fan referència als seus éssers més estimats, entre ells la seva filla, Maria 
Martí Grivé, nascuda el 1892. Ens explica com l'alimentaven amb llet de pot 
concentrada. Com que la nena no guanyava pes van haver d'acudir a l'ajut 
d'una dida professional: 

"En el dia 18 de Septiembre por la noche se dió principio a la alimentación 
de esta niña con leche concentrada costando el pote de la rnisma 1,50 peseta. 
Como sistema de alimentación se le ponía una cucharadita de las de tomar café 
de la expresada leche, la cua! se disolvia con agua caliente en cantidad de 
medio petricón dandosela luego a la niña repitiéndose las tomas cada tres o tres 
y media horas. 

13.- Eudald RAGUER i Pere PUIG, Textos mèdics catalans (Pediatria i Obstetricia al segle XVIII). 
Centre d'Estudis Catalans del Ripollès, 1989, pàg. 47. 
14.- AHAG, V.l.l. Beneficència. Hospici. Uigall1. 1623-1814. Salaris pugen un total de I6911iures 10 sous. 
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A primera de Octubre se la dió amamantar a Dolores Teixidor y Falgas de 
esta vecindad, por no pravarle la leche concentrada. Ganaba mensualmente 
dicha nodriza 21 pesetas al mes. 

1893. A primera de junio se destetó dicha niña la cua! se hallaba tan pési
mo [sic] por su debilidad y por consiguiente enemiada que se dudaba pudiera 
salvarse, y con leche concentrada y buena carne se reforzó al cabo de 7 u ocho 
meses del destete." 15 

Sobre dos cantors de la catedral de Girona 
Som a l'any 1740. Dos cantors de l'escolania de la Catedral de Girona16 han 

perdut la gana17 i exhaurit les forces. Com que devien fer cara d'anar molt can
sats, el mestre de música de la Catedral, Emmanuel Gònima, del qual depenen, 
es veu obligat a facilitar-los un reconstituent fet de quina per aturar-los l'anè
mia. També compra sucre per endolcir les begudes. Un dels noiets necessita 
també d'una sagnia a la mà per tal de purificar-li les sangs. Després presentarà 
Ja nota amb les despeses al Capítol. 

Compte de lo que be gastat jo Emanuel Gonima, per la desgana de dos esco
lans 

Per la desgana de un escolà he gastat per quina, y sucre per las vegudas .. . 
1 u 9 sous. 

Per la desgana de altre escolar, per quina y sucre per las vegudas, he gas
tat . . . 10 sous 6 diners 

Una sangria per la mà 3 sous. Total... 2 11, 2 s. 2 d. 18 

El menjar escolar19 

El musicòleg Francesc Civil Castellví va explicar-nos en l'estudi La capi/la 
de música de la catedral de Geroncf-0 la petita història dels ambients musicals a 
la Catedral durant el segle XVIII. L'erudit exhumà uns documents en els quals 

15.- El dietari de Pere Martí Font (1845-1904). Estudi i transcripció de Salvador Vega i Ferrer, 
Ajuntament de Verges, 1998, pàg. 61. 
16.- Sobre l'activitat musical a la Catedral, vegeu elueball de Francisco CIVIL CASTELLVÍ, La capi/la 
de música de la catedral de Gerona, siglo XVlll, "AlEG", 1968-1969, XIX, 131-188. 
17.- "Si et trobes dèbil y sens ganes de menjar y ab uemoló de mans, fes courer fullas y flor de ruma
ní ab vinagre; beure una xicra al dematí, alua despuès de dinar, altra a la tarde, y altre despuès de 
sopar y experimentràs un afecte maravellós .. .". Grup de Dones de la Bisbal, Remeis de dona a dona, 
Ajuntament de la Bisbal, 1986, pàg. 31. 
18.- ACCG, Obra de 1740 a 1741. Full solt. 
19.- Aquest fragment de les "Regles per los coHegials del col·legi de Sant Joaquim de la ciutat de Vic" de 
1635, fundat pel bisbe de Vic Gaspar Gil, és interessam de llegir perquè ens ofereix unes regles d'urbanitat 
i de bon comportamem a la taula, molt estrictes en aquella societat del Barroc: "Ningu menjaci ab dos que
xas, ni grans bocins ni fent rumor notable ab la boca, ni ab lo nas. Tots menjacin ab los dos dits primers 
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el Capítol recomana al canonge obrer que es preocupi de si el mestre de cape
lla dóna als nens cantors un bon tractament i suficient menjar, a més de la pre
ceptiva ensenyança i educació. Com que les racions de pa de segona classe que 
donaven als escolans del cor no eren massa esplèndides, i la despesa per noi 
era molt migrada, el Capítol deliberà i acordà el següent: 

"No entregar mas trigo ni mestal o mescladizo al señor maestro de capílla; 
sí que en el próximo més de Septiembre [de 1793] se entregaría diariamente a 
cada monacillo de cora una libra y media de pan mediana, que sea bueno y 
ben cosida (sic), o uno solo para todos quatro diariamente, o dividida a un pan 
por cada uno, y cuidara el canónigo obrera que se observe puntualmente para 
ser tratados los muchachos, quienes, ademas, se les prevendr:í que si les falta 
pan lo avisen pero si les sobra de las 6 libras diarias no la podran dar si que lo 
han de guardar para el otro día ."21 

En una altra acta capitular/2 de 1 O de juny de 1797?, que tracta sobre el 
règim intern dels nens del cor, hi llegim un informe de l'administrador de l'o
bra de la Catedral adreçat als capitulars, en el qual es queixa de la dieta monò
tona que reben els infants del cor per manca del subsidi econòmic adequat. Un 
tros de carn havia de servir per alimentar dos adults i quatre nens: 

"En el corner diré solamente que no obstante de no faltaries ni pan, ni escu
della o sopa, que se les da muy suficiente, se les varía muy pocas veces al año 
el guísado, que siempre es de arroz con poca porción de carne, pues una sola 
libra de 36 onzas ha de bastar para el gasto del maestro, su criada y los quatro 
muchachos, a quines toca una buena parte del hueso. Yo creo que se hechara 
de ver pueden ser tratados con mas abundancia, o con menos escasez en aten
ción a los 6 sueldos diaríos que pasa el maestro para cada uno. " 

Els estudiants de Vic 
Hi ha una imatge literària prou coneguda dels estudiants de Vic. De jove, 

quan estudiava a la Universitat, vaig llegir la noveHeta de Martí Genís i Aguilar 
Sota un tarot, on aquest escriptor vigatà narra les facècies i les vicissituds d'a
quell jovent mort de gana. A més de la capa obligada, el tarot era un barret alt 

sens embrutar los altres. Ningu fregara los dits ab la boca, ni ab lo pa, ni ab las estovallas, sino ab lo tova
lló. Ningu trosejara lo pa antes be lo tallara ab lo gavinet, ni ab aquest lo acompanyara a la boca sino ab la 

ma. La fruita sie pelada y tallada pero no a bocins. Ningu menje ab pressa sino moderadament y de espay. 

Ningu llansarii ossos en terra, peladuras, ni altra cosa sino que la dexar3 en los matexos plats ... Ningu bebent 

alse los ulls, mire dret al vas en que beur.i. Tmgan la moderació y templansa en lo beure perque nois fassa 
dany a la salut. Acabat de menjar cada hu plegara lo tovalló recollint las micas las quals posarii. en un plat 

guardantlas de llansar." O. ROVIRÓ ALEMANY, Regles. .. , "Arxius Textos Catalans Antics", 16, 1997, pàg. 423). 
20.- "AIEG", vol. XJX, 1968-69, pàgs. 131-188 
21.- Pàg. 181. 
22.- Plec solt, sense foliar, relligat a les actes des del primer de juny de 1797 fms al desembre de 1798. 
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que denunciava aquell estament. Encara que eren més celebrats els ambients 
del Seminari on estudiava el gran Jacint Verdaguer, hi havia també el famós 
Col·legi de Sant Josep, fundat en 1861, que funcionava en l'edifici del costat de 
la Catedral, que avui serveix d'Arxiu Capitular. 

Ara Ramon Ordeig ha publicat una petita història, Els estudiants de Vic i ei 
Col·legi de Sant josep/3 on refà la història quotidiana d'aquesta institució que 
hostatjava nois de Vic i de les comarques veïnes en règim d'internat. A mitjan 
segle XIX el règim alimentari dels estudiants era prou monòton. Cada estudiant 
era propietari d'un plat de terrissa roja que duia el nom gravat a sota, una culle
ra i un ganivet. Per esmorzar gairebé sempre hi havia sopa de pa o de monge
tes fregides en greix de porc, o farinetes. La llet escassejava i es pagava, a part, 
com un requisit. Els més espavilats, quan els donaven el berenar de pa sol 
sense companatge, anaven a una botiga del costat, on es procuraven per tres 
cèntims uns rajolins d'oli, dues sardines en escabetx per deu, o un petit guisat 
de fetge de porc amb ceba, per quinze. D'altres preferien una mica de xocola
ta o de confitura, que costava cinc cèntims. Llegim una relació dels àpats extrets 
d'un llibre mestre del col·legi: 

"Per esmorzar, blat de moro o sopes, i després trumfes, fesols o guixes, a 
més de pa. A migdia, per dinar, escudella de trumfes, fideus, blat escardat, 
fesols o cigrons, barrejada amb cols, bledes o bròquil, segons el temps. Els diu
menges l'escudella era d'arròs i després tenien l'olla amb una mica de porc, una 
pilota de sagí i una cullerada de greix de bou. Al vespre, per sopar, sempre 
sopes, restes d'escudella de dinar, si n'havia sobrat, i trumfes, fesols, guixes o 
cigrons. A les 10 del matí i a les 4 de la tarda se'ls lliurava pa sol, sense com
panatge ni vi. Els divendres, en comptes de carn, se'ls donava una arengada. 
En dies de festa grossa, com ara pels sants del senyor bisbe i el pare Bach, no 
faltaven alguns extres. "24 

z. 

23.- Patronat Estudis Ausonencs, Vic, 1997. 
24.- Pàg. 26. 
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ALGUNS MOTS DE LA SAVIESA POPULAR 
SOBRE EL MENJAR I EL BEURE¡ 

"Diu el bon català: què menjarem demà?" 

NOMÉS EIS QUI HAN ESCRIT UN LLIBRE ERUDIT, UN TRACfAT D'HISTÒRIA, UN ASSAIG SOBRE 

qualsevol matèria humana o divina, saben que darrere cada afirmació o negació 
provada s'hi entrecreuen multitud de lectures de moltes disciplines, consultes 
d'arxiu, buidatges d'obres d'altres autors, redaccions de fitxes d'enciclopèdies i 
manuals, etc. Quan preparava el llibre que ara esteu llegint, anava apuntant 
sense ànim d'exhaustivitat refranys, dites, expressions familiars, eufemismes, 
veus col·loquials i argòtiques sobre el menjar i el beure, que constitueixen un 
cabal lèxic de gran importància, un pou sense fons de saviesa popular que dona
ria per fer un altre llibre. Només el buidatge de les obres de Francesc Eiximenis, 
el Llibre de Tres,Z les memòries del baró de Maldà, les enciclopèdies temàtiques 

1.- A l'hora de confegir aquest petit recull de veus, no seria just deixar de reconèixer el meu deute 
amb les obres d'Enric BALAGUÉ i VlLÀ, El Palajrnge/1 popular, Quaderns de Palafrugell , Palafrugell, 
1995. Abbé Albert CAlES, Histoire anecdotique du Roussillon, vol. II, Imp. Comet, Perpinyà, 1991. 
Ramon FONT, Refriins de la llegua catalana, fascímil imprès per E.R. , Edicions Catalanes, Sant Cugat 
del Vallès, 1984. Joaquim GIRONELLA I GARRIGA, Antics costums, tradicions i llegendes de l'Alt 
Empordà, Diputació de Girona, 1988. Cels GOMIS I MESTRE, Dites i tradicions populars referents a les 
plantes, Centre Excursionista de Catalunya, Montblanc, Barcelona, 1983. Pere ROURA SABA, Programa 
de la Festa d'Estiu. Maçanet de Cabrenys 1998. Sebastià TR1AS MERCANT, Valldemosa.L'amor i la 
cuina, Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1982. 
2.- Vegeu-ne alguns exemples extrets d 'aquest llibre segons l'edició i comentaris de Martí de RIQUER, 
Quaderns Crema, Barcelona, 1997. 
- Tres coses fan hom alegra: ben menjar, ben beure, bé dormir, 26. 
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de Joan Amades, els treballs de camp de Cels Gomis i Mestre, etc., l'abundant 
literatura de canya i de cordill, els nombrosos i desiguals cançoners catalans, les 
obres dedicades al món del refranys, les parèmies, els acudits.. . permetrien fer 
una recerca que diu molt sobre la vida, els costums del menjar i beure del poble 
català, els protagonistes dels quals són gent que vivia la vida com tu i com jo, 
lector. Quanta saviesa hi ha en aquell refrany carregat de veritat: 

"Qui roda l'ast 
és el qui no en tast", 

que ens ve a dir que, moltes vegades, el qui posa més esforç en un afer és qui 
menys se n'aprofita. El refrany "Més val pa axut ab amor, que gallines ab remor" 
prové de l'expressió llatina del llibre dels Proverbis: Melius est vocari ad olera 
cum charitate quam ad vitulum saginatum eum odio. L'expressió "mitja figa mig 
raïm" que qualifica un fet ambigu, una cosa ben feta i mal feta al mateix temps, 
és molt antiga. Quan els grecs de Corint exportaven a bon preu raïms a Venècia, 
molt apreciats pels gormands d'aquella república, barrejaven a la comanda 
figues seques. Així venien dos productes i doblaven el seu benefici. 

Joan Amades és autor d'un llibre molt divertit, avui introbable, Costums i 
tradicions d 'hostals i tavernes (Barcelona, 1936), en el qual, entre moltes altres 
composicions d'estudiants i de traginers, costums d'hostals i cançons de taver
na, va apuntar-hi el vocabulari propi que tenien les fondes barcelonines per 
anomenar els menjars, del qual transcric unes quantes expressions totes plenes 
de gràcia i amb un toc d'humor. Amb aquest argot s'expressaven les classes 
menestrals i cambrers quan feien la comanda d'un plat: 

Noms Significat 
Dona amb camisa ou ferrat 
Guàrdia civil arengada 
Llavor de pet mongetes 

- Tres coses fan hom gras: molt menjar, molt dormir, la caramella no massa febrir [el membre viril 
sense gaire fregar] , 27. 

- Tres coses fan hom tost gras: bufar en foc, gardar abeyles e malevejar en rabost, 27. 
-Tres coses desfan l'om: mala fembra, boca leminera e lenga mal parlera, 29. 
-Tres coses fan bona vinya: bé cavar, bé podar, ben magencar [donar una segona cavada a la vinyal, 34. 
-Tres coses fan bel pa: xexa candeal [el blat de millor qualitat), mà angelical e forn rreyal, 36. 
- Tres coses fan leig pa: cugula e melga [plantes que perjudiquen el sembrat] e flaquera pacera [des-

vagada), 36. 
- Tres plers són en aquest món: beure en taverna, jaure en bordell e cagar en prat, 38. 
-Tres pecats són de gola e perden dejuni: diu hom 'sopem bé que demà dejunarem', e 'dinem-nos 

bé que al vespre no soparem'. L'endemà: 'Dinem-nos que bé que ir dejunam', 46. 
- Tres maneres hi à de vi: fresch e fi e fort , 46. 
- Tres maneres hi à de àvol vin: florit, ferreny [de sabor de ferro) e fusteny [de sabor de fusta), 46. 
-Tres mals brous són: brou de porc mesclar ab pèls de ca, brou de runyina salada ab vidriol e brou 

d'eures ab rreyna de pi, 49. 
-Tres coses són bones e foren de gran preu si no se'n trobassen sinó en les lndies: ays, cols e moltó, 49. 
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Medicina 
Perles de pagès 
Perruca escarola 
Peteneres 
Suc de bou 
Tall mut 

vi 
mongetes 
amanida 
mongetes 
aigua 
bacallà 

Xerraires fideus 
El cançoner català és molt ric en aquest tipus de composicions sobre el fons 

ritual de taules i fogons . L'Hostal de la Peira; La cançó del traginer de Josep M. 
de Sagarra; la Cançó de taverna d'Apel·les Mestres, i moltes altres obretes anò
nimes amaneixen un relat amb ingredients diversos del món de la cuina. En una 
nadala del segle XV, de Riudellots de la Creu, transcrita per Josep Romeu, s'hi 
fan presents alguns coneixements de la vida popular d'aquella centúria: 

"Dix Josep: - En bona fe, 
volsatres bé.us na rieu: 
però a mi no.m som burllós, 
vosaltras bé o sabeu. 
Trauré la moneda 
hi aquest forniment de cassa: 
un cànter feredat, 
un ast rovellat, 

la paella 
e la sistella, 
la pasterra 
e la granera, 
la goreta3 dels fasols, 
un sitrill ab .X. grasols, 
un plat de bunyoles, 
ab quatra pareys de hous. "4 

Llegim per exemple aquesta altra composició popular sobre la setmana del 
llaminer, en la qual podem observar una gran diversitat en els usos del menjar: 

La setmana 
de llaminer 

"El dilluns mengem torrat 
i formatge del ratllat, 
fins ens donen del bon vi 
i encara més trascolat; 
no se'l beuen d'amagat, 
la mestressa està que Hola. (sic) 
No en diràs Bernadet, 
la conversió de les dones. 
No en diràs lo qui és bo 
l'esmorzar de can Bafó. 

3.- Error de còpia? Gerre!a dels fesols? 

El dimarts mengem carn grasa, 
barrejada amb fideus i arròs. 
No en mengem ni poc ni massa. 
Mireu si mi sóc gros, 
per dinar un galant tros 
de formatge si ens en donen. 
El dimecres mengem tonyines, 
del bon peix cuit al caliu, 
ne mengem de les més fines. 
En creient que tot hi diu 
la mestressa, em servireu? 
Del bon gust i ple que hi troba. 
El dijous mengem l'ollada 

4.- Cançons nadalenques del segle XV, Barcino, Barcelona, 1949, pàg. 133. 



LA TAULA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA ---------------~ 

barrejada amb alguns ous. 
Vinguin gots i bones tasses 
del bon vi de trenta sous; 
per dinar menjarem ous 
i formatge si ens en donen. 
El divendres en fem farines , 
els-e fem un perol, 
els-e fem de les més fines, 
que n'hi hagi per tothom. 
Amb el so del flubiol 
l'un balla i l'altre sona. 

El dissabte és arribat, 
quina ne farem minyons! 
Per dinar mengem pinyons 
i formatge si ens en donen. 
El diumenge és arribat, 
ja en tenim cap de setmana; 
en farem un bon escat, 
vinguin ous i botifarra. 
Va, fotem la paella al foc! 
La mestressa va de cop 
a llepar les casseroles. "5 
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D'una publicació d'època, un plec de canya i de cordill, he recollit aquest 
Romanç de les peixeteres, en el qual les venedores dels mercats de Barcelona 
oferien la mercaderia a les cliemes cridant els noms dels peixos en existència: 

"No hi heu vist la peixateria? 
Doncs si atents escolteu, 
neta i clara la veureu 
i fins uns causarà alegria . 
Per les taules i taulells 
hi veureu surells, tonyines, 
lluços, llagostes, sardines, 
pops, molls, congres,· pagells. 
Hi veureu cargolets, 
rèmores, llenguados molt bons, 
capsutes, donzelles, sipions, 
bonito, lluerna, roquets. 

Calamarsos, castanyoles, 
polles, gambes, rates, gats, 
llobarros, lisses, verats, 
solraig, reig i fins mussoles. 
Déntols, espases, marulla, 
sípies, anguiles, rajades, 
mòlleres, musclos, llaurades, 
petxines, moronells i agulles. 
Escórpores, àngels i raps, 
amploies, crancs, esturions, 
escat, morenes, eriçons, 
pelaies, xucles i barbs. " 

Prejudicis acadèmics, tabús lingüístics 
Moltes de les expressions sobre l'escatologia en el menjar, per diversos cri

teris restrictius -ja siguin morals o de perdurabilitat- no consten als nostres 
diccionaris. El tabú encara funciona . A tots els països trobem, per exemple, el 
fenomen dels transvasaments lingüístics entre el menjar i el món del sexe. 
Quants fruits i vegetals, productes del camp i de l'horta, associem a l'anatomia 
de l'home i de la dona! Quan en una conversa informal un jovenet fatxenda 
afirma que "s'ha passat una dona per la pedra", els francesos usen en aquest 
cas una expressió culinària: "som passées à la casserole". Molta gent d'edat 

5.- Manuel MtLÀ i FONTANALS, Romancer català. Text establert per Joan Antoni Paloma, Molc, 
Edicions, 62, 1980, pàgs.339-340. 
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encara recorda aquells versos atribuïts a Josep Maria de Sagarra, en els quals la 
llavor i el fruit de la favera són atribut del membre viril de l'home: 

"Pixo a l'abim, 
al fons, la mar blava: 
allà, el cap de Begur. 
Aquí; el cap de la fava ." 

Deixem, però, aquest tema. Per tot el que he dit, em plau dedicar un petit 
capítol al món dels mots de la cultura popular perquè em vaig adonar del valor 
de moltes d'aquestes imatges, d'expressions coHoquials i familiars que el pro
grés i els canvis socials han anat arraconant. Pertanyen a una parceHa del llen
guatge parlat que en la majoria dels casos és ja pura arqueologia. Els mots orde
nats alfabèticament, recollits de fonts orals i literàries, són la punta d'un iceberg 
encara per explotar. Aquestes expressions no deixen de ser vehicles del pen
sament amb un llenguatge acolorit i subjectiu, filles de la comunicació espontà
nia. En totes hi ha enginy, ironia, intensificació del sentit. El menjar i el beure 
són uns camps semàntics molts rics. 

Lèxic 

Aigua: aigua d'agost I safrà, mel i most. 
Alcalde, un: un pebrot vermell. 
Anar a missa: freqüentar les tavernes. 
Anous: més és lo ruïdo que los anous. 
Anxoveta: el penis del nen. 
Arròs: l'arròs fa el ventre gros. I I El peix, arròs i meló I demanen el vi felló./ I 

Sempre va d'arròs, de franc, pagant altri. I I Arròs de colls i punys: fet amb 
menuts de pollastre. 

Bacadell: el vi. "Escolà, porta lo bacadell! Y bons bacadels que si flocaba , no 
sé si vi sol o ab aigua y vi." (d'Amat i de Cortada, Rafael , barò de Maldà, 
Miscel·/ània de viatges i festes majors. Vol. I. Edició a cura de Margarida 
ARITZETA, Barcino, Barcelona, 1994. Viatge a Albons, començat el 16 de 
maig de 1780, pàg. 259). 

Barretina: arengada. 
Bóta de Sant Ferriol: la frase que indica que una cosa té més durada de la 

regular, en clara aHusió a un fet llegendari de la vida del sam venerat a Olot 
i Besalú. 

Botifarra: el dijous gras I botifarra menjaràs. 
Bricoc i bricoquer: a Maçanet de Cabrenys, per albercoc i albercoquer. 
Brou de llengua: xafarderies. 
Bunyol dins mel, com: de manera escaient. 
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Caganeres: a la comarca de la Selva s'anomenen així les tomates de penjar. 
Carall: dit d'un tipus de mongetes. "Mongetes del carall" de Malgrat de Mar. li 

Carall de rei: peix pla de color vermell (Sant Feliu de Guíxols). 
carxofa: (i la variant 'escarxofa'). Fruit de la planta que té el sentit figurat de 

vulva. "Tenia una carxofa que enamorava." 
Cinc de la forta!: expressió amb la qual els traginers demanaven una copa 

d'aiguardent, quan valia cinc cèntims. 
Cols: cada dia cols I amarga el brou. 
Cucota: olla (Maçanet de Cabrenys). 
Cuixot: pernil (Maçanet de Cabrenys). 
Dona despullada: ou ferrat. 
EmperadriU: una anxova. 
Enformatjat: mal de mal humor. 
Escudella sens oli, d': dit d'una persona de vanes pretensions. I I Qui escu

della d'altri espera, freda la menja. 
Facines: nom popular amb el qual s'anomenaven al segle XIX les oficines o 

destil·leries que venien alcohol. 
Fava: els dilluns faves a munts. 11 Per Santa Creu I robar faves per tot arreu. 

I I Redéu, redéu quina fava que treu! 
Figa: la figa, per ser bona, I deu tenir tres senyals; I camatorta, secallona, I pes

sigada pels pardals. I I Mitja figa, mig raïm: dit d'un assumpte o afer sense 
concretar. 11 Figa verda i mossa d'hostal, palpant es coneixen. 

Formatge: ni formatge sens ronya, ni donzella sens vergonya. 
Fonda de sisos: hostal d'ínfima categoria. 
Frixa: en la matança del porc, quan se serveix la "carn de perol", és la part 

que correspon al pulmó del porc (Maçanet de Cabrenys). 
Gall: ara ve Nadal I el temps es refresca I matarem el gall I i torrarem la cresta. 
Gat: 'agafar el gat'. Antigament les bótes o petites ampolles de vi es portaven 

en una petita bossa feta de pell de gat. 
Gaso.fi: golafre, llaminer (Maçanet de Cabrenys). 
Gaudeamus: àpat en què es beu i es menja molt. 
Hostal de l'arrupit, ben pagat i mal servit: no sempre el qui millor paga rep 

millors serveis. 
Hostal de l'Estrella: equivalent a dormir al ras. 
Mel: no és la mel per a la boca de l'ase. 
Melons: a Campllong tatxen melons. I I El meló i el casament I han de ser d'en

certament. 
Menja-arròs: es deia dels habitants de Fontpedrosa (Rosselló) que tenien 

una manera de parlar molt particular, com si encara tinguessin arròs a 
la boca. 

Menja-cebes: aquest malnom s'aplicava als habitants d'Oleta (Rosselló) perquè 
amb les seves mules portaven les cebes a vendre arreu de la Cerdanya. 
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Menjar: a can domenge,6 I qui no treballa no menja. 
Menjar de condemnat: bledes. 
Menjar d'una esgarrapada: menjar de pressa. I I Menjar més que un mal lleig. 

I I Menjar com un pinçà. I I Amb el menjar a la boca. 
Metralla: cigrons. 
Moltó: del mar el bon peixó I i de la terra el moltó. I I Gallina, vaca i moltó, I 

és olla de senyó. 
Mongetes: menjant mongetes I el cul fa punyetes. 
Mussol: cervesa i gasosa. 
Nap: a Capmany se fan los naps I a Peralada carbasses I i a Vilabertran pebrots, 

I albergínies i tomàquets. 
Noia del país: una botifarra. 
Olives, canviar el suc de les: anar a orinar. 
Pa: duc pa al sac, m'assec on sóc, el suco amb suc. I I Pa i nous d 'aquí no et 

mous I pa i neu el sucre és meu. I I Pa tallat, sens vergonya és menjat. I I 
Pa menjat, companyia desfeta. / / Pa torrat, pa torrat, I que Cap d'any és arri
bat. 

Panna: paella de torrar castanyes (Maçanet de Cabrenys). 
Panses: després de la Pasqua de Resurrecció, I ni panses, ni figues, ni sermó. 
Pasta d'agnusdei: persona molt bona. 
Pasteca: carbassa de la qual es fa confitura i mermelada (Maçanet de 

Cabrenys). 
Peixó: per la Pasqua de Resurrecció, I ni peixó ni sermó. 
Peus de ministre: peus de porc. 
Peteneres: monjetes. 
Pera: qui s'ho poguera pensar? Pera, préssec i meló volen lo vi felló. 
Perera: amb tor senyor I no hi vulguis partir peres, I que ell menjarà les madu-

res/ i ru les verdes. 
Pernils: cuixes. 
Porc: menjareu porc i mudareu d'acord. 
Presseguer, espolsar el: acte d 'orinar. 
Raïm: per Sant Mateu, I el raïm meu I i el meló teu. 
Remenat: cafè tallar amb una mica de rom o canya. 
Roses o de Montserrat: dir de les tomares "peres" a Banyoles. 
Safrà: aigua d 'agost/ safrà, mel i most. 
Salsa: tres bones salses són: salsa de pago, salsa blanca [feta amb pit de galli

na i llet d'ametlles] e salsa camalina [amb llet d'ametlles, fetge de gallina, 
sucre, erc.] (Llibre de Tres). 

Salsa de sant Bernat: gana. "Però no lo que se vulgarment se sol nomenar salsa 
de sant Bernat". (d'Amat i de Cortada, Rafael, baró de Maldà, Miscel·lània de 

6.- Entenem 'diumenge'. 
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viatges i festes majors. Vol. I. Edició a cura de Margarida ARITZETA, Barcino, 
Barcelona, 1994. Viatge a Albons, començat el 16 de maig de 1780, pàg. 8). 

Salsitxa: membre viril: "Per una salsitxa t'has de quedar tot el porc." 
Sarabernat: pasta de confiteria en honor de l'artista Sarah Bernhard. 

Actualment és coneguda amb l'apòcope de 'sara'. 
Sardina: com la sardina de Blanes, que fugint del foc donà en les brases. 
Ser un escuracassoles: golafre, persona que menja molt. 
Sopar de duro: àpat seriós i respectable. 
Suavo o zouavo o soldat: cafè amb gasosa. 
Sucre, ser com un: persona gentil i amable 
Tall mut: bacallà. 
Tallar: talleu menut i mengeu poc. 
Tasco: tros de carn o de qualsevol aliment relativament gros (Maçanet de 

Cabrenys). 
Tenir un budell buit: passar molta gana, tenir sempre ganes de menjar. 
Tiberi: àpat suculent. 
Timbala: vas de vi o altra beguda més gros que un de normal (Maçanet de 

Cabrenys). 
Tòria: ser del ram de la tòria. Fa referència a la persona a la qual li agrada 

molt el vi. 
Tossut: el pa . 
Tripa: sense tripa ni moca, molt prim. 
Ventre: un ventre tip I no en coneix cap decandit./ I Treure el ventre de pena. 

I I Ventre affamé n'a pas d'oreilles. 
Xampany de pobre: cervesa amb gasosa. 
Xeflis: menjar abundant. 

L'argot culinari dels caputxins 
Al segle passat els frares caputxins feien servir un curiós argot per comuni

car-se entre ells, portes endins. Bona part d 'aquesta /ingua franca feia referèn
cia a l'obsessió per omplir el ventre, a l'acte de menjar i de prendre xocolata, 
beguda aquesta molt estimada per tots els ordes religiosos. En una composició 
satírica del segle XVIII , en commemoració d'unes festes celebrades a Sarrià 
sobre el cos del màrtir sant Faust, l'autor anònim d'una relació versificada juga 
amb el nom del sant i la fastuositat dels costums dels frares que critica: 

"Fausto a trossos i bocins, 
molta polla7 i poc moltó, 
de pa blanc tendre crostó 

7.- El pollastre era un menjar de luxe, només reserva! per a les grans ocasions. 
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i de la pastisseria 
un bon fausta que al migdia 
los om pla lo refetor. "8 

Tornant a l'argot amb el qual els frares es picaven l'ullet, sabem que a final 
del segle XVIII, al convent de Santa Madrona de Barcelona, de la "xocolatera" 
en deien "la Bíblia sacra" o "Lo breviari". Dels més de cent termes publicats pel 
pare Valentí Serra9 de Manresa n'extracto els més significatius, lligats al menjar 
i beure. A través d'algunes denominacions podem saber els noms de certs gui
sats vigents a l'època: ("Llegum gros y medalles" eren faves amb talls de boti
farra) , ("Tripas de rector", truita de ous amb farina), ("Guisada de pintura", carn 
amb suc i molt de safrà, 9 ("Tripes de xai amb ceba", macarrons per escudella 
amb mandonguilles), etc. 

Noms 
Piquis terris 
Saltis Banquis 
Un cardenal sens capelo 
Trinxadura de capelo 
Penca de bleda 
Claus dinals 
Tatxetas 
Bacalhí roig 
Estreps o leña torta 
Capitat i borla 
Sembra y mota 
Blesas buscanas 
Embarumar la cisterna 
Has fet lo rot? 
Presentalles 
Ànimas y Cossos 
Platillo de escarbats 

8.- Ms. 28 de la BdC. , s/ n. 
9.- "Estudis Franciscans", 89, 1988, pàgs. 665-674. 

Significat 
Una gallina 
Un pollastre 
Un pollastre rostit 
Trinxat amb truita 
Costelles 
Sardinas grossas 
Xanguet 
Pe geli 
Botifarra fresca 
Pitansa doble 
Una truita amb cansalada i botifarra 
Perdiu de bosch 
Prendre xacolata amb pa 
Has pres xacolata? 
Menuts de gallina 
Platillo de relleno de préssechs y peras 
Guisada amb prunes 
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"u cassola plena, a molts treus de pena" 

HE DEIXAT DIT EN ALGUN ALTRE LLOC D'AQUEST LliBRE QUE, EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA, 

l'alimentació juga un paper molt important. Encara que parlar de menjars popu
lars, d'una cuina o dieta adreçada a les classes subalternes, pageses o menes
trals comporti molts tòpics i generalitzacions, és cert que els diversos grups 
humans que formen i teixeixen una societat tenen sistemes alimentaris propis 
que es modifiquen i s'adapten a les circumstàncies canviants de cada moment, 
sobretot en temps de crisi. Ens agradi reconèixer-ho o no, el gust integral de la 
vella cuina de família, de matisos senzills, és el que a tots ens ha alimentat. 

1.- Yvette BARBAZA, El paisatge humà de la Costa Brava, Vol. 11, Edicions 62, Barcelona, 1988. (Els 
costums de la vida quotidiana, pàgs. 412 i ss]. La Cocinera Moderna . Librito para aprender de guisar 

con toda regla y /impieza. Contiene fa aplicación para hacer varias confituras, 8", 16 pàgs. Barcelona, 
Vda. de A. Uorens, 1880? Text en català i castellà Albert COMPTE I FREIXANET, Vida rural a les terres 

marginals de l 'Empordà durant la primera meitat del segle XIX, "AlEE", 26, 1993, pàgs. 175-232. jacobo 
CORNEJO, Laberinto de casados. Dtario pasado y presente de gastos para mantener una casa en 

Madrid, vengan o no años favorables o adver!os, porqué lo mismo que a hora se oye en todos tiempos. 
Imprenta Real de la Gazeta, 1768, 8", 77 pàgs. (Figuren en el llibre els pressupostos de despeses per 
una família de 12 persones, una altra de IreS i una tercera formada d'un solter amb minyona, amb el 
detall de les despeses per alimentació, lloguer, salari , vestimenta, barberia, sabates, ensenyament, tea
tre, tabac, metge, etd Francesc COSTA TURRÓ, Els "platil/os", "Girona Gastronòmica", maig de 1991, 
núm. 56, pàgs. 30-31. Francesc COSTA TIJRRÓ, Dinars de Nadal i de festes majors, "Girona 
Gastronòmica", desembre de 1991 , núm. 62, pàgs. 32-33. DD.AA. , Dossier menjar i beure, "TOSQUI-
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De sempre, molts aliments com els diversos tipus de pa de més o menys qua
litat, pes o color, aquells vins agres que podrien les dents, la carn de xai o de 
porc quan se'n podia menjar, són vistos com a marques socials molt determina
des. Les dificultats econòmiques, les crisis de subsistències, les guerres i fams 
actuen sobre la societat, parceHant-la encara més, segons els poders i els diver
sos estaments que hi conviuen. Ja en època de Francesc Eiximenis cada estament 
social tenia un sistema alimentari propi. La "terça mà" --que és sobre la qual 
Eiximenis s'aboca més a parlar- la formaven menestrals i pagesos benestants. 
Els nivells alimentaris de les classes populars es poden resseguir al llarg de la 
història. Les fams medievals, les crisis agràries dels segles XVI i XVII van ser molt 
importants. Més endavant trobem també els problemes de consums derivats de 
la Guerra del Francès, la desastrosa situació viscuda en els primers anys del segle 
XIX:.Z A la importància del pa com a aliment bàsic hi hem d'afegir per regla gene
ral el consum modest de carn, i una alimentació general sempre precària. La 
història de l'alimentació es pot explicar a través d'un seguit de desastres. 

Juan Altamiras, autor del Nuevo arte de Cocina (Girona, 1770), és dels pri
mers a practicar una cuina que qualifica d"'econòmica", al servei de les classes 
més populars. En el famós Calaix de sastre del baró de Maldà sovintegen molts 

JA", Ajuntament de Vilobí d'Onyar, desembre de 1996, núm. 39. DD.AA, Cuina casolana empordane
sa, Figueres, Chalne de Rêitisseurs, Figueres, 1981. Josep GRAHIT I GRAU, Festa familiar celebrada a 
Barcelona els dies X i XIII de novembre de MCMXIJX en complir-se el XC aniversari de la jornada en 
la qual Pere Grahit i Vié va adquirir el mas Bosch, de Sant Da/mai (Girona), Barcelona, Imp. 
Montserrat, 18 pàgs. s/ d. Benet JUliÀ I FIGUERAS, Comentaris sobre el Sant Feliu de Guíxols del segle 
XVIII, "Estudis sobre temes guixolencs", núm. 2, 1980, pàg. 28 (Valora algunes vituales de consum: I 
lliura de sucre blanc, 6 sous; una lliura de xocolata, 14 sous; una lliura de melindros, 7 sous; una lliu
ra de tabac, 3 lliures. A l'Arxiu de l'Hospital regien aquests preus: un terç de moltó, 1 sou, 4 diners; 
un parell de pollastres, 4 sous; un mallall d'oli 5 lliures; un barril d 'aiguardent requintar, 2 lliures, 15 
sous; una sitra de vi, 1 sou, 3 diners; una arrova d 'arròs, 2 lliures, 7 sous, 9 diners; una fanega de sal 
per al peix, 13 sous, 3 diners]. Enric Mur I REMOLA, Sociologia urbana. Olot, els anys vint i trenta, 
Edicions El Bassegoda, Olot, 1991. Fra NOI Uosep BURGAS BURGAS], Ciències, Paciències, Altafulla, 
Barcelona, 1998 (Ronyons a l'empordanesa, pàg. 1191. Pedro PIFERRER, Encuesta [gastronómica], 
"RdG", 1961, núm. 14, pàgs. 70-74. 
Esteve PUJGMAL, LLJ polla rossa (LLJ Garrotxa: el camp i la seva gent), Olot, 1985. (El sopar de farines, 
el fajol, el pa torrat, la col de l'hort i el matar porcl Valeri SERRA BOLDÚ, Cuina Popular, "Arxiu de 
Tradicions Populars", fasc . I, maig de 1918, pàgs. 112-114. [Conté les receptes següents: Arròs amb sar
dines - Olives a confitar - Per a tomar vermells els pebrots - Bolets a confitar - Conserva d'altres bolets
Per escabetxar peix - Guisats de congre sec - Congre amb suc - Sopa de congre - Coques dormidores. 
(La persona que va enviar la recepta a la redacció afirma que se'n diuen dormidores perquè la pasta 
li costa ben bé una nit d'ésser bona i encara s'ha de posar bastant de foc al pastador!.- Aiguardent com
post Ramon VINYES, Anglès. Notes històriques, Editorial Montblanc-Martín, 1983 [Preus d 'articles de 
consum a l'antigor, pàg. 1411. 
2.- Vicente PÉREZ MOREDA, Consum deficitari, fam i crisis demogràf~ques a l'Espanya dels segles 
XVII-XIX, "Estudis Història Agrària", 5, 1985. 
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plats populars de festa major, al costat d'altres preparats de la cuina aristocràti
ca i burgesa. En aquesta època les classes menys afavorides pràcticaven una 
economia de subsistència en què el pa era el menjar més preuat de cada dia. 
Gairebé totes les famílies només compraven els productes marcats pels mono
polis com la sal, arròs, bacallà, etc. 

Un àpat a la festa de Bell-lloc3 

A l'ermita de la Mare de Déu de Bell-lloc, situada a la parròquia de Santa 
Eugènia de Palamós, era costum secular que cada any fidels i devots de les 
rodalies assistissin a una romeria que se celebrava la vigília de la Nativitat de la 
Mare de Déu, en la qual es cantava l'ofici, es deia missa, i després s'organitza
va un dinar popular. De la festa del 7 de setembre de 1730 hi ha transcrites les 
despeses d'una d'aquestes festes religioses a les quals anaven regidors i obrers 
de l'església. La celebració es cloïa amb un dinar: "y dinar junts en la casa ele
gexen dits señors regidors, pagant estos, de redits de dit Comú secular la refec
ció corporal se dóna y esto se fa en gratificació de lo dalt dit, y no se dóna altre 
paga." Per aquest àpat comunitari es va matar un xai que possiblement van fer 
guisat, ateses les despeses fetes en espècies i en un fetge i perdiu de moltó. 
També hi ha anotades altres partides per fruita, vi i neu. 

A la anada de Bell-lloch als 7 de setembre 1730 
com se acostuma tots los anys se gastà lo següent: 
Per un anyell de pes 11 carnis, 2 ters, a 4 s. la lliure 

val 2 Il. 6s Sd. Un fetje y perdiu de moltó 
a Martí Salomó val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De pressechs se prengueren a Rudipera 
6s. 8 d. 

y Molla de Calonge, durans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2s. 6 d. 
Dos robas de farina en Casademà de plaça . . . . . . . . . . 4s. 8 d. 
Per species, avellanes, greix i oli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4s. 8 d. 
Per pressechs a la Ballaria y figas . . . . . . . . . . . . . . . . . 4s. 6 d. 
13 Il. de neu a 6 diners la lliura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6s. 6 d. 
Un purró y dos beyras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 s. 4 d. 
En casa Prat, 1 quart y 4 citras de vi. . . . . . . . . . . . . . . . 13 s. 6 d. 

Suma ..... 5 li ., 12 s. 4 d. 
En 1785 "las posadas y mesones de este partido", a Calella, donaven a viat

gers i passavolants dos tipus de menú. La taula rodona de primera, a l'hostal de 
la vila, oferia sopa, carn d'olla, dos guisats, un de peix fresc, un rostit, enciama
da i les postres, amb pa i vi de bona qualitat. Això costava cinc rals i quinze 

3.- josé PLAJA MATEU, Romerias a la "Mare de Déu de Bell-/IoC', "AlEG", vol. XIX, 1968-1969, 

pàgs.l99-207. 
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diners. A la taula de segona, reservada als criats i carreters, se servia sopa, carn 
d'olla, un guisat abundant i postres, per un valor de tres rals i 18 diners.' 

Cap a la fi del segle XVIII i començament del XIX la cuina catalana pateix 
la primera gran transformació amb la incorporació massiva dels productes vin
guts d'Amèrica, entre els quals destaco la patata, el tomàquet, el fesol, el blat 
de moro, el cacau, la vainilla i la xocolata. 

En les festes i celebracions públiques trobem també apunts comptables 
sobre dinars i berenars populars oferts als obrers de les confraries que partici
paven en l'organització de la festa. Vegem-ho en aquestes notes de 1842 extre
tes del llibre de la confraria de Sant Elm; a Uoret de Mar: 

Per pintura y barenar dels mariners . . . . . .1 $ 
Per un xai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 $ 
Per 8 pans de peseta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 $12 rals 
Per una arroba y 1/ 2 de peras . . . . . . .18 rals 
Per 2 quarteroles de vi .11 rals 12 mvs. 
Per tres porrons d'ayguardent . .. .... 19 rals 

Tradició i transformació en els segles XIX i XX 

Ja als segles XIX i XIX La cuynera catalana i el llibre de Ferran Agulló sobre 
La cuina catalana mostren un repertori de plats populars i tradicionals,6 con
fegits amb primeres matèries de qualitat, provinents del camp, de l'hort, el bosc 

4.- Domènec MIR I MORAGAS, Compilaci6 històrica de Calella, Editorial "Cedro", Barcelona, 1982, 
pàg. 133. Aquest historiador local transcriu en aquest estudi una tarifa de preus de l'any 1785, esta
blerts per "posadas y mesones de este Panido" , que és molt útil per conèixer el valor dels queviures 
de primera necessitat. 
5.- Agustí M. VILÀ I GALÍ, La confraria de Sant Elm de lloret, Publicacions de la Confraria de Sant 
Elm, Uoret de Mar, 1998, pàg. 147. 
6.- A mitjan segle XX, uns magatzems de Reus venien, juntament amb altres mostres de literatura de 
canya i de cordill, uns petits receptaris de cuina casolana. D'un d'aquests, que ~aig veure en una casa 
particular, n'he copiat l'índex dels plats, que mostren una cuina eclèctica, molt transformada, en la qual 
hi ha una mica de tot. 
Almacenes La Fleca. Libreria, papeleria y quincalleria. Reus. 
La nueva cocinera. Libra de coctna. Reus, s/i., s/d., 16 pàgs. Sopa de fideos. -Arroz a la capuchina. -
Guisada nombrada fricandó. -Guisada de chanfaina. -Orejas de temera . -Lengua de temera. -Estofada 
de temera. -Perdices con coles. -Liebre. -Pichones con tomate. -Calamares guisados. -Costillas de vaca 
tostadas. -Bacalao a la francesa .-Balacao frito , con cebollas. -Setas a la española. -Sopa de arroz a la 
italiana. -Sopa de lechugas. -Sopa de arroz con tomate. -Sopa de ostras. -Sopa de bacalao. -Pecho de 
temera, estofada. -Cangrejos a la inglesa. -Merluza frita . -Atún guisada. -Atún a la italiaru¡. . -Pierna de 
carnera a la inglesa. -Pecho de carnera guisada. -Cardos con nata. -Anguila al minuto. -Anguila con 
salsa blanca. -Perdiganes a la española. -Perdiganes en albondiguillas. -Puchero. -Estofada. -Patatas 
estofadas. -Sopa de tomate. -Lenguados a la Colbert. -Bacalao a la vizcaína. -Sopa de cebolla. -Merluza 
a la vinagreta. -Macarrones a la italiana. 
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i la mar. Fins fa poc, el cuinar i els cuinats anaven a cura de les mestresses de 
casa, ajudades per les filles o altres familiars. Els plats de taula quotidiana, els 
més identificables, que passaven de generació en generació, i que encara avui 
constitueixen el substrat de la nostra cuina de sempre, eren la base d'una cuina 
rural, adobada amb llard o oli. Era un art de preparar el menjar sense preten
sions, conservada en apunts o en llibretes, que explica com el vi es collia al 
vinyer familiar, i el pa es pastava a casa.7 Bàsicament, el repertori nostrat recull 
plats de sopes i verdures, els menuts,8 el fum d'una gran cassola d'arròs, la 
famosa escudella i carn d'olla, els platillos, escalivats, rostits, suquets de pesca
dors, la sardina de ventre envernissat de blau, les perdius del cap de Creus, els 
bullits i fregits, amanides i salses, les fruites procaces collides al mateix hort, els 
rellenos, la pastisseria casolana, etc. La cuina rural fa l'efecte d'una visió grassa 
de la realitat. L'estiu comportava els plats de festa major; la tardor, els bolets i 
les samfaines; l'hivern, els cargols cuinats amb tots els ets i uts. 

La complexa i rica cuina del porc -admirablement estudiada per jaume 
Fàbrega- mereixeria un generós punt i a part. Sense aquest animal no podrí
em explicar-nos els fideus a la cassola, la botifarra amb seques, la famosa olla. 
Després de la matança del porc, l'altra base de la cuina domèstica era el bes
tiar mengívol: conills, ànecs, pollastres que la gent criava per a consum propi. 
L'ús de les herbes aromàtiques, la presència d'acurats sofregits i de picades en 
la seva elaboració perfilen els pilars de la cuina del país. Pel que fa a les begu
des, a més del vi, la més popular, hi havia els licors d'herbes, els aiguardents, 
les ratafies, etc. Es diu que foren els indianos que tornaven els qui van portar
nos el gust pel cafè i els cremats. 

La fam, les anyades dolentes i la misèria que s'observa en molts moments de 
la nostra història, que sempre incideix en els estrats de població menys afavorits, 
quan l'agricultura era l'únic sosteniment possible, m'obligaria a sotmetre les pràcti
ques alimentàries vigents a Catalunya a aquests períodes de crisi. Tot llegint La lli
breta de memòrias de joan B. Seriñana, de Llançà, de mitjan segle XIX, anoto 
aquest apunt de 1840 que explica com la gent robava el pa que les minyones de 
cases benestants anaven a comprar a la fleca. En un altra nota de 1868, el cronista 
deixa constància que el poble, per manca de blat, menjava pa de segon i fonolls: 

7.- joan LÓPEZ CORTIJO en Records dels vimeners.joan Rovira i Rosés, "Monografies del Montseny", 
9, Amics del Montseny, 1994, pàgs. 75 i ss, ens explica com menjaven en algunes masies del Montseny. 
Aquí fem una breu referència al pa, i al consum de llet: "El Vimeners, sempre hi havia fet farina de 
blat sol. I, en canvi, en aquestes altres cases feien sèguel (sic), hi barrejaven farina de blat de moro, i, 
llavors, quedava un pa amassat, fort, que semblava una pedra -tenies feina a rossega'!. I, en canvi, el 
nostro quedava tou .", pàg. 79. "La llet, no la vèiem; era per als vedells." Quan pasturaven munyien 
cabres i abocaven Ja llet a una "fiambrera". Després hi sucaven pa. 
8.- A Olot, de la cuina dels menuts de xai, vedella, porc en deien menjars d'esmolet. 
9.- En aquella època que el pa era l'aliment principal, n'havien de prescindir [pairar) o bé robar-lo. 
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"Molta jent se pairaban9 de pa; sa arribà que cuan las criadas benien de la 
fleca los prenien el pa de las mans per los carrers y la farina dels carrus per los 
camins. Molts vivian de las hervas cuitas. Se robaban moltas de casas. El blat 
arriba a 6 durus la curtera. Els jurnals de la terra a 5 rals. "10 

En un article de 1892, Lo contrapàs y la sardana, 11 que pren el títol dels 
temps canviants en els quals el ball del contrapàs deixa lloc a la sardana, un 
anònim articulista que signa Patrici aprofita per queixar-se de les puges de 
preus que pateixen els queviures de primera necessitat, com la carn, el peixo
palo, el bacallà, el pollastre, etc. Segons el seu autor "ab una pesseta y mitja 
podíau viure com uns caballers, avuy día vos cal un duro." 

El cost de la vida s'havia mutiplicat gairebé per cinc. Vegem-ne un detall: 
"La carn de bou, gras y bo se venía a quatre sous catalans, o sían divuit 

quartos la carnicera; '] xay o anyel , a cinc rals: lo pa, :í quatre quartos la lliura; 
'I vi, 'I millor, vi comú o de taula a quatre ó cinch quartos 'I porró; 'I peix 'I 
míllor, a dotze quartos ó :í quatre sous ... Al pensarhi y considerar que tot ara 
va tan car, la tristesa s'apodera de l'anima y se 'ns afligeix Jo cor." 

A grans trets els aliments quotidians de les classes populars, 12 molt lligats a 
les estacions de l'any, eren el pa, les sopes'3 i escudelles, els llegums i verdu
res, les patates, els ous, el bacallà, les arengades, tots els derivats del porc, l'a
viram, etc. Salvador Vilarasa, en un llibre poc llegit i conegut, La vida a 
pagès, '4·- explica esplèndidament la cuina de muntanya del Ripollès, presidida 
per la festa ritual de la matança del porc. Amb aquest mateix sentiment d'ha
ver-ho viscut, recull les formes de menjar dels serradors, fangadors, pastors, 
dinars de funeral; esmorzars i dinars dels segadors, de festa major, de casa-

10.- Josep CLAVAGUERA CANET, La vida de Llançà durant una cinquantena d 'anys del segle XIX 
segons el manuscrit "Llibreta de Memorlas dejuan Batista Sarlñana escrita lo any 1851 y cupiada lo 
any 1879", "AIEA", 1992, vol. 25, pàg. 161. 
11.- "Setmanari bilingüe-humorístic-satírich y literari", Palafrugell, 21 de febrer de 1892, núm.7. 
12.- Vegeu el llibre de Jaume FÀBREGA Els quatre elements i les arrels del menjar. Els oficis de la terra, 
el mar, el bosc i la muntanya a la regió de Girona, "CoHecció Josep Pla, 8" Diputació de Girona, 1999. 
13.- "Per sapiguer lo número de individuos que viuhen en una mateixa casa, entreu a la caiguda de 
la tarde a una cuyna de Cerdanya y al voltant de la llar trobareu una arrenglera de tupíns y tupinets 
(ollas). Tants són los individuos que viuhen allí com tupins hi ha a la vora del foch, ab la circunstàn
cia que ab sa presència pot apreciarse la edat dels mateixos, puig desde'l tupinó de grossas dimen
sions que hi ha per l'avi , al tupí regular de'ls joves al tupinet de la mainada, prompte se sab si en la 
família hi ha vells, joves ó criaturas. Una hora avants de sopar la mestressa ompla tots los tupins de 
fullas del bon pa de segle y anyadinthi l'aigua y amaniments, l'acosta a la vora del foch: y un cop la 
sopa està feta, cada cual la menja independent dels altres. Mentres això sucsuheix va preparantse 'l 
sopar, se para la taula, se resa'] rosari, y després s'acobla la familia al voltant de la taula, fent junts l'à
pat de la nit" (José Maria FIUS I PALA, Costums de Cerdanya, "Certamen de la Asociación Literaria de 
Gerona", 1900, pàgs. 35 i ss.). 
14.- Imprenta Maideu, Ripoll , 1975. 
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ments,Is- etc. Joaquim Ruyra, en El rem del trenta-quatre, ens obre la gana amb 
una gran olla d'estofat amb patates que fumejava a taula, un sopar deliciós: 
"una sopa de rap i un plat de pollastre amb pebrots i tomàtecs." 16 

Enric Mut i Remola comenta en unes memòries familiars, Apunts de socio
logia semi-rural, 17 - com encara no fa quatre dies la pagesia continuava amb les 
seves menges tradicionals, senzilles i reconfortants. Quan havien d'anar al tros 
menjaven, al matí, per restaurar energies, les sopes de pa i carn a la brasa, 
acompanyada de pebrot escalivat. El sopar era l'àpat que congregava tota la 
família: 

"Els sopars també es feien amb tota la família reunida. Un plat de sopa de 
pa, a l'hivern, amb farigola o menta, i seguidament llonza o llonganissa fregida 
amb fesols, acompanyat d'una bona amanida d'escarola i ceba. Algunes vega
des entraren en el menú del sopar patates bullides. Un segon plat d'hivern era 
el constituït per un parell d'ous ferrats acompanyats d'unes quantes rostes de 
cotna." Altres menges quotidianes eren les sopes de farro amb trossos de pa 
torrat i daus de cotna fregida, el plat d'arròs amb carabassa, també amb daus 
de pa fregit i cotna. 

A pagès els berenars també eren una institució secular. Una altra vegada 
recuperem la història de la vida privada a través de la memòria personal, en 
aquest cas la del periodista i home de pagès Maurici Duran: 18 

"L'esmorzar era obligatori, però un dels àpats més tinguts en compte a 
pagès fou el berenar.. . Abans i ara, des de la Quaresma a Sant Miquel - 'per 
Sant Miquel el berenar se'n puja al cel'- sempre ha estat qüestió de fer a la 
tarda una petita reposada i la menjada que fa recuperar energia i delit. Pernil, 
llom, paltruc, botifarra negra o cansalada viada . Amb l'amanida corresponent es 
componia generalment el berenar.. . Per això es traginava sempre la petita 
ampolla d'oli i també el canó de sal fet de canya. Aíxí mateix, la carabassa del 
vi, substituïda de vegades pel mateix porró, tot i que aquest es trencava. La 
ceba esparracada i ben amanida arrodonia aquells mossecs, que foren i són 
sempre els més desitjats de tots." 

15.- Sobre les pràctiques alimentàries que s'observaven a Cerdanya la nit de nuvis, llegim el testimo
ni d'un folklorista cerdà: "Ailavoras agafan les mellors gallinas, l'un ploma, l'altre encen lo foch y 
comensan lo caldo dels nuvis en mitj de la gran gatzara. Allí l'un tira al tupí un grapat de sal, altres un 
tros de pernil, cada hú Jo que li apar més substanciós, y un cop fet aquell caldo l'abocan de dos escu
dellas, y agafant cada hú, qui un llum encès, qui un'eyna de la cuyna, tots plegats se dirigeixen a la 
cambra dels nuvis, obligant als mateixos, ficats al llit, a beurer lo caldo que per molts apar un càlcer 
d'amargura." (José Maria FIUS I PALA, Costums de Cerdanya, "Certamen de Ja Asociación Literaria de 
Gerona", 1900, pàgs. 35 i ss.). 
16.- Edicions 62, Barcelona, 1977, pàg. 39. 
17.- Edicions El Bassegoda, Olot, 1990, pàg. 104. 
18.- Adéu, els pagesos, Uibres del Segle, Gaüses, 1996, pàgs. 104 i ss. 
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Un altre recurs per als dies de festa era anar-se'n a fer una fontada : 
"Posaven el vi i la fruita en fresc i es feia una cuita sobre la calivera de botifa
rres, costelles o llonzes ... També es menjava carn d'aviram propi del galliner i 
tomates i pebrots frescos de l'hort, recollits el mateix dia ." 

Aquest art culinari, del qual al llarg del text donem algunes mostres, també 
se'ns fa present en el folklore popular,19 a la cuina que practicaven les cases par
ticulars dia a dia, amb motiu d'una festa major o en una celebració popular, en 
el viure de les classes menestrals de les nostres ciutats que practicaven una 
cuina de subsistència, ajudats pel que collien a l'hort familiar. Totes aquests cui
nats assenyalen un grau de cultura molt diversificat. Des de mitjan segle XIX es 
popularitzen els hostals ,Z0 les fondes de sisos, que per sis quartos -18 cèn
tims- donaven quantitats industrials de menjar. 

Sobre el sistema de vida dels treballadors 
A final del segle XVIII les noves formes precapitalistes imposaven estils de 

treball que modificaven comportaments. Sobre la vida d'aquests treballadors 
assalariats, comerciants i traginers que cobraven sous paupèrrims, amb unes 

19.- Vegem aquestes estrofes de Lo ver pagés, d'A. PASTELLS I TABERNER, Lofluviolerdel Ter. Quint 
i últim refilet, Gerona, Passià Torres, 1868, pàgs. 49 i ss. 

Aquell caldo tan saborós 
de cols, naps, sebas y alls, 
de carabassa 'ls grossos talls, 
lo que's diu més dur que un os. 
La parolada cuan bull, 
rodejan ells la parola. 

Cuan vehuen un gra d 'arrós 
que por l'olla va saltan, 
allí's veu contenta gran 
y s'axampla 'l carcavós, 
que tots pe.nsan si l'hauran. 

Lo pa blanc com la comeya, 
lo vi florit com matx, 
de lo canti abundan ratx 
de son gust donan ideya. 
Lo segar, pijar raim, 
menjar naps a lo seu tems, 
remenar la palla y fems 
de la ditxa son los sims; 
y si menjan dos gutirns, 
nous o figas un parei 
ab un bossinet de coca, 
van dient a plena boca 
nostra vida es la d'un rei. 

20.- josep M. T. GRAU I PUJOL, a Documents per a la història de la gastronomia, "Girona 
Gastronòmica", 70, setembre, 1992, pàgs. 10 i 11, transcriu un rebut d'hospedatge de final del segle 
XIX d'un colomenc que es desplaça a Sant Hilari. El preu que paga d'hospedatge és aquest: 

Por una cena y dormir tres . . ... . ...... .. . . . ... .. . ... .. ...... 7,50 pesetas 
Cena del moio ... .... . .... . .... .. .. . . . . . . .. . .. .... . .... . ..... 1,25 " 
Tortillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 " 
Aceite . . ... .... . ... . . ........... . ......... . . . . . ....... . . .. .. 0,25 " 
Pan y came . . .. . ......... . . . . . . ....... . .......... ..... .... . . . 3,50 " 
Bacalao, pimientos y tomates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Tres latas de sardinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 " 
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dietes alimentàries pobres i formes de vestir desvalgudes, disposem de diver
sos estudis2

' i treballs , entre els quals figuren els de Pierre Vilar o el famós die
tari de Francisco de Zamora, autor que, quan visita les comarques gironines, 
anota sous de tapers, jornalers i de minaires. A partir del que cobraven els 
obrers i dels preus vigents a l'època , podem establir que molts només treballen 
per poder menjar, sense possibilitat de cap estalvi. Les dietes dels obrers cons
taven de pa, llegums i hortalisses. La carn i el peix eren aliments de luxe. 

Pere Felip Monlau i joaquín Salarich són autors d'un llibre capdavanter, 
Condiciones de vida y trabajo obrera en España a mediados del sigla XIX, 22 en 
el qual expliquen les misèrrimes condicions de treball dels menestrals a les 
indústries tèxtils i la vida de les classes obreres catalanes a mitjan segle XIX. Al 
costat de recomanacions higienístiques, en aquest estudi hi ha consells sobre el 
menjar i el beure, advertiments com aquest que fa referència a la "barreja", molt 
popular entre la classe obrera, que hom bevia en dejú, per matar el cuc, de bon 
matí: "El uso del aguardiente por la mañana, que tan en boga esta entre los 
obreres, es muy dañino, por las inflamaciones de estómago que ocasiona y por 
los gravísimos accidentes cerebrales." 

Josep Maria Calbet i Camarasa, al seu article La medicina catalana i l 'ali
mentació,23 raona i justifica l'interès que els metges catalans sempre ha tingut 
per l'alimentació a casa nostra. Segons diversos testimonis de metges del segle 
XIX, adscrits a diverses escoles mèdiques, hi havia diferents tipus de pa a les 
zones rurals, en els quals barrejaven blat de moro i farina de sègol: "Els pobres 
afegeixen a les farinetes una mica de sagí, i els proletaris un tros de cansalada 
i algun llegum, patates i verdura, hort i porc, com diuen ells." Pel que fa a les 
grans concentracions obreres de les grans ciutats, a la fi del XIX, es fabricaven 
diversos tipus de pa: el pa comú, pa de flor de farina , pa de primera, pa de 
segona, pa de qualitat inferior, pa de munició (menjat per les classes populars, 
carregat d'aigua, i que es floria sovint). La majoria dels obrers tenia una defi
cient alimentació, i als hospitals hi havia molta gent internada perquè menjava 
malament: "Mas came corne en un día un obrera francés , que en toda una 
semana un obrera catalan. Muchas familias sólo compran 4 onzas de came para 
el puchera, y como la familia del obrera suele ser numerosa, a cada uno le 
corresponde una ínfima cantidad de material proteica. Sin came se trabaja poco 
y mal. Habría que doblar las 4 onzas que consumís ... ", deia el doctor E. Roig i 
Bofill en una conferència que va donar a l'Ateneu de Barcelona el 23 de febrer 
de 1879, alguns aspectes de la qual va recollir Calbet. 

21 .- Per a les terres que ara formen la província de Girona, vegeu el llibre de Francesc FERRER 
GIRONÈS L'Economia del set-cents a les comarques gironines, Cambra de Comerç, Indúslria i 
Navegació, Girona, 1989, pàgs. 360 i ss. 
22.- Edició a cura d'Amoni jurglar, Amropos, Barcelona, 1984. 
23.- "Recerques", 4, 1974, pàgs. 250 i 251. 
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A partir de la segona meitat del segle XIX sovintegen les topografies mèdi
ques/4 els informes25 més o menys científics i les notes de viatge/ 6 que són molt 
interessants per resseguir la vida de les classes populars. Aquestes monografies 
dediquen alguns capítols al tema de l'alimentació, ens informen de què me~ja
ven els diversos sectors de la població, dels horaris, de quins àpats feien cada 
dia, etc. A grans trets podem dir que l'alimentació era dolenta i insuficient. 
Mentre que a pagès la gent disposava d 'un hort, terres i una mica de bestiar, 
molts dels fills d'aquests pagesos que es traslladen a les ciutats per treballar com 
a assalariats menjaven malament. Deixant de banda el vi i el porc amb els seus 
derivats, la carn era un luxe reservat només per als dies de festa . Vicent Pagès 
ens ofereix aquest retrat de la vida quotidiana dels jornalers del tèxtil gironí: 

"Antes de empezar el jornal o poco de haberlo empezado 125 gramos de 
leche los mas o un pedazo de pan y media onza de lo que han dado en llamar 
chocolate (conglomerada de féculas y grasas y tal vez vestigios de cacao y az(¡
car) los menos, es lo que toman como desayuno los operarios de fabrica. A las 
ocho, generalmente un plato de harina de maíz mal condimentada en invierno, 
y en verano un plato de sopas o puchero, repleto de coles, patatas, trigo y hari
na condimentada con un poco de tocino o aceite. Un arenque o el pedazo de 
tocino que sirvió para condimentar el puchero, pan y un poco de vino, com
pletan el almuerzo. Al medio día la comida consiste en un plato de puchero, 
un poco de cocido, una ensalada, pan y vino. La merienda consta de una ensa
lada (ceboUa, tomate y pirniento) vestigios de tocino o came con su corres
pondiente pan y vino. Y en la cena otra vez el imprescindible puchero, que 
para algunos es toda su cena, añadiendo los mas afortunados un platode habi
chuelas o patatas con su correspondiente pany vino." 

I dels mariners i homes de la mar? Què sabem de l'avituallament d'unes 
classes subalternes que sovint portaven una vida heroica, plena de privacions, 
mentre navegaven en aquelles barques de ribera, en els velers que creuaven 
l'Atlàntic? Gairebé sempre tenien problemes per aconseguir aigua potable i que
viures frescos. El periodista Gaziel va deixar apuntat en el seu llibre sobre Sant 
Feliu de Guíxols algunes impressions sobre el que es menjava a bord. És un 
tema dels més mal estudiats de la nostra història alimentària. Artur Masriera, en 

24.- Uorenç PRAT, La Catalunya rància. Les condicwns de vida materials de les classes populars a Ja 
Catalunya de Ja Restauració segons les topografies mèdiques. Altafulla, Barcelona, 1996. 
25.- Vicente PAGÉS OLIVERAS, Condiciones en que se desarro/Ja Ja vida de los operarios de Ja Indus
tria fabril en Jas comarcas rurales, "Boletín del Colegio de Médicos de la Provincia de Gerona", vol. 
XVIII, Girona, Dolores Torres, 1915, pàgs. 8 i ss. 
26.- Quan Pasqual Madoz (1806-1870) escriu entre 1845 i 1850 el seu Diccionario geografico-estadís
tico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar anota que a Figueres, "a escepción de las villas 
rnayores y de las casas distinguidas, las mujeres no se sientan a la mesa para corner y sirven de pie a 
s us padres, rnaridos, herrnanos o hijos, que se estin muy bien sentados en ella." 
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el llibre Oliendo a brea. Hombres, naves, hecbos y cosas de la Cataluña ocho
centísta,n dedica un capítol a parlar de la cuina de vaixell, del qual transcric 
aquest paràgraf: 

"Para desayuno tomaba la marineria un café con azúcar y galleta a discre
ción. A las doce del mediodía solía comerse una sopa de arroz con fideos, y un 
cocido con tocino, came de tasajo o en conserva; garbanzos, patatas, judías y 
alguna punta de chorizo. Ordinariamente no se conocía el postre; pera el capi
tan y los pilotos y agregados tomaban un poca de quesa, secalls, higos secos, 
nueces o bizcochos .. . La cena consistía en un pla to de judías, lentejas, pa ta tas 
guisadas con acompañamiento de bacalao o pez-palo. La galleta y el pan se 
da ban sin tasa alguna ... Si la pesca del atún era abundante, guisabanse enton
ces con tajadas redondas a la brasa, con alt i oli, o en salsa marinesca con pata
tas y pimientos de lata." 

Vides de poble 
Hi ha un llibre d'Enric Bagué i Vilà, El Palafrngell popular,lB que explora la 

modèstia del món de les tavernes, cafès, fondes , hostals, casinos, colles de 
Palafrugell, des de final del segle XIX fins al primer terç de la nostra centúria, 
quan la indústria surotapera era molt important. Llavors hi havia molts centres 
d'esbarjo on fer xerinola. Les cases de menjars donaven a bon preu dinars, 
berenars i ressopons. Es bevia i es menjava a discreció. En aquell gruix espès 
de veus i fum la gent demanava una porció: un plat petit de pota i tripa, de tri
pes de bacallà, de sang i perdiu, de peixopalo, 29 vedella amb pèsols, oca amb 
naps ... A més del vi es bevien aiguardents, xarops, licors dolços, cremats, i es 
popularitzà la cervesa. Un mussol o un zouavo era una cervesa amb gasosa. A 
les fondes30 de poble hi sovintejaven els negociants del suro, carreters, viatjants, 
músics de caps de setmana, colles carnavalesques que descobrien en el menjar 
i el beure la vivacitat de la cuina casolana. A Palafrugell també tenien molta 
anomenada els ranxos, les fartanegues d'una colla d'amics, una de les quals ens 
descriu Joaquim Fina en el seu dietari: 

5-XII-1842 Dinar 

27.- Editorial Polígora, Barcelona, 1926, pàgs. 40-41. 
28.- Ajuntament de Palafrugell-Diputació, 1995. 
29.- En els arrendaments de la gabella de Palafrugell 0 752-1761) conservats a I'AHMP, que és l'im
post que es cobrava damunt la compra o venda dels articles de primera necessitat, hi trobem el "pei
xopalo", al costat d'altres peixos salats, base de l'alimentació de l'època: "Primerament sàpia lo qui 
arrendarà, que haurà de tenir ben provehida dita gavella de verats, sardina salada, confita, bacalla, 
pexopalo, sorra, tonyina, arengada, y de rot gènere de peix salar que és necessari tenir en la gavella." 
30.- A les Memòries d 'Irene Rocas (1861-1910), editades a cura de Dolors GRAU per l'Ajuntament de 
Palafrugell 0999), llegim l'apunt sencer d'un dinar popular amb "arròs amb pollastre, cuní, calmars i 
musclus .. ." que aquesta escriptora va fer amb una colla de cantaires a la "Fonda del Coronel" de 
Barcelona, pàg. 96. 
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"Lo dia 5 ha fet tot lo dia lo bent entre gargal y llabant y ha plogut alguns 
ruxats. Habem surtir a casà ab Lasarte, Rocas y Gelabert, que Lasarte nos ha 
dunat un dinà a Calella, el qual ha sigut escudella, una gran plata de carn de 
olla ab una butifarra de sane y una gallina, y después un plat de congra ab alio
li. Pera Rocas ha mort una pardiu , Gelabert un muso! y jo sols he pogut tirà ab 
una llebra y l'é morta. "3' 

Tornem a la defensa d'aquest estil de vida amb el testimoni d'un altre autor 
local, Bepes, autor de Palafrugell, parada ifonda:32 "En aquells temps, pels vol
tants de les viles hi havien cases de pagès que feien menjars. A can Busqueta 
de Llofriu , a Can Traitó d'Esclanyà, a Can Marquès d'Es Puig, a Fitor... En aques
tes cases s'hi feien berenades d'importància i s'hi menjava pa moreno fresc. 
Eren uns pans de debò, de llesques folgades , amples, sòlides, gruixudes .. . De 
vegades es descobria on es feia la berenada pels cants que sortien xemeneia 
amunt, perfumats per carn tendra feta a la brasa o de pa acabat de coure ... ". En 
aquests diversos escenaris evoca el món de les tavernes, cafès on es prenien els 
roquills, remenets i cremats, cafè de barretina amb rom: 

"Canya de grau, que crema perfumada 
amb la llimona i el sucre de terròs 
i un canó de canyella delicada 
abans de fer-hi el pes cafè de còs." 

A Sant Sebastià, lloc de pelegrinatge i de gatzara, es feien molts àpats i tibe
ris que congregaven una nebulosa de parroquians: "Llavors, a l'ermita, per pocs 
diners uns llogaven cassoles i plats i coberts i porrons. Teníeu dret a fogó i tot
hom se sentia una mica propietari del lloc."33 Marcel-lí Audivert, en el llibre 
L'Estartit i les Medes, }I explica com les famílies senzilles menjaven el peix 'tocat', 
que no es podia vendre, i el pa pastat amb farina de mestall, una combinació 
de blat i sègol. 

ParaHelament a la cuina tradicional, de vegades monòtona, trobem també 
Ja cuina burgesa, més densa i sofisticada, de plats més delicats, en els quals 
sovintegen els canelons i rostits de dia de festa . Una mostra d'aquesta cuina 
confortable la podem llegir en les memòries del vigatà Carles Forcada i 
Casanovas,35 on explica els celebrats plats de la restauració burgesa de la pri
mera meitat d'aquest segle. Aquest senyor de la plana de Vic enumera sense 
discussió possible els famosos "flicandós o fricandós" de la seva terra, la boti-

31.- Edició a cura d'Enric PRAT i Pep VIlA, Ajuntament de Palafrugell, 1998, pàg. 62. 
32.- Exemplar mecanografiat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, pàgs. 61-62. 
33.- Op. cit. , pàg. 203. 
34.- Editorial Montblanc, Granollers, 1971., pàgs. 293-295. 
35.- L'altre temple romii de Vic. Casa Forcada i el seu entorn, Edimurtra, Barcelona, 1997. 
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farra fregida amb fesols de Viladrau, els canelons de les grans festes, aquells 
gelats artesans refredats en una geladora casolana, una galleda de fusta amb un 
engranatge que feia moure les hèlixs dintre d'un dipòsit metàl·lic. 

El periodista i escriptor Gaziel explica en el llibre dedicat a Sant Feliu de 
Guíxols,36 que té un valor documental estimable, aquell món esbucat de bur
gesos, navegants,37 tapers i pescadors que va conèixer a la seva primera joven
tut, quan encara "no havia sortit del niu, a vora mar". En el retrat d'aquella vila 
marinera són molts els moments en els quals parla de la vida quotidiana d'a
quell racó de món, o del que menjaven la gent a bord dels vaixells que salpa
ven de Sant Feliu per fer una llarga travessia. Quan sortien a barquejar duien a 
bord pa blanc, cebes i anxoves, que complementaven amb el que recollien en 
els roquissars de la costa. En un capítol dedicat a "velles mesures i monedes", 
de quan un matrimoni taper podia viure per 2.000 pesetes l'any tot pagat, dóna 
compte dels preus i qualitats dels articles de primera necessitat. 

A conseqüència de la Primera Guerra Mundial.18 es produeix una gran crisi 
de subsistències. Moltes indústries han de tancar, i els preus dels queviures de 
primera necessitat es disparen molt amunt. Els efectes desestabilitzadors que 
provocà aquesta guerra es deixen sentir sobre la població menys avaforida, i 
els ajuntaments creen juntes d'auxili, reparteixen bons de menjar i mantenen 
l'olla pública de beneficència.39 A molts de pobles del Baix Empordà on hi havia 
indústria surera els ajuntaments fomenten les obres públiques per tal d'ocupar 
mà d'obra que havia perdut la feina. Segons Gaziel -que coneixia de primera 
mà la crisi de la seva vila natal- una de les pèrdues més sensibles d'aquesta 
època en el ram del menjar fou la del bacallà40 i el peixopalo, que a Sant Feliu 

36.- Obra Completa, Selecta, Barcelona, 1970, pàg. 203 i ss. 
37.- Sobre l'alimentació dels mariners i passatgers en altres èpoques, vegeu el articles de J. L. ALCO
FAR NASSAES, La comida a bordo, "Historia y Vida", extra/ 9, Barcelona, 1968, pàgs. 131-141. F. C. 
LANE, Sa/aires et regimes alimentaires des marins au début du XV siècle, "Annales, ESC", 1963. 
Emerencià ROIG, La man·na del vuitcents, Editorial Noray, Barcelona, 1996, pàgs. 86-87. [Hi explica !"a
vituallament del veler, una 'gambusa', de tres pals. Un majordom els repartia galeta, peixopalo, bacallà, 
patates, fesols , cigrons, arròs, vi, sucre, ous tapats amb una llauna, tapada, mantinguda amb calç viva 
perquè es conservessin]. Agustí M. VILÀ I GALÍ, a La marina mercant de Lloret de Mar (Ajuntament de 
Lloret de Mar, 1992), reprodueix el contracte de tripulació d'un vaixell corsari que el 1824 va fer un 
viatge a L'Havana. El cuiner guanyava nou pesos forts, i el reboster nou. Segons el contracte: "La comi
da ser.i un plato de minestra, bacalo, sopa al almuerzo o de los que dispusiese el capit3n y otro al 
medio día con carne, sopa y sin vino ni licor", pàg. 489. 
38.- Joan PELEGRí J NICOLAU, La repercussió de la Guerra Gran en la comarca del Baix Empordà. 
Estudi economicosocial, "L'Estoig", núm. 5, 1997, Ajuntament de Palafrugell- Museu del Suro. 
39.- Santiago HERNÀNDEZ I BAGUÉ, La cuina económica de Sant Feliu de Guixo/s (1915-1918) dins 
"Jornades d'Homentage a Lluís Esteve". Patrimoni i Història Local, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
1996, pàgs. 101-106. 
40.- Mark KURLANSKY, Ei bacalao. Biografia del pez que cambió el mundo, Peninsula, Barcelona, 1999. 
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de Guíxols41 -i a altres pobles costaners- constituïa la menja habitual del 
pobre. Era l'aliment més barat per als pescadors, que el consumien a totes les 
tavernes i taules humils. L'historiador local Rarniro Medir Pons, bon coneixedor 
dels ambients menestrals de Palafrugell -que llavors comptava amb una indús
tria surotapera molt important- ho explica així: 

"De todos modos, los fundamentos de nuestra sociedad, la vida de relación 
social, no empezó a transformarse seriamente hasta después del gran aconteci
miento bélico. Ni el coste de la vida, que siguió igual que a principios de siglo. 
Una comida espléndida en cualquier fonda de la comarca costaba dos pesetas; 
pensión completa, cinco pesetas diarias. Por dos pesetas se comía espléndida
mente en el hotel Carull, de la Bisbal, los días de mercado ... En cambio, cuan
do viene el conflicto europea empieza una ligera y progresiva alza de precios 
de los artículos de primera necesidad" ... •2 

Seguint amb les paradoxes de la història, recullo també el testimoni de Joan· 
Pagès i Pons, que assegura en una història local, referint-se als anys 30: "En 
aquella època les famílies humils que menjaven carn, aquesta era de xai. En 
canvi, ara és al revés: els benestants mengen xai i les famílies de posició modes
ta usen el pollastre si volen fer una dieta alimentària a base de carn, ja que és 
més barata que la de xai. "43 

De la postguerra ençà 
La guerra civil de 1936-1939, i la llarga postguerra,44 modificaren també la 

nostra base alimentària. La gent menjava el que podia. Els llegums i hortalisses, 
el porc i el peix eren els aliments més populars. La greu crisi de productes 
bàsics, els racionaments i l'aparició de succedanis van suposar fins ben entrats 
els anys cinquanta un llast per a la cuina del país. Tots hem sentit explicar la 
fam que es va passar durant els deu o quinze primers anys de pau, quan un 
quilo de cafè bo costava el mateix que cinc i mig de les millors cloïsses. L'any 
1941 el pa anava racionat a raó de 80 grams per persona i dia. Aquell mateix 
any, cada persona tenia dret a cent grams de carn -quan n'hi havia- per per
sona i setmana. Amb sous de dues-centes pessetes al mes, molts treballadors 
no tenien cobertes les necessitats calòriques mínimes. 

Una enquesta sobre plats populars 
El senyor Alfons Puig Roca, de Figueres, que juntament amb altres perso

nes va contestar una enquesta, relativament recent, de Pedro Piferrer,~5 en la 

41.- GAZIEL, Obres Completes, Selecta, Barcelona, 1970, pàgs. 368-369. 
42.- Htstorla del gremto corchero, Madrid, Editorial Alhambra, 1953, pàg. 303. 
43.- Les Preses i el monestir de Sant Benet de Bages, vol. I!, Ajuntament de les Preses, 1984, pàg. 319. 
44.- Jsaías LAFUENTE, Tiempos de hambre, Temas de Hoy, Madrid, 1998, 284 pàgs. 
45.- Encuesta {gastronómica/, "RdG", 1961 , núm.14, pàgs. 70-74. 
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qual li van preguntar quins eren els plats típics de les comarques gironines, va 
dir que un d'ells era la botifarra dolça, que a Barcelona en diuen "llangonissa 
de sucre". Altres plats representatius de la nostra cuina eren: "La 'polla prenys', 
o sea polla cebada a punto de iniciar la puesta, asada y reHena de ciruelas, 
pasas y melocotón seca; los 'cigrons dolços', peuada, los 'gafasants', tortilla de 
huevo y harina cartada en pedazos y guisada con una salsa ligera, la típica salsa 
de 'perdiu', de harina tastada perfumada con ajo y perejil y almedra picada." 
També té un record per a Ja llagosta amb pollastre, llagosta amb cargols i salsa 
de xocolata, i l'empedrat: truita d'ous amb trossos de botifarra. Pel que fa a la 
rebosteria, destaca les flaones, bunyols i pets de monja. A Figueres, les flaones 
es menjaven el dia que l'església commemorava la festa de Sant Pau. 

Com es veu, la majoria d'aquests plats o bé han desaparegut del tot o bé 
són una pura relíquia . L'alimentació46 a Catalunya i la cuina catalana, en parti
cular, ha perdut la noció de moltes preparacions que fins fa cinquanta anys eren 
plats de cuina tradicional. De la Guerra Civil ençà, amb el turisme, les migra
cions, els importants canvis demogràfics i el transport, la nostra cuina ha sofert 
una de les transformacions més extraordinàries que s'han vist mai. Al mateix 
temps, els canvis en la vida domèstica, el mercat de treball, la consolidació dels 
aliments prefabricats, les conserves, els congelats i altres avenços han modificat 
gustos i primeres matèries. Les noves tecnologies, la cuina a la llar, cuina econò
mica, la de gas butà o ciutat també han canviat la cocció dels aliments. La cuina 
catalana, com totes les dels països d'Occident, ha perdut bona part de les seves 
senyes d'identitat, ja que l'estandarització del consum alimentari és un fenomen 
que no té aturador. 

Apèndix 
Preus del mercat a la ciutat de Figueret1 

Géneros Mesuras Preus (1811) (1817) 
Blat Quartera 37 33 
Mestall idem 32 28 
Segle48 idem 26 25 
Ordi idem 16 17 
Cibada idem 11 10 i 11 
Blat de moro " 19 18 
Mill idem 19 16 
Mongets idem 34 28 

46.- Jesús CONTRERAS, De l'ahir a l'avui. El patrimoni etnològic de Catalunya. l 'alimentació. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona, 1995, pàgs. 92-93. 
47.- AHCF. Fons Municipal de Figueres. "Estimas dels preus del mercat". Capsa 1570. La sèrie va de 
1811 fins a final de segle. 
48.- Sègol. 
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Mongetas idem 36 28 
Ciurons idem 36 28 
Favas idem 22 25 
Pèsols idem 22 25 
Tapissots49 ídem 24 25 
Bessas ídem 24 28 
Garrofins ídem 24 28 
Arròs Quintar 40 40 
Bacalla Quintar 40 40 
Vi Càrrega 50 30 
Aiguardent idem 128 112 
Oli ídem 200 260 
Rahims ídem 200 16 
Ànechs Parell 200 3 
Capons Parell 200 4 
Gallinas Parell 200 4 
Pollastres Parell 200 2 
Ciurons ídem 34 
Figueras, 3 janer 1811 
Figueras, 2 octubre 1817 

Apèndix 
Durant el període de 1914 a 1918, la crisi social, els conflictes obrers i la 

guerra provoquen grans augments de preu en els articles de primera necessitat 
en molts pobles del Baix Empordà. Oferim en aquests dos quadres compara
tius de Santa Cristina d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols la variació de preus d'al
guns queviures amb puges de gairebé un cinquanta per cent o més en l'espai 
de quatre anys. Font: joan PELEGRÍ, La repercussió de la Gran Guerra en la 
comarca del Baix Empordà. Estudi econòmicosocial, "L'Estoig", Museu del Suro 
de Palafrugell, núm. 5, 1997. 

Santa Cristina d'Aro 
ALIMENTACIÓ 
Matí: restes del sopar, mongetes, fesols o patates 
Migdia: escudella i carn d'olla 
Berenar: pa amb cebes o anxoves 
Vespre: sopa i verdura o llegums 
Festes extraordinàries: els diumenges i festes extraordinàries es menja per 

dinar arròs i carn 

49.- Uegum de diverses plantes. 
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PREUS DELS QUEVIURES EN 1914 I 1918 
substàncies unitats preus 1914 preus 1918 
Oli litre .... . .. . ........... . ... 1,20 . .. . ....... 2,00 
Vi litre .................. .. .... 0,40 ...... .. ... 0,40 
Patates arrova . . .. . . ... . . .. .. . . .. 2,00 .. .. . .. . .. .5 ,00 
Pa -una sola classe- quilogram .. ...... 0,35 ... . . ..... . 0,55 
Carn de porc quilogram . . .... .... ... 3,00 ........ ... 3,50 
Cansalada quilogram ..... ... .. .... . 3,25 .... . ..... .4,00 
Llard quilogram ...... ............. 3,50 . .... ...... 4,00 
Llet litre ... . .... . .. .. ... . ... . .. 0,40 ........ ... 0,50 
Ous dotzena ...... . .... . . ... .. .. I ,60 ........... 2,20 
Mongetes quilogram . . ... .... . ... .. 0,50 . ..... . .... 0,75 
Bacallà quilogram .. . ... .. ... . .. . . I ,50 ... . .. . . . . . 2,50 
Peix quilogram ........ .... ...... 0,50 ........ . .. 1,50 

Sant Feliu de Guíxols 
ALIMENTACIÓ 
Matí: cafè amb llet, vianda del dia anterior, sopes, etc. 
Migdia: escudella i carn d'olla i, generalment, postres 
Berenar: pa amb oli, pesca salada, tomàquets , etc. 
Vespre: carn i verdura o granes 
Festes extraordinàries: s'hi afegeix un plat de carn o peix 

PREUS DELS QUEVIURES EN 1914 I 1918 
substància unitat preus 1914 preus 1918 
Carn de moltó quilogram .... .. ...... 3,00 ........ ... 4,50 
Carn de vedella quilogram ......... .. 3,00 .. .. .. .... .4,50 
Oli litre ........... . . .... . . .. .. 1,40 ... .. ... . .. 2,20 
Vi litre ............ . .. . ..... ... 0;40 ... . . . ..... 0,50 
Patates arrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 00 . . . . . . . . . . . 2, 50 
Pa quilogram ...... . .... . .. .... .. 0,40 . ........ .. 0,60 
Carn de porc quilogram . . . . . . ...... . 2,00 .. . .. . ... .. 4,50 
Cansalada quilogram . .............. 2,50 . ...... . . . .4,00 
Llard quilogram ......... ...... .. . 2,50 ... .. ..... .4,00 
Llet litre ... ... .... ... ... ....... 0,45 . ... .... ... 0,60 
Ous dotzena .. ... . .. ...... ...... 1,40 .. .... ... .. 2,40 
Mongetes quilogram ....... .... .... 0,50 ..... . ... . . 0,75 
Bacallà quilogram ... . ... ... . . .... 1,50 . .. .... ... . 
Peix quilogram . . . . . .... ... . ..... 0,40 ... . .... .. . 2,80 
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DE FERRAN AGULLÓ¡ 
A JOSEP PLA2 

"Sagnen els ceps de la. punyent ferida; 
l'oliva al bec, el tord fuig del reclam: 

el sard esquerp comença a picar l'ham." 

C. FAGES DE CIJMENT 

FERRAN AGULLÓ, jOSEP CUNIL DE BOSCH3 -QUE ES DEFINIA COM EL BRillAT-SAVARIN 

català- josep Rondissoni, l'incansable Ignasi Domènech --amb més de 30 llibres 
sobre l'art del menjar- Pere d'Alcàntara Penya a Mallorca i josep Pla són els pri
mers tractadistes moderns de la nostra cuina, que lluiten per sostreure-la del gran 
dialecte de la cuina espanyola i universal, massa sotmesa i qualificada durant molt 
segles a partir de quatre fórmules estereotipades. Abans d'ells, pocs estudiosos i 
divulgadors s'havien atrevit a codificar-ne les arrels, i a establir un cens dels plats 
més emblemàtics d'una cuina molt arcaica, en una època -la noucentista- en 
què Catalunya, culturalment parlant, era molt més homogènia que ara. L'any 1934 
es va celebrar a Barcelona la I Setmana Gastronòmica Catalana,' en la qual s'in
tentava donar a conèixer al gran públic tot un tresor de menges i de sabors del 
país, que de retop havien de mobilitzar produccions, indústries i persones per tal 

1.- Ernest CORRAL I COLL DEL RAM, Ferran Agulló "Pol" padrí de la Costa Brava, Editorial Ronda, 
Barcelona, 1984. Camil GElS, Los que encontré en el camino, [Femando Agulló], "RdG", 1961, núm. 14, 

pàgs. 68-69. 
2.- Pere BAHÍ, F1 que menjava josep Pla. Columna, Cuina, Barcelona, 1997. Narcís COMADIRA, 
Fórmules magistrals, Empúries-El País-Aguilar, Barcelona, 1997. ["De res massa", pàgs. 161-163). Jaume 
FÀBREGA, La cuina de josep Pla, La Magrana, Barcelona, 1997. 
3.- La cuina catalana, 1923. Fascímil de Parsifal Edicions, Barcelona, 1996. 
4.- Sobre aquest tema, vegeu l'article de Uuís Bertran i Pijoan a "La Veu del Diumenge", suplement 
gràfic de "La Veu de Catalunya", 30-9-1934, núm. 22. 
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de fer sortir la nostra cuina de la rutina i de la desconeixença. La Guerra Civil, 
però, malmeté la iniciativa de donar a conèixer el geni culinari català. Entre els 
esmentats, dos gironins -Agulló i Pla- van treballar per dignificar la cuina com 
a art i tradició cultural, per establir-ne una teoria del gust. 

Ferran Agulló (1863-1933), periodista, dramaturg, poeta i secretari de la 
Lliga Regionalista Catalana, era fill d'un confiter de sota les voltes de la Plaça 
del Vi de Girona. En el seu Llibre de Ja cuina catalana,5 del qual no he sabut 
trobar la primera edició, defensava que Catalunya, de la mateixa manera que té 
una llengua i una cultura, té també una cuina amb personalitat pròpia. Després 
de La cuynera catalana, obra emblemàtica de la Renaixença catalana del segle 
XIX, sobre la qual no hi ha encara cap estudi seriós, Agulló escriu un dels pri
mers tractats de cuina en català on se sistematitza el valor del nostre patrimoni 
culinari. La seva curiositat el va portar a conèixer el país de pam a pam, a con
córrer a fontades i aplecs, a visitar hostals, a entrevistar-se amb pescadors, page
sos, excursionistes, mestresses de casa, etc. La majoria de plats que hi reculi els 
havia fet ell mateix o els havia vist fer. 

Agulló encara enllaça amb el mite de la tradició popular, de la Catalunya 
pairal, on el menjar té una representació simbòlica. Com Carles Bosch de la 
Trinxeria i altres que el van precedir, Agulló, com a membre de societats excur
sionistes patriòtiques de l'època, va a la recerca dels costums de la terra, i fixa 
els productes catalans. A partir d'aquí va elaborar un mostrari de plats genuïns 
i senzills de les comarques gironines, sense excessius particularismes, a partir 
de tres eixos: el pla de Girona, la costa i la muntanya. D'altra banda, va posar 
ordre a la metodologia culinària, a través de la qual s'obtenen plats molt diver
sos. Explica com la picada, el sofregit, la samfaina i l'allioli són els quatre pilars 
bàsics de la nostra cuina. En temps d'Agulló s'institucionalitza el dinar usual de 
dos o tres plats i postres, mentre que a la fi del XIX - i això ho explica Josep 
Maria de Sagarra a les seves Memòries- el servei acostumat era de quatre o 
cinc. Com que la vida s'havia encarit -diu- es veu obligat a defugir de com
plicacions, a buscar plats senzills a l'abast de tothom. En el pròleg del llibre, 
Agulló confessa que tenia començat "un acurat estudi de la cuina catalana" en 
el qual estableix que el Llenguadoc i la Provença són l'origen de la nostra cuina. 
Seria bo trobar un dia aquests materials per veure les regles de composició d'a
quest treball que havia de ser capdavanter en la nostra literatura gastronòmica. 

La cuina planiana 
Acabat l'any Pla, i després d'haver parlat, i molt, des de molts angles, sobre 

aquest escriptor, em sembla que no se n'ha d'explicar gairebé res més. No 
podem, però, reduir, com alguns han fet molt meritòriament, l'interès que Pla 

5.- D'aquest llibre n'hi ha un facsímil de la segona edició, editat per l'Editorial Altafulla de Barcelona, 
amb una presentació de Uorenç Torrada. 
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ha dedicat a la cuina al llibre El que hem menjat,6 que com molts ja saben no 
és un receptari, sinó un record elegíac sobre la vella cuina familiar catalana, i 
la que va conèixer en els seus viatges per Europa. De fet és una digressió i una 
sàvia divagació cultural prenent la cuina com a pretext, dins un coneixement 
que va lligat a la seva experiència autobiogràfica . Pla, que afirmava que no era 
un gormand, ni un gourmet, abominava de l'hedonisme, encara que a través de 
la memòria recreava velles sensacions palatals. Volia mantenir el record de la 
cuina d'aquesta vella geografia, perfectament construïda, en un aliatge i com
binació de cuina tradicional i familiar, amb l'afegit de les noves innovacions que 
s'han instal ·lat entre nosaltres. La cuina de tot l'Empordà, a voltes massa mitifi
cada, ha donat plats com la llagosta o el conill amb un fons de xocolata, una 
gran varietat de plats amb el peix de litoral de base, incloses les sucoses sopes 
de peix, els confitats d'anxova, l'escudella i carn d'olla, guisats de cacera, els 
arrossos, totes les formes del porc, inclosos els embotits, platillos, rellenos, etc. 
Pla és autor de dos articles primicers: "La cuina catalana" i "Sobre la nostra 
cuina , encara", apareguts en un llibre publicat el 1925, Coses Vistes/ on ja des
tacava com a divulgador de la cuina. Conec almenys dos altres articles8 seus 
sobre aquest tema. En La Baixa Itàlia (sobre la cuina a la Baixa Itàlia} expli
ca la cuina popular italiana a partir de la seva estada al país. i l'admiració que 
sentia per la restauració d'aquella terra on els catalans mai no ens hem sentit 
estranys. "Itàlia és la meva segona pàtria", va dir més d'una vegada. En els arti
cles agrupats sota el títol de Festes majors, 10 ja més tardans, teoritza sobre la fan
tasia de la festa major, els àpats de diada extraordinària: carns, menuts, caça, 
platillos, rellenos, etc., treballs aquests que més tard incorporarà al llibre 
Llagosta i pollastre, el títol del qual ja em sembla esplèndid. En aquest volumet 
hi és molt viu el record de la pesca i el peix, i l'escalfor de molts fogons. 

Pla explica en aquests dos articles de Coses Vistes que en un anuari que no 
he sabut trobar ja va intentar descriure les bases de la cuina catalana. Ara hi 
torna amb arguments més extensos i detallats. Segons el publicista, en aquella 
època (1925) la cuina catalana, molt eclèctica, es batia en retirada perquè no 
havíem sabut administrar el nostre patrimoni, ni tampoc divulgar-lo com es 
mereixia. En aquest estat de desmemòria perrnament, què és el que caracterit-

6.- Obra Completa, vol. 22, 1972. 
7.- Barcelona, Edicions Diana, pàgs. 87-91 i 93-97, respectivament 
8.- En el setmanari català El Bé Negre (21-III-1933) va sortir-hi publicada aquesta glossa que reconeix 
Pla com a home interessat per Ja cuina comarcal: "Josep Pla, finalment, ha desistit de Ja seva manifes
ta passió pel gros Uibre i molt aviat debutarà en una nova especialitat literària, en la qual sembla haver 
manifestat uns profundíssims i sòlids coneixements: la crítica culinària . El primer volum, Palafrugell 
peix fregit, portà un pròleg del cuiner del Suís." (El Bernat Metge). 
9.- "La Veu de Catalunya", 27-1-1929. 
10.- "La Veu del Diumenge" (5-Vlll-1934); ibid., Pestes Majors 11 (12-Vlii-1934); ibid., Festes Majors 

(19-VIII-1934). 
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zava la nostra cuina tan diversa i barrejada? Entre molts elements, destaca el 
suquet de peix, que per a Pla té reminiscències orientals. Els plats d'aquesta 
cuina nostra, presents amb variants a tota la mediterrània, són decoratius, molt 
visuals. Pel que fa a la cuina d'evaporació, la carn d'olla és un plat de primer 
ordre, encara que les noves generacions l'avorreixen. Sobre els plats de carns, 
les influències són nombroses. Les salses i salsetes tenen un rerafons feudal, i 
remeten a una aristocràcia pagesa. Pla reconeix la importància a la nostra cuina 
de Ja ceba, l'all, el pebrot i el tomàquet. L'estofat català amb múltiples variants 
és un plat present arreu d'Europa. Assenyala a l'Empordà el plat de "pollastre 
a la punta", guisat amb pebrot i menys tomàquet. 

Què diu de la cuina urbana? Destaca la paella com a combinació de carn i 
peix, sota el tapís oriental del sofregit. Uns altres plats merescudíssims són la 
botifarra amb bolets -que qualifica de plat gòtic i medieval- al costat delllo
millo amb mongetes. Dignifica també un plat exemplar, les faves -llegums 
nobles- i els bolets, Ja cuina del bacallà, el peixopalo i el niu. A diferència dels 
francesos , els catalans no traiem prou profit als cargols. Anem endarrerits, ja 
que som un poble elemental i un xic primitiu. Tot i això, la llagosta amb cara
gols és un plat respectable. L'arròs blanc seria un plat americà que ha arrelat 
entre nosaltres. Altres menges interessants són les cols fregides amb arengada, 
els enciams, la qualitat dels olis, el romesco. Sobre el vi, afirma que té una per
sonalitat primitiva, massa de mascle, que s'ha de refinar per donar-li una feso
mia més femenina. Pla abomina de la cuina dolça, que qualifica de manicomial 
i intolerable. A la seva època Ja cuina de l'agredolç tenia encara molta con
sistència, llast aquest que podem qualificar de medieval. Conill del bosc a La 
cuina catalana, encara, ens ofereix un brou amb sucre, Ja truita ensucrada, 
llonzes de porc dolces, bledes i naps amb sucre, espinacs amb llet o sucre, etc. 

A Llagosta i pollastre, "llibre accentuadament terrestre", escrit per una gran 
ploma gastronòmica, inventaria les coses del país, entre les quals figura la cuina de 
la festa/ 1 que qualifica de densa. A partir de la cuina de l'oli, que al costat de la de 
la mantega governa Europa en dos grans blocs molt accentuats, Pla assenyala 
Provença com el país on la cuina de l'oli d'oliva ha arribat a la màxima perfecció. 
Per tot això elogia el llibre de ]. B. Reboul La cuisinière provença/e, el qual quali
fica de monument de la cuina mediterrània perquè manté el to de la cuina antiga. 
La bouillabaisSe del Rosselló i Provença és també un plat català. Pla carrega contra 
les cuines internacionals perquè el que dóna sabor a una cuina és el matís local, 
comarcal, ja que la majoria dels aliments perden en proporció a la distància a la 
qual són desplaçats. En algun lloc va deixar escrit que coneixent el país ens conei
xerem a nosaltres mateixos: d'aquí Ja reivindicació constant del localisme i tradi-

11.- Gairebé tot el llibret de Llagosta i pollastre el trobem reproduït amb varianiS i variables en el volum 
núm. 7 de l'Obra Completa: El meu país. "Sobre la cuina" (Destino, Barcelona, 1968, pàgs. 273-379). 
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cionalisme culinari. Igualment podem dir del temps i la circumstància en la qual 
molts aliments són recollits. I això passa amb el peix, la carn, la fruita, les hortalis
ses, etc. Com que la cuina és un art que consisteix a metamorfosejar les coses, hi 
ha molts aliments -sobretot peixos i carns- que en entrar a la cuina sofreixen 
una gran transformació. Per això s'ha d'anar molt amb compte amb les mistifica
cions. Bona part de Llagosta i pollastre, llibre que després reciclarà per incorporar
lo a El que hem menjat, tracta de la cuina del peix, 12 sotmès a grans transformacions 
un cop passat pels fogons. En aquesta cuina mediterrània, el peix a la brasa s'en
duu tots els honors, mentre que el segon lloc és per al suquet de peix. De la cuina 
homèrica dels aliments a la brasa, amb els segles vam passar a plats més soflsticats. 
Durant la Revolució Francesa apareixen els guisats, que ajudaven a disfressar ali
ments en mal estat i de poca qualitat, i que més tard són l'origen de la cuina bur
gesa. En canvi, les salses que conflguren la nostra cuina són molt velles i arcaiques. 
En el menjar habitual català la carn de vedella del Pirineu, juntament amb la del 
porc, ha jugat en l'alimentació dels catalans un paper importantíssim. Elllomillo de 
porc amb mongetes, ben fet, és un plat modest d'una vella tradició memorable. I 
ara hem de tractar, a vol d'ocell, d'altres plats que li semblen interessants. Quan el 
bullit va entrar en crisi sorgiren altres preparats importantíssims i alternatius: el 
canelons, els macarrons, la sopa de peix, l'única que podem exportar. Pel que per
toca als diumenges i dies de festa, res com l'arròs, que no és apreciable si no s'a
companya d'un bon sofregit i d'altres elements que li acaben de donar personali
tat, sempre que siguin de primera. I arribem a la fruita, les verdures i els llegums, 
la cuina estacional i primerenca, amb el món de les faves, els pèsols, les carxofes, 
les cebes, les albergínes, patates ... Hortalisses i verdures que es poden menjar soles, 
o bé adornant els guisats, els famosos i variats platillos. Tots aquests plats fan més 
suportable i acompanyen de bon grat la nostra vida humana. 

Només que repassem els valuosos índexs de la seva obra completa, veurem 
com les apreciacions sobre la cuina i el menjar surten a cada pas. En el volum 
d'Aigua de Mar -"Bodegó amb peixos", "Un viatge frustrat", "Pa i raïm", etc.- al 
costat de les "Guies", arreu destaca la importància i la varietat dels localismes de 
la cuina catalana, molt sotmesa a barreges de tota mena, fruit de la seva com
plexa evolució històrica i cultural. De la cuina de Cadaqués assenyala tres pro
pietats: el peix d'aquelles aigües, la qualitat de l'oli i els sofregits lleugers. 
Defensa que un dia s'escrigui un llibre sobre Ja cuina del peix. Destaca la 
importància de l'anxova de Cadaqués, dintre de la simplicitat dels peixos confi
tats. En el llibre Bodegó amb peixos fa una classificació dels peixos segons la 
seva qualitat gustativa. En primer lloc hi posa el corball, i després ve el llobarro. 
El nero també és exceHent de qualsevol manera. A Un viatge frnstat, la cultura 

12.- Vegeu també l'article de josep Pla "Los lenguados", dins]. García Mercadal, edil., La cocina y la 
mesa en la literatura, Taurus, Madrid, 1962, pàgs. 180-186. 
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d'Hermas els serveix a taula un conill de bosc, la perdiu, la guatlla, el tord; els 
prepara la beguda del seu cor, el famós roquill, una barreja de cafè, conyac, 
sucre i unes gotes de llimona. En Un de Begur, una olor de suquet de rascassa 
desperta una tripulació ensonyada. En El coral i els coralers el cuiner prepara 
unes llagostes a la brasa .. . Si voleu saber com a Cotlliure confitaven l'anxova, lle
giu la digressió metòdica que en fa en aquella història de Contraban. Al llarg de 
la seva obra Pla també elabora una teoria sobre la qualitat dels peixos: el primer 
és el corball; després ve el llobarro d'aigües vives, la rascassa o escórpora, etc .. . 

En Escrits Empordanesos, 13 una de les seves darreres obres, dóna altra volta 
algunes notícies sobre la cuina en general, la del peix i de la carn, entre la qual 
inclou els plats de caça. Al volum passa revista a alguns grans cuiners de 
l'Empordà: El senyor Pere Granollers, del port de Uançà; el senyor Alfons 
Roger, de Maçanet de la Selva; el senyor Joan Sunyer, de Colera; el senyor Josep 
Mercader de Cadaqués, Palau-Saverdera i Figueres. Com molt bé ha resumit 
Jaume Fàbrega, Pla és dels primers que valora la cuina local, no gaire viatjada, 
i la lliga --quan això era possible- a les estacions de l'any. En darrer terme, 
la cuina és un símbol de cultura amb un punt de nostàlgia per allò que vam 
menjar i que ja no tomarà. Pla ens ofereix una imago mundi, una síntesi de l'o
fici de la cuina abans que l'economia, la tècnica i la dietètica ho capgiressin tot. 

En el volum 44, que duu el títol Darrers escrits, editat el 1984, hi va publicar 
dos articles: "Recordant la meva mare: elements de la cuina d'abans", i "Recordant 
la meva mare: la cuina del peix", on compendia el que havia dit i repetit sobre 
la cuina en altres llibres seus on queden representats els millors plats de carn i 
de peix, la cuina del crugol, l'art del menjar en general, etc. El projecte d'establir 
les bases de la cuina catalana era en si una empresa agosarada, de no comptar 
amb una tradició familiar sòlida. En aquesta síntesi expeditiva, Pla ret un home
natge merescudíssim a la seva mare, la senyora Casadevall i Uae, que "fou una 
bona cuinera i sabia rostir un pollastre", la persona més idònia que, en defmiti
va, va ser qui li educà el gust per una cuina simple, però de qualitat. 

El "Coquinum Forum" de mossèn Federlco Tapiola 

"El cuerpo ---dice San Agustín- también lo hizo Dios. 
Y podemos decir que una comida a gusto es un anestésico de primera" 

F. TAPIOLA 

No volia acabar aquestes lleugeres notes sobre la cuina local que van de 
Ferran Agulló a Josep Pla sense fer la glossa d'una figura injustament oblida
da, la de mossèn Federico Tapiola, un home molt culte i observador que va 
escriure molt i molt bé sobre la cuina del Baix Empordà, en un moment en 

13.- Obra Completa, vol. núm. 38, Destino, Barcelona, 1980. 
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què el turisme i la tècnica transformaven poderosament la taula dels catalans. 
Una altra vegada la cuina es converteix en l'elegia d'un món perdut, que va 
en contra del progrés. 

Amb el pseudònim d'Arion, mossèn Federico Tapiola (Figueres, 1910-1981) 
va publicar, en castellà, entre 1962 i 1974, a la Revista de Palafrugell, de la qual 
era director, gairebé una cinquantena d'articles sobre la història de cuina i de 
gastronomia sota l'epígraf "Coquinum Forum", una reacció positiva a favor de 
la cuina casolana que ha passat del tot desapercebuda, ja que aquella revista, 
de caire local, té escassa difusió més enllà del marc palafrugellenc. Com que 
Tapiola havia estat professor de llatí, hom troba en aquests treballs sobre el 
rodal una base sòlida d'erudició clàssica , de civilització mil·lenària, d'aporta
cions forànies que donen al paper un toc cosmopolita. Mentre Josep Pla pre
parava El que hem menjat, llibre que va sortir publicat en primera edició l'any 
1972, Tapiola publicava aquests articles a una revista que Pla coneixia, i en què 
també col·laborava.'4 Vull dir amb això que les dues obres es presten a com
paracions, i que en els dos reculls d'articles hi ha la voluntat de donar a conèi
xer una cuina local lligada a les estacions, al pas del temps, on les primeres 
matèries tenen molta importància, encara que Tapiola, per motius ideològics, 
projecta la cuina del país com una de tantes que formen la realitat espanyola, 
en una sublimació de tendències. Uegint els articles que aquest tastaolletes, 
Aumonier de Bat'lliage de la Confrérie de la Chaine des Rotisseurs de la provin
ce de Girona, va dedicar a la cuina vasta del peix, de la carn, la caça suculen
ta, els vins, el "niu", els "platillos", i sobre molts altres gèneres més diversos, 
hom s'adona com la nostra cuina parteix de la rural, en la qual els productes 
de la rodalia, l'observació i la paciència eren qualitats molt importants. 
Malauradament, ara per ara, aquesta coJ.lecció dels articles culinaris de mossèn 
Tapiola només es pot llegir d'una manera sistemàtica a les hemeroteques . Seria 
de justícia que un dia tots aquests articles, amb uns bons índexs, s'apleguessin 
en un llibre. 

Federico Tapiola i Josep Pla eren dos conservadors empedreïts. En un d'a
quests articles gastronòmics, escrit el 1967, un any abans de la famosa revolu
ció de maig de 1968, en el qual desgrana alguna observació sobre l'alimentació 
com a fet de cultura, Tapiola reconeix que l'home és l'únic animal que guisa i 
que condimenta els aliments que menja. No obstant això observa aquesta des
viació en la norma ancestral: 

"Qué se puede esperar de una generación que se alimenta de sopas de 
cubitos, pescada, came, verduras y frutas congeladas? Indudablemente el arte 
abstracta, la música actual, las extravagancias de la moda femenina y masculi-

14.- A la "Revista de Palafrugell" hi he llegil dos articles signaiS per Josep Pla sobre cuina: "De la cuina 
del peix" (selembre, 1968, núm. 80, pàg. 11) i "Faves i pèsols" (abril de 1973, núm. 135, pàgs. 4-5). 
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na, la amoralidad, el uso de las drogas y otras aberraciones que por no dichas 
son sabidas, no son mas que fruto de esta pobre alimentación." 

Ja a les acaballes, llegim ara aquesta evocació sobre la cuina dels bolets, 
present a la nostra cuina popular i tradicional, en la qual es veu el tarannà sen
sual del seu redactor: 

"Nosotros, por nuestra parte, escogeremos siempre como plato de consis
tencia y prestigio, fruto de la tradicional cocina de nuestra tierra, un 'platillo' de 
pollo con 'rossinyols'; un guiso de 'oca amb pinatells o rovellons', y si se guie
re mas sencillo, 'ous de reig' a la brasa, o de 'rovellons a la llauna', acompaña
dos de 'botifarres de carn crua o de sal i pebre'. Pero todavía esta en nuestro 
recuerdo una liebre estofada, acompañada de 'rovellons' , digna de servirse en 
la mesa de lOS angeles, Y de eS(O hace treÍnta aÒOS ."IS 

15.- Las setas en nuestro "Coquinum Forum ", "RdP", núm. 94, novembre de 1969, pàg. 10. 
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UNES PÀGINES SOBRE REBOSTERIA 
CATALANA¡ 

" .. . venien de missa ... sense deixar de comprar, en tornar, al 
pastisser de la plaça, just després d'haver deixat l'ombra del 

porxo ... alguns d'aquells pastissos en forma de torre, protegit 
del sol per una persiana -coques de crema, d'ametlles o amb 

praliné- l'olor ociosa i ensucrada dels quals ha quedat 
barrejada, dins meu , amb les campanes de la missa major i 

amb l'alegria dels diumenges. " 

MARCEL PROUST, Sobre la lectura. 

EN ALGUN TRACTAT QUE ARA NO RECORDO, VAIG llEGffi QUE LES BEllES ARTS EREN CINC: 

Pintura, Escultura, Poesia, Música i Arquitectura. D'aquesta última en derivava la 
pastisseria per la subtilitat del seu art, per la seva construcció una mica esce
nogràfica culminada per un ordre visual i decoratiu que, d'entrada, ens conques
ta. Michel de Montaigne anomenava aquest panorama el de la science de gueule. 

Les construccions ben ornamentades d'una massa de farina ensucrada o 
salada, guarnida Vo farcida de crema, fruita o carn són llaminadures que ens 
entren pels ulls. La percepció visual i gustativa del producte hi juga un paper 
important, per la presentació, color, olor i la simfonia de sabors que sents des
prés en assaborir-lo: apreciacions de xarops perfumats, sals de glucosa, sòlids 
dolços, àcids, amargs, dessalats que agraden als paladars refinats, a tots els lla-

1.- Ignasi DOMÈNECH, llaminadures per el celebrat cuiner, reposter. .. petit llibret per a fer tota clas
se de dolços de cuina, merengues, refrescos, gelats, mermelades, pudings, pastes I amanides de fruites ... 
65 pàgs. Barcelona, Tipografia Bonet, 1925? Domingo de FUENTEMAYOR, direc., Guia del goloso. 
Gremio provincial de Confiteria y Pasteleria, Barcelona, 1958. M. VIDAL, Tratado de panaderia, paste
feria y confiteria con nociones de molineria, Barcelona, José Monteso, 1941. DD.AA., Calendari llami
ner, Diputació de Barcelona. J. VÍCTOR GAY i Narcís PUIGDEVALL, lA Girona dolça, Quaderns de la 
Revista de Girona, 1997. 
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miners que tenen una debilitat per aquestes menges fines que plauen a qual
sevol cel de la boca. Sabor, textura, harmonia i arquitectura es fonen en un 
collage que complau els sentits més exigents. 

En temps immemorials, els flequers que treballaven als pastadors diverses 
masses fermentades de molla esponjosa per ser cuites al forn es convertiren, pot
ser sense voler-ho, en els primers pastissers. Un document de 1284 que consta 
en el Llibre Vert de l'Ajuntament de Girona ens indica que, en aquella època tan 
reculada, els flequers de Girona ja pastaven panades/ formatjades i flaones, 
segons es llegeix en la Carta antiga que féu P Grau que aquets qui courien tur 
pan en los seus forns que són prop de la plaça dels cavalers hi puxan coura sens 
puja caço/es panades, format gades, jhahons e tortels e d 'alscunes altres coses. 

Com que mengem amb els ulls/ la policromia de l'alimentació ens atreu pels 
seus colors primaris: vermell, groc, verd. Aquest aspecte és encara més accen
tuat en la pastisseria. El confiter busca amb l'amalgama de colors la creació d'uns 
reflexos condicionats que reforcin el desig de provar-los. Els dietistes i nutròlegs 
han comprovat que els colors intensifiquen l'apreciació dels dolços. L'objectiu 
de la pastisseria és la recerca del gust, el reforçament indiscriminat de la inges
ta de calories. En aquest cas el plaer va per un cantó i Ja nutrició per un altre. 

Història i alimentació 
Posats a parlar de la rebosteria i de l'adrogueria d'una època determinada, 

en un temps i un país concret, seria fins a cert punt lògic reconstruir la realitat 
històrica que fa possible aquests testimonis culinaris. El retaule de la vida 
medieval' és, per exemple, molt més conegut i explotat. A les obres festives de 
Francesc de la Via, sotsveguer de Girona, un personatge reclama: "Desir hay 
gran -qu'ebduy fassam crispells."5 

2.- Un estrofa d'un poema popular mallorquí diu així: 
Fadrina que donarà I enguany flaó o panada, 
dins un mes serà casada I arn lo fadrí que voldrà. 
3.- Josep PLA, al seu llibre Girona. Un llibre de records (Destino, Barcelona, 1976, pàg. 40), explica 
la seva fascinació per la pastisseria: "Ens aturàvem un moment davant l'aparador de la confiteria Negre 
per contemplar el darrer prodigi de l'art de la dolçor. En aquella època hom menjava el Sarah Bernhard 
o el sarabemat, que dèiem nosaltres. " 
Miquel de PALOL, en una de les seves proses, denuncia que "la ciutat de la xocolata amb secalls, de 
l'esmorzar dels Canonges i de la crema dels dinars de festa menestral , s 'anava perdem a poc a poc, 
com avergonyida ." 
4.- CERVERÍ DE GIRONA, trobador de la segona meitat del segle Xlii, té un poema titulat Recepta de 
xarop, que, contràriament a allò que fa esperar el títol , no té cap interès gastronòmic. Jaume Roig allibre 
de les dones ens parla del julep, de medecines o begudes per refrescar, aigües de mesc amargants i aromà
tiques: "Poncis, taronges, I pomes, llimons, I codonys .. .". "feia fer fresc I molt citronat, I carabassat." 
5.- VIA, Francesc de la, Obres, Edició d'Arseni Pacheco, Quaderns Crema, Barcelona, 1997, pàg. 399. 
Segons el DCVB el 'crispell ' és una mena de coca de farina, ou i sucre, fregida amb molt d'oli. El DCVB 
no ho documenta. 
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El1448, amb motiu de les festes que la ciutat de Girona va fer en honor de 
la reina Maria, els jurats de la ciutat van encarregar al síndic de Girona, a 
Barcelona, una quantitat de confits de sucre, els quals, per ser bons, havien de 
ser acabats de fer. El 1495, en un ofrena presentada a l'Hostal Nou de Girona 
al nou capità general, hi van entrar "marsapans, pa de sucre y sitronats. "6 

El1482, en les postres d'un àpat que va fer l'ajuntament de Girona per cele
brar Ja presa de la ciutat de Granada, se serviren deu lliures de torrons picats. 

Entre les diversions de Ja dona del protagonista de l'Espill, Jaume Roig ens 
diu per menut què menjava i bevia quan anava al bany. En aquest enfilall d'a
ventures narrades en clau realista, en llargues tirallongues de noves rimades, 
tenim un quadre convincent de la vida social del segle ){'\/. Entre els requisits i 
llaminadures trobem els juleps (preparats d'aigua destiHada amb xarop), ous en 
gingebre, vins grecs i de malvasia, clareia, pastissos de carn, artalets (coca d'a
metlles farcides), confits, confitures, etc.: 

Sovint anava 
de nit al nou bany d'en Sanau 
o d'en Suau, en lo Palau. 
Al despullar véreu ballar 
en bells tapits, aücs, salts, crits, 
ab ses veïnes; perdius, gallines, 
pollets petits, juleps, solsits, 
ous ab gingebre, los dus ab pebre; 
grec e clarea sense perea; 
la malvesia per cortesia 
en gobeHets; los artalets 
no els hi preaven, e sí hi ampraven 
pegats de llambre, benjuí, ambre, 
aigües, almesc; feia fer fresc 
molt citronat, carabassat, 
prou gingebrons e canyelons, 
fin tartugat e caponat 
en lletovari. 

Miquel de Nostradamus, en el seu llibre sobre les conserves, confegeix una 
recepta per fer "pignolat" o torró d'Espanya, un tipus de torró tendre. El 1549, 
en honor de Ja señora Benedetta, va fer aquest preparat a Savona. En la coJ.lació 
del Corpus de Girona de 1498 trobem la "pinyonada e confits de sucre". L'obra 
Des confitures, de Miquel de Nostradamus, va aparèixer el 1555 a Lió. N'hi ha 

6.- Julian de CHIA, Lafestividad del Co7pusen Gerona, "RdG", voL VII, 1883, pàgs. 187. En la coHació 
servida en la festivitat de Corpus de l'any 1498 hi rrobem despeses de "pinyonade e confits de sucre". 
7.- (Barcanova, Barcelona, 1982). 
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una traducció castelJana: Tratado de las confituras.7 Nostradamus aconselJava 
que quan no es podia utilizar ni sucre ni mel, s'usés el defrutum romà, most de 
raïm cuit en mel. Aquest llibre recull preparats com escarola en sucre, confitura 
de gingebre, gelea de codony -que tenia virtuts reconfortants i astringents
peres confitades, confitura de roses, etc. La conserva de buglosa o de llengua 
bovina, molt present en els receptaris catalans, era considerada hidròpica, man
tenia l'alegria, rejovenia, retardava la vellesa i preservava el colèric. 

Com era, en canvi, aquesta parceHa de coneixement en la civilització cata
lana dels segles XVII i XVIII? Hi ha, encara, un gran problema de fonts , impre
ses i manuscrites, per avaluar, sense la coneixença de les quals es fa difícil pon
tificar sobre la situació de la vida quotidiana de pagesos, menestrals, artesans, 
la petita burgesia, enfront dels esdeveniments extraordinaris protagonitzats per 
la noblesa i la realesa, una minoria de pes amb un poder adquisitiu diferent, 
molt influïda per un règim monàrquic que potenciava les festes, les entrades 
reials, els convits i les fastuositats , que provocaven excessos de tota mena. En 
les recepcions que es feien arreu , en honor de personatges públics i il·lustres 
visitants, era costum obsequiar-los amb embotits i coques dolces: 

"Dijous als 19 dezembre 1602 entraren el Barcelona los hòmens de Martorell 
de Castellvehí de Rosanes, vassals de la senyora dona Mancia de Requesens y 
Súñega, vui comtesa de Benavent, y feren-li un present en demostració de son 
amor y fidelitat. .. un cove de llangoniças y botifarras, dotze còvens de coques de 
Martorell, qui de ensucrades, cochs llargs, redortes y pa blanc com unes hòsties. "8 

D'acord amb els distints sectors socials hi ha una jerarquia qualitativa i quan
titativa en els aliments. El poble ras no tenia les mateixes oportunitats, ni men
java el mateix que l'elit i les classes altes, que tenien gustos alimentaris refinats 
i acaparaven la majoria d'importacions de productes exòtics. El sucre i altres 
requisits, com les espècies, eren un bé escàs i car, un signe de distinció del qual 
no tothom disposava. Les crisis econòmiques provocaven grans oscil-lacions de 
preus en els menjars bàsics. Els habitants de les viles no menjaven igual que els 
religiosos dels convents; els militars tenien una dieta especial. De la mateixa 
manera que hi havia una alimentació reglamentada per a pobres, els pagesos 
eren potser els qui gaudien d'un règim alimentari més variat (productes del bosc, 
del camp, del rebost, aus de corral, etc.). Ben poques vegades hi ha constància 
que aquest estament prengués postres que no fossin coques, fruita o formatges. 

En èpoques de fam i de carestia de la vida, quan el sol fet de menjar qual
sevol cosa era un luxe, a causa de les guerres i privacions que s'abatien sobre 
el poble català, no ens imaginem en quins requisits i en quines postres podien 
pensar els sectors més castigats de la nostra societat. Llegim una de les moltes 
notes que ens ha deixat Joan Guàrdia, pagès de l'Esquirol: 

8.- Dietari de Jeroni Pujades. A cura de J. M. CASAS HOMS, Fundació Vives Casa juana, Bercelona, 
vo l. I, pàg. 229. 
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"Any de 1651 que és Jo any de las tribulacions de fam, pesta y guerra. La 
fam que s'és passada no se pot pensar, que lo pa venian a dos reals la lliura 
[ .. .]Lo pa de glans que s'és menjat y de sègon y erbas dolentas no se pot pen
sar que la gent anavan tots morts de fam y tots descolorits."9 

En un altre aspecte, Ja valoració de l'art de la rebosteria és encara més dece
bedor que el de la cuina, perquè gairebé ningú no s'ha entretingut a estudiar 
el contingut dels nombrosos receptaris que ens han pervingut. La cuina i la 
rebosteria ensenyen molt de la tradició d'un país. Al costat de les obres dedi
cades a l'agricultura, la jardineria i l'horticultura, que també n'hi ha, són un bon 
testimoni per fer l'estudi etnològic de la comunitat catalana. 

Ningú no tenia el monopoli de la venda de sucre, pastissos, gelees, xarops, 
adrogueria, etc. Veiem en les ordinacions del comerç gironí, durant les prime
res dècades del segle XVIII, que adroguers, sucrers i candelers venien una 
mica de tot: 

"Ítem que de esta hora en avant, ningun adroguer, sucrer, candaler ni altre 
qualsevol persona que vene dins la present ciutat, batllia y vegueria de aque
llas drogas, tant pebre, safra, clavells, salsas, ceras, confituras, sucre, y altres 
qualsevols mercaderias en qualsevol espècie concistescan, no las pugan ven
drer sinó que tingan la qualitat que requerexen las tals mercaderias." '0 Ens man
quen també estudis puntuals sobre la complexitat del món gremial, i destriar la 
feina de tots aquests col·lectius i quin tipus de mercaderies oferien. El 1719, 
Girona, que llavors comptava amb 4.656 habitants, tenia censats 10 adroguers, 
3 apotecaris, 4 forners, 3 hostalers, 6 pastissers i 33 taverners. 

Pel que fa als aspectes històrics, de la crisi del segle XVI passem a una recu
peració econòmica molt important en el regnat de Carles II, a Ja fi del XVII, amb 
una burgesia mercantil minoritària, però poderosa. El 1683 el publicista Narcís 
Feliu de la Penya va editar el Fènix de Catalunya, on es feia ressò del redreça
ment català que, amb l'auge mercantilista, feia ressorgir el país de les cendres 
de la .postració, a imatge i semblança d'una au meravellosa. 

Després de la sotragada de la Guerra de Successió hi ha un creixement 
impòrtant de la població catalana. Les transformacions de l'agricultura, la for
mació d'un capital comercial i l'arrencada de la indústria manufacturera per 
força havien de modificar els hàbits alimentaris i de consum de la població. 

·La realitat quotidiana presenta encara molts clarobscurs. El Barroc és una 
cultura urbana, de masses, amb una organització estamental molt acusada, i 
unes classes dominants poderoses, una època en la qual el sistema econòmic 
gira a l'entorn del mercantilisme. És en aquest context que l'articulació de 
Catalunya amb la monarquia espanyola afecta també el gust culinari. En relació 

9.- Antoni SIMON TARRES, Guerra i vida pagesa a la Catalunya del segle XVII, Curial, Barcelona, 

1986, pàg. 377. 
10.- joan BOADA, Girona després de la Guerra de Successió, Girona, 1986, pàg. 240-241 
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a les cultures veïnes, les fonts literàries -novel·lades o diaterístiques- i els lli
bres de memòries no són pas gaire abundants. La cort al centre de les Espanyes, 
amb tot el que representa de poder i ostentació la monarquia dels Àustries i 
Barbons, treu protagonisme a les ciutats de Barcelona i València. 

És per això que hem d'encaminar les nostres recerques a l'estudi de les for
ces de producció, l'estructura i àmbit dels gremis, el petit comerç, el món de 
fondes i hostals, els testimonis de viatgers, el balanç de les importacions d'espè
cies, etc. El barroc eleva la fugacitat de Ja vida a categoria d'art. L'artificiositat 
que observem en l'arquitectura efímera, en les arts o en la literatura, també es 
fa present en el menjar, que, partint de la cuina rural catalana, es deixa influen
ciar per la cultura castellana barroca. Els famosos tocinillos del cielo, que ningú 
mai no demana amb el nom català de gemmes o flamets, els brazos de gitano, 
les torrijas de Santa Teresa, les yemas i po/voranes, els pastissos farcits de carn, 
són una creació de la rebosteria castellana, i de la cultura arabigoandalusa. 

La mobilitat que s'observava en l'exèrcit espanyol, on milers d'oficials i sol
dats són enviats a Catalunya, fruit de les nombroses confrontracions bèHiques 
amb llargues postguerres que s'observen en els segles XVII i XVII, l'arribada a 
Catalunya de funcionaris de la corona espanyola; el transvasament de religiosos 
que hi ha en molts dels convents catalans, en tenir els centres d'obediència i de 
decisió fora de Catalunya, sotmesos a altres modes i costums, modifiquen en 
gran manera el panorama de la civilització catalana durant els segles XVII i XVIII. 
A la biblioteca del Palau de Peralada es conserva un receptari de rebosteria i 
adrogueria de 1736, escrit en català, provinent de la Bisbal, titulat Tratado de 
diferentes curiosidades. Fou copiat per Manuel Torrejón, dragón del Regimiento 
de Dragones de Mérida en la companyia de D. ]uan de Carro, a ben segur un 
militar castellà, establert a casa nostra, a1 qual agradaven aquests temes. 

En aquest context, les històries de la cultura catalana debaten els límits 
d 'una literatura, d'un art, una música barroca, i en canvi hi ha dificultats per 
inventariar la informació dispersa que posseïm sobre l'alimentació i la taula dels 
catalans, l'oci, etc. L'atracció que exercia en aquell moment la cultura castella
na, la submissió a uns models forans es nota, sense excepció, en tots els replecs 
de la vida catalana. Algú va dir una vegada que "som el que mengem." 

El sucre" 
En un principi el sucre era considerat un producte farmacèutic, una espècia que 

es barrejava en composicions, preparacions o fórmules magistrals, ja que sovint el 

11.- François d'ARCY, Aperçu de l'bistoire du sucre sous l'Ancien Régime, "Revue Historique des Antilles", 
4, 1992, pàgs. 4-32. C. BARCELÓ i A. LABARTA, Azúcar, <trepigs> y dos textos drabes valencianos, "Sharq 
al-Andalus", I, 1984, pàgs. 55-70. M. BARCELÓ CRESPI I A. CONTRERAS MAS, Farmàcia i alimentació: 
L'exemple del sucre a la Mallorca baixmedieva~ "BSAL · , Mallorca, 50, I994, pàgs. 199-218. ]. GUIRAL, "Le 

sucre à Valence au :XVe et XVI e siède". dins Manger et boire au Moyen Age. Actes du Coloque de Nice, 
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trobem presents en els inventaris de les apotecaries. Des de molt antic veiem que 
hi ha una interrelació entre fàrmac i aliment, com és en el cas de la dietètica. Ho 
podem veure en els diversos regiments de sanitat que s'han conservat, un conjunt 
de consells dictats per dur una vida més saludable, en els quals es donava molta 
importància a l'alimentació i a les seves virtuts terapèutiques. Arnau de Vilanova 
aconsellava que els llegums es coguessin amb gingebre i safrà, i que se'ls afegts llet 
d'ametlles (Regiment de Sanitat, versió Sarríera, cap. IX, 139). Arnau també desa
consellava tot allò que fos massa dolç. Una persona que volia gaudir de bona salut 
no havia de provar massa mel, i havia de consumir sucre amb moderació. 

El seu ús era pràcticament desconegut a la cuina clàssica, malgrat que els met
ges de l'antiga Roma l'apreciaven com a fàrmac. No hi ha cap dubte de la 
importància de la pastisseria en les civilitzacions orientals. En canvi, en els pobles 
de Grècia i Roma té una presència menys contrastada. És a través dels contactes 
amb l'Orient i amb els pobles àrabs que la pastisseria arriba a Europa. En aquest 
sentit les relacions mercantils entre Bizanci i la república de Vènecia foren molt 
profitoses. Els romans ja bevien aiguamel (barreja de vi i mel), i per les postres 
anomenades de segona taula (mensae secundae) menjaven fruita i dolços. 

El sucre com a tal s'incorpora a la cuina de l'Edat Mitjana. La mel s'utilitzava 
com a edulcorant a l'època medieval, però a poc a poc el sucre s'aferma i la des
plaça com a substitut. En el Llibre de totes maneres de confits, un receptari qua
trecentista català, d'influència àrab, 12 un dels més antics d'Europa, de conserves i 
confitures dolces de transició, hi apareixen receptes elaborades amb mel, i altres 
amb sucre. La redacció d'un tractat específic només dedicat a la pastisseria mos
tra la importància d'aquest art refinat entre les classes més benestants de l'època. 

En els dos receptaris clàssics de la cuina catalana trobem que mentre el Llibre 
de Sent Sovi conté 35 receptes en què s'utilitza el sucre, n'hi ha 154 d'anotades 
en les quals s'aplica aquest producte base en el Llibre de Cocb. La canyella que 
servia per endolcir passa d'un llibre a l'altre de 19 mencions a 125. Els dolços sur
ten també a la Crònica de Muntaner, en una festa celebrada a Saragossa 1328, en 
la coronació com a rei d'Aragó d'Alfons III de Catalunya iN d'Aragó. A l'època 
medieval i més tard durant el Barroc el sucre era car, i per tant es considerava un 
emblema de benestar i de riquesa. Posseir sucre en abundància, usar-lo a tort i a 
dret, en tota classe de preparacions, era un signe distintiu. 

Sabem que el 1466, a Mallorca, ja existia una societat que tenia en funcio
nament un trepig de canyamel per obtenir el sucre. 

Publications de la Faculté des I.ettres et Sciences Humaines, 1984, vol. I, 119-129. En les Noves ordinacions 
y cn'desfetes .. . per la bona exacció dels drets del General, bolla per los trieni de 1701 (AHCG, Biblioteca de 
J. Pella i Forgas, N . 20), hi trobem tarifats el sucre de pa refmar de Venècia o de Flandes, sucre de pa de 
Motril, sucre de pols, sucre roig, sucre mencabades de üsboa, sucre candi de Sevilla (pàgs. 120-122). 
12.- Josep GARCiA FORWNY, Arrels islàmiques de la pastisseria tradicional torlosina, "T(D), revista 

d'Arts i Uetres", Tortosa, núm. 2, 1987, pàgs. 24-25. 
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El canyamel també s'anomenava canya de sucre, canya dolça, sucre de 
bleda-rave o de remolatxa. La canya de sucre, el canyamel, es conreava en 
abundància a la comarca valenciana de la Safor abans que al segle XVII la 
remolatxa sucrera li guanyés la partida. S'anomenava "trepig" quan per recollir
lo usaven la força animal; "enginy" quan la recol·lecció es feia hidràulicament. 
Els mercaders valencians i els mestres sucrers venien aquesta producció a inter
mediaris francesos i holandesos. A començament del segle XVI sorgeixen altres 
mercats paral·lels: Madeira, Canàries, Andalusia, i Portugal feien la competència 
als valencians. El sucre de les illes atlàntiques féu declinar la cultura i riquesa 
sucrera valenciana. 13 

El 1455 fou eregit a Barcelona, per Alfons el Magnànim, el col-legi d'adro
guers i confiters, dedicat a la compra d'espècies, elaboració i ven~ de pro
ductes de confiteria, adrogueria i preparats mèdics. El dia que algú escrigui la 
història d'aquesta agrupació ~ue pel que es veu era molt important- sabrem 
més dels hàbits alimentaris i dels gustos de la Catalunya d'aquella època. 
Segons el tractadista Brillat-Savarin, al segle XVI Espanya tenia l'hegemonia del 
sucre. El 1609 Jeroni Pujades copia en el seu Dietari el decret d'expulsió dels 
moriscs. Com que aquest col·lectiu treballava la canya de sucre hi havia el perill 
que aquesta font de riquesa es fes fonedissa . En aquest sentit, l'edicte d'expul
sió recomana la presència dels fills dels moriscs per tal d'assegurar-se la conti
nuació dels conreus de sucre i l'atenció als regadius: 

"Y para que se conserven sus casas, ingenios de açúcar, cosechas de arroz 
y los regadios, y puedan dar notícia a los nuevos pobladores que vinieren, ha 
sido su magestad servida a petición nuestra que en cada lugar de cien casas 
queden seis con los hijos y muger que tuvieren."14 

No es penséssim pas que en aquestes èpoques el sucre fos blanc, depurat 
i envasat com ho és ara. Després de passar per successius garbells, encara 
tenia moltes impureses: palles, pedretes, pols diverses, etc. A través de l'ano
menat procés de clarificació es llevaven del sucre en estat líquíd els sòlids que 
l'enterbolien. Afegien clara d'ou al sucre líquid o diverses substàncies vegetals, 
extretes de pinyols de fruits , perquè en coagular-se absorbissin les impureses. 
L'operació consistia a remenar durant diverses cuites sucre, aigua i un ou batut 
fins que amb la cocció es feia una escuma que treien dels vorells del perol 
amb un brot de vímet. Entre aquesta bromera, una escuma negra que pujava, 
signe de la impuresa de la barreja, s'hi adherien les impuritats de la bullida. 
Repetien el procés les vegades que fos necessari fins que l'escuma fos blanca 
i el sucre es veiés net. Un cop clarificat, i per tal de filtrar-lo, el sucre es pas-

13.- Jaqueline GUIRAL, La difusion et la production de la canne à sucre, Xllle-XVle siècles, "Anuario 
de Estudios Medievales", 24, 1994, 225 i ss. 
14.- Die/Qri, li, 225. 
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sava pels intersticis d'un tovalló net i humit. D'entrada el sucre que s'utilitza
va per fer almívars era massa tèrbol, dens i espès, i calia donar-li una presen
tació més atractiva. 

Hi havia diversos tipus de sucre. El sucre candi era depurat i cristaHitzat. 
S'anomenava així perquè provenia de l'illa de Creta, anomenada Qandi pels 
àrabs. El de floret era el pur, obtingut a la primera mòlta. El sucre de llustre era 
molt empolsat; el morè es venia sense refinar. Per al desenvolupament posterior 
de la pastisseria fou importantíssim el descobriment que el 1747 va fer el químic 
alemany Margraff en aconseguir cristaHitzar el sucre de diverses arrels. Aquesta 
troballa va permetre que el 1796 s'inaugurés a Cumer (Silèsia) una de les pri
meres fàbriques a Europa de sucre de remolatxa. En un receptari mallorquí de 
cuina del segle XVIII del frare Martí i Oliver, la nomenclatura per als graus de 
clarificació del sucre era "punt de llisa, perla, soplo, pluma, canya i caramel·lo." 

La societat catalana 
Anna Adroher Tassis, en l'article Un convit reial a la Barcelona del segle 

XV,'s descriu el banquet que el 1405 es va celebrar a Barcelona per l'arribada a 
aquesta ciutat del primogènit d'Aragó Martí el Jove. Del convit -que tingué lloc 
a la Casa de la Ciutat- només en destaco els productes que fan referència a la 
rebosteria, que no difereixen gaire dels que trobem en els receptaris setcentis
tes: "festuchs ensucrats, confitura de poncem, pinnyonada (pinyons torrats amb 
sucre o mel i clara d'ou) , espongea (confitura d'origen oriental), confits de mot
llo (aucells de sucre), pomes confites, carabassat (carabassa bullida amb 
sucre)," etc. A l'època medieval es consumien uns confits anomenats "alexan
drins" perquè els importaven d'aquella ciutat oriental. 

En el diari de les despeses d'una abadessa del convent de Santa Clara'6 de 
Vic (1432-1442) llegim aquesta nota de l'estiu de 1434: 

"Compro pel Pare Ministra que fou malalt II parells de pollastre e IT olles 
per cuinar e una onça de suera." 

El dia 6 de maig de 1433, l'abadessa anota una altra despesa: "fiu un pre
sent al Senyor Bisbe de coniols e de cusquetes e de bunyols17 e comprí for
matge, ous e altres coses." 

15.- Actes deli CoJ·Ioqui d 'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó, vol. ll, IELL, Ueida, 1995, 
pàgs. 633-639. 
16.- Uuís ORRIOLS MONTSET, Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1993. 
pàgs. 34. 
17.- En altres llocs trobem els crespells, uns dolços fets de pasta, que podem suposar l'antecedent 
dels bunyols. Segons Montserrat Casas i Nadal, a la Canònica de Sant Vicenç de Cardona, en època 
medieval, es repanien el dissabte anterior a la dominica de Septuagèsima, com un senyal de comiat a 
l'Epifania. Es confegien amb herbes, dos ous per cada porció, farina i després eren fregits en oli. 
(Història de Cardona, Patronat Municipal de Museus, Cardona, 1921, pàg. 382). 
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El 16 d'octubre de 1434 es torna a fer un present de dolços al bisbe de la 
diòcesi: "Ítem he fetes bascuyteles e ocelets per lo Senyor Bisbe que ere malalt 
de suera. Costen per tot VI sous." 

En un capítol de la novel·la Tirant lo Blanc, la genial creació de Martorell, 
quan el rei Escariano convida Tirant a dinar, s'explica: "com foren llevats de 
taula portaren la col·lació, un àpat lleuger que feia després del principal, en un 
gran plat d'or en lo qual hi havia citronat e pinyonada d 'amelles e pinyons con
fits a l'una part del plat; e Tirant pres dels millors e majors que hi havia." En un 
altre moment de l'obra la princesa Carmesina, després d'haver-se banyat i abans 
de posar-se al llit, es menja "un parell de perdius en malvesia de Candia e après 
una dotzena d'ous ab sucre e ab canyella." 

Com veurem, la rebosteria medieval marca les directrius de la del Barroc, 
que és més sofisticada i complexa, amb incorporacions d 'altres creacions de les 
cultures castellana i francesa. El jesuïta Pere Gil (1551-1622) explica que les 
confitures que en aquella època es feien a Catalunya no tenien la mateixa qua
litat que les fabricades en altres llocs d'Espanya i d 'Europa. Ho atribueix a la 
manca de sucre, que no es treballava a Catalunya, i també a la sobrietat i pobre
sa del poble català. El seu esperit religiós el porta a condemnar l'apetit de la 
gola, i considera que només en poden abusar els malalts i els necessitats: 

"Las confituras ques fan en Cathaluña no són tantas ni tan finas com las 
ques fan en València, Lisboa , Sivilla, Gènova, Nàpols ... perquè com en 
Cathaluña nos culla sucre ... ni és Cathaluña acostumada à tant regalo com ni y 
ha gent tan rica, y regalada, ni en tan gran número y cantitat com en aquelles 
províncies. Y quant ditas confituras se donan à malalts y personas necesitadas, 
obra és de charitat y digna de llaor; pero quant se dóna à personas sanas sens 
necessitat, purament per gola y appetit desordenat, obra és de carnalitat, y 
digna de gran vituperi y reprehensió .. . "'8 

Sabem pels comptes del Consell General de la ciutat de Lleida que s'obse
quiava amb confitura els qui feien rondes nocturnes de vigilància per 
Carnestoltes. Segons un acord de 8 de maig de 1589: 

"Li mane lo Consell General pagar o prendre a compte sis lliures, vuyt sous, 
li resten a deure per la confitura pagà per la ciutat, la qual li manaren fer los 
senyors pahers del any proppassat per a la nit de Carnestoltes.'''9 

El testimoni del cronista Jeroni Pujades ens serveix per conèixer la fastuo
sitat de la taula catalana en determinades festes. El 10 de juny de 1610, sobre 
la celebració de la festa de Corpus, llegim: 

"Passada la professó en lo hort de la Diputació los tingueren una merienda 
bellíssima. Viu-la y comptí cent trenta sis plats de diverses aves, conills, terneras 

18.- Josep IGLÉSIAS, Pere Gil lla seva geografia de Catalunya, Barcelona, 1949, pàg. 249. 
19.- Josep LLADONOSA, Història de Lleida, Dilagro, Ueida, 1991, pàgs. 341-342. 



UNES PÀGINES SOBRE REBOSTERIA I PASTISSERIA - ----------- 319 

y altres carns, fiambres y enpanadas tot daurat, cosa curiosíssima, y quatre plats 
de cada cosa y sinquanta plats de diverses confituras, molt garrafó y molta neu."20 

Barthélemy Joly, conseller del rei de França i almoiner reial, que va visitar 
Catalunya entre 1603 i 1604, acompanyat de l'abat de l'orde del Císter, ens ha 
deixat una crònica molt interessant del seu viatge, escrita en castellà, que ha 
estat reeditada diverses vegades. En el curs d'un dinar que va fer a Barcelona 
va anotar el que segueix, que ara només circumscric als detalls que explica 
sobre les postres. 

"En primer lloc ve la fruita, que mengen al contrari del que fem nosaltres, 
al començament: taronges senceres i en rodanxes ensucrades, amanides, raïm 
verd, milgranes, melons d'hivern .. . " 

A la fi de l'àpat hi ha les segones postres: "un cop retirat el guisat, porten 
de postres el que anomenen, a diferència de l'entrant, frnta de postre, confitu
res i també torrons, una mena de bescuit molt dur, fet amb sucre per humite
jar l'hipocràs [cordial fet amb vi, sucre, canyella i altres espècies], adobat amb 
canyella i a vegades amb ambre gris: d'això, en diuen lavadientes, cosa que la 
major part mengen quan ja s'han tret les tovalles. [. . .] Heus ací com pastissegen 
els espanyols en tot el seu procediment, primer menjant la fruita al comença
ment, perquè és d'opinió dels metges que les coses refrescants no ho són sobre 
la resta de viandes, sinó únicament quan es prenen com a primeres."21 

Miquel Agustí, en el Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril 
(Barcelona, Esteve Uberós, 1617), dedica tot un capítol a explicar-nos "lo modo 
de conservar y confitar las herbas, tant de menjar y medicinals, quant olorosas." 
Aquesta compilació, acostada al gust i als interessos de les classes populars, fou 
escrita pel prior del Temple de la fidelíssima vila de Perpinyà, natural de la vila 
de Banyoles. En aquest llibre, una enciclopèdia agrària que recull tots els conei
xements de l'època, tantes vegades reeditat, hi trobem diversos tractats adreçats 
a la pagesia, a la qual ensenya la conservació d'arrels, fruits, destiHació d'ai
gues i remeis casolans per a malalties humanes i del món animal. Hi trobem 
normes per conservar violes, confitar nous, préssecs sencers, codonys, peres, 
pomes, albergínies, albercocs, cireres, prunes, grans de raïm, etc. , i per fer pasta 
de prunes, peres, pomes, préssecs i cireres. Defineix la diferència que hi ha 
entre confitar i conservar: 

"Jo entench confitura en aquest lloch, quant la rael, o la cosa que és confi
tada, resta entera a la confitura, y conserva, quant no resta entera, sinó que és 
pastada." (fot. 133v). 

20.- jeroni PUJADAS, Dietari, !I (1606-1610), ed. a cura de josep Maria Casas Homs- Fundació 
Salvador Vives-Casajuana, Barcelona , 1975, pàg. 159. 
21.- Pere BALAÑÀ I ABADIA, VISió Cosmopolita de Catalunya. Vol. I, Generalitat de catalunya, 
Barcelona, 1991, pàgs. 141 i ss. 
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La popularitat dels pastissos dolços, confits, gelees, confitures i altres pre
paracions fetes amb sucre fa que tots aquests productes surtin tarifats en les 
nombroses llistes de preus que es publicaven al segle XVII, per tal d'aturar les 
pujes indiscriminades de preus en èpoques molt inflacionistes, com ara per 
exemple en la Tarifa y postura de preus, de les coses infrascrites de 1655, que 
vaig publicar en el llibre col·lectiu Gremis i oficis a Girona.22 

Pinherio de Vega, un viatger portugès que visità Castellà al segle XVII, 
observà els berenars que es feien a les places de braus, els dies de corrida. Hi 
predominaven els menjars dolços: 

"Tortas de todas clases, manjar blanca (postre de llet, ametlles, sucre i fari
na d'arròs), dulce de membrillo, de melocotón, guindas, membrillos, ciruelas y 
otras frutas, empanadas francesas, pavos con sopas dulces, y en todo azúcar y 
mas azúcar." 

Es va quedar sorprès en comptar a la ciutat de Valladolid cent-cinc botigues 
on venien coses dolces, a més de tenderols a l'aire lliure que oferien bizcochos, 
rosquillas y suplicaciones, on s'hi podien comprar tallos escarchados de lechu
ga, calabaza y escorzonera, du/ce de membríllo, de zanahoría, varíedad de fru
tas escarchadas, confitadas o almibaradas, caramelos con bajas de rosas, "que 
llaman azúcar rosada blanca. "23 

Manuel Marcillo (Olot, segle XVII) al seu llibre Crisis de Cataluña, hecha por 
las nacianes estrangera$-' ... , retrata la societat catalana de l'època com a extre
mament sòbria i frugal en qüestions de menjar, judici aquest que sembla que no 
s'acosta a la realitat del moment, a la vista de la documentació exhumada: 

"Aunque generalmente es admirable, y digna de toda alabança la sobriedad 
de los demas Españoles, es tanta mayor la de los catalanes, que suelen llamar 
los hombres templadíssimos y lacones de España, y por esto es Cataluña tan 
alabada de casta, de honesta, temptada, grave ... aquí por la templança en corner 
y bever. Buena prueva es de estoJa Mesa de Barcelona." (376-77). 

Ell mateix, però, dedica un capítol, Opulencia en los combites, a parlar de 
l'abundància de la taula catalana en determinades ocasions. Aquest contenta
ment en els aliments simples, aquesta moderació, quan es trencava es feia amb 
totes les conseqüències: 

"Suelen los catalanes hazer raros combites: he aquí la tenplança; pero magrúfi
cos y espléndidos: he aquí la opulencia. El de Don Ramon Berenguer conde de 
Barcelona, que viniéndole a ver la Emperatriz Matildis ... Y cuando hecho el acata
rniento devido, y buen recibirniento vinieron a Barcelona, hallaron que dende el 
castillo de Mancada hasta la puerta de la ciudad de Barcelona que se llama de Santa 
Eulalia, cerca de la plaça llarnada del Trigo, por espado de doce millas estava todo 

22.- Ajuntament de Girona, 1984. 
23.- DD.AA, Libra de Gastronomia de Castil/a y León, Junta de Castilla, Valladolid, 1987, pàgs. 79-80 
24.- Mathevat, Barcelona, 1685. 
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el camino lleno de mesas, una cerca de la otra. Tenían en sí pan muy blanco bien 
massado, y cocho con abundancia, y faysanes, perdices, capones, gallinas, palo
minos, pavones y otras aves muchas como son ansarones, anadines, torcaços, gru
llas, tórtolas y semejantes muchas maneras de potages, manjar blanco, arroz, fide
os, harisa, mirauste, ginestada y semejantes cosas. Muchas suertes de frutas muy 
buenas, y frutas de sartén, y confituras de açúcar. Por otra parte muchas empana
das de temera, y muchos platos de vaca, con muchos cuchillos puestos allí en las 
mesas y came de carnero, con cecina y torreznos de tocino. Muy buenos vinos y 
mucha suerte de ellos, como los suele aver muy buenos en Cataluña." (378-379). 

Dos enamorats que surten en una obra de ficció , una redondiJla de 
Francesc Vicens Garcia, Als amors de Tirsis y Flora, comparteixen com a pen
yora d'amor un canyeló, un pastisset de molta anomenada a l'època, que con
tenia brins o trossos de canyella: 

Un canyeló li donaba 
Tirsis ab la boca a Flora; 
Y ells també de allí n'fora 
ab la boca lo acceptaba. 
Y ab un bescompte amorós, 
pensant que ab sucre mordia, 
un llabi apretat tenia, 
més que el sucre saborós. 

"Ay! en los confits hi ha mel, 
Digué; perquè no adverteix 
que en sa boca s'converteix 
la sanch en nèctar de mel." 

Francesc Tagell, poeta del barroc català, escriu el 1720 el Poema anafòric/ 5 

una llarga composició que relata les festes carnavalesques aristocràtiques a 
Barcelona, de fama provada arreu d'Espanya. En aquest marc festiu, entre balls de 
màscares, saraus; entremesos i altres entreteniments, Tagell desplega els excessos 
d'aquella societat, entre els quals no hi podien mancar els dedicats al menjar i les 
postres, en una atmosfera on imperava la riquesa i l'ostentació. Hi sovintegen els 
criats que corren com confosa tropa obsequiant la selecta concurrència amb safa
tes plenes de "bolados, bescuits, lo negre xocolate amb malvesia, els refrescs," etc. 

En el sarau setè, escrit mètricament en lires, un grup de "cavallers sentats, 
damas sentadas" s'entaula en el saló d'una casa burgesa. Amb un ritme viu Tagell 
dibuixa l'exuberància de plats i "golosinas" a l'hora de prendre el refresc. Hi abun
den els "marçapans, bocados, tortades, pinyonades, mantegades, menjar blanc" ... 

25.- A cura de K. BROWN, Curial-Abadia de Montserrat, 1989. 
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"Un desert ocupaba / lo centro, y no era lo de Sant Onofre; I verda fulla 
formaba I lo munt de dulces, que era famós cofre, I puig que las oferia I a quis
cun de la espècia las volia !. 

Dos marsapans grandíssims I fèyant costat a tanta confitura I [. . .] A modo 
de una forma I de sabater, format de pinyonada I en cada cap, conforma I un 
tros prou gran .. .!. 

No sé quin gust tenían I los bocados que en altre cantó I estàban, I sens 
dubte bons serían I puig per cosa gustosas's celebràban; I va ser dicha poca, I 
que cap señora me'n umplí la boca !. 

Seguí la altra filera I després de la tortrada, que era bona I de crema ver
dadera, I plena quant n'hi cabé, plata rodona; I [ .. .] A son costat seguia I plena 
altre plata gran de mantegadas, I que a son costat tenia I altre de menjar blanc." 

El vast dietari, el famós Calaix de Sastre de Rafael Amat i de Cartada (1746-
1818), cinquè baró de Maldà, ens permet conèixer a la fi del setcents les inte
rioritats de la vida barcelonina, en un medi social una mica exclusiu. En aquell 
col·legi de la bona vida les especulacions metafísiques deixen pas a la vida pin
toresca de vol gallinaci. Una vegada que es fixà en el rostre bell d'una noieta, 
va dir que n'admirava "sa cara de perla de sucre". La monotonia de l'existència 
és compensada amb l'anotació del flux de sensacions en un viatge per aquest 
món bastant regalat. El beure, el menjar, les llepolies, "tot allò que li brindava 
l'apetit", hi és molt ben representat, en especial l'ús i abús de les coses dolces: 

"Luego prompte nos hem assentats tots en les cadires a la vora de la taula, 
desplegant quiscú son tovalló. i aló a la vianda o la sopa del plat a la boca que 
era mol acertada [ ... ] bunyols no sé si llet d'ametlla, budín [botifarra de sang], 
també dolç a imitació del pa de bescuit d'ou, tortada de confitura; plata de 
crema, seguint després d'esta simetria la de les postres ensucrades, d'almívar en 
la classe de confitures, ametlles ensurades i de torrades, anissos o confits .. . " 

"En quant al dinar, fou a tutti ple, ben guisat i delicat [ .. .] així també llépols 
i dolçors en les postres: los formatges gelats, les gelees, los dulces, amargs, 
vàries confitures, ametlles cobertes, mantequilles, etcètera, vins generosos en 
veires corresponents de cristall, complerts i satisfets tots, no volent-ne ja més 
de menjar los ventres, deixant tothom lo tovalló sense plegar sobre el plat ... "26 

literatura de confiteria 
Ja hem esmentat que, el 1555, el metge, astrònom i visionari Michel de 

Nostradamus publicava un Exce/lent et moult uti/e opuscu/e à tous necessaire que 
désirent avoir cognoi.ssance de plusieurs e:x:quises recetes, en el qual hi havia un apar
tat dedicat a les confitures líquides, tant en sucre, miel qu 'en vin cuit, recull que va 

26.- Rafel d 'AMAT, El col-legi de la bona vida, presentat per Alexandre GAÚ, Selecta, Barcelona, 1954, 
pàgs. 98-99 i 142-143. 
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tenir molta influència en els manuals de rebosteria posteriors. Un altre llibre francès 
que marca època és el tractat de De la Varenne, Le Pastissier François (L'Baia, 1656) 
i el receptari Opera (1570) de Bartolomeo Scappi. Entre les realitzacions italianes 
sobresurten !'Epulario, de 1516, Qua/e tratta del modo de cucinare agni carne, uce
lli, pesci de agni sorte e Jare sapori, torte e pastelli al modo de tutte !e Province. 

A Espanya, a final del segle XVI, trobem un tractat molt conegut: Los 4 /ibros 
del Arte de Confiteria, de Miguel de Baeza, llibre imprès a Alcala de Henares el 
1592. D'aquesta obra hi ha una còpia manuscrita a la Biblioteca Universitària de 
Barcelona (ms. 1395) amb afegits posteriors, de la qual deriven bona part dels 
receptaris catalans com és el cas dels setcentistes. 

Diego Granado, un cuiner reial possiblement d'origen valencià, és autor del 
Libra del arte de cozina, editat a Madrid el 1599, amb una edició lleidatana de 
1614. Aquest home de cort, que plagia moltes receptes del Llibre de Coc, prac
ticava una cuina sofisticada. Al tractat hi ha influència de les cuines italianes, 
alemanyes i angleses més que de la francesa. El llibre de Granado conté 763 
receptes. D'entre les que dedica al món de la pastisseria, destaco els "pastetes 
de leche, pasteles de crema (la crema es vocable francés) , pasteles llamados fla
ones -fets amb form;:¡tge parmesà- tortillón de hojaldre, torta real de piño
nes, almendras, tarta real, requesón, frutas de sartén, varios tipos de bizcochos, 
diversas maneras de conservas," etc. 

El 1611 , Francisco Martínez Motiño publicava el Arte de cocina, pastelería, 
bizcochería y conseroería, un tractat molt important que va tenir molta trans
cendència en la preparació de pastissos i biscuits. Juan de la Mata fou autor del 
Arte de repostería en el que se contiene todo género de hacer du/ces secos o en 
líquida, vizcochos, turrones, natas, bebidas heladas de todos generos, rosolis .. . 
con una breve instrucción para conocer las Jrutas y seroírlas crudas. Y diez 
mesas con su explicación. (Madrid, 1748). Al Seminari Conciliar de Girona n'hi 
ha una edició estampada a Madrid el 1791, prova evident que aquest llibre es 
llegia a Catalunya. Al costat de receptes netament castellanes, incorpora també 
preparats d'origen portuguès, italià, flamenc i oriental. A la fi del XVIII sovinte
gen les begudes refrescants, els gelats i orxates; es popularitza el consum de 
cafè i de xocolata en reunions i saraus. 

Al segle XVIII s'imprimeix el manual de Juan Altamiras, cuiner del convent 
aragonès de San Diego, Nuevo arte de cocina, añadido en esta última impre
sión. Sacada de la escue/a de la experiencia económica. És una obra molt popu
lar, ampliada en edicions successives, perquè es basava en una cuina i rebos
teria senzilla i pràctica. A continuació del receptari de cuina figura una Adicción 
del arte de cocina, repostería, bizcochería, confitar frutas, campaner aguas y 
reso/is, el Modo de executar las decocciones del azúcar, y sus calidades, y el 
Modo de confitar toda suerte de frutas, jaleas, mermeladas y confituras. Amb el 
llibre d'Altamiras, s'abandonen lentament les formes barroques. Els gustos i els 
plats s'acosten més als de la classe mitjana i la petita burgesia . 
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Els manuscrits 
Els manuscrits són un altre tema d'estudi, encara molt verge. Molts eren pro

pietat de gremis d'adroguers, que els usaven per preparar els exàmens d'admis
sió de nous confrares; d'altres eren propietat d'obradors particulars, que els guar
daven per tenir memòria de l'ofici entre diverses generacions. Eren els anome
nats llibres mestres. Encara en l'actualitat, totes les pastisseries tenen el seu llibre 
de fórmules i provatures, que van actualitzant d'acord amb els temps canviants. 

No hi cap treball que estudiï el contingut de les obres que enumero, i que 
considero més importants. Sense aquesta recerca de base, en la qual s'haurien 
d'establir les fonts i els lligams de tots aquests reculls, és impossible arribar a 
certituds sobre l'evolució de la rebosteria i adrogueria a casa nostra. Pel que fa 
als catalans, sense ser exhaustiu , destaco les obres següents: Tractat de qua/se
bols gèneros y diversos modos fer confituras, englutidas, cubertas y càndidas, 
emparladas, conservas y jaleas y de altras diversas pasas y conposts y també del 
modo de clarificar lo sucre per posar-lo en son punt, 27 que comença amb un 
elogi del sucre, i que com hem dit és una traducció I adaptació catalana del 
tractat de Miguel de Baeza. 

Elms. 1697 de la Biblioteca Universitària de Barcelona, Therapeutica, és un 
tractat de medicina de la Universitat de Cervera, que conté algunes fórmules per 
elaborar rosolis, ratafia i xarop d'orxata. De 1663 és el Llibre de drogues i con
fituresj'i3 de Francesc Coromines, que té una continuïtat temàtica amb un altre 
llibre del segle XVII, Llibre de drogues i confitures de Rafael Coromines. 29 

Aquest receptari gironí conté una curiosa fórmula per fer sucre candi. Es trac
tava de posar dintre d'un femer una olla segellada, amb tancadura hermètica, 
que contenia el preparat de sucre clarificat. Quan l'olla portava quatre o cinc 
dies enterrada, el metà de l'adob feia fermentar la solució. Els cristalls de sucre 
es dipositaven al fons de la peça de terrissa. Llavors només calia treure-la del 
femer, netejar-la, buidar la part del líquid que no havia quallat, trencar l'objec
te i recuperar del vas ventrut la solució cristal·litzada: 

"Pendré femta de cavall y altros fems ben podrits y segons la cantitat del sucre 
candi que voldré fer faré . Y en ésser ben tapada tindré fets uns clots al famer y 
posar-i-é aquellas atlas y las cobriré ab uns draps y aprés las cobriré molt bé de fems, 
que estigan ben cubertas, y cobriré lo famer ab unas sarriotas, y de aquexa manera 
o lo exaré estar 4-6 dias fins a tant que lo famer haurà perduda lo escalfor." 

Aquest procediment ja el trobem usat en el tractat de ·confitures de 
Nostradamus. Desconec fms a quin punt aquest mètode d'obtenció del sucre 
candi era conegut arreu, o bé si el receptari de Corominas s'inspira en el del 
metge provençal. Llegim-lo: 

27.- Ma. 1395 de la Biblioteca Universitària de Barcelona. 
28.- DD.AA., Ajuntament de Girona, 1994. 
29.- Ms. 234 del Museu Episcopal de Vic. 
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"Para hacer azúcar cande que seci deliciosa.... Luego cerraréis bien y la 
sellaréis con un poco de arcilla para conservar mas tiempo el calor. Pondréis 
después el recipiente en estiércol, para que esté caliente, en lugar cubierto y 
oscuro. Al cabo de nueve días, iréis a sacar el recipiente, lo destaparéis y ver
teréis el jarabe que esta dentro y que no ha cristalizado. Veréis que de las nueve 
libras de azucar só lo cinco o se is han cristalizado." 

El ms. 44 de la Biblioteca de Catalunya conté receptes de menjar blanc, 
flams, merengues i biscuits, etc. Assenyalo també el Tractat de fer diferents con
fituras y drogues que han de tenir per ser bonas, 30 i un darrer, És de fer diferents 
gèneros de confitures, tant de mel com de sucre, y tractas de molts gèneros de 
drogue:/'' que comença amb un elogi del sucre, i que és la traducció catalana 
de l'encapçalament de l'obra castellana de Miquel de Baeza: 

"En les coses que Déu ha criades per bé i profit de l'home en aquest món 
és una el sucre, per ser un licor tret per expressió d'unes canyes que s'anome
nen canyamel, i sent est un licor tan suau i de molt profit per moltes coses, per
què d'ell se treuen moltes confitures fines, medicinals, i xarops per sans y 
malalts", és a dir amb fins terapèutics. D'aquest volum, el professor Antoni 
Comas en va publicar a la Història de la Literatura Cataland2 la recepta per fer 
Pinyonades d 'ametlla ab sucre clarificat. 

El receptari setcentista Avisos e instruccions per lo principiant cuyner com
post per un home vingut de l'altre món33 , escrit entre 1723 i 1780, al costat d'un 
tractat de cuina franciscana, conté un gran nombre de receptes de rebosteria. 
El llibre havia pertangut a Francesch Gabriach, un adroguer de Castelló 
d'Empúries, del qual no he sabut trobar cap dada. He pogut documentar que 
el Tratado de diferentes curiosidades de 1736, un altre receptari d'adrogueria i 
confiteria, en català, provinent de la biblioteca del palau de Peralada, servia de 
llibre mestre en l'obrador de pastisseria i adrogueria que Josep Fina i Brauget 
tenia a la Bisbal. És una còpia de l'obra gironina del segle XVII de Francesc 
Corominas. 

Fra Sever d'Olot, caputxí, fou autor del Llibre de l'art de quynar (1787). 
Aquest manual de cuina conventual conté algunes mostres de rebosteria senzi
lla com el Plat de buynols, que considera que és "menjar de damas", un plat de 
ous ab llet y cosas do/sas ("és plat de mares mon jas y de misañoras"); altre secret 
per fer una beguda molt bona y és aquesta que se diu emmellat. Hi trobem 
també preparacions de begudes: aygua rosada, aygua de cañella, aygua de lli
mona, més secrets per fer 12 basos de orxata, etc. 

30.- Ms. 875 de la Biblioteca de Catalunya. 
31.- Ms. 2810 de la Biblioteca de Catalunya. 
32.- Barcelona, 1981 , vol. IV, pàg. 505. 
33.- Manuscrit sense inventariar de la Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona. 
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En aquest àmbit de la cuina conventual, destaco l'aportació de Fra Francesc 
Roger, autor del Arte de la cuyrut', un tractat de cuina menorquina del segle 
XVIII. Conté moltes receptes de rebosteria. En un apartat, De diverses maneres 
de pastissos i púdins, hi llegim, entre altres receptes i fórmules, les de fer "pastís 
de carn picada de moltó, de llengua de badella, de anous, formatge i panses, un 
pudin de ous, panses i farina, un pa farcit ab ous menats y sucre." Un altre capí
tol, De diverses maneres de cremes i menjar blanc, ensenya com preparar 
"crema, crema de xacolate, crema groga de vermell de ous, menjar blanc," etc. 
Pel que sabem, el Arte de Cocina de Francisco Martínez Motiño (Madrid, 1611) 
i eJ de Diego Granada influïren molt en el llibre menorquí de Francesc Roger. 

Un recull setcentista molt interessant que també prové de les Illes, una de 
les primeres recopilacions de cuina malorquina conegudes, és el Receptari de 
cuina del segle XVIII/' de Jaume Martí i Oliver 0712-17880). Aquest religiós 
agustí del convent dels Socors de Palma, del qual no sabem si fou l'autor o un 
simple col·lector de receptes del seu convent, dóna a conèixer un tipus de 
cuina una mica aristocràtica, allunyada dels paràmetres populars. Entre les mol
tes receptes de pastisseria i rebosteria destaco les "tortadas (massa de farina 
pastada amb ametlles mòltes, rovells d'ou i sucre, farcit de confitura), pasteló 
(coca de pasta o de farina damunt de la qual es posa un sostre de carn de 
pollastre o de cacera, amb una altra rotllada de la mateixa pasta de farina que 
es cou al forn) , rosquilles, coca entrefina, formatjada, buñols (de vent, bons, 
d'arròs amb llet), pasta real, fullas de llimonera, cañellons" i tot un tractat dedi
cat a les confitures, a més d'altres preparats: "Guetó (pasta dolça, pastís de fari
na fet amb ous, llet i sucre), tambó, amargos (menja dolça feta d'ametlles), sus
piros (barreta de pasta de farina, aplanada, cuita amb sucre, ous, canyella i lli
mona), cuartos, flam, flam de taronja, piñonat, coques de petares, oreyanes, 
mentecados, pastes de penades fines, confitures d'eubercoc, de prune, prebes 
vermeis 'en dulce', neulas de sucre, turrons, coca bona, castanyes confitades, 
formatjada (pastís característc de la cuina mallorquina), grecs o xerafins (peça 
de pasta de farina, ordi, de forma llarguera), jubanets (bunyols petits sense 
forat), menjar blanc (pit de gallina, arròs molt, ametlla i sucre), mostatxons (pas
tat d'una lliura de farina i una de sucre de la qual feien una peça de pasta dolça, 
en forma circular, composta de farina, oli, sucre i ou); robiol ets", (peça de pasta 
de farina amb oli, ou i saïm de forma, semicircular, farcits de carn o confitura 
que ja surten esmentats en el Llibre de Coch) , etc. 

En aquest apartat dedicat a la literatura del paladar, destaco l'obra de Joan 
Baptista Pagnon, grafiat Panyó i Taconet, natural de Martingues, Provença, un 
occità establert al Maresme, pare de Joan Carles Panyó i Figaró (1755-1840), artis
ta pintor i director de l'escola de Belles Arts d'Olot. A la seva obra, composta 

34.- Editat a cura d'Andreu Vidal Mascaró per l'Institut Menorquí d'Estudis, 1993. 
35.- Editat a cura de joan Miralles i Francesca Cantallops, Abadia de Montserrat, 1989. 
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dins els segle XVIII, Memorias del arte de cocina y pasteleria de joan Baptista 
Panyó,36 escrita en castellà i català, amb nombrosos gaHicismes lingüístics i 
referències constants a la cuina francesa, Panyó introdueix a Catalunya la cuina 
i la pastisseria del país veí. El receptari mostra aspectes de la cuina burgesa, plats 
i composicions que trobem en qualsevol tractat gastronòmic francès: "Tortas, 
gateu de cansalada fresca y lomillo, pastel de pies de puerco, pasta brisé para 
tortas y pasteles, gató de Saboya o timbal de bisquit, tarteletes de pasta de fulle
tatge, timbale a la crema, crocantes, frornatge glassat a la bourguesa, masapans 
a la francesa , crema a la franchipane, compotas, mermeladas, bunyols de crema, 
feuillantinas, bunyols de menjar blanch, sirop de sireras, crema de chocolate, 
pupelein de pasta, conserves, gató a la madalena, jeleas", etc. 

El Centre d'estudis del Bages va publicar el 1994, a cura de diversos autors, 
el llibret Les receptes d'un confiter de Manresa del segle XIX (1844) que, seguint 
una tradició ininterrompuda, recull moltes receptes setcentistes. Els confiters de 
l'interior de Catalunya s'abastien dels confiters de voramar, que feien d'inter
mediaris dels grans comerciants. El confiter Josep Camps, dintre del procés de 
clarificació del sucre, distingia els punts següents: "clar, hebra fluix, hebra mig, 
hebra fort, volant, bola fluix, bola mig, bola fort, caramel tou, caramel dur, cro
cant, cremat." 

En una mena de qüestionari que feien servir els gremis de confiters per 
conèixer el saber dels aprenents, es formula aquesta pregunta:· 

"- Què circunstàncies deu tenir un perfet confiter? 
- Deu tenir un verdader confiter perfet coneixement dels sucres; segona

ment saber-los clarificar: tercerament, saber los punts o graus del suera: las 
cuantitats de pastas, licor y finalment lo modo en què se dehuen treballar." 

Entre els preparats d 'aquest oficial del Bages trobem "paladillas de ametlla, 
xotxos (confits) de pasta de ascorsa, gingebrons, cañellons, pinyons y avellanas 
emperladas, marsapà de ametlla picada, bocado de ponsem, pinyonadas, peras, 
guindas i atzerolas englotidas, guindas confitadas, melmeladas, melindros, rel 
d'escorsonera cuberta, sucre candi, pasta real de sucre, conserva de viola, gele
es, confitar cireras, taronjas, marengas, figuras, aixarops, orxates", etc. 

Interès lingüístic i tècnic dels receptaris 
Tots aquests manuscrits tenen un altre punt d'interès indubtable, el lingüístic, 

per la riquesa de dialectalismes i mots tècnics que contenen. El buidatge sistemà
tic de textos enriquiria considerablement el nostre cabal en el camp de la cuina, 
la rebosteria i l'adrogueria. També són testimoni de la pervivència de la nostra llen
gua en moments dificils. Estretament vinculat a aquest fi hi ha pendent també l'es
tudi de la pròpia escriptura. Com que aquests receptaris tenen més que tot un ús 

36.- Editat a cura d 'Enric Prat i Pep Vila als "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", vol. XXV, 1981, 
pàgs. 419 i ss. 
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pràctic i concret, ningú no es preocupa dels enunciats, de lligar conceptes. llegint 
aquests receptaris confegits per adroguers i rebosters ens adonem de la redacció 
deficient de molts anunciats, escrits amb una sintaxi desllorigada i confusa. Ben 
sovint les receptes són un enftlall d'oracions mal lligades on, per damunt de tot, 
interessa la llista i la composició dels ingredients que entren en joc. 

L'anònim redactor d'un prefaci que encapçala els Avisos e instruccions per 
lo principiant cuyner del Seminari de Girona es justifica dient que escriu sense 
arrel ni timó, que mai ningú no l'ha forçat a estudiar gramàtica, i que n'hi ha 
prou que ell ho entengui: 

"Y en quant a las malas escripsions no ten admirias pues may me han donat 
surra per decorar ni estudiar Gramatica, y per lo tant escrich a ma moda sens 
arrel ni timó de la ensenyansa. En quant lo clausulat, punts, y etc., basta sols jo 
ho entenguia, encara que tal vegada no faltarà qui dirà que lo temps he emple
at en escriurer est petit resumen, valdria mes agués dit Pares Nostras, peró en 
açó dich que tot barrejat, pues que com som de carn, havem de menjar per 
conservar la vida, y com a molt los plantan en una cuina sense saber lo que si 
pescan com me succehí a mi, per lo tant penso haver fet una hobra de caritat 
en haver escrit est petit tractat per lo deshaogo dels principiant Cuyner ... " 

Altres fonts per a l'estudi de la rebosteria 
A propòsit de les fonts , volia recordar que els receptaris conservats són 

només una punta de l'iceberg de les creacions fetes en l'art efímer de la rebos
teria i la pastisseria. En un receptari del Seminari Conciliar de Girona del segle 
XVIII, al costat de moltes receptes, hi llegim la menció "fet", senyal que ens 
indica que la preparació havia estat assajada. Altres receptaris, més complexos, 
semblen, a primer cop d'ull, pures elucubracions ·teòriques. Constitueixen una 
eina indispensable d'informació, però que no és única . 

Els llibres d'entrades i eixides de convents i ordes religiosos, de cases senyo
rials, els anomenats "llibres de gastos" de corporacions municipals o estatals, les 
relacions de viatges o de festes de carrer -tan abundants al Barroc- les grans 
solemnitats, els llibres de memòries i la correspondència privada, tot són infor
macions útils que ens permeten refer la vida quotidiana, en especial els detalls 
s.obre la taula de rics i pobres, dietes monacals, despeses extraordinàries, etc. 

Així, per exemple, durant les festes de Nadal de 1632 els carmelites de 
Barcelona anoten despeses extraordinàries, de les quals només recullo les que 
fan referència a les postres: "per un barraló de garnatxa, denou sous; sucre y 
canyella per lo vi; neules y torrons", etc. Els agustins de Barcelona registren per 
Nadal de 1642 despeses de "torrons tres dias, cada dia dotze sous."37 

37.- Fra Valentí SERRA DE MANRESA, La vida quotidiana de les institucions conventuals i monàsti
ques, a través dels llibres de comptabilitat (segles X VI i XVII), "Pedralbes", 13-1, 1993, pàg. 181-183. 
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En el Llibre del gasto de la Cuyna del convent de Predicadors de Girona 
(1600-1604), conservat a l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona, hi ha ano
tades les despeses dels dinars i sopars d'aquests quatre anys. En aquests temps 
pretèrits només feien dos àpats al dia , ja que l'esmorzar no estava instituciona
litzat com a menjada familiar. Els nens, els que realitzaven treballs pesats i els 
malalts necessitats d'una sobrealimentació podien prendre algun reforçament 
en llevar-se, però la majoria de la gent només dinava al matí i sopava al ves
pre. L'alimentació dels frares d'aquest convent era bastant frugal, llevat de les 
despeses extraordinàries que feien en festes assenyalades: Nadal, la diada dels 
Predicadors, Corpus, Assumpció, la festa en honor de sant Domènec o l'arriba
da al convent d'algun visitant il·lustre, com el bisbe o el pare provincial. 

El dissabte dia 21 de desembre de 1602 hi ha anotades despeses d'"espè
cies i mel per la clareya." La clarea era una beguda que es feia antigament amb 
vi, mel i espècies aromàtiques, recepta que ja surt al Terç del Cristià de Francesc 
Eiximenis i al llibre del Prior, Secrets d'Agricultura. En aquest llibre de cuina 
llegim aquesta anotació: 

"Ítem per fer la clareya una lliura de cañella, y una onça de pebre y una 
onça de gingebre y 12 lliures de mel. " 

En la vinguda del Pare Provincial el dia 22 de desembre de 1603, que coin
cideix amb les festes nadalenques, hi ha anotades, entre moltes altres, despe
ses per la compra de "cent neules y una lliura de torrons"; el dimarts dia 23, 
"vint diners en aigua-ros", que era un preparat de roses destiHades que tant es 
feia servir per beure com per rentar-se les mans, i que· encara s'utilitza a l'Orient 
pròxim. Era una preparació que mai no mancava en àpats de categoria. També 
hi ha apuntades despeses per la compra "de una lliura de torrons y per una lliu
ra de dragea y canyellons." Les dragees eren granets de coriandre, és a dir, con
fits petits preparats amb anís o ametlles amb un embolcall de sucre. El canye
ló era un confit llarguer que a dins contenia un trosset de canyella o de confi
tura de poncem. Surten sovint atestats a l'Espill de Jaume Roig. 

El dissabte 27 de desembre de 1603, diada de sant Joan Evangelista, enca
ra dintre de les festes nadalenques, hi ha una despesa que fa així: "Ítem dos 
brocals de vi procàs per la taula del pare provincial 8 sous; mitja lliura de dra
gea y canellons; torrons mitja lliura y sinquanta neules per lo pare provincial." 
Es tracta del vi procràs o hipocràs, un cordial molt corrent a l'època. El llibre 
Secrets d'Agricultura el recepta com a reconfortant: "quan la dona està en tre
balls de parir ... és bo donar-li pa banyat ab vi pocràs." (fol.l2v). 

En les despeses corresponents al dilluns dia 29 de desembre de 1603 es 
compra "una capça de codonyat de sucre per lo pare lector fr. Joan Guasch." 

Una altra font d'estudi per calibrar la importància del que menjaven o 
bevien els nostres prohoms són les relacions de festes cíviques, i les celebra
cions multitudinàries com és el cas del Corpus. A Girona, el 1788, durant aques
ta festivitat urbana per excel·lència, les autoritats de la casa de la vila són obse-



330 ----- ----- LES LITÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES 

quiades "amb viscotxos de guevo; 18 vasos de limón, 18 de oncate y yelo para 
enfriar agua clara."38 

Confits i confitures 
La paraula confit ve del llatí confegire: coure amb mel o sucre xarops, frui

tes o arrels de vegetals per tal de confitar-les. De vegades amb el nom de con
fits trobem les confitures (anomenades també conserves) o bé els massapans i 
torrons, que tenien un gran valor energètic. Amb el nom de confit coneixem 
també les dragees o confits39 de pinyó, avellana i ametlla, que, amb un gra d'a
nís i envoltats d'una capa de sucre blanc endurit, eren també molt populars a 
l'època. A Arenys de Mar i altres pobles del Maresme encara se'n conserva la 
fabricació. 

A través dels àrabs, de primer es va conèixer la taronja amarga. La dolça fou 
introduïda a la fi del segle XV pels portuguesos, que la portaven de les seves 
colònies. La civilització andalusí i la dels mossàrabs de València introduïren 
entre nosaltres el codonyat i les taronges, que dels jardins islàmics passaren als 
convents. A ulls d'un llaminer d'avui· dia sorprèn la quantitat de vegetals que es 
confitaven en aquella època: fruites (poncems, figues), flors (borratja, malva, 
taronger), rizomes (gingebre), arrels (escurçonera), vegetals (fulles de enciam, 
card, etc), alaró, que era una barreja de mel i fruites, etc. 

El 1424, Gil de Molina, prior del convent de la Roqueta de València, fa 
comprar en l'arribada de l'arquebisbe de Tarragona, que anava cap a Quart 
de Poblet, "1 capça de cironat [confitura de poncem) e altra de batafalua e 
altra de pinyonada, costaren XXII sous X diners, e 1 cànter de vi grech, costà 
X sous."40 

El gust pels confits que es llençaven en festes públiques i que formava 
part dels usos i costums del nostre poble no s'esgota en l'època medieval. En 
un capítol de l'obra de Martorell, quan Tirant lo Blanc torna d'Anglaterra, i 
amb els seus companys expliquen els fets i aventures al cavaller Varoic, esde
vingut ermità, en parlar de la Bella Agnès, relaten que van fer una festa en la 
qual "prestament fon aquí la col·lació molt gran e abundosa de moltes mane
res de confits." 

Estefania de Requesens (1501/1508-1549), una dama de l'aristocràcia barce
lonina que en casar-se amb un cavaller castellà, Juan de Zúñiga, home de con
fiança de Carles I, es va establir a Valladolid, ens va deixar la correspondència 
que va mantenir amb la seva mare, Hipòlita Roís de Liori, comtessa de Palamós. 

38.- Julian de CHIA, El Cotpu.s en Gerona, 1895, pàg. 159. 
39.- Quan l'escriptora Víctor CATALÀ descriu a Solitud la festa de sant Ponç retrata els "venedors de 
rosquilles i caramels, de confits, vi blanc i aiguardent, d'avellanes i pinyons torrats .. ." Edidó a cura de 
Nuri Nardi, Edidons 62, Barcelona, 1990, pàg. 156. 
40.- Altisent, 239 
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Entre els molts temes interessants que surten a les cartes editades per Maite 
Guisado41 destaco l'enyorança que sentia l'Estefania pels dolços i la rebosteria 
catalana. Ben sovint demana a la seva mare que li faci enviar preparats del país, 
confitures, confits, acabats de fer, i en justa correspondència Estefania li fa pre
sents de confitures i dolços castellans. 

Llegim aquest fragment d'una carta de 1534: 
"Suplic a vostra senyoria me mane enviaran algun traginer dotze lliures de 

cironat [confitura de poncem) que sia molt fresc, i altres dotze de confits d'a
metles que sien molt blancs i bons, i sis lliures de confits de celiandre [corian
dre, herba aromàtica, els fruits de la qual s'empren com a condiment), també 
que sien molt blancs i ben fets, i no sia major cantitat perquè si no és fresc, no 
val res; i com això serà acabat, enviarem per més." 

En una altra escrita el 1535, Estefania explica a la seva mare que va provar, 
amb notable èxit, de fer, ella mateixa, citronat: 

"Jo he assajat enguany de fer citronat i só n'eixida gran mestra, que jo volia 
enviar a vostra senyoria per a què'ls veés, si no que'n fiu poc per no tenir pon
cirs i en sa casa hi ha tostemps prou menjadors per la gràcia de Déu." 

En una darrera de 1536, d'un ampli mostrari, hi ha un inventari dels que
viures que Estefania envia a la seva sogra, entre els quals hi ha, a més de carns 
conservades amb greix: "quatre caixes de mermelada, dos covanets de camue
ses [pomes camoses), una dotzena de formatges fonedors ... un moltó en cecina 
[en greix), mig porc senglar en cecina, un tros de cecina de cervo," etc. 

Estefania, que es delia molt pels massapans, rep· amb alegria els que li fa 
arribar la seva mare durant 1737: "Per totes bese les mans de vostra senyoria i, 
per la part que a mi m'ha cabut, dels marsapans, que són molt singulars i vénen 
tan frescs com si ara s'acabessen de fer. " 

Els diputats i oïdors de la Diputació General de Barcelona foren acusats a les 
Corts de 1599 d'haver acumulat massa despeses en el menjar i beure. La sentència, 
dictada el 7 de maig de 1603, els absolia, tot i que demanava que es moderessin 
en la despesa pública, exactament com ara. A través de la lectura del treball de 
Maria Àngels Pérez Samper La confitura de la Diputació General, sabem que durant 
1612 se serviren "tortades" i confitures en els torneigs que se celebraven al Born i 
en altres "jomadas extraordinàrias y hagudas en la casa de la diputació", que tenia 
al seu càrrec un "Droguer del General" que actuava com proveïdor. 

En un compte d'aquesta època, de l'adroguer Pau Ferrer, hi ha anotats, 
entre altres productes, una llarga llista de requisits que donen fe de la importàn
cia de l'element dolç i de les llaminadures en el gust dels barcelonins: 

"2 lliures de carabassat, 4 lliures de sucre de pols, 7 lliures de sucre de pa, 
4 lliures de prunes de Gènova per a tortrades, 4 lliures d'orellanes, 6 lliures de 

41.- Cartes íntimes d 'una catalana del segle XVI, 1987. 
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mel, 10 lliures de llart dolç, 2 lliures de pinyons, 2 de confits, 2 de gingebrons, 
pasta real per marçapans, melmelada, bescuyt de sucre, pinyonada de sucre, 
magna d'olors", etc. 

En aquests inventaris dels preveïdors de la Diputació General de Barcelona, 
de començament del segle XVII , sota la denominació de confitures, s'hi barre
gen diferents productes entre els quals destaco els "confits (fins, de sucre i pin
yons), dragees, medalles de sucre, pasta real, sucre rosat, pinyonada, ginge
brons, canyellons, conserves (de taronja, de suc de magrana, de taronja verda), 
melmelada de suc de magrana , confitura de taronja, escorsa de ponsem, cara
bassat, gorga d'àngel, citronats, llimoners coberts, conserves de llimones en 
olletes, diversas conservas en olletes de vidre, peres (de sucre, de mel), mag
nes, bescuits (de sucre i dolços), llart dolç", etc. 

Els aixarops 
S'obtenen mitjançant la cocció d 'aigua i sucre amb l'afegitó d'ous batuts per

què prenguin la consistència de l'almívar o de gelatina. Un aixarop era ben 
aconseguit quan, en tenir-lo entre els dits , no feia fils. Després s'hi afegien els 
sucs de fruites o flors . També hi havien aixarops de mel. Al convent de la 
Puritat de València es feia xarop fet a base de mel i aiguanaf de ros .• , Com que 
es treballaven amb sucre, aigua i un blanc d'ou, l'albúmina servia per calibrar 
la densitat. Els aixarops eren preparats fràgils perquè fermentaven i la mescla 
no quedava ben homogènia. Per evitar-ho, recomanaven que el sucre fos ben 
clarifica t. 

Almívars i gelees 
L'almívar, que ve del mot àrab que designa el sucre -al míbrat o al míb~ 

s'obté de la cocció de sucre dissolt amb aigua. Amb les successives coccions 
l'aigua es va evaporant i s'obté el grau o punt desitjat d'espesseïment del sucre. 
Després hi afegien un element aromàtic o perfumador, a base de violes o roses. 
Segons el grau o punt diferent de cocció servia per a diferents especialitats: des 
d'aigualir o banyar els borratxos fins treballar massapans, acaramel·lar els flams 
o cremes actuals, etc. 

Diem que l'almívar és al grau d 'anís quan la bullida de sucre i aigua fa unes 
boletes petites a la superficie, i el m que fa és poc consistent i es trenca fàcil
ment. És usat en la pasta d'ametlles. En l'almívar en grau d 'emperlar el fil és 
més consistent. S'hi preparen les cremes i fruites glaçades. S'anomena almívar 
en grau volant quan posem l'escumadora a dins la barreja i obtenim una solu
ció que en bufar-se s'infla com una bola. Serveix per exemple per a les cireres 
gebrades. En grau de bola és quan la solució fa una bola tova que s'enganxa a 

42.- GARCÍA MARSILLA, op. cit, pàg. 159. 
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les dents. S'usa per lligar el massapà. L'almívar en grau d 'esponjat és quan fa 
una bola que té consistència dura, com és el cas del caramel. L'almívar al grau 
de caramel és producte d'una cocció a molta temperatura i gairebé es crema. 
Llavors agafa un color fosc. Té aplicacions per folrar motllos de flam. 

Els pinyols i les llavors d'algunes fruites contenen pectina, que, amb la 
cuita, es transforma en àcid pèctic. Amb aquest espesseïdor que servia de coa
gulant es feia la gelea. Les pomes, codonys i les groselles són fruits rics en pec
tina. La cirera, per exemple, en té poca. 

Conserves 
D'una apotecari de Mallorca, Baptista Rutlan (1507), s'ha conservat un 

inventari pel qual sabem que feien conserva de serves, fonoll dolç cobert de 
sucre, conserva de flor de taronger, conserva de nenúfars, peres confites, con
serva de romaní, conserva de codonyat, etc. Entre els estris i aparells conser
vats hi havia "un naulés per fer neules de sucre, tres menadors de fust vels per 
a manar torrons, un trepant de ferro per tenir lo collador de colar sucre." 

Manuel M. Martínez Llopis, a Historia de la gastronomía española,43 aporta 
un testimoni de la rebosteria de l'època de Carles I, extret d'un passatge de la 
novel·la anònima Serafina, possiblement d'origen valencià: 

"Pues las frutas que les envía, a cada uno en su estado, ya es cosa de !ocu
ra: codoñate, calabazate, citronate, costras de poncil, nueces mascadas, limones 
en coserva, pastas de confecciones de cien mil maneras, priscos, peras, mem
brillos de diversas maneras confeccionados y cocidos en el azúcar, y a las vuel
tas muchas fru tas de sartén de mil cuentos de maneras." 

La pastisseria 
Els almívars, aixarops i pastisseria en general la treballaven els adroguers, 

confiters o sucrers. És normal trobar-los treballant junts en els llibres de comptes 
o receptaris de la fi del segle XVI o començament del XVII. Més endavant l'evo
lució del comerç i la importància dels gremis separà els oficis. A la Catalunya 
medieval el poble ras menjava "placèntules", pastissos de farina de blat, format
ge tendre i mel, postre documentat per Pella i Forgas en la seva Historia del 
Ampurdó.n (648-649). Per altra banda, l'arnadí era unes altres postres típiques de 
les comarques centrals valencianes, fetes amb sucre, ametlles i carbasses. 

Des del descobriment d'Amèrica, amb l'arribada de nous productes, la pas
tisseria gira a l'entorn de la combinació d'uns quants productes bàsics i clàssics: 
farina de blat, ametlla, nous, avellanes, pinyons; carabassa, boniato i batata per 
farcir; anís i llimona com a aromatitzants. El rovell d'ou servia per donar llus
tre, la mel i l'almívar per cobrir i banyar els productes. 

43.- Alianza Editorial, Madrid, 1989, pàg. 254. 
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D'entre les principals creacions de la pastisseria destaco el bescuit, que 
sovint s'assimila al pa de pessic, i que ja es troba documentat en la crònica de 
Desclot. El 1653 l'ajuntament de Catarroja va pagar "per hor?re del Consell per 
una polla que comprà per al ermita, 7 sous, de bescuits per dit, 6 sous, sis 
diners." (68). 

A Barcelona trobem la figura de Josep Duran (XVII-XVIII), mercader i polí
tic, que juntament amb els seus germans tenia un gran negoci d'adrogueria a 
Barcelona. Era el proveïdor del pastim [la fleca municipal] i del bescuit per a 
l'exèrcit, abans i després de la Guerra de Successió. Durant els segles XVII i 
XVIII es popularitzen a Catalunya les composicions fetes de massa de farina, 
greix, farcida de carn picada o bé peix, que es treballava fins donar-li la forma 
convinguda, generalment quadrada. Es cobria amb una massa més delicada feta 
de pasta de full. Llavors es coïa al forn. També hi havia els anomenats pastis
sos de paella, com ara les flaones, crespells, pastissets de formatge, ous i fari
na, que llavors es banyaven amb mel. 

Hi ha una tradició pastissera més moderna sobre la qual no entro a parlar, 
ja que]. Víctor Gay i Narcís Puigdevall, en el llibre La Girona dolça,•• ens des
criuen en un volum de divulgació com ha anat evolucionat la pastisseria a les 
comarques gironines. Aquesta aproximació, que repassa la rica tradició artesa
na i industrial d'aquestes terres, m'estalvia moltes passes, encara que dintre el 
gènere d'especialitats, plats, pastissos, tortells,45 begudes dolces i tractats d'ofi
cis encara hi hagi molt a dir i per garbellar. La rebosteria que s'ha fet o que 
actualment es fa a Santa Coloma de Farners46 o la Bisbal demana encara estu
dis amb profunditat. A Torroella de Montgrí hi havia també una gran tradició 
confitera. Des del segle XIX s'elaboraven torrons d'avellana, de crema, de neu, 
flaones i tortades. També hi havia una fàbrica de xocolataY 

Des d'una altra òptica, Dolors Llopart, al seu llibre "El Rebost". Adobs, con
seroes, confitures i licors a Catalunya,48 ens introdueix en el saber popular: en 

44.- Quaderns de la Revista de Girona. Diputació· Caixa de Girona, 1997. 
45.- A Bàscara existia des de molt antic, pels privilegis de diversos reis de la Corona Catalano
Aragonesa, un mercat medieval, on des de temps molt reculats es feien dues fires, la del tortell i la dels 
pinyons. Hi ha constància documental d'aquesta festa gastronòmica des de la primera meitat d 'aquest 
segle. Vegeu Albert RIERA I PAIRÓ, Vila de Bàscara. El mercat dels tortells. Origen i tradició. 
Ajuntament de Bàscara, 1987, s/p. 
46.- Josep MAÑÀ i josep CASAS, Les teules de Santa Coloma de Farners, "Quaderns de la Selva", 4, 
1991, pàgs. 159-163. En la matrícula industrial de l'any 1857 hi consten sis confiters i deu forners, i en 
la de 1868-9 hi apareixen nou obradors de confiteria. (pàg. 16o). Entre les especialitats colomenques 
trobem les teules dels germans Trias i Vila, La Teula o Barret de capellà, Ja Delícia o Pralinet, el Neuler 
i el Virolet o Crocantí. Sobre el Virolet o Crocantí: M. Cristina GlFRÉ i M. A. MORENO, Du/ceria tra
dicional intemporal en las tres comarcas genmdenses, "Narria", Madrid, núm. 47-48, 1987, pàgs. 59-6o. 
47.- Marcel·lí AUDIVERT, Torroella de Montgri. Una vil· la singular, edició d'autor, Barcelona, 1983, pàgs. 341. 
48.- Barcelona, Altafulla, 1980. 
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el segle XIX, una de les feines que tenien assignades les dones, quan hi havia 
bones collites, era la de proveir el rebost, llavors una dependència de la casa 
molt important, ja que emmagatzemava confitures, porc salat, formatges i licors 
casolans que representaven les reserves per a la supervivència familiar per a la 
resta de l'any. Hi havia les conserves típiques d'hortalisses, de verdures, les oli
ves, els bolets, els bitxos confitats, les fruites en almívar, etc. Crec que hem de 
reinvindicar aquest saber popular que Josep Carner va saber evocar magistral
ment, fent-ne alta literatura als Fruits saborosos. 

La literatura de creació que practicaven els nostres homes de la Renaixença 
ens ofereix, a voltes, alguna clarícia dels dolços i les llepolies que es venien en 
aplecs i festes majors. Llegint La Punyalada de Marià Vayreda trobem aquesta 
descripció de l'aplec de sant Aniol: 

"Les taules de les virolles i les cartes mostraven, verges encara, les enfilades 
de rosquilles i les estibes de pa de figa . Aixís arribaren a la placeta de la iglé
sia, i després que els homes begueren algun trago i trincaren a l'istil d'ell, amb 
els resolis a les taules o amb els vins de què venien proveïts, i les dones gas
taren en taronges, prunes i rosquilles alguns xavos i altres peces menudes ... "49 

Josep Pous i Pagès, a La vida i mort de jordi Fraginals, també ens evoca 
l'ambient d'una festa major de començament de segle: 

"ara les enormes garrafes de vi ranci i de garnatxa, ara les llepolies del 
refresc i de les postres ... " ~ 

Uepollies i altres begudes refrescants 
La importància de la vida religiosa en l'època del baró de Maldà, durant els 

cicles de Nadal, Setmana Santa i altres, viscuts escrupolosament, feia que cada 
festa tingués el seu corresponent menjar i beguda, que ara i aquí només cir
cumscric a les postres. Per les festes de Nadal, "turrons y neulas y vi blanc, mal
vasí o granatxa." Per sant Antoni Abat: "fira de turrat de tortells, rusquillas y 
mustaxonis. " Per sant Josep, "en taules de Senyors y de alguna gent acomoda
da alguna plateta de crema o llet, ous y melindros; escudella blanca de part de 
las monjas Descalsas, així com en casa Cartada o mia en lo carrer del Pi; y algun 
mató de llet de ametlla y sucre." 

El diumenge de Rams, "dia de bons refrescos, pastas y xocolate, no sento 
dejuni; alguns sorbetes y vasos de llet." Després de la processó de Corpus, "lo 
gran refresc de gran número de quarts [mesura] de sorbetes, y líquits; profusió 
de pastas y xocolate." En la nativitat de sant Joan Baptista, "agasajo de aiguas 
brutas, pastas y xocolate, de la Priora y demés monjas a molts de son parentiu 
y amistat." 

49.- Molc, Edic. 62, Barcelona, 1980, pàg. 29. 
50.- Molc, Barcelona, 1979, pàg. 58. 
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En les fetes majors, "temps de menjarse en taulas lo gustós plat català de 
préssechs rellens ... en taulas de pagesos postres llavoras de présechs, peras y 
rahims picapolls; pansa valenciana." En Ja festa de Tots Sants: "Panallets, amar
gos de castañas almivaradas per la gent de millor gust; de no tant bon gust, los 
demés panallets més comuns, y per los de menes gust en la Gent ordinària, la 
abundància de castañas turradas .. . "51 

La neu era un bé molt preuat per a la conservació dels aliments i la prepa
ració de les begudes fresques. En el Dietari de Pujades hi ha una anotació d'a
bril de 1604 sobre els traginers del Vallès que portaven la neu a la ciutat de 
BarcelonaY Unes ordinacions setcentistes de la ciutat de Girona que giren a 
l'entorn de les activitats professionals dels venedors de glaç ens permeten cop
sar la importància d'aquesta feina durant els mesos de juliol i agost. El reparti
dor de glaç, si no volia caure en multa, havia de tenir gairebé sempre la porta 
oberta del seu comerç: "De les quatre horas de la matinada fins a les de de la 
nit, tenint per dit efecte Ja porta de la botiga oberta, sots pena de tres lliuras."53 

El 1768, un tal Emy va escriure l'Art defaire les glaces (1768). Havia desco
bert el sistema de fred que consistia a fer girar una solució en un recipient que 
contenia glaç. Tots recordem les geladores dels nostres avis, basades en l'ob
tenció d'una mescla frigorífica. Aquest invent va permetre la popularització de 
la gelateria i altres begudes glaçades. 

Tècniques. Maneres i estris de confitar 
Els receptaris donen de vegades consells orientadors, extrets de l'experièn

cia quotidiana. Eren com un far en la foscor per als principiants. Seguidament 
tenim uns quants exemples de les situacions descrites. No era pas igual con
servar la confitura en un g~rro de vidre que en un de terra. Encara que la gerra 
de ceràmica fos envernissada, el fang n'absorbia els sabors. En cas que la con
fitura es volgués conservar en un por de terrissa, la fruita que s'havia de confi
tar s'havia de triar més verda. Perquè les peres pelades no s'ennegrissin es 
posaven en aigua freda. Se sabia que un fruit era suficientment cuit quan es 
podia travessar, sense problemes, amb una agulla saquera. Per llevar el pèl dels 
ametllons es posaven amb sal picada i es banyaven en vinagre. Per confitar les 
prunes, perquè no es rebentessin, es punxaven amb una agulla saquera. Per 
treure el borrissol de préssecs i d'albercocs es fregaven amb un drap ben aspre. 
Sabien que el torró era cuit quan s'aguantava com un bloc en la cullera. El ver
nís era una substància feta a base de sucre cremat amb blanc o vermell d'ou i 
suc de llimona per llustrar les pastes i fruits . 

Sl.- DD.AA., Costums i tradicions religiosos de Barcelona "Calaix de Sastre", Arxiu Diocesà -

Biblioteca Episcopal, Barcelona, 1987, pàgs. 18-19. 
52.- Dietari, l, pàg. 355. 
53.- Joan BOADA, Girona després de la Guerra de Successió, Girona, 1986, pàg. 66. 
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En l'argot dels rebosters, "plomar" era l'acte de pelar les fruites; "englotir", 
untar de matèria gelatinosa un fruit o una pasta; "emperlar" consistia a granejar 
la superfície dels confits. El sucre de pa era aquell que es presenta en conglo
merats cònics; l'esponjat, aquell que tenia massa porosa . 

Pel que fa als estris que s'usaven en els obradors, sovint es descriu la paila, 
una caldera de poca alçada dins la qual es feien els confits. La copa de foc era 
un recipient metàl·lic rodó, muntat damunt un peu de fusta o de metall, que 
servia per a tenir-hi foc. La cassa era un instrument compost per un recipient 
de metall, relativament profund, amb un mànec llarg, que s'usava per a treure 
matèria líquida o semiliquida i transportar-la a un altre lloc. La filampua era el 
drap de tela clara i prima que servia per fer sedassos i filtrar les composicions. 
El tambor era una caixa cilíndrica de metall, dividida en compartiments, damunt 
dels quals es posen coses de menjar o pastissos per escalfar-los moderadament 
sobre el caliu. L'estufa era una cambreta amb un finestró , possiblement con
nectada amb el forn, on els confiters posaven les confitures perquè tinguessin 
una escalfor graduable. 

Per coure el sucre es feien servir perols grans o petits, segons les necessitats 
de cadascú, que es posaven sobre uns fornets, de vegades, portàtils. Sobre d'a
quest forn s'hi alçava un petit armariet de fusta que tenia uns forats , com l'en
reixat de llistons d'una gelosia, que deixava entrar el foc. Dintre d'aquest estri 
-que els castellans anomenaven estufa- hi havia unes lleixes, uns fulls de 
coure o llauna on s'assecaven alguns dolços, galetes, biscuits, etc. Per garbellar 
els sucres hi havia distints tipus de garbells i sedassos. Amb un retall de seda 
que servia de feltre s'escampava la polsina del sucre més fi sobre els fruits. El 
drap també servia per eixugar-los i assecar-los quan els treien de l'almívar. 

Hi havia diversos motllos de fusta o llauna per igualar i dividir les pastilles 
de fruits, per fer figures d'animals, els anomenats "bestions," que es col·locaven 
sobre els rams. Per escampar els massapans s'usava un colador xinès, una 
xeringa que amb una rosca s'obria i tancava a voluntat. Corominas parla sempe 
de "cassetas", caixonets de fusta que servien perquè el dolç es conservés sec. 

Cada estació de l'any tenia les flors, vegetals o fruits per confitar o conser
var. Durant els mesos de març i abril es feien melmelades i conserves de vio
les i altres flors. El maig confitaven i feien melmelades d'agràs, raïm sense 
madurar, albercocs, ametlles i nous verdes. Durant el mes de juny es confita
ven cireres, guindes, pomes i peres, flors de taronger, etc. 
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ELS BESCUITS 

"Prenguérem xocolate ab esquisits bescuits" 

BARó DE MAlDÀ 

EL MOT BESCUlT VE DEL LLATÍ BIS COTUS. ERA UN PA CUIT DUES VEGADES, PERQUÈ AIXÍ 

durava més. Quan el pa era un aliment de primer ordre, i es floria, abans de 
llençar-lo, el mullaven amb aigua, el posaven al forn amb un xic d'oli i sal, i es 
tomava a coure. El mot ja el trobem esmentat en la Crònica de Bernat Desclot, 
i en l'obra de l'escriptor castellà Gonzalo de Berceo. Aquest preparat s'anome
nava també pa de barco o biscuit de mar. Era dur perquè se n'havia eliminat 
l'aigua perquè es conservés millor en les llargues travessades marítimes, i en les 
dures campanyes militars.' També en donaven a les presons. 2 A la pastisseria, 
el bescuit és el requisit fet de farina , ous i sucre, cuit al forn. Miquel Agustí, al 

1.- Josep Duran (Barcelona, segles XVII-XVIII), mercader i pol!tic, arrendatari dels tabacs i del pas
tim municipal, era també el proveïdor del bescuit i dels queviures per a l'exèrcit des de final del XVII. 
Durant la Guerra del Francès, el dimecres 20 de novembre de 1811, el general Lacy demana racions 
de galeta a la Comissió Corregimental i a l'Ajuntament d 'Arenys. 
]. M. Pons Guri, Diari d'uns anys de guerra (1808-1814), L'Aixemador, Argentona, 1993, pàg. 82. 
2.- En un tractat de règim penitenciari figuren aquestes ordinacions de galera que expliquen el règim 
alimentari dels condemnats: "su comida ha de ser pan muy bazo y negro, y si pudiera ser bizcocho, 
fuera mas a propósito, porque tuviera la casa los hechos con el nombre. Este bizcocho, o pan bazo, 
se les ha de dar por tasa, con una tajada de queso o con un rabano, y una escudilla de nabos o ber
zas, en que mojen el pan; y algun día a la semana una tajada de vaca, y ésa, poca y mal guisada." Citat 
per M. Mercè GRAS CASANOVAS i M. A. PÉREZ SAMPER, Alimentació i societat a la Catalunya 
Moderna, "Pedralbes", 11, 1991. 
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Llibre de secrets d'Agricultura (1617), explica que de pa de bescuit n'hi ha de 
tres maneres: 

"Lo hu se fa de sègol, o de mestall, o de ordi, o de sivada o de totes estes 
coses juntes per los mariners qui emprenen llarc viatge per la mar, o per aquells 
qui estan asitiats en alguna fortalesa, per lo que se pot molt temps guardar i 
servar."3 

El 14 de maig de 1395, Joan I concedeix a l'illa d'Eivissa diversos privilegis 
sol·licitats pels missatgers de l'illa, entre els quals hi havia el de poder comprar 
o vendre per avançat oli, llana, bescuit, etc. 4 El 2 d'abril de 1456, el patró de 
galera Joan Carbonell va rebre el que calia d'un prestador per comprar rems, 
veles, eixàrcia i bescuit per a un viatge de Barcelona a Nàpols.s Jaume 
Sobrequés i Callicó, quan estudia els aspectes quotidians de la Guerra Civil cata
lana del segle XV, entre 1462 i 1472, en la qual es van enfrontar dos bàndols 
germans al Principat de Catalunya, anota diversos pagaments de bescuits: 

"C quintars de bescuyt, a raó de XIII sous, VI diners per quintar a ell pro
meses ... de la nau qui era sua."6 

En el camp de la vida privada, una dona catalana del segle XVI escriu al 
seu marit demanant-li que li enviï queviures, atesa la desatrosa situació ali
mentària de Barcelona: 

"e prech-vos, sényer, que vós que siau curós de trametre ych forment ho 
ordi, que jo sényer, ne són en gran fratura, que no n'é micha e bascuyt ne res, 
que tot sényer, nos o avern mengat. "7 

A partir del segle XV també trobem el bescuit com a producte de pastisse
ria. Eren unes pastes llargues, fràgils i trencadisses, fetes de flor de farina, ous 
i sucre, cuites al forn. El S de setembre de 1460 Joan 11 escriu a l'abat de Poblet, 
notificant-li que ja ha rebut la fruita que li havia encomanat. Li demana que en 
les successives trameses li posi també una mica de bescuit i vi blanc.8 

Robinson Crusoe, celèbre personatge creat per l'escriptor Daniel Defoe, 
subsisteix en aquella illa i se salva d'una mort segura perquè troba un barril de 
galetes fetes d'aquest pa recuit, la menja per excel-lència dels mariners. 
Cervantes fa dir a un personatge d'una de les seves obres que figura que havia 
estat condemnat a galeres: "Otra vez he estado cuatro años en galeras, y ya sé 

3.- fol. 90. 
4.- Arcadi GARCIA i M. T. FERRER, ACMMB, 11, pàg. 422. 
5.- Claude CARRÈRE, Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Curial, Barcelona, 
1977, pàgs. 215. 
6.- Aspectos económicos de la vida en Barcelona durante la Guerra Civil catalana en 1462-1472, 
"Cuadernos de Historia Económica de Cataluña", 1969-1970, pàg. 257. 
7.- Teresa-Maria VINYOLES I VIDAL, Mlscel·làniaAramon i Serra, IV, Curial, Barcelona, 1984, pàg. 410. 
8.- Agustí ALTISENT, Notes sobre postres, vins i fruita al segle XIV, "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura", vol. 46, 2, 1970, pàg. 241. 
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a qué sabe el bizcocho." En una composició sobre les viudes i dozelles del 
Cançoner Satíric Valencià el poeta recomana "fogiu de les viudes qu'és cosa 
bescuyta." Amb un eufemisme ens vol donar a entendre que han estat 'cuites' 
més d'una vegada. 

Uegim en el Dietarf de Jeroni Pujades una nota del 12 d'octubre de 1622 
en la qual hi ha una queixa perquè els bescuits servits en una galera eren 
dolents i la tripulació en protestava. Així sabem que un tal Planes, "veedor de 
la galera patrona de Catalunya ... , vingué la vila de Castelló d'Empúries ahont 
micer Joan Viver li féu una requesta per presentar al provehidor, perquè los 
bescuyts eren pastats ab cendra y terra, y enmamaltia.s la xurma y los soldats 
per lo mal de recapte." 

El bescuit era també un dels dolços que se servien en els nombrosos 
"refrescos", festes públiques10 i privades dels segles XVII i XVIII. Juli::ín de Chia, 
autor d'un llibre sobre La festividad del Corpus de Gerona, 11 anota alguns men
jars de pastisseria que se servien a les autoritats locals en aquesta diada: En el 
Corpus de 1613 se serví bescuit d'ou; en el de 1637, tortells. Del 1640 consta 
un tipus de bescuit treballat amb farina, sucre, aigua rosada, anís, vi blanc i oli. 
En la festivitat de 1683 s'obsequià els músics que tocaven als balls amb torrat i 
biscuits. Per als jurats es van servir "melindros cuberts, confitura blanca, malin
dros torrats, malindros comuns y marsepans", per un import de 60 lliures i 18 
sous. 

En el Calaix de Sastre del baró de Maldà trobem aquest gust pel dolç que 
associem a moments de felicitat terrenal. Són nombrosos els textos en els quals 
hi ha referències als bescuits entendrits en xocolata, 12 i a altres llamins diversos: 

" .. . coHocades taules al mig que unides feien una, ocupades de plates de 
figues, raïms, assafata amb bescuits i torrades amagades en tovalló" ... "Des de 
casa Mesades, hem pres les de Villadiego dret al Col·legi, per los exercicis noc
turnes de beure una tassa d'aigua amb sucre esponjat, xocolate amb bescuits i 
torrades i, llestos, a les tarees."'} 

Quan, ara no fa pas gaire, llegíem el singular llibre de Martí de Riquer 
Quinze generacions d 'una família catalana,'4 vam anotar les despeses que 

9.- Vol. III, pàg. 121. 
10.- El tres d'octubre de 1779, en una festa donada pels cònsols de Perpinyà al comte d'Estaing, hi 
ha despeses per vins i bescui!S. (ADPO: CC, 160). En una altra ocasió, 1'11 d'octubre de 1784, en una 
cerimònia en la qual homenatjaven el mariscal Mayllu, trobem despeses per llimonades, cafès, xoco
lata, te, gela!S, pastisseria i bescui!S. (ADPO: CC, 165). 
11.- Gerona, Imprenta y Librería de Paciano Torres, 1895, pàgs. 148-9. 
12.- A València s'havien fet uns 'bescuits de llengua de beata ', apropia!S per prendre amb xocolata. 
13.- Baró de MALDÀ, El cortegi de la Bona Vida. Edició a cura de Margarita ARITZETA, Barcanova, 
Barcelona, 1997, pàg. 41 i 155. 
14.- Barcelona, Planeta, 1979, pàgs. 320-321. 
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Felip de Riquer, del carrer Escudellers de Barcelona, ha de satisfer per haver 
celebrat un ball de carnaval a casa seva. El "Compte del gastat per lo ball se ha 
donat en lo últim dia de Carnabal de l'any 1780" comprèn, entre altres queviu
res, 22 lliures de bescuit, xocolata, sucre, etc. 

"Per tres gallinas y carn .. . 
Per pa y vi per refrescar 

los mossos y treballadors 
8 lliuras, 66 unces xacolata a 18 sous 9 d. 
22 lliures de bescuit a 5 sous 
Per tres lliures cafè a 20 sous 
Per quatre lliuras sucre a 15 sous 

3 lliures 

1 lliures 
7 lliures 
5 lliures 
3 lliures 
3 lliures 

3 sous 

10 sous 
19 sous 
10 sous 

5 diners 

En els Avisos e instrucció per lo principiant cuiner, llegim que per preparar 
"mandonguillas" i "pollastre amb salsa de codonys" feien servir una salsa per a 
la picada en la qual entraven "un bescuit o bé 4 pinyons ben picats." Una recep
ta Per fer besquyts de ous es pot llegir al manuscrit núm. 243 del Museu 
Episcopal de Vic, fols . 40v-41. 

Utenallle molt. 'necesarts per la cuyna 



342 

COQUES, FOGASSES 
I TORTELLS¡ 

Cassoles, panades i tortells 

Si fos panicer dels frares 
als afores de Riells, 

couria fogasses cares 
prou farcides de mels rares, 

i pinyonats a garbells. 

}. V. FOIX 

En el Llibre Vert de l'Arxiu Històric Municipal de Girona (fot. 218) figura 
copiada una concessió antiquíssima, de 1284, que permet als flequers i forners 
de Girona que tenien forn autoritzat poder coure cassoles (guisats que els por
taven els particulars), formatjades (pastissos de pasta de farina untada amb saïm 
o oli) de les quals ja parla Francesc Eiximenis, 2 així com també panades (pas
tissets farcits de sucre i ametlles), flaones (pastissos de farina farcida amb diver
sos ingredients), els tortells i altres coses. Es tracta de la Carta antiga que féu 
en Pere Guerau que aquels que courien tur pan en los seus forns qui son prop 
la plaça dels cavalers hi puxan coura sens caço/es, panades, fornatga des fia 
bons e tortels e d 'alcunes altres coses.3 

Les coques 
Com hem vist, les masses de farina pastada i cuita amb oli o saïm converti

des en coques dolces o salades, de recapte, de llardons, farcides amb peix o carn, 
decorades amb guarniments de crema, fruita confitada o pinyons, les fogasses, 

1.- Eliana THIBAUT I COMALADA, Les coques catalanes, Proa, Barcelona, 1995. 
2.- "Vers a la fi de la taula flaons e formajades o formatge feit amb mantega"(DCVB). 
3.- Llegiu el text llatí a l'apèndix. 
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crespells, els bunyols• i els tortells constitueixen especialitats de la pastisseria deri
vada de l'antiquíssima cultura del pa que, ajustades a un calendari gastronòmic, 
religiós i social, trobem en tots els pobles i cultures,5 ja sigui com a menjar prin
cipal o també de suplement llaminer formant part de les postres. Es tracta d'una 
especialitat que va molt lligada a la vida i costums de les classes populars,6 un 
àmbit domèstic en el qual s'aprofitava la pasta del pa que havia sobrat, quan 
encara totes les cases de pagès s'autoabastien i tenien forn propi. Com que les 
fórmules d'aquest compost són innombrables, i Eliane Thibaut Comelade n'ha 
glossat la història i el calendari -que arrenca amb el dijous gras' , després que 
s'havia matat el porc, i es clou amb la festa de sant Joan- passo a documentar
ne la seva presència en aplecs, relats històrics, celebracions costumistes, etc. 

A Puigcerdà, a mitjan segle XVI, els hospitalers de l'Hospital d'en Bernat 
d'Enveig, en alguna coHació "acostumen de fer coques per lo pa senyat del 
Jorn de l'Ascensió i n'envien als senyors cònsols y altres de la vila y officials del 
consolat. "8 

4.- Segons el mostassaf de Girona del segle XV, els jueus de Girona tenien prohibit vendre bunyols 
i altres productes cuits al forn. 
5.- A l'Aragó encara couen al forn els crespi/los, una varietat dels "crespells catalans": "delgada torta 
de harina y rnasa de pan mezclada en partes iguales con aceite, sazonada con pimienta y acariciada por 
el fuego del horno." Antonio BELTRAN, Corner y beber en Aragón, Ibercaja, Zaragoza, 1995, pàg. 13. 
6.- Reprodueixo els textos resumits de dos anuncis econòmics apareguts en el periòdic "El 
Ampurdanés" de Figueres, a través dels quals sabem de la venda de coques, tortells, ensaïmades, 
coques de greix, etc. 
Roscas vulgo tortells. Todos los días festivos desde el de Todos los Santos hasta Navidad, se hallaran 
en la tienda de Pablo Camps semolero ... al precio de 1, 2, 3 y 4 reales. ("El Ampurdanés", Figueres, 
núm. 389, de 29-10-1865). 
En Ja confiteria de Ja Estrella, calle de Gerona ... abundante y variado surtido de bizcochos (vulgo pane
llets), vinos generosos, Jicores, toda dase de dulces ... ensaimadas, pa de pesich, bollos-facidos .. . cocas 
de greix. ("El Ampurdanés", Figueres, núm. 389 de 29-10-1865, i núm. 391 de 5-11-1865). 
7.- Al segle XVIII les coques amb llard o de cassola, cuites al forn, eren les pròpies del dijous llarder. 
Hi ha una dècima humorística que es cantava a la fi d'aquella centúria sobre aquest costum, recollida a 
Barcelona per Aureli Caprnany a Costums i tradicions catalanes, (Editorial Laia, Barcelona, 1982, pàg. 20): 
"Avui les coques amb llar 
que mengen a cremadent, 
alboroten el jovent. 
Qui se'n pogués fer un fart! 
Si un home pagant la part 
que li tocàs, per son torn 
pogués treure el nas al Born, 
veuria homes tan mones 
que per dar gust a les dones 
porten Ja cassola al forn ." 
8.- S.GALCERAN VIGUÉ, Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, Fundació Vives Casajuana, 
Barcelona, 1977, pàg. 25. 
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A partir d'un relat de bandolers -tan nombrosos durant el Barroc9- sabem 
que una colla de facinerosos empesos per la gana assalten un mas i es mengen 
les coques que l'amo pastava. 

El 3 d'abril de 1616, joan Saborit, hereu del mas Saborit, rep la visita d'uns 
bandolers. Ho explica així: "Y leshores [que] la dona agué pastat, ells li menja
ren totes les coques y sen anaren." 10 

Segons una consueta del segle XVIII de la parròquia de Santa Margarida de 
Quart, hi havia el costum que els contraents que celebraven la cerimònia del 
matrimoni en mengessin. El curiós del cas és que l'escolà de servei havia de 
procurar robar-la en alguna juguesca, detall que no agradava al responsable de 
la parròquia. Els esposos donaven una petita estrena a l'escolà per evitar mals 
majors: 

"En quant a la coca es costum de no portarne sinó una la qual se ahuran 
los mateixos exposats sols; és costum que dits sposats se componen ab lo 
Ascola en donarli alguns diners so es 1 sou ho alomenos 6 diners perque dit 
Escola no prenga la coca, y és millor perque altrament és voler causar albarot 
y indecèncias dins la Iglesia."" 

A mitjan segle XVIII, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts, es feia una 
processó per la festa de l'Ascensió. El declarant d'un procés explica: "allà els 
obrers de la parròquia feien almoina als pobres amb çoques anomenades ofre-

9.- Fixem-nos en aquestes estrofes d 'un poema d 'amor del segle XVII, en el qual els amants gaudei
xen d'un amor que és tan dolç com un bocí de coca: 
"De on veniu que tant suau? 
Voleu que us mate una polla? 
Mentres Ja polla es courà 
gozarem de l'amor dolça? 

Voleu que begam un poc? 
Menjau un bocí de coca! 

Menjau aquest citronat, 
que l'han dat a missenyora, 
(oh, què linda confitura!) 
i aquest bocí de llimona. 
Beveu, senyor, i teniu; 
remullau aquesta coca, 
que s'empassarà xuclant 
sens mastegar una gota." 
(Albert ROSSICH, Poesia eròtica i pornogràfica del segle XVII, Edicions dels Quaderns Crema, 
Barcelona, 1985, pàg. 41). 
10.- Uuís ORRIOLS MONTSET, Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1993. 
pàgs. 199. 
11 .- Miquel PAIROÚ i DD.AA., Quart, natura, història i artesania, Ajuntament de Quart, 1998, pàg. 116. 
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nes." I afirmà que en una de les ocasions en què ell s'hi trobava, "per la festa de 
l'Ascensió ... els pobres s'amotinaren i fou necessari tirar les coques per terra per 
causa de no poder ser repartides per culpa de l'avalot..."12 

A Bàscara existia des de molt antic, pels privilegis de diversos reis de la 
Corona Catalana-Aragonesa, un mercat medieval, on des de temps molt recu
lats es feien dues fires, la del tortell i la dels pinyons. Hi ha constància docu
mental d'aquesta festa gastronòmica des de la primera meitat d'aquest segle. '3 

Entre les nombroses excursions i viatges que Jacint Verdaguer feia per les · 
contrades pirenenques a la recerca de materials etnogràfics per a les seves 
obres, destaco el sojorn a l'ermita del Mont per la festa major de Sous, cele
brada el dia de sant Llorenç. Els obrers de la parròquia tenien el costum de fer 
presentalla d'una gran coca. Per contra, els veïns ofrenaven al sant patró uns 
tortells amb motius decorats: 

"A l'ofertori, l'obrer14 s'ha presentat al temple amb una coca rodona, més 
ampla que un plat regular, voltada d'altres nous coques petites com lo puny, 
totes elles amb un brot d'alfàbrega plantat al mitj, com un arbre petit que li 
donava flayre y bellesa. Les ha pujades al chor dins un paner cobert ab un 
mocador blanch brodat, y a mi m'ha tocat la sort de benehir-les ab aquella 
famosa oració de la litúrgia .. . 

Cada vehí de Sous presenta el seu sant patró un tortell de tres mesurons de 
xeixa, cobert de pessichs, fulles, pinyes y petits llangardaixos sense cames, y 
fan prou per l'escultura que han estudiada les pobres dones d'aqueixes 
masies. " '~ 

La rabassa 
Antigament el dolç tradicional de la festivitat de Reis no era el típic tortell, 

com es fa ara, sinó una coca que les padrines oferien als seus fillols en senyal 
d'estima i d'homenatge. Sobre aquesta llaminadura, anomenada rabassa, que el 
DCVB defineix com a "peça de pasta de farina amb sucre i matafaluga, de forma 
llarguera amb els extrems forcats, semblant a un peix o en forma d'altres ani
malets ... ", n'ha pervingut aquesta cobla del folklore empordanès cantada per la 
mainada en el moment de reclamar aquest dolç: 

"Bon dia, padrina: 
Nadal ha vingut, 

12.- Joan PAGÈS I PONS, les Preses i el monestir de Sant Benet de Bages, I, Ajuntamenl de les Preses, 
1984, pàg. 317. 
13.- Albert RIERA I PAIRÓ, Vila de Bàscara. El mercat dels tortells. Origen i tradició. Ajuntamenl de 
Bàscara, 1987, s/ p . 
14.- Seglar encarrega! de l'obra i servei de l'església. 
15.- Jacint VERDAGUER, Excursions i viatges, a cura de Narcís GAROLERA, vol . 11, Barcino, Barcelona, 
1991 , pàg. 290. 
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doneu-me la rabassa 
i Déu vos doni salut. "16 

Fogasses 
A l'època medieval existien unes coques o fogasses, anomenades en llatí 

placentulae, fetes amb un un pa sense llevat amb formatge i mel. L'historiador 
Pella i Forgas documenta la seva existència en diversos moments de la Historia 
del Ampurdan. 17 Segons l'erudit i historiador Balari i Jovany, "eran una especie 
de tortas, llamadas en catalan actualmente cocas y en latín placentas, de la 
misma masa del pan. La sinonimía entre fogaces y placentas se encuentra indi
cada en un documento del año 1179." Balari esmenta una controvèrsia haguda 
entre l'església de Santa Maria de Girona i Arnal Gifre, per la qual es pacta que 
es donaria anualment en la vigília de Nadal al bisbe de Girona: iiij focatias sive 
placentas denariales. 18 

Sovint, en la documentació que ens ha pervingut sobre censos, hem detec
tat la donació o pagament de fogasses. En un capbreu de 26 d'abril de 1342, 
provinent de Palau-saverdera, conservat actualment entre els pergamins de 
l'Arxiu Capitular de la Catedral de Girona, llegim que segons una capbrevació 
feta per Castellana, esposa de Bernat Alió de Torroella, en favor de jaume 
Ferrer, capellà de l'església de Sant Joan de Palau-saverdera, aquesta reconeix 
prestar al capella un cens anual d'una gallina i una placèntula de dues mone
des ("placentula duorum mumnorum"). 

El dia 9 d'octubre de 1363, Estefania, muller de Pere Ravayre, de Vinçà, 
reconeix a un prior "3 gallines, 3 migeres de vi pur, 3 migeres de civada, 3 
fogasses et 6 diners de foriscapi. "19 

El batlle de Pinoses rebia cada any dels pagesos set fogasses d'una lliura, 
dues fogasses de dues lliures, una fogassa de cinc lliures i una fogassa de mitja 
lliura.20 

Un personatge que surt en un capítol del Terç del Cristià, de Francesc 
Eiximenis, reconeix que quan es lleva "meng d'una fogaça calda un poch ab 
una ta ça de vin cuyt. " l 1 

16.- joaquim GIRONELLA I GARRIGA, Antics costums, tradiciones i llegendes de l'Alt Empordà, 
Diputació de Girona, 1988, pàgs. 84-85. 
17.- Barcelona, 1883, pàgs. 648 i 649. 
18.- Orígenes históricos de Catalunya, Barcelona, Tipografia). jepús, 1899, pàg. 597. 
19.- F. MONSALVATjE, El obispado de Elna, vol. 24, Imprenta y Librería de R.Bonet, Olot, 1915, 
pàg. 199. 
20.- joan FORT OLIVELLA, La vall de Bianya en començar el segle XV1, "Annals. Patronat d 'Estudis 
Històrics d'Olot i Comarca", 1996-1998, pàg. 48. 
21.- Com usar bé de beure e menjar. .. pàg. 43. 
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Apèndix 
Carta antiga que féu en Pere Guerau ... 
Sit omnibus notum quod ego Petrus Geraldi ciuis Gerunde gratuito animo et 

spontanea uoluntate ac de mera et speciali gratia per me et omnes meos dono 
et concedo omnibus habitantibus in Gerunda aut universitati eiusdem tam pre
sentibus quam futuris perpetuo quod omnes illi tam hemines quam mulieres 
habitantes in Gerunda presentes scilicet et futuri qui in fumis nostris qui sunt 
iuxta plateam militum in Gerunda decoquerint panem suum possint in eisdem 
fumis decoquere cassolas, panades, formatyades, floonos et tortellos sine puya 
et fomatico et sine a (aliqua re quam dare non teneantur. Et etiam si ea que ibi 
deportauerint ad decoquendum tam panís quam alia predicta arderentur uel pro
per ignem destruerentur illud reficiamus eis de nostra proprio. Et etiam si panem 
quem ibi deportauerint ad decoquendum uoluerint inde abstrahere in pasta pro 
eo quod illum ibi deconquerre non possent non tenenantur dare aliquid mihi uel 
meis pro illa pasta de fornatico uel puja uel alias set de pane qui ibi decoque
tur habeamus ego et mei pujam seu fornaticum consuetum. Promitentes per me 
et meos omnibus habitantibus in Gerunda tam presentibus et futuris et notatio 
infrascripto tam quam publice persone stipulanti et recipienti omnia predicta et 
subscripta nomine eorumdum predicta omnia obseruare et complere et rata et 
firma habere et contra in aliquo non uenire. Et ad maiorem cautelam iuro per 
deum et sancta quatuor Dei euangelia corporaliter tacta hec omnia anendere et 
complere et contra in aliquo non uenire. Ad hec nos domina Bemarda mater 
eius et Sibilia uxor ipsius firmamus, laudamus et concedimus omnia et singula 
supradicta et promitimus quod contra in aliquo non ueniamus rationi nostri 
sponsalicii uel alias. Renunciantes iuri ypothecarum nostrarum quod habemus in 
bonís uirorum nostrorum ratione nostri sponsalicii uel alias. Actum est hoc quar
to kalendas iunii anno domini M CC LXXX quarto. Sig+num Petri Geraldi 
Sig+num Berbarde illius matris. Sig+num Sibilie uxoris ipsius qui hec firmamus 
et laudamus. Testes sunt Arnaldus de riparia, Paulus de Palaciolo, Berengarius 
de Terradis iurisperitus, Arnaldus de Rouirola, Arnaldus Bertrandi, Guillelmus 
Prouincialis, ambo corrigerii et Raiumundus Olonis de Gerunda. 

Eg+o Bisullunus Burguesii tenenslocum Rairnundi de Toylano publici 
Gerunde notarius hec scripsi et clausi. 
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NEULES I PIMENT¡ 

La neula d 'or, que als llavis tens parada 
en un gest primmirat, que vol i dol, 

resteu d'amor una cançó oblidada 
amb son caient llunyà de flabiol. 

JOSEP CARNER 

LEs NEULES FORMEN PART D'UNA PASTISSERIA CERIMONIAL MOLT ANTIGA, CONEGUDA A CATALUNYA 

des del segle XI, consumida per eclesiàstics, l'estudi de la qual interessa també 
als antropòlegs i als estudiosos de la cultura popular. En diades litúrgiques 
assenyalades es feien servir, sovint, per adornar les esglésies. De vegades es 
penjaven enfilerades pels volts dels altars, sota les llànties. Es fabricaven amb 
aigua i farina de forment' en els neulers, uns instruments que, com els hostiers, 
ens recorden unes grans tenalles obertes amb unes planxes soldades, i dels 
quals posseün diversos models. Aquests estris s'escalfaven al foc i llavors s'hi 
posava la pasta. En la part de dins de la planxa hi havia gravada la forma de la 
neula amb un dibuix o contrasenya que permetia identificar-les. Com que eren 
lleugeres i fràgils, eren difícils de fer en cases particulars, i per això es com-

1.- Agustí ALTISENT, Notes sobre postres, vins i fruita al segle XIV, "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura", vol. 46, 2, 1970, pàgs. 236-242. ]. SALARI I JOVANY, Orígenes históricos de 
Catalunya, Barcelona, 1899. -Reedició de l'Inslitut Internacional de Cultura Romanica, Abadia de Sant 
Cugat, 1964, vol. rr, pàg. 629. Rolande BONNAIN, D'une patissen'e cérémonielle. Usage de l'oublie, 
"Ethnologie Française", XXIH, 1993, 4, Mélanges, pàgs. 542-561. josep GUDIOL I CUNILL, Nocions de 
Arqueologia Sagrada, Vic, Imp. de la Viuda Anglada , 1902, pàgs. 487-488. Néstor LUJAN, Pequeiía his
toria de los turrones y los barquíllos, "Historia y Vida", núm. 82, 1975, pàgs. 58-63. Jsidra MARANGES, 
Dolços medievals per avui, El Médol, Tarragona, 1998. 
2.- "mediam quarteriam farine frumenti pro nebublis faciendis ad o mandum chorum" ... (Gudiol, op. 
cit. , pàg. 487). 
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praven fetes a les cuines dels monestirs, fleques, mercats i adrogueries . 
Actualment són una llaminadura de Nadal i de festes importants, encara que es 
mengen desprovistes de qualsevol significació litúrgica. De neules n'hi havia de 
moltes varietats. Unes eren planes, d'altres cobertes de sucre en forma de fulls. 
Més endavant es cargolen en forma de canonet allargassat. D'aquesta manera 
eren més pràctiques per sucar o per xuclar els vins i licors dolços, que era el 
gust preferit a l'època. 

Segons mossèn Josep Gudiol, un acord capitular de 1303 de la Catedral de 
Vic en certifica l'ús durant les festes de quaresma. Una altra notícia de Vic ens 
l'ofereix el liturgista Josep Masnou en el treball El manteniment del culte a la 
catedral de Vic al segle XIIP Sabem que, durant aquella centúria, cada diu
menge de pasqua, el vescomte de Cardona donava una refecció als canonges i 
clergues de Vic. D'entre la paperassa conservada, Masnou dóna a conèixer un 
plet entre els bisbe i els canonges de Vic contra el vescomte Guillem, en el qual 
li reclamen una obligació que tenia el seu origen a principi del segle XI. 
Antigament els senyors de Cardona s'adreçaven i servien directament els ali
ments al bisbe i als canonges. Més endavant, el batlle de Cardona, juntament 
amb el cuiner i pastisser del capítol, anaven a campar les menges al mercat de 
Vic. Els testimonis que ellS d'agost de 1219 presenta l'església de Vic en el plet 
per al pagament de l'esmentada refecció reclamen una pitança de carn amb 
salsa, pa, vi, morterol i neules amb nèctar: 

"carnem salsam bonam et frumentum et vinum bonum et coradas et ova, 
unde faciebant morterol, et peiperis II libras et dabant nectar cum nebulis ad 
vesperum engelat et ligna e unam somadam salis." 

A Lleida, al segle XIII, durant la festa de la Pentacosta des del cimbori de la 
Seu es llançaven neules et stupam [estopes] enceses que simbolitzaven la varie
tat de llengües amb què es feia present l'Esperit Sant. J. Borralló, autor d'una 
monografia sobre la catedral d'Elna, narra com en aquesta església es feia enca
ra al segle XV la representació de la "Pentacosta" en remembrança que "la Verge 
Maria e los a postals prengueren e foren iluminats del foch del Sant Esprit. " 
Seguim el seu relat: 

Dès la veiile de la Pentecóte, on dressait un cie! dans l'eglise, sous lequel était 
suspendue une co/ombe portant un cierge. Le lendemain, à un moment donné 
pendant la grand'messe, /e cierge que portait la colome était allumé et douze 
prêtes représentant les douze apótres, venaient revêtus d 'ornements et le front 
ceint d 'un e diadème [. . .] que /e jour de la Pentecóte, on faisait descendre douze 
tourterelles ou colombes et quelques centaines de gaufres (neules) en mémoire 
de la descente du Saint- Esperit (. . .)Au Xve siècle on répresentait encare dans la 
Cathédral d'Elne /e mystère de la descente du Saint-Esprit (pàg. 170-171). 

3.- "MisceHània Litúrgica Catalana", VIII. IEC, 1997. pàgs. 175. 
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A Girona, en la representació de les Tres Maries, es llençaven "crustula sive 
flaons", dolços medievals en forma de panada que encara podem trobar en 
alguna pastisseria de Figueres. 

En el Llibre Vert de l'Arxiu Capitular de la catedral de Girona, que es regeix 
per un estatut de 1312, es fixen les diades que es donaven les neules. Segons 
el Repertori de Pontich: 

"En lo Llibre Vert fol. 126 retro estatut de 11 de las kal. de maig de 1321 ab 
que entre altres cosas fou establert que en die de Pasqua los canonges y com
panys tenian mitja justícia de pigment, y deu de neulas. Los porters, establits o 
beneficiats, y sobresalens si residian a vespres, matinas y professó de la missa 
tenian un anap de pigment, y quatre neulas, y axí mateix en las tres altres fes
tas anyals, y lo refetorer deu fer lo pigment y reb de fabeduras una justícia, y 
los porters deuen picar la salsa, y reben una onsa parada." (fol. 361v). 

Nosaltres hem cercat la font, i hem transcrit aquest nota: 
De nebulis et nectare habilitis sedis et sobreselens festis tribuendis 
"En lo dia de Pascha dona hom a cascun canonge miga justítia de piment e 

.X. neulas e a las companyas semblanment, exceptats los portes, els stablits, els 
sobreselens qui no prenen sinó .1. anap; de piment e IIII neulas cascun, però 
aquets sobreselens qui seran a vespres, a matines y a professen de la missa. 

Los dilluns de pascha a lo metex exceptat sobreselens qui no prenen res, 
emperò lo dia de Pascha reffaturer resep el terç de la portion, I justítia de 
piment e XX neulas per fabedors5 e l'endemà no res sinó la portion sua e axí 
es en les altres festes en que fa hom piment. E fa hom piment aquests dies e 
primerament en la festa de Santa Maria Canaler e a Carnestoltes e a Pascha e 
de Tots Sants, e a la festa de Nadal. E dona hom als sobreselens a Nadal e a 
Cinchogèsima e a Santa Maria d'Agost, e axí en 1111 festes rasas cascun dels 
sobreselens I Hura e I justítia de vin e I anap de piment e 1111 neules. El reffe
turer deu fer lo piment e los porte[r]s deuen picar la salsa del piment amb mor
tes seus. Els porte[r]s deuen aver jonça mondada e parada." 

L'historiador i folklorista Pere Vayreda i Olivas també n'assenyala el seu 
consum a la canònica agustinana de Lladó amb motiu de solemnitats, com era 
la festa de Nadal: 

"La presència de determinades viandes i begudes caracteritzava fortament 
certes solemnitats, com eren les neules i el gall salvatge per Nadal, el cabrit per 
Pasqua de Resurrecció, la panera de raïms que se servia el dia de l'Assumpta, 
el piment o nèctar, beguda que constituïa la cloenda obligada dels àgapes de 
les festes anyals. "6 

4.- Vas per beure. 
5.- Persona que té un càrrec, que s'ocupa d'una feina determinada. 
6.- El priorat de Lladó i les seves filials. Biblioteca Balmes, Barcelona, 1930, pàg. 99. 



UNES PÀGINES SOBRE REBOSTERIA I PASTISSERIA----- ---- --- 351 

Aquesta cultura tan arrelada de servir neules en diades especials la trobem 
en altres monestirs i comunitats. A Sant joan de les Abadesses, les postres de 
la taula canonical consistien en neules que es repartien en diades assenyalades. 
El monestir tenia l'ofici de neuleria, del qual es cuidava l'apotecari de la vila. El 
1379 fou concedit a perpetuïtat a Guillem Gironella, que s'encarregava de fer 
neules per a les quatre festivitats: Nadal, Pasqua, Dedicació de l'Església i sant 
josep de juny. A canvi, el monestir li donava el blat, la llenya i el sagí. En 
aquestes festes assenyalades el neuler formava part del cercle d'escollits que 
rebien en compensació la porció canonical de pa, vi i carn.7 

]. Pella i Forgas, autor de la Historia de l'Ampurdéin, 8 recull aquesta tradi
ció del dia de sant Esteve, en què el cambrer de Sant Pere de Roda donava a 
cada monjo tretze neules i una citrera de vi escollit. Segons les notícies que en 
dóna F. Monsalvatje,9 la tradició es mantenia viva encara al segle XVIII. Diego 
Comas, que fou hospitaler d'aquest monestir de l'Alt Empordà de 1718 a 1739, 
va deixar escrites en un cronicó les obligacions del càrrecs, entre les quals hi 
havia la de "fer un mallal de clarea lo dia dels Innocents y dos centas neulas 
de suera com los demés." 

Segons el clergue i erudit Lluís G. Consrans, que va estudiar el funciona
ment intern del monestir de Banyoles, abans de 1506 es van suprimir els oficis 
de sabater, de la corda i neuler, i en el seu lloc s'anomenà un monjo convers 
que, entre altres, tenia l'obligació "de fer neulas per los Sr. Monjos y demés por
cionistes, havent-li de donar lo Sr. Abat neulers, lleña, farina i tot lo necessari. "10 

Pere Alsius, en parlar també de la vida conventual del monestir de Banyoles, es 
pregunta "si les neules que s'usaven en el monestir de la nostra vila eren tal 
com las preparavan en altres punts durant la edat mitjana, en qual cas més 
propi seria qualificar-les de coques amb llard."11 Nosaltres tampoc no en tenim 
la resposta. 

A Girona, en un llibre de comptes del segle XVI del Convent de Dominics, 
llegim uns apunts comptables que ens confirmen la compra durant el Nadal i 
diades de gener de cent de neules de sucres, tres lliures de torrons picats, vi 
blanc i clareia. 12 

Eduard Rodeja, cronista de la ciutat de Figueres, ens recorda com a 
començament de segle aquesta afecció per distribuir les neules rebrollava per 
la festivitat de la Puríssima i per Pasqua Granada: 

7.- Eduard JUNYENT, El monestir de Santjoan de les Abadesses, Junta del Monestir, Sant Joan, 1976, 

pàgs. 65 i 66. 
8.- Aubert Impressor, Olot, 1980, pàg. 427. 
9.- Colección diplomatica del condado de Besalú, vol. XIX, Girona, Eusebio Simón, 1908, pàg. 178. 
10.- Diplomatari de Banyoles, vol. Vl, CEC, Banyoles, 1993, pàg. 71. 
11.- Ensaig històric sobre la vila de Banyo/as, Barcelona, 1872. 
12.- AHAG, X.l.l ., lligall 2: Llibre de comptes del convent de dominics de Girona (1540-1541), s/p. 
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"Era freqüent que els comerços tinguessin a les botigues unes capelletes 
amb els sants de llur devoció. El dia de la Puríssima, que era el dia que es men
javen les neules, es penjaven amb uns fils entorn del sant. 

El dia de Pasqua Granada era costum, fins al segle passat, que en cantar el 
Veni Creator es tiressin una munió de neules amb cotons encesos, i en el Glòria 
es tiraven ocells amb neules lligades a les potes."13 

Recepta 
'Memòria per fer neu/as de sucrd' 
Prima per cada lliura de farina 4 onces ho 5 onces de suera royx ben fos 

ab una poca de aygua clara, y u masclaras be ab la farina. Batre bé y damprés 
y posaré un rayx de oly y batré més la pasta, y damprés ho aclariré bé, d'aquí 
que conaxaré astarà bé y a propòsit de tot punt. 

Y las blancas de la matexa manera, sinó que no si a de posar suera, sinó 
un ratxet de oli." 

Elpimenfl 5 

Les neules i altres dolços de festa mai no es menjaven soles. 
S'acompanyaven amb piment, un vi reconfortant, molt begut durant l'època 
medieval, servit especialment durant l'hivern, que contenia pebre i altres espè
cies com ara gingebre, canyella, girofle, nou moscada i mel. A Joan o Lluís de 
Pacs, un escriptor medieval mallorquí del segle XV, no identificat, autor de la 
Doctrina Moral, se li atribueix aquesta dita proverbial: 

"persona qui és glota de piment ab tan gran plaer lo beu ab anap16 de fust 
com d'argent. " 

Aquestes begudes servides a la fi dels àpats en les grans commemora
cions litúrgiques les preparaven els especiers, els adroguers o bé el personal 
especialitzat dels monestirs segons fórmules de la casa. Altres vegades el 
piment era substituït per la clareia17

, una altra beguda afaiçonada amb mel i 
vi claret. 

13.- Eduard RODEJA, Llíbre de Figueres, Selecta, Barcelona, 1962, pàg. 193. 
14.- Manuscrit de Francesch Corominas, adroguer, del segle XVII. AHCG. fo! . 167. 
15.- Isidre MARANGES, Dolços medievals per avui, El Mèdol, Tarragona, 1998, pàgs. 55-58. 
16.- Generalment l'anap era un got de fusta . Al monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols, els mon
jos, per beure el vi que acompanyava les porcions, rebien un got de fusta nou en les festes de Tots 
Sants, Nadal, Pascua de l'Ascensió del Senyor i Esperit Sant, i Sant Feliu. Uavors era el moment de reti
rar els que s'havien trencat o eren defectuosos. Vegeu]. Pella i Forgas, op.cit., pàg. 426. 
17.- Agustí Altisent, autor d'un un treball ja esmentat en aquest article, anota d'un llibre de comptes de 
1424 que prové del priorat pobletà de Sant Vicenç de la Roqueta unes despeses per confegir "los torrons 
e les neules e Ja clareya de Nadal e de totes festes." En aquest manual figura la recepta de la beguda aromà
tica de la clareia, feta amb mel, vi .i espècies, tal com la feien els monjos de Poblet el 1460 {pàg. 237). 
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Apèndix 
I 

Consells i recepta del metge Arnau de Vilanova sobre el piment i la clareia 
Arnau de Vilanova, metge reial de Pere el Gran, considerava que per matar 

el fred de l'hivern i d'alguna quaresma el piment o la clareia eren la millor 
medicina perquè escalfaven la boca del ventre, i ajudaven a fer la digestió. 
Aconsellava, però, que el piment, que era una beguda forta per les espècies 
que contenia, es begués amb mesura. Per això confegeix la seva pròpia recep
ta de piment: vi, mel. sucre, canyella, espicanard, gingebre, clavells de girofle, 
sàndal vermell i roses vermelles. 

De beure piment o claret 
Mas en hivern, per la fredor, e a veguades en corema, reeb hom per manera 

de medicina tan solament piment no claret en la fin del menjar, per tal que escalf 
la boca del ventre e que confort la digestió; e, per tal, reeb-lo hom més que més 
ab cosa qui més de temps lo retenga en la boca del ventre ... alcun temps. E 
aquels qui han la boca del ventre humida, raeben-lo ab pa un poc torrat. 

De piment 
Mas als ditz corses no és profitosa cosa usar piment, per tal cor és fet de 

dues coses qui han gran agudea e gran inflamacion, ço és a saber, les espècies 
e el vi; e la terça cosa qui ha natura d'inflamar, qui hi entra, mas és douça, la 
mel o el sucre. 

De piment de què hom pot usar 
E, per tal, si per raó del temps o de la costuma vol usar piment, tota hora lo 

deu hom raebre atempradament, e faça'! hom tostemps de la pólvora següent. 
Recipe: de bona caneyla, una unça; gingebre blanc, mija unça; de roses verme
lles, de girofle, de sàndal vermell, de cascun dues dracmes; de pèls d'espiganard, 
una dracma. De tot açò faça hom pólvora qui bast a trenta lliures de vi, e meta
hi hom mel o sucre, aitant con mester n'hi hage a encorporar les pólvores, e al 
més basta-hi una quarta de mel escumada, o mija lliura de sucre dissolta ab un 
poc de vi; emperò més se conserva ab mel, e més de temps. (Obres catalanes. 
Escrits mèdics. Barcelona, Editorial Barcino, Els Nostres Clàssics, 1947, pàg. 187). 

n 
la distribució del piment al monestir de Banyoles 
Pere Alsius, a l' Ensaig històric sobre la vila de Banyo/as (Barcelona, 1872, 

pàgs. 156 iss), transcriu uns folis molt interessants, provinents del Graduari 
medieval del monestir de Banyoles, en els quals hi ha la distribució del piment, 
el vi barrejat amb mel i pebre que se servia a clergues i porcioners a les festes 
litúrgiques. Notem que en algunes diades també eren convidats a beure'n els 
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batlles i nobles de les rodalies, com els de Porqueres, Mieres, Sallent, i els amos 
del castell de Cornellà, territoris on el monestir tenia possessions, terres i exer
cia la seva influència directa. 

Sobre la quantitat de piment begut, he de dir que anava lligada a la 
importància de la celebració. La mesura de vi que hi entrava era una "justeia", 
sobre la qual no he trobat l'equivalència en litres. Durant l'Edat Mitjana, a la 
canònica de Sant Vicenç de Cardona, lliuraven una "justa" de diària de vi a cada 
canonge, mesura que tampoc no s'ha trobat enregistrada. Sembla que una justa 
era un litre i mig. Pel que fa als litres de vi que hi entraven, una "justeia" podia 
ser una quantitat menor que una "justa". Segons la graduació del personatge en 
qüestió li donaven un anap [got] i mig, o bé un anap de piment. Hi havia dies 
que els càrrecs subalterns es quedaven sense provar-lo. 

Sobre la quantitat de vi, espècies i mel que entraven en la confecció del pro
ducte, he elaborat aquest petit quadre, d'acord amb el que fabricaven en les 
festivitats més assenyalades: 

Vi (justeies) pebre mel 
Nadal: ........... . .. .... .. . .XXIV mitja lliura 3 lliures 
Sant Esteve . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XVI 4 unces 2 
Santjoan .. ...... .. .......... . VIII 2 1 
Innocents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 2 1 
Confecció y distribució del piment (nèctar) en lo monastir de Banyo/as. 

(Graduari, fol. 59, retro). Memòria de les festes e dies en los quals lo Camarer 
de Banyoles deu fer piment al Convent é als porcioners del Monestir, e de la 
mesura que/ Camarer deu donar del dit piment los dies desús scrits. 

Primerament lo die de Nadal entren al piment XXIV justeyes de vin, e aquell 
die lo Camarer methi miga liura de pebra e tres liures de mel, e aquell die hi a 
als monges e als clergues I anap é mitg de piment, e als panaters e als missat
ges, e als sags, e a la crida a cascun I anap, e als balles de Savarres, de Tayà, 
a Nort e an Vidal de Cutsach, e aquell de Mieres, e de Sallent, e de Porqueres, 
e an A. Ros de Mathamos, e an Casal Gotrnar quescun aquel die mitg corton. 

Ítem, an Sagaro(n) e als Cals a cascun mitg corton. 
Ítem, al castel de Corneyan I corton. 
Ítem, VIII anaps de piment fan justeya. 
Ítem, lo die de Sant Esteva, apres hi a XVI justeyas de vin al piment és 

aquet die lo Camarer methi 11 Hures de mel e III unses de pebra é aya mon
gos e a clergues I anap e mitg del piment. Ítem, a panaters, e a missatges, e 
als sags, e a la crida, e a cascun I anap. Batlles e altres demont non aquel die 
sinó axí com ací és. 

Ítem, lo die Sant Johan hi entran VIII justeyas de vi e al Camarer paga lliura 
de mel e ii onzes de pebra que hi met. Ítem hi ha aquel die a mongos e a pana
ters e clergues e a quescun I anap del piment. Missatges y altres non prenen 
aquel die. 
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Ítem lo die dels Ignocens hi a VIII justeyas de vin e I Hura de mel e ij onses 
de pebra, e I anap de piment a mangos, e a clergues, e a panaters axí com Jo 
die de Sant Johan. Altres non prenen aquel die. 

Ítem, Jo die de ninou axí com Jo de Sant Johan é dels Innocents. 
Ítem, lo de parici'" hi a VIII justeyes de vin, 11 Hures é 11 onzes de pebra, é 

I anap de piment a monges e a clergues e a pana ters axí com Jo die Sant Johan 
de Nadal, altres non prenen aquel die. 

Ítem, a Sant Vicens en totes coses, axí com lo die de Sant Johan de Nadal. 
Ítem, lo die de Sancta Maria de fabrer en totes coses, axí com lo de Sant 

Johan de Nadal. 
Ítem, lo die de la cadira de Sant Pera, axí com lo die de Sant Johan de Nadal 

en totes coses. 
Ítem, Jo die de Sant Gregori, axí com lo die de Sant Johan de Nadal en totes 

coses. 
Ítem, lo die de Sancta Mars'9, axí com Jo die de Ja Epiphania en totes coses. 
Ítem, lo die de Pascha axí com lo die de Nadal en totes coses é a tothom 

axí com Jadons, é batlles cavallers, e al castell de Coneyan. 
Ítem, lo diluns seguent axí com lo dit die de Sant Johan de Nadal en totes 

coses é aquelles persones da que! die. 
Ítem, lo dimarts seguent, axí com lo die de Sant Johan de Nadal en totes 

coses é aquelles persones qui lo dit die ne prenen e no més. 
Ítem, lo die de Sancta Creu. Ítem lo die de Sancta Assensió, axí com Sant 

Johan de Nadal. 
Ítem, lo dia de Pentecosta axí com lo dia de Sant Estepha de Nadal en totes 

coses, e a tots aquells qui lo die Sant Estepha ne prenen e aytal mesura a cascun. 
Ítem, lo diluns, axí com lo dit die de Sant Johan de Nadal en totes coses é 

a tots aquells qui lo dit die de Sant Johan ne prenen he aytal mesura. 
Ítem, lo dimarts, axí com lo dit die de Sant Johan de Nadal en totes coses. 
Ítem, lo die de Sant Johan de juny, axí com lo die de Sant Johan de Nadal 

en totes coses aquells qui lo die de Sant Johan de Nadal ne prenen. 
Ítem, lo die de Sant Pau e de Sant Marçal, axí com Jo die de Sant Johan de 

Nadal en totes coses. 
m 

En un treball d'E.nric Mirambell i Josep Maria Pla Dalmau, Una farmacia 
gerundense del siglo XV, 20 en el qual editen i comenten l'inventari de Ja farmà
cia de Narcís Rovira, situada a la pujada de Sant Feliu, a més de trobar-hi mol
tes referències sobre pots d'aixarops, aigües, capses amb espècies, fruita seca, 

18.- Epifania. 
19.- Anunciació. 
20.- "Analecta Farmacéutica", vol. VI , 1975, pàgs. 33 i ss. 
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nous moscades, canyella, mel fina i grossera, hi trobem referències a estris per 
fer torrons, salsa, neulers i clareia: 

- Ítem, altras quatre gerres semblant a les predites, foradades, servexen a 
tenir torrons. 

- Ítem, una gerra gran, envernisada de tenea de dues botas, serveix per 
tenir clareya. 

- Ítem, tres alambics grans per fer neulas de pasta, e lo fogó de ferro per 
obrar les neules. 

- Ítem, altre neuler per fer neules de sucre ab dues llosses de ferro. 
- Ítem, dos menadors de fust per menar torrons e altres coses 
- Ítem, un parol de aram gran, serveix per fer torrons qui pesa vint e dues 

lliures e rnige. 
- Ítem un morter de coura gran qui pesa un quintar miga Hura, serveix per 

a picar salsa e altres cosas. 
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BUNYOLS 

"Fer bunyols sense forat"' 

ELS BUNYOLS -QUE SEGONS jOAN COROMINES DERIVEN DEL MOT BONY- EREN ANOMENATS 

antigament crespells.2 Són un preparat simple de massa ben batuda de farina a 
la qual afegim llevat de pa, sucre, anís sec, llimona ratllada, matafaluga, ous 
sencers, clares i mantega. Tenen la seva màxima expansió durant les diades de 
Setmana Santa. A València era costum menjar-ne per sant josep; constituïen l'es
morzar típic dels fallers. A les comarques gironines aquestes postres quaresmals 
es disfruten amb l'acompanyament d'un bon vi dolç, una garnatxa o un mos
catell, que amoixen la pasta a la boca. Encara recordo l'àvia quan el matí de 
dijous Sant, secundum artem, amullegava la farina en un cossi baix d'aquells 
de rentar. Després tapava l'atuell de zenc amb un drap, l'abrigava dels corrents 
d'aire, i hom esperava el miracle que la pasta llevés i consolidés la seva presèn
cia en un acte d'autoafirmació. Amb la mescla espesseïda, a punt de solfa, feia 
unes tiretes que s'ajuntaven des de les dues bandes, o bé unes rosquilles peti
tes que es fregien en oli roent. Tenia preparades unes forquetes de bruc per 
governar millor la creixença a l'oli d'aquelles protuberàncies de farina més o 

1.- Fer les coses malament. 
2.- Els crespells eren uns dolços fets de pasta. Segons explica Montserrat CAsAs 1 NADAL, a la canònica de 
Sant Vicenç de Cardona (Història de Cardona, Patronat Municipal de Museus, Cardona, 1921, pàg. 382), 
en època medieval, es repartien el dissabte anterior a la dominica de Septuagèsima, com un senyal de 
comiat a l'Epifania. Es confegien amb herbes, dos ous per cada porció, farina i després eren fregits en oli. 
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menys informe. Antigament, a Torroella de Montgrí, el mercat de dilluns del 
Ram era conegut com el mercat del brunyol. L'escriptor local Miquel Torroella 
i Plaja, natural de Fitor, ens ha deixat aquesta evocació de com els preparaven, 
a començament de segle, al Baix Empordà. Notem que, pels ingredients que hi 
posaven, havien de ser molt gustosos, ja que hi predomimen les substàncies 
aromàtiques: 

"Los dimecres avans per las grans y petitas casas se fan bunyols de farina y 
ous, y per comptes d'aigua s'hi posa aiguardent, vi blanch, rosa, marrasquí, 
resolis, xaliandra y matafaluga pastada; se trencan a petits bossins y sens que 
tingan cap forma ni qu'ab altre cosa se semblin ni puguin compararse, y se 
cohuen a la payella ab forse oli."3 

També té una recordança per la mona de Pasqua, molt diferent de la que 
coneixem ara, sense aquell embolcall de xocolata i la fantasia que incorpora el 
dissenyador d'avui. Com corresponia a un temps de moltes privacions, la seva 
elaboració era molt senzilla: 

"Un tros de pasta de farina de la més blanca, pastada amb matafaluga, 
xaliandra y un pols de sucre y guarnida ab mitja dotsena de ametllas trencade
llas; tros de pasta, que tot plegat vol tenir la forma d 'un peix o d'un animal y 
qu'ab cap se sembla ni ab res que se pot confondrer. "4 

3.- Miquel TORROELlA PLAJA, Coses de casa, vol. I, E.R., Edicions Catalanes, Sant Cugat del Vallès, 

1983, pàg. 48. 
4.- Op. cit., pàg. 22. 
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"Sant jaume de la Galícia, 
Sant Jaume, fill de l'Aiagó, 

a les dones xocolata, 
als homes cops de bastó."' 

ExPLIQUEN QUE LA XOCOLATA ERA L'ALIMENT DELS DÉUS, I QUE MOCI'EZUMA EN PRENIA 

com a afrodisíac. Per a nosaltres, la xocolata amb un percentage molt alt de 
cacau, un 70 o 72 per cent, és incomestible. La xocolata fou portada a Espanya 
des de Mèxic pels volts de 1520, rot i que la seva fabricació era un secret molt 
ben guardat. Els asteques la bevien en una jícara, una clova de carbassa, de la 
qual derivà el mot 'xicra', en el sentit de tassa estreta. La xocolata era un pro
ducte polèmic, prohibit moltes vegades en els convents' i en els àmbits religio
sos. Hom creia que creava addicció, i que si els frares en prenien podien tren
car el dejuni. Com que això era un tema teològic que preocupava molt la sacie-

1.- Víctor d'AMOC, Elogi de la xaco/ata, "RecuU". Blanes, 23-ó-1928, núm. 278. Manuel CARO DA VILA, 
Discurso física y moral sobre la questión tbeologica, que pregunta: si el cbocolate quebranta el ayuno. 
Granada. Imp. de la Santísima Trinidad, por Antonio de Torrubia , 1699?. Antonio COLMENERO DE 
LEDESMA, Curiosa Tratado de la naturaleza y calldad de cbacolate, dividia en quatro puntos ... Madrid, 
Francisco Martínez, 1631. DD.AA., El libro del chocolate, NESUÉ, Barcelona, 1979. DD.AA., El gran libro 
del cbacolate, Everest, León, 1998. Jean Gabriel GIGOT, /nstal/atian d 'une fabrique de cbocalat a 
Perpignan en 1785, "CERCA", 24, 1964, pàgs. 182-183. Don Gui/lermo de Melun ... capitan general del 
Exércita y Principada de Catbaluña ... Por quan to hemos recibido una real provisión ... en la qual se 
probibe absalutamente en estos reynos la entrada de los géneros de azúcares, du/ces y cacao de 
Marañón, Barcelona, s/n.l734, 7 pàgs. [Edicte que dóna publicitat a la reial provisió que recopila totes 
les prohibicions d'importar sucre i cacau de Portugal ... Exemplar a l'AHCGI. Antonio LAVEDAN, Tratada 
de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaca, cajé, té y cbocolate. Extractada de los mejores auJo-
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tat del seu temps, Antonio de León Pinelo va escriure el tractat Cuestión moral. 
Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiastico (Madrid, 1636) per tal de diluci
dar aquesta qüestió. Pau V va cloure la polèmica, i va sentenciar-la amb aque
lla famosa divisa: Hoc nonjrangit ieiunium: "Això no trenca el dejuni". La tra
dició assenyala que Felip V en va vendre la recepta el 1728. Acompanyada amb 
fruites confitades, bescuits i massapans se servia en els saraus i berenars, i en 
moltes celebracions públiques i privades. En el Calaix de Sastre del baró de 
Maldà hi ha molts apunts sobre les "xaculatòries". Amb aquesta metàtesi ano
menava els llargs berenars en família o bé entre amics en què es consumien 
quilos i quilos d'aquesta pasta tonificant. 

L'ànsia compulsiva que molts tenim de menjar-ne és deguda, segons un 
recent descobriment d 'uns neuròlegs californians, al fet que conté tres substàn
cies que actuen en el cervell com la marihuana, per bé que la xocolata no és 
addictiva. Aquests savis afirmen que posseeix molècules estimulants de teobro
mina, metilxantina, cafeïna i afenitilamina (un antidepressiu). Avui dia entre els 
nutròlegs i dietòlegs hi ha el repte de substituir la mantega de cacau per un pro
ducte baix en calories que no modifiqui l'autèntic sabor. 

El costum de prendre xocolata i cafè per esmorzar' i berenar,s com un acte 
social carregat de simbolisme, es popularitzà a mijan segle XVIII, i aviat s'in-

res que ban tratado de esta materia, a ftn de que s u uso no perjudique a la salud, cmt es bien pueda ser

vir de alivio y curación de mucbos males, Madrid, Imp. Real, 1796. Antonio de LEÓN PINELO, Cuestión 

Moral. Si el chocolate quebranta el ayuno eclesilistico. Madrid, por la viuda de juan Gonzalez, 1636. 

]. vlcrOR GAY I Narcís PUIGDEVALL, La Girona dolça, Quaderns de la Revista de Girona, Diputació
Caixa de Girona, 1997. 

El gremi de xocolaters a Girona i Barcelona AHAG, N.l.9. Gremis. Chocolateros. 1807. En e l lligall hi ha 
una nota manuscrita sobre la documentació que empara "las ordenanzas que han formado los chocola

teros para erigirse en gremio." L'ofici del governador, que donava cos legal a l gremi amb tota la pape

rassa, ha desaparegut. En el manuscrit número 2.010 de la Biblioteca Universitària de Barcelona, trobem 
una petita història del gremi de xocolaters al cap i casal de Catalunya, encara per explotar: Pape/es varios 

sobre los gremios de aifareros y chocolateros de Barcelona. Gremi de Xocolaters de Barcelona. 1818-1835, 
123 folis. "Tractats per l'elecsió de oficials. Tractat en ordre a atmetre a exàmens", pàgs. 515-6. 

2.- En la tradició d 'honorar sam j aume hi havia aquesta cobla perduda, el sentit de la qual se m'escapa. 

3.- El pare Esteve del convent dels caputxins d 'Olot va dictar el 1765 una compensació per a tots 
aquells que renunciaven a prendre la seva tassa de xocolata desfeta: 

"Si los religiosos pasan de doce años de habito y no toman xocolate, se les dé en el refectorio un poco 

de pan y media escudilla de vino, en el refectorio, y no en la dnova." 
4.- En el Col·legi d'Hwnanitats de Figueres, pagant un suplement, donaven, cada dia, xocolata per a 

esmorzar: "La manutención seri abundante, de buena calidad, y bien sazonada ... Manutención: 160 reales 

de vellón mensuales ... Abones libres. Desayuno de chocolate todos los días, 20 reales vellón." (Salomó 

MARQUÈS, Ei col·legi d 'humanitats de Figueres (1839-1845) "AIEG", vol. XXVIII, 1985-6, pàgs. 397 i 409). 
5.- "Yo també doní passacalla per Esplugas y, tot seguit, a casa a flocar-me la xicra pels bigotis, ab 

termes no vulgars vull dir pèndrer chocolate, que és mon quotidià esmorsar i berenar. (Rafael AMAT I 

DE CORTADA, baró de Maldà, Miscel·lània de 11iatges i festes majors. Vol. I. Edició a cura de Margarida 

ARITZETA, Barcino, Barcelona, 1994, pàg. 82). 
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traduí en els convents6 i en els casals nobles. Encara no apareix en el recepta
ri de Francisco Martínez Montiño, Arle de cozina, pastelería, vizcochería (1611). 
Tampoc no l'he sabut trobar en els receptaris catalans del segle XVIII, a excep
ció de les Memorias del arle de cocina y pastelería, de Juan Baptista Panyó, que 
confegeix una crema de xocolata. 

Obradors i íabrlques de xocolata 
A les nostres comarques hi ha hagut molts obradors i fàbriques de xocolata, 

dels quals ningú no ha traçat la història. Sabem ben poc de com es comercialit
zava el cacau/ a quins preus anava, qui l'importava. Recordem, ara, els xocola
tes "Comet" de Figueres, i la fàbrica de xocolata Torras de Banyoles, que encara 
treballa. El 18 de setembre de 1743 Joan Baptista Campderà, adroguer de Uoret 
de Mar, desitja comprar a Barcelona, per a un seu parent, una pedra de fer xoco
lata de segona mà que s'ha de transportar per mar fins a aquesta població de la 
Selva. També lí demana estris auxiliars per muntar-la, i un garbell "per passar lo 
cacau". De "paiella" per torrar el cacau no en necessita: ja en disposa d'una. Un 
extracte d'aquesta demanda epistolar fa així: '' .. . a fi de vèurer si me trobaria dita 
pedra per fer xecolata, que fos ben bona, que no siga trencada. Y a voltas y a 
xecolaters se mòran, y se las venen a adroguers; y en cas no.n tròpia de ventu
rera, la pendrà nova, però que fos desfogada, diu seria millor; y en cas la farà 
gurnit de ferro ... ; en cas ne cònpria de vella, no la vull gaire menjada de moira 
ni consentida, que més val pagama alguna cosa més que menus."6 

L'historiador local Robert Bayer, en un llibre sobre Tortellà,9 dedica un capí-

6.- "Considerando que el uso del xocolate se va introduciendo en nuestra provincia de pocos años a 
esta pane, y tomando mas cuerpo cada día, y ser este abuso evidentemente contra la abstinencia reli
giosa que profesamos y no de personas pobres, se prohibe el que lo torne ningún religioso sin licencia 
del superior." En cas de necessitat el feien prendre a la cuina de la infermeria, i no a la cuina general. 
(Valemí SERRA DE MANRESA, Els caputxins de Catalunya, de l'adveniment borbònic a la invasió napo
leònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814), Facultat de Teologia 
de Catalunya - Editorial Herder, Barcelona, 1996, pàg. 114). Vegeu també Basili de RUBÍ, Els caputxins a 

la Barcelona del segle XVIll. Aproximació bistòrlco-bibliogràfu;a, Barcelona, 1984, pàg. 398 i ss. 
7.- Durant la guerra del Francès, Pere Prat i Corcella, un comerciant olotí, demana permís per impor
tar un quintar i mig de cacau de Caracas. Douanes de Catalogne. Direction de Gironne. Acquit de paie
ment. Préposés aux douanes, laissez passer pour le sieur Pierre Prat et Corcella venant del etrangue 
les marchandises ci-aprés, quil a dédaré conduire :í Olot, dans son Magasin: un sac renferrnant un 
quinta! et demy cacao caraca estímé cent trente francs le quinta! valuê total cent quatrevingt quinze 
francs e payé pour le 25 por cent... Olot, 7 de setembre de 1813. (Biblioteca de EL DEBER, Notas 

Histórlcas de Olot, tomo I, Olot, Imprenta y Librería de Juan Bonet, Olot, 1899, pàg. 155). 
8.- M. A. VIDAL COLELL, "Florilegi epistolar del segle XVIII" dins Miscertània d 'Homenatge a Enric 

Moreu-Rey, vol. Ill, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988, pàgs. 319-320. 
9.- Tortellà, Ajuntament, 1990, pàg. 268-271. En un altre apanar del llibre, Bayer publica la història 
dels dotze confiters censats de la població. A TorteUà, la confiteria Els Giralt fabricava els "camancios", 
dolços en forma de con truncat d'uns 3 cm de diàmetre. Pàgs. 268-271. 
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tol molt interessant a examinar el treball dels xocolaters i confiters. Hi transcriu 
un inventari molt interessant d'una xocolateria de 1818, propietat de Francesc 
Manella, comerciant i adroguer. A Banyoles10 hi havia la Confiteria, Cereria y 
Fabrica de Chocolate de Antonio Torrent e Hijo. L'any 1893 posseïen el títol de 
"Proveedores de la Real Casa", amb la xocolata de la seva pròpia elaboració. 

La xocolata és una festa 
Des d'un principi la xocolata fou un aliment que es prenia en abundància 

perquè confortava, era apta per a la gent que estudiava i feia tasques inteHec
tuals, i per als practicants d'activitats físiques intenses, pel poder energètic dels 
hidrats de carboni i la mantega de cacau que contenia. El Capítol de les Escoles 
Pies de Catalunya va autoritzar el 1799 que, diàriament, es donés xocolata als 
capellans majors de seixanta anys. Amb els anys va anar sofrint canvis en la 
composició. La fórmula ortodoxa era cacau i sucre amb el perfum de vainilla o 
canyella . Al país, la xocolata se servia preferentment per esmorzar, espessa, 
freda o calenta, barrejada amb llet i rovells d'ou. A la segona meitat del segle 
XIX tenia encara un sabor massa amargant. El 1875 es produeix el descobriment 
de la barreja de xocolata amb llet, fet pel fabricant suís Peter, que va associar
se amb Henri Nestlé. Ambdós va donar un nou tomb al negoci de la xocolata. 

Des de començament del segle XVIII, el gust per la xocolata es fa present 
en celebracions col·lectives, saraus, festes gremials, etc. Recordem també la 
seva presència en el ritual de Pasqua, amb la famosa "mona", de l'àrab monus, 
obsequi o donatiu. La imatge pintoresca d'un frare o religiós que assaboreix 
xocolata és d'encuny universal. Jo encara havia sentit a dir: "Tu rai, vols ésser 
capellà per no haver de treballar i menjar pa blanc i xocolata." 

El 16 de juliol de 1716 un sacerdort gironí, Silvestre Matabosch, s'interessa 
per una partida de xocolata: "Si la cuyta de chocolate és feta me avisaràs del 
cost, y de tot lo que haja pres la mare Vicària de las Capuchinas. "11 Hi ha un 
moment d'una narració, escrita de puny i lletra pel rector de Vilafreser, durant 
la guerra a la França revolucionària, en què pren xocolata.12 

En una consueta de 1720 de Santa Cristina de Lloret de Mar llegim: "La sego
na dominica de Quaresma se va dir las vespras, completas y miserere a la cape
lla de Santa Cristina. Predica lo mateix predicador de la Quaresma en alabansas 
de la santa .. . Finida la funció, los pabordes donan refresch als preveres, jurats y 
altres a qui ells volen." El refresc consistia en xocolata, aixarop i avellanes. 

10.- Antoni M. RIGA U I RIGAU i Jordi GIMFERRER I GARRIGA, El pintor Plgem t la seva època, carles 

Vallès, editor, Figueres, 1987. 
11 .- M. A. VlDAL COLELL, "Florilegi epistolar del segle XVlll", dins Ml.scef.lànla d 'Homenatge a Enric 

Moreu-Rey, vol. III, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988, pàg. 315. 
12.- Pep BALSELOBRE, Que acàmpia qui puga o el relat de les peripècies del rector de Vilafreser a la 
Guerra Gran: llengua i estl~ "Quaderns del Centre d 'Estudis Comarcals de Banyoles", 1992-1994, pàg. 246. 
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De l'anomenada "festa dels pardons", que se celebrava a l'ermita de Santa 
Cristina, ens han pervingut unes Instrnccions para los obreros, redactades l'any 1900, 
que entre moltes altres coses expliquen l'aspecte més festiu de la celebració. Quan 
arribaven els capellans, els músics i els familiars dels obrers se'ls havia de donar un 
r~esco. Per a preparar-lo se'ls donaven "tres libras de xocolate: 5 reaJes la libra, cua
tro botellas de jarabe, cuatro libras de melindros, media arroba de carbón vegetal, 
cuarenta cigarros de diez o doce y media céntimos cada uno y tres libras de ave
llanas tostadas, que se compran en los 1nismos puestos de venta del mismo santua
rio." Els llocs de venda de dolços o licors parats en el santuari pagaven 25 cèntims 
de pesseta cadascun, i l'import resultant s'ingressava a l'administració del santuari. u 

En una lletra de 7 de febrer de 1806, adreçada des de la Seu d 'Urgell al pare 
Josep Martí, de l'orde de Predicadors de Girona, llegim el que s'ha servit en una 
festivitat eclesiàstica: "xocolata, refresch dels músics, brenà pels estudiants que 
portaven el tabernacle, secalls i bolados per lo Il·lustríssim. Vi bo y malindros 
per los predicadors del novenari... "14 

A mitjan segle XIX després de la recapta que es feia a Ripoll en honor de 
sant Eudald, els domers i pabordes de la Confraria del gloriós Patró de la 
Comtal Vila de Ripoll es reunien el mateix dia a la tarda per prendre xocolata. 
La xocolatera que empraven per a aital acte encara es conserva al Museu 
Folklòric de Sant Pere de Ripoll . 15 

En un llibre de notes i comptes de Pere Figueres, carreter de Corçà, i del 
seus hereus (1722-1845) , llegim una compra de queviures de primera necessi
tat, en la qual no podia mancar la xocolata: 

'Joan Bidal dia 22 de match de 1836. Resta a deure 2 lliures arròs, preu a 
bintidós la lliura, 2 lliures fideus , preu 8 quartus la lliura, y carn, 2 carniceras y 
una unsa ... y una sanch. 

Dia 29 match 2 carniceras y 2 presas de xacolata, preu 12 quartus."'6 

Aquesta pasta dolça, de la qual l'escriptor Joaquim Ruyra era un gran con
sumidor, també formava part del cerimonial amb el qual els ajuntaments obse
quiaven les autoritats que havien assistit a la magna processó de Corpus. En el 
llibre de Julian de Chia sobre La Festividad del Corpus en Gerona, consta que 
"en 1806 los refrescos por Navidad, Corpus, etc., por chocolate, orchata, visca-

13.- Josep M. PONS I GURI, El llibre de Santa Cristina de lloret, Barcelona, 1977, pàg. 82 i 86. El1720 
a la capella de Santa Cristina hi havia inventariada "una xacolatera y 6 xicras de pisa o terra", pàg. SL 
A la masia del Cavaller de Vidrà hi havia "tres xocolateres d'aram amb sos molinets de fusta ." (Ignasi 
TERRADAS SABORIT, El cavaller de Vidrà . Del ordre i el desordre conservadors a la muntanya catala
na, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987). 
En un inventari postmortem de Lluís Baylina Sabater de 21 de febrer de 1820 (AHF, Notaria de Figueres, 
vol . 564, fo!. 136v), hi trobem "dos xocolateras". 
14.- AHAG, X.1.2, lligall 2, s/ f. 
15.- Ramon BONET I UACH, Vida t culte desant Eudald, Ripoll , Impremta Bonet, 1984, pàg. 123. 
16.- Arxiu Històric de la Bisbal, fo!. 147v. 
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chos y barquillos importaren 58 libras." 17 "En el comta de lo gastat per al 
refresch de Corpus per lo Ajuntament [Santa Coloma de Farners, 1826]18 

per xacolata .. . ..... . ... . .... ... .. . . 2 lliures 
per sacalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
per metllas qubertas . . . . . . . ... . ... .. ... .... . 
per llangonisas ... ...... .. .. . .... . . .. 2 lliures 
per pa y vi de dit dia . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 lliures 

Suma .. ..... . . . .. .. . . .... . . 8 lliures 

Receptari 

15 sous 
18 sous 

2 sous 
15 sous" 

De las Memorias del arte de cocina y pastelería de joan Baptista Panyó. 
Crema de chocolate 
Rasparàs dos onces de chocolate y las pozaràs en una caserola ab 4 onces 

[del sucre. Y las dexataràs ab un poch de llet y un poch de farina y 6 rubells d'ou, 
y quant serà ben dexatat y pozaràs llet fins a una meytadella y la pozaràs al foch. 
Y la faràs còurer remenan-la sempre fms que tinga un bon punt de crema. 

Chocolate becbo con liquen de Jslandid9 

Se quita primeramente al liquen su amargura, o al menos se le disminuye 
por media de inmersiones en agua hirviendo. Hecho esto, se deja escurrir algun 
tiempo, y luego se pone a cocer a fuego suave por espacio de media hora: se 
cuela, se evapora, y se concluye la concentración en el baño maría . Cuando el 
liquen vuelva a tomar la consistencia ordinaria, se distribuye en platillos para 
que se seque al calor de una estufa, hasta que pueda reducirse a polvo muy 
fino, en cuyo estada se confecciona el chocolate en la forma siguiente: 

- Azúcar de pilón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 libras 
- Cacao de Caracas . ..... . ... ... . ..... .... .. . ....... . 6 " 
- Canela de Ceilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 onza 
- Estracto de liquen seco . . ..... ... ... .. ........ . ... .. 13 " 
- jalea de liquen de Islandia .. . . ... ........... . .... .. 1 libra 
Enseguida se procede por el método ordinario. 

Xocolate 
Per desfer bé. 'I xocolate se posa en la xocolatera l'aygua justa, és dir, per 

cada mjtja presa de xocolate, una xicra regular d'aygua. Se trinxa'] xocolate en 
un paper o post ben neta, se tira a l'aygua quan bull, se desfà bé, se li tomar a 
fer agafar lo bull, se remena y se aboca a la xicra. (Felip CIRERA, Avisos o sian 
reglas senzillas a un principiant cuyner o cuynera, Vic, Ramon Anglada, 1894). 

17.- pàg. 129. 
18.- josep M. T. GRAU I PUJOL, Documents per a la història de la gastronomia, "Girona 
Gastronòmica", 70, setembre, 1992, pàg. 11. 
19.- "Boleún Oficial de la Provincia de Gerona", núm. 19, 12-2-1842, pàg. 77. 
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MASSAPANS 
I TORRONS 

"Nadal en dilluns 
torrons a munts" 

POPULAR 

EL MASSAPÀ ÉS UNA MASSA FETA AMB SUCRE I AMETILA MÒLTA QUE FOU CONEGUDA A 

Europa cap al segle XIII per influència àrab, per bé que els grecs i romans ja 
coneixien els preparats fets amb base d'ametlla. Massapà ve de mantha-ban, 
rei assegut, perquè les primeres peces que sortien de Xipre arribaven a Vènecia, 
aplanades, amb el segellat de l'efígie d'un rei damunt el seu tron. En els recep
taris catalans de rebosteria dels segles XVII i XVIII trobem moltes receptes per 
a l'elaboració de massapans o marsapans. 1 Fixem-nos en aquesta de la segona 
meitat del segle XVII, per veure tal com els preparava Francesc Corominas, un 
adroguer de Pineda que treballava en un obrador de Girona: 

Per fer marçapans 
Pendré ametllas de la terra que sían ben dolses y triar-las bé que no n'y aja 

ninguna de rànsia ni de dolenta, y posar-las-é, las que auré manaster. Y en 
tenir-las a punt pendré una caseta ab aygua clara, la que auré manaster, y posar
o tot al foch. Y en bullir aquella aygua llansar-i-é las ametllas. Y en palar-se las 
ametllas trauré aquella casseta del foch, abocaré las ametllas dins de un garbell 
d'espart que tindré a punt y llansar-i-é unas quantas cassetas de aygua freda 
desobre. Y en ser scorragudas las palaré molt bé y posar-les-é dins de un gar-

1.- En el Diccionan· Caltllà-Valencià-Baiear, vol. 7, pàg. 266, columna A, podem Uegir una recepta per 
fer massapà, extreta del llibre de totes maneres de confits, uns dels Uibres de rebosteria més antics d'Europa. 
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bell molt ben net. Y en ser palades las rabajaré ab aygua frescha dos o tres vol
tes, y fragar-las galanament ab las mans. Y en ser ben netas las posaré en scó
rrer, y entratant [prendré) lo morte[r] y la mà de fusta y una spàtula, y en ser 
scoragudas las posaré al morte[r] y las aniré picant galanament. Anar-las girant 
d'en quant an quant ab la spàntla. D'equí a tant que seran ben picadas, pendra 
per cada lliura de ametllas 6 onsas de suera de pa y que sia ben blanch y posar
lo sobre un paper. Y ab un ganivet y un trancador ho trancaré a businets y en 
ser trencats lo posaré al morte[r] ab aquellas ametllas. Y aniré picant molt bé tot 
junt, llansant-hi de quant en quant unas quantas gotas de aygua-ros, y girant
ho ab la spàtula. Y en ser ben picada aquella pasta la trauré deP morte[r] y tin
dré a punt sobre uns fulls de paper blanch suera de pa, picat, passat ben sutil, 
y pastaré aquella pasta ab lo sucre3 d'equí a tant que me aparexerà que està 
ben aseonada. Y en estar a punt amaniré una taula ben neta y neulas de la 
grandària que voldré fer los marçapans y una escudella ab una poca de aygua
ros. Y ab un bastonet y posaré la pasta y aniré fent los marçapans sobra de las 
neulas y posant-los dins de un garbell. Y en ser tots fets pendré paper blanch 
y ab unas stisoras na faré llunas y ne posaré una dins cada marçapà y pendré 
unas postetas y las empa[pe)raré y posar-hi-é los marçapans. Y tot junt o posa
ré al forn a coura, y que lo forn no sia massa fort . Y mentre se anirà fent tin
dré sucre de pa, picat y posat ben sutil, y una gibrelleta fonda y una poca de 
aygua-ros. Faré lo llustre de aquell sucre y en ser cuits los marçapans, que 
comensaran a pendre color per las voras, los trauré del forn y ne llavaré las llu
nas y ab la cullera posaré llustre, lo que conexaré que aurà menester, y un 
parell de plomas ben netas que tindré a punt. Aniré escampant aquell llustre 
per lo marçapà y tornar-Jos-é al forn un poch, sols hi èntrian y ísquian perquè 
lo sucre se escàlfia. Y trauré'ls del forn y los posaré dins un garbell ab una 
banda que sia ben plana fins que seran frets. Y en ésser frets los desaré a ont 
me aparexerà, y estaran acabats y estaran molt bé.4 

EIS TORRONS5 

Pel que fa al món dels torrons, són tan freqüents en les taules i convits dels 
catalans des de l'època medieval, que gairebé hi passaré de puntetes. No obli
dem tampoc les innombrables mostres folklòriques que sobre els torrons ens 
ofereix el cançoner i el llegendari català, començant per la famosa cobla esca
tològica sobre el cagatió: 

2.- Del: Mot repetit. 
3.- Sucre: Mot repetit. 
4.- DD.AA., Un receptari d 'adrogueria i confiteria del segle XVII (1653), Ajuntament de Girona, 1994, 
pàgs. 140-141. 
5.- Germà COLON, Un problema de préstamo: español "tunún ·; "Melanges de Linguistique et de 
Philologie Romanes offert à monseigneur Pierre Gardette", Estrasburg, 1966, pàgs. 105-114. 
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Tió, tió, 
caga torró, 
si no vols cagar, 
no et daré de menjar. 

Pere Balanya i Josep Garcia,6 en l'article Probable origen àrab del torró 
d'Alacant, amanit amb una gran artilleria bibliogràfica, donen una informació 
gairebé exhaustiva sobre el tema. La recepta que dóna el Llibre de Sent Soví del 
torró d'avellanes, que ja el testimonia el1331, és, en aquest sentit, una font cap
davantera. En aquest cas ja no porta cap espècia. En època medieval se servien 
en un bloc compacte, o bé en una olla amb mel o sucre endurits que contenia, 
a més, blat, ametlles, avellanes, nous, pebre i gingebre. Aquest dolç ja fou des
crit al segle III per un tal Ateneu, un escriptor nascut a Egipte que vivia a Roma. 

La informació que posseïm sobre la degustació de torrons abraça tota l'à
rea catalanoparlant. Vegem-ne unes mostres en les quals es torrons se servei
xen juntament amb les neules i un ampli mostrari de confitures. El 1424 es van 
gastar a Sant Vicent de la Roqueta, a València, 50 sous i 4 diners en "los torrons 
e les neules e la clareya de Nadal". Al convent de la Puritat es compren els 
ingredients per fer cironat, taronjat, pinyonada o melrosada .' En els comptes 
de 1439 d'aquest convent, trobem anotacions sobre la compra d'ingredients 
per fer pastissos com el poncirat [a base de poncems, pinyons o anís) o la mel
rosada, és a dir, la mel batuda amb aigua de roses i bullida fins adquirir con
sistència de xarop.8 

Amb motiu de les festes de Nadal, la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox 
e de Cabrera d'Osor anota en el seu llibre de comptes, a mitjan segle XV, les 
despeses extraordinàries següents, per les quals sabem que elaborava torrons i 
altres llaminadures com avellanes torrades, pa de sucre, codonyat i confits per 
obsequiar els amics en unes diades tan assenyalades: 

"Nadal de 1440: Ítem, divendres, a XVI del dit mes, per torons ab alegrie9 

he que fou medone Constanse per IIII lliures de mel 1 sou; per IIII lliures d'a
vellanes torrades I sou VIII; e I lliura de vi bo VI dinés; e per I lliura d'egrie V 
dinés. 

- Ítem, disapte, a XVII del mes, per lo present .. . done Melorcas, le monge, 
11 reyals de torrons e anselets.10 

6.- Probable origen àrab del torró d'Alacant (Actes del lr Col-loqui d'Història de l'Alimentació a la 
Corona d 'Aragó, Ueida, 1995. 
7.- Juan V. GARCÍA MARSILI.A, La sociología de la alimentación, pàg. 225. 
8.- Op. cit., pàg. 159. 
9.- Segons els editors, l'alegria êsïa llavor del sèsam, planta de llavors oleaginoses i comestibles, que 
els cocs de dona Sanxa barrejaven en els torrons. 
10.- Ocellets fets de sucre. 
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-Ítem, divendres a XXIII de deembre, doné per la present de Felipa deli 
S tros i, florentí, fou de II pans de sucre e de totes aspèsies. 11 

Ítem codoins [codonys) per fer comfits; item lo matex die per XXVIII lliures 
de mel per fer lo codoinat a III dinés !e lliura le qual pagué." 12 

Llegim en el diari de les despeses d'una abadessa del convent de Santa 
Clara de Vic (1432-1442) que en la vigília de Nadal de 1434: 

"Ítem, fiu turrons per lo convent per lo senyor Bisbe e per lo confessor e 
per lo procurada~ e per aquell que te lo bassí e per altres que treballen per lo 
convent. Entre avellanes e pinyons e suera e salsa e mel per tot XXXXVI sous. "13 

En una carta que des de Valladolid la reina Maria de Catalunya envia el 28 
de novembre de 1453 a l'abadessa del Convent de Santa Clara de Barcelona, li 
demana torrons, ja que en aquelles terres de Castella no els saben fer tan bons 
com aquí: 

"Pel qual assí no hi ha tal disposició, ni sapien així fer torrons com vosal
tres aquí, vos pregam a encarregat nos façau ... ". 14 

El 18 de desembre de 1484, durant les festes de Nadal, cinc asseguradors bar
celonins asseguren diverses mercaderies de Pere Vallmajor, que les carregarà a 
Mataró, en el viatge de Mataró a Ciutadella. En el carregament hi anaven consig
nades 38 bótes de vi vermell, quatre de les quals són de vi cuit, 34 quarteres de 
nous, 12 càrregues de pomes, 2 quintars de torrons, un quintar i mig de mel, etc. 15 

En les celebracions commemoratives que es fan a Girona el 1492 per la con
questa de Granada pels Reis Catòlics, sabem pels comptes del clavari que se servi
ren a les personalitats que assistiren als actes festius deu lliures de torrons picats. 16 

Els torrons els treballaven i els venien adroguers i apotecaris. 17 En un inven
tari del segle XVI de la farmàcia de Josep Sobirà a la Plaça de les Cols de 

11.- DD.AA., El llibre de comptes com a font pera l'estudi d 'un casal noble ck mitjan segle XV. Pn"mer 
llibre memorial començat per la senyora dona Sança Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles (1440-
1443), Fundació, Noguera, Barcelona, 1992, pàg. 201. 
12.- Op. cit., pàgs. 192-193. 
13.- Uuís ORRIOI..S MONTSET, Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1993. 
pàgs. 32-33. 
14.- El dia de Nadal. Tradicions i costums de la taula Nadalenca, "RdG", 97, 1981, pàg. 325. 
15.- Arcadi GARCÍA i M. T. FERRER, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona , li , pàg. 
633. 
16.- Uuís BATILE i PRATS, Fiestas en Gerona por la conquista de Granada, "AIEG", 1946, I, pàg. 100. 
17.- "!tem ordenem que d 'aquí avant alguna persona no gos ni sia Hcit ni permès obrar ni vendre 
cera obrada per si ni per altre, ni fer neules, turrons, clereya ni confitura per vendre en la dita ciutat 
si donchs no serà spesier o apotecari exeminat e tenint casa en dita ciutat, é que no gos metre sobre 
los torrons, neules ne algunes altres coses, e eximateix no sia permès a alsguns dels dessudits perme
tre ni sostenir en cases, botigues o altres llochs, jugar, rifar torrons, neules, confits, clereya ... 
Ordenacions de final del segle XV. Enrique Claudio GIRBAL, Noticias sobre los anttguos gremios y 
cofradías de Gerona. VID. Colegio ck Farmacéuticos, "RdG", Xl, 1887, pàg. 169. 
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Girona, entre molts altres productes de confiteria, peix confitat, neules, etc., tro
bem aquests estris: 

"- Ítem, dos gerros ab dos ansas envernisades plenes entre torrons picats 
y pinyonada. 

- Ítem, altre gerra rodona pJena de torrons enters 
-Ítem, dos mados de fer torrons bons."18 

El1510 el clavari de Vinçà gasta un sou per una lliura de torrons. En un l'in
ventari d'una casa de Prada de Conflent fet el 1609, hi ha registrada "una bas
sina de aram foradada per fer torrons. "19 

El contrast entre un torró d'Alacant dur i la pasta reial i el massapà, dolços 
suaus i benignes, permeten a Francesc Fontanella, en el poema dramàtic Lo 
desengany, paradigma de la literatura barroca, de jugar i d'establir una grada
ció en els sentiments amorosos de dos dels seus personatges. A través d'un joc 
de comparances extretes del món de la rebosteria Vulcà es declara a Venus, que 
si abans es pensava que tenia el cor fort com el torró d'Alacant, ara descobreix 
que amaga un capteniment dolç com el de la mel: 

VULCÀ: 
"Si haguessis tingut el cor 
com un torró d'Alacant, 
amb l'enclusa i el martell 
jo l'hauria rebentat; 
però com que ets tota mel 
o tota pasta reial, 
no em neguis Venus, ells lavis, 
més dolços que el massapà." 

En el Llibre de notes del rector de Canet de Verges (1817-1847) llegim una 
nota molt curiosa per la qual sabem que el capellà fa un préstec a un veí del 
poble, possiblement un confiter, perquè pugui fer torrons ja que s'acosta el 
Nadal. Més endavant Victorià Vidal li tornarà el préstec pagant-lo amb espècie, 
en xocolata: 

"Als 19 novembre deixí a Victorià Vidal per fer torrons 45 lliures y 9 cops 
de blat. Prometé que quant hauria fet la venda me los tornaria del mateix any. 
Me ha entregat en un partit20 7 lliuras xocolata, més ab altre partit 3 lliuras, més 
ab altre partit lo dia 6 novembre de 1816, 6 lliuras."21 

• 

18.- Enric MIRAMBELL BELLOC i Josep M. PLA DALMAU, Una Jannacia gerundense del siglo XVI, 
"Colegio Oficial de Fannacéuticos de la provincia de Gerona, vol. III, 1980, pàgs. 53 i ss. 
19.- Abbé Albert CAZES, Histoü·e anecdotique du Roussillon, edició d'autor, Perpinyà, 1985, pàg. 122. 
20.- Tracte. 
21.- Arxiu Hislòric de la Bisbal, fo!. 2. 
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Ja en un context més literari, un poeta olotí de la primera fornada de la 
renaixença catalana, Andreu Pastells i Taberner, en un poema satíric, Lo turró, 
ó la Empleo-manía, ó manía torronera,n estableix correspondències entre 
aquest dolç postre i la vida quotidiana. Trobar ganga i bon torró serveix a joves 
i vells per aconseguir, entre tantes amargueses, una existència més dolça i pro
fitosa . Aquell qui a la vida troba un bon torró i el prova, adquireix influència, 
poder, dàdives, etc. No hi ha com tastar aquesta llaminadura: 

"Ja desde mòl criaturas 
nos engaña la dolsó, 
axí ab gran afició 
busquem mil llarninaduras 
y ploram per lo turró. 

Que no'ns vingan ab turtells, 
cocas, bruñols, ni mató, 
pues pronuncian los budells; 
y axí nois, joves y vells 
tots clamam per lo turró." 
Reprodueixo una recepta en vers, de la fi del segle XIX, on Carles de la Real 

explica com preparaven els torrons al Rosselló: 

"Fórmula per fer lo torró 23 

Poseu a coure bona mel dis un paro! 
en la remenant amb una cullera de fusta 
y sense la deixar venir rossa. 
Quan sigui cuyta al punt qu'hom vol 
hi afagiu glares (sic) d'ou. [clares) 
Bateu-ho tot; tireu-hi ametlles, 
pinyes o avellanes, perfum y prou! 
Només vesseu la pasta sobre neules 
y vetaquí, donés torró. 
molt bó!" 
Em fa goig reproduir aquesta recepta del segle XVIII que explica com es 

feien els anomenats "torrons de Girona", extreta d'un manuscrit de rebosteria 
de la Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona. Eren torrons d'avellana pica-

22.- Girona . Impremta de Tomàs Carreras 1880?, 1 full . 
23.- "Le Coq Catalan", número extraordinari de 1919 dedicat a la cuina rossellonesa, pàg. 24. En aques
ta mateixa publicació hi ha una recepta sobre la fabricació de torrons catalans, escrita en francès. Uegiu 
també com a la Catalunya Nord pastaven el torró circular d'avellana, en l'article de Marcel Benavail, 
Deux traditions gourmandes issues de la fite de Noel, "CERCA", núm. 37-38, Nadal de 1976, pàg. 267. 



UNES PÀGINES SOBRE REBOSTERIA I PASTISSERIA------------ 37! 

da cuita en un perol juntament amb mel i sucre, a la qual s'afegien, a voluntat, 
pinyons, ametlles i espècies aromàtiques com el coriandre (saliandria) , matafa
luga i comí. Després la barreja s'abocava en una gerra. 

"Per fer torrons de Gerona 
Pendré abellanas torradas y triadas que sian totas blancas sens pell. Y pen

dré segons la quantitat ne boldré fer, y en ser triadas las posaré ab un sach y 
las posaré a estentissar ab part humida, y de quant en quant giraré lo sach. Lo 
que ba dement ho faré anar desota, y en ser ententissada las picaré fent que la 
ma toquia al mitg del cul del morter, y la passaré per un garbell. Y per traure 
la fruita del morter y posaria al dit garbell , pendré un plat de estany, y en ser 
passada dita fruita la pesaré, y per vint y set lliuras de dita pendré nou lliuras 
de mel, y la posaré al paro! de fer torrons y la faré coure com los torrons de 
teuleta , y en ser cuita ja tindré la fruita ben calenta. Y pendré nou liuras sucre 
de pols passat per lo mateix garbell de la fruita , y quant dita mel sera cuita la 
faré aclerir ab flemada de paper, y en ser clara y barrejeré la fruita que sia ben 
barregada. Traurelo hem de son centro, y aniré mes barrejant y aniré tirant-i lo 
sucre que també tinch calent, y n'i tiraré fins conega se pugan enmotllar. Y des
prés traure lo paro! del foch y lo posaré sobre del burro de fer candelas ab una 
copa de foch desota. Faré que un temps vaja girant la fruita de una part del 
paro! a altre, y los altres com més millor vajan enmotllant, y en ser fets los posa
ré a la gerra. Mes tinch a fer per donar-los un regust y és que picaré una poca 
de saliandria y matafaluga y una mica de comi, y o tiraré a la fruita quant se 
escalfara. Y si los vull fer milió y posare quatre lliures fruita de pinyons picats, 
y sis lliuras de ametllas, y lo restant fins a ditas vint y set de avellanas que és 
la cuita se acostuma a fer axí, y estaca bé." 



LA MEL 

"No hi ha mel sense fel" 

LA MEL ÉS UNS DELS ALIMENTS MÉS ANTICS DE LA HUMANITAT. POTSER ÉS PER AIXÒ QUE EL 

seu aroma sembla arribar d'un passat molt remot. En la cova de "l'Aranya", 
situada en el terme municipal de Bicorp, al País Valencià, hom pot veure un 
dibuix esquemàtic que té més de dotze mil anys amb l'escena d'un home escor
collant l'esquerdís d'una roca per recollir aquest or espès que produeixen les 
abelles. Com que era fàcil d'obtenir i de transportar, el trobem present a totes 
les cultures, sobretot a les de l'hemisferi sud. Aquest dolç present del cel obrirà 
més tard el preàmbul de les Geòrgiques de Virgili. Com a ingredient endolcidor 
i aliment ha generat una abundant literatura en totes les llengües. La mel era un 
producte que tenia molt predicament a l'Edat Mitjana. Provenia sobretot de les 
comarques més meridionals de Catalunya. De la zona mediterrània arribava el 
sucre de canya, producte de luxe. Bernat Metge sostenia l'opinió que la mel 
colada era un dels líquids que hom podia trobar en el Paradís. Salvador Dalí la 
trobava més dolça que la sang. 

La mel es guardava en pots de terrissa. S'usava d'edulcorant abans de la 
popularització del sucre, i era el menjar preferit dels ermitans i de sant Joan 
Baptista quan va fer aquella llarga estada en el desert. Als nostres avantpassats 
de l'època medieval, que els plaïen molt les coses dolces, els servia per impreg
nar els crespells, i entrava en la fabricació de torrons. També s'incloïa en la salsa 
de pagó, i en el confit de les fruites. Amb la mel bullida i fosa cobrien els pas
tissos. Els receptaris medievals catalans inclouen moltes receptes en les quals 
s'usa la mel, encara que s'hauria de veure amb quines proporcions conviu amb 
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el sucre, i quan es produeix la substitució d'un producte per l'altre. Segons Joan 
Coromines, el mot "sucre" ja surt al segle XIII en el Libre de Costums de Tortosa, 
encara que desconeixem si era un conreu propi del delta de l'Ebre. 

En el primer manual hispànic de mercaderia del segle XIV, editat per Miguel 
Gual Camarena,' trobem reconeguda la mel amb denominació d'origen de 
Banyoles/ que era blanca, granada i neta: 

"Mel de Banyolias aytalla conexença: que sia ben granada e blancha e neta, 
e que no tinga roya." 

La mel i el rusc, la casera de les abelles, figuren sovint en els llibres de comptes 
i testaments de particulars. Moltes cases i masos criaven mel per a l'autoconsum. 
Alguns de nosaltres, anant d'excursió, encara hem vist en masies apartades aquells 
rudimentaris ruscos bastits amb l'escorça torturada d'un suro. Dins els "Antics inven
taris del Bisbat d'Urgell" del segle XIV, de la Vall de Ribes, publicats per Pere Pujol 
i Tubau,3 en el de Pere Baró de Queralbs hi figura: "I buch d'abeylles". En un ·altre 
Inventari del castell de Vila-Romà (1411), editat per Pere Trijueque,• figura també un 
rusc entre les pertinences del castell. En més d'un testament del segle XIV, diversos 
ruscs d'abelles constitueixen un dels llegats del testador a un dels hereters.5 Francesc 
Carreras i Candi, en el seu llibre Notes históriques de Sant Hilari Ça-calm, 6 transcriu, 
de 1557 i de 1565, dos contractes sobre "ruschs o abellers". 

És en uns versos de l'Espill, de l'escriptor valencià Jaume Roig, on trobem 
potser el primer antecedent del delicat postre del mel i mató: 

"Lo, car nebot, I t'he sol rescrit, I què em part profit, I mel e mantega." 
Ja al segle XVI, Pere Gil, en la seva Geogafia de Catalunya/ ens explica com 

la mel entrava en la preparació de torrons i neules: 
"Fan se de mel mesclada ab differents casas las confections y confituras 

seguents. Torrons de avellas (sic), torrons de pinyons, y torrons de amellas; los 
quals sis fan en Manresa, tenen fama sobre tots los torrons de Cathaluña, per que 
són més saborosos, y conservan se molt temps, nis fonen com los torrons fets en 
altres parts de Cathaluña. Neulas se fan també de la mel mesclada en farina. " 

Miquel Agustí, en el Llibre dels Secrets d'Agricultura, casa rústica i pastori/,8 

dedica moltes pàgines a parlar del "secret de les abelles" que donen cera i mel, 

1.- CISC, Barcelona, 1981, pàg. 88. 
2.- Maria del TREPPO, en el seu llibre Els mercaders catalans i l 'expansió de la Corona Catalana
Aragonesa, Curial, Barcelona, 1976, reconeix la importància de la mel de Banyoles i les avellanes de 
Girona, en el context de les exportacions de l'època (pàg. 71). 
3.- Obra completa, Editorial Andorra , 1984, pàgs. 8. 
4.- "EBE", 11, 1992, pàgs. 37. 
5.- joan PAGÈS PONS, Les Preses i el monestir de Sant Benet de Bages, Ajuntament de les Preses, 1984, 
pàg. 119. 
6.- Barcelona, impremta FiUs de D.Casanovas, 1911, pàg. 174. 
7.- A cura de josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geografia, I, 1949, pàg. 249. 
8.- Altafulla, Barcelona, 1988, pàgs. 189 i ss. 
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que, fresca i collida de primavera, era millor que la vella i hivernenca. Josep 
Carner ens recorda en un poema de Llunari que per sant Josep, quan la pri
mavera treu el cap, "el primer borinot topa amb el vidre." Amb mel i aigua i 
altres substàncies es preparava l'hidromel, una beguda reconfortant: 

"En todas partes en que hay cosecha de miel, se pueden hacer bebidas sim
ples y espirituosas que se llaman idromieles, y se pueden suplir por el vino en 
los parages frios en que las ubas no maduran. Son bebidas muy sanas y nece
sarias, en donde las vides no prosperan. 

Hay muchas especies de idromieles, simples, vinosos y compuestos. El sim
ple se hace con miel y agua sin fermentar; el vinosa con miel y agua que fer
mentan juntos, y los idromieles compuestos son aquelles a los quales se aña
den frutas, esencias, etc. para comunicaries diferentes saberes, y que bien 
hechos pueden pasar por vinos generosos ... " 9 

De la mel amb infusió de roses s'obtenia el melrosat. La mel blanca, reco
llida en abundància al Rosselló i a Narbona, es combinava amb la infusió de 
rosa, que té la virtut de conservar les coses. Per això Agustí l'aconsella per con
servar rels, fruites o herbes amb suc. 

La mel tenia també un ús medicinal i profilàctic. En el Llibre da axidas del 
Sant Hospital de Banyoles, trobem apunts comptables que testimonien aquest 
ús. Miquel Agustí ens recorda que "allarga la vida a la gent vella i als de com
plexió freda ... se'n fa gargarisme per netejar les nafres de la boca, y se'n destí
la aygua que fa renéixer los pèls cayguts de qualsevol part del cos." 

Dia 25 de febrer de 1784 
Dit dia per mitja lliura mel .. . ... ...... . ... .......... 2 sous 
Mes per safrà per feme aigua ..... . . .. . ... . ......... . 2 sous 
Dia 3 mars per una lliura de mel .. . . .. .............. .. 4 sous 
Dia 7 abril de 84 mes per mitja lliura mel ............... 2 sous 
Encara a mitjan segle XIX, Pedra Martínez Quintanilla, en el seu llibre La 

província de Gerona. Datos estadísticos, 10 reconeix de la mel de l'Alt Empordà, 
de la banda d'Espolla, Cadaqués i Garriguella, que "constituye esta industria un 
ramo que no deja de tener importancia." 

A l'època moderna, un dels problemes que presentava l'ús de la mel com 
a substitut del sucre en l'alimentació i la pastisseria era la seva acrimònia, és a 
dir, la seva agresa i aspror al gust i l'olfacte, fet que provocava el rebuig de 
molts consumidors. A la fi del segle XVIII, un químic francès descobrí una fór
mula recollida en el llibre Secretos raros de artes y oficios, 11 en el qual explica 
com treure aquest regust de la mel amb la utilització de carbó encès. N'incloc 
uns paràgrafs pel seu pintoresquisme: 

9.- Secretos raros de artes y oficios, tomo IX, Imprenta de Villalpando, Madrid, 1806, pàg. 156. 
10.- Girona, F. Dorca, 1865, pàg. 300. 
11.- Tomo IX. Madrid, lmprenta de Villalpando, 1807. Pàgs. 151-153. 
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"Uso de la miel en lugar de azúcar 
La miel tiene todas las propiedades del azúcar. Los químicos de mas nota 

la miran como un verdadera azúcar; pero lo que siempre ha impedida que se 
emplee como tal es su acrimonia. Es por consiguiente un descubrimiento utilí
simo el que ha facilitada el medio de quitarle esta acrimonia, y de poder emple
ar la miel como azucar ... Tómense cuatro libras de miel comun, dos libras de 
agua. Disuélvase o derrítase la miel a un fuego manso; cuando esté derretida, 
se pone en ella carbón seco, sonora, recién hecho y ligeramente quebrantado 
en cantidad de una libra, cuidando que no lleve cisco, ni polvo de carbón, ni 
tizos. Si no hay seguridad de tener a mano carbón recién hecho, se encendení 
el que se tenga, y se echara hecho ascua en la miel: Se hara hervir junto a un 
fuego suave, sin menear los carbones para no desprender polvo con los ludi
mientos, solamente se haran hundir de cuando en cuando los carbones con el 
revés de la espumadera. Se formara un hervor en el medio, y el carbón se reti
rara a la circunferencia con unas espumas muy espesas. Cuando se comience a 
espesar la miel, lo que se conocera sacando unas gotas en un plata, se quitara 
el carbón con la espumadera, y se colara el líquida por un lienzo blanca y sufi
cientemente fino, para que el polvo no pase con la miel: Se volvera ésta al 
fuego para acabaria de espurnar y de cocer. Para conocer cuando la miel esta 
cocída en la verdadera consistencia de almíbar, se echara un poco en una xíca
ra de agua fría, y no estara cocida hasta que se precipite al fondo de la xícara 
en forma de glóbulos. Cuatro libras de miel dan cerca de dos libras de una almí
bar muy clara. 

Los habitantes de los pueblos cortos pueden conservar esta almíbar para 
usaria como la del azúcar. 

Debe usarse el carbón sin repugnancia, porgue es un cuerpo puro y no tiñe 
los líquidos en que se cuece." 

En el Nuevo Arte de Cocina de Juan Altamiras, 12 imprès a Girona el 1770, 
trobem una recepta de bacallà fregit amb mel, cuit i enfarinat amb oli, i no en 
llard. La mel augmentava l'aportació calòrica de l'aliment, i el convertia en un 
plat per a llaminers. Notem també una altra vegada aquest gust per la barreja 
de dolç i salat. 

Abadejo frlto con miel 
Este abadejo cocido lo sacaras, y pondras a escurrir. Haras la pasta de este 

modo: tomando una poca harína floreada para diez raciones de abadejo echa
ras una escudilla de miel. Haras tu pasta con un poco de agua, luego pondras 
la sarten con un poco de aceite al fuego, de modo que esté bien caliente, y esto 

12.- ALTAMJRAS també publica una altra recepta : Escudi/la de calabaza con lecbe, caldo de came, y 
mi el que Fra SEVER D'OLOT en el Llibre de l'Art de Quynar (1787), Edicions de la Biblioteca del Palau 
de Peralada traduïrà i adaptarà al català, pàgs. 43-44. 
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se haga siempre que se hubiere de freir, excepto las magras; (como se ha dicho 
en la comida de came) moja las raciones en la pasta, y las freir<í.s: esto es bueno 
para lamineros. También puedes echar huevos, y azafran en la pasta, pero no 
ha de llevar miel. 

La casa de les abelles 
Joaquim Ferrer, un propietari rural de Torroella de Montgrí que va publicar, 

en vers, un Calendari del pagès en una revista de divulgació agrària figueren
ca, 13 ens explica com els propietaris de ruscos han de tenir cura de les seves 
explotacions, i de l'alimentació de les abelles en diades hivernenques: 

"Si acas teniu ruscos 
hont crian abellas 
darlos una vista 
en est mes es regla. 
Atents repareu 
sil's falta la teca 
y deulas si acas 
ab que se alimentian; 
doneulas vi ab sucre 
cuit que xarop semblia, 
o be mel ab most 
cuit també en barreja, 
que una part de mel 
dos de most sen bega, 
ab un poch de sal 
que la dolsor templia . 
Tot axó en un plat 

13.- "La Granja", febrer de 1850, pàg. 33. 

planer sel's presenta 
junt al rusch que ho trobian 
a sa conveniència, 
y a través del plat 
algunas canyetas 
desde ahont posadas 
lo aliment se prengan. 
Si no ho feu axís, 
las pobres abellas 
de fam moririan 
y después la bresca 
menjar no podria 
la tendre mestressa 
regalant sa boca 
si n'és llaminera, 
o si fos prenyada 
satisfent la enveja. " 
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EL MENJAR BLANC! 

"Na Francina tragué un plat de menjablanc 
amb bocinets de canyella" 

"L 'IGNORÀNCIA" , REVlSii\ MAU.ORQUINA 

COM MOLT BÉ HA EXPLICAT EL GASTRÒNOM I HISTORIADOR DE LA CUINA MALLORQUINA 

Antoni Contreras Mas en un llibre exhaustiu i recent que ha dedicat a aquest 
requisit, el menjar blanc, una barreja de blanc de gallina, sucre, llet, farina 
d'arròs i aigua rosada que, un cop bullit, es posava a refredar, és un plat -una 
relíquia medieval- que es fa present en moltes cuines europees amb múltiples 
variants. Segons l'autoritat que Néstor Lujan tenia en aquests temes, aquesta 
menja dolça que va arrelar a la Península és una de les poques contribucions 
de la cuina catalana a l'europea. El metge Arnau de Vilanova ja l'esmenta el 
1307. Joanot Martorell el descriu en un àpat en el qual participa el rei Felip de 
Sicília. El menjar blanc el trobem consignat en el famós Uibrç: de Sant Soví. 
Mestre Robert, autor del Llibre de Coc, deia que el menjar blanc era una de les 
flors de "quantes cuynes ha en lo món". 

Adaptat als nous gustos, i amb algun canvi en els seus ingredients, actualit
zat, ha pervingut en el temps fins al dia d'avui. Actualment hom hi posa llet, 
sucre, farina de midó V o arròs, ametlles, una pell de llimona, etc. És un plat 
dolç, que aporta moltes calories, i que a pagès s'acompanyava de pa o de coca. 

1.- Antonio CONTRERAS MAS, El menjar blanc: origenes y evolución de un plaia. Conjección de rece
tas: A. PIÑA FLORIT. Miquel Font editor, Palma de Mallorca, 1996. josep M. T. GRAU PUJOL i Roser 

PUIG I TÀRRECH, El menjarblanc del Divendres Sant (La Selva de Camp), "Girona Gastronòmica", març 

de 1989, núm. 31, pàgs. 8 i 9. 
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Encara que alguns tractadistes de la cuina medieval hagin volgut per a França 
la paternitat d'aquest requisit, ara per ara, els orígens àrabs del plat semblen 
incontestables. A les Illes Balears, especialment a Mallorca i Menorca, subsisteix 
amb el nom de "salsa de Nadal", dintre de la cuina festiva d'aquesta època de 
l'any. No m'entretindré a glossar-ne la història perquè hauria de repetir tot el 
que ja ha estat exposat en justa mesura per Contreras, que en ressegueix la 
història a Catalunya, Espanya, Europa, Amèrica i l'Orient. En el receptari de 
Juan Altamiras, Nuevo arte de cocina sacada de la experiència (Girona, 1745), 
ja n'hi figura una fórmula . Ferran Agulló en el Llibre de la cuina catalana 0933, 
segona edició), en dóna una altra recepta. Darrerament Manuel Vazquez 
Montalban 0979), Josep Lladonosa 0984) i Eliane Thibaut de Comelade (1986) 
han tractat a les seves obres d'aquestes postres tan clàssiques que encara es 
poden assaborir, perquè n'he tastat en una granja del carrer Petrixol de 
Barcelona, i en moltes pastisseries i restaurants de Tarragona i de Reus.2 A la 
Selva de Camp aquest plat es preparava el Divendres Sant. 

En un llibre de comptes d'una adrogueria de Blanes (1744-1746)3, sense 
identificar, l'adroguer anota la compra que un particular fa d'uns ingredients per 
fer menjar blanc: 

"A dit 11 fabrer [17551 per fer menjar blanch de sucre ... l lliura 9 onces ... 
Farina de arros... 1 lliura 3 onces ... " 

D'entre unes quantes que podria donar a conèixer, reprodueixo una recep
ta de mitjan segle XVII, molt senzilla i abreujada, inèdita, per fer menjar blanc 
provinent de l'Arxiu Episcopal de Vic.4 

"Recepta per fer menjar blanch 
Primo 4 meitadellas llet, 2 lliures sucre blanch, nou o deu onsas farina de 

arròs, un poch de canyella, y una poca de ayguaros." 

2.- En alguns establiments comercials de Reus el venen preparat, en pólvores, en un sobre, amb la 
marca registrada "El Campanaret". Malauradament en els ingredients no hi figura l'ametlla, que al meu 
entedre és bàsica. Tampoc no en duu la recepta que hem transcrit. En aquests casos els establiments 
del ram recomanen dissoldre el contingut del sobre en un cassó de llet d'ametlles. 
3.- Andu Municipal de Blanes. Agraeixo a Antoni Reyes la coneixença d'aquest inventari. 
4.- (Ms.243. Receptari Coromines, fo!. 53). 
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L'ORXATA! 

"Lo agasajo ... amb vasos d'orxata" 

BARó DE MALDÀ 

L'orxata, aquest or expremut del tubèrcul Cyperius sculentus, hom diu que 
prové d'una regió remota del Sudan anomenada Xuf. Al nostre país fou intro
duïda al segle VII pels àrabs que dominaven el País Valencià.2 Els antics deien 
que tenia propietats medicinals, ja que provocava l'orina i el menstru. Els trac
tadistes valencians afirmen amb orgull que l'orxata ja apareix documentada en 
l'època de Jaume I, quan el rei conquerí la ciutat de València el 1238. A propò
sit d 'això, deixeu-me que us expliqui una petita anècdota. 

Ja fa més de quinze anys, una vegada que la Junta Rectora del Misteri d'Elx 
em va convidar a veure la festa, vaig aprofitar l'ocasió per fer un petit viatge 
per terres valencianes. Uns dies abans, mentre em prenia una orxata en un 
poble de la ruta, un home gran i desvagat que tenia ganes de fer confidències 
se m'acostà, i em preguntà si coneixa l'origen popular d'aquesta beguda. 
M'explicà que quan Jaume I entrà victoriós a València, després de guanyar la 
guerra als moros, mentre feia, entre grans mostres d'afecte general, la passeja
da triomfal a la . ciutat, se li acostà una xiqueta i li donà a beure un got amb un 
nèctar blanquinós. Jaume I, que tornava polsós i assedegat de les campanyes 

1.- Pere BAIAÑÀ, La chufa y fa horchata, "Historia y Vida", Barcelona-Madrid, agost de 1988, pàgs. 83-89. 
2.- És curiós que el DCVB en doni l'etimologia a partir de l'italià orzata. joan Coromines, al DECAT, 
tampoc no es decideix per l'origen italià o mossàrab valencià perquè manca encara molta documen
tació sobre el mot. 
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militars, li agraí vivament l'espontània ofrena. Després que s'ho begué d'un sol 
glop, satisfet, li digué: -Això és or, xata! 

En l'actualitat, la pàtria de l'orxata és la vila d'Alboraia, a l'Horta Valenciana 
nord, una població de 5.000 habitants que disposa de 2.100 hectàrees planta
des de xufla de secà que comporta dues varietats: la llargeta i l'ametlla. És 
curiós veure com en aquestes comarques suquen a l'orxata -alhora un refresc 
però també un aliment d'alt poder nutritiu que conté midó, greixos, sucre i pro
teïnes, elements minerals i vitamines- unes pastes que es diuen fartons . A 
Barcelona3 era molt concorreguda la famosa orxateria "Del Tío Nelo", que a 
final del segle XIX treballava amb gran èxit sota els "Porxos d'en Xifré". Encara 
avui l'orxateria Fillol de Barcelona és de les poques cases que afegeixen al pro
ducte canyella i pela de llimona, com fan encara algunes de les més tradicio
nals de València. 

En general coneixem amb el nom d'orxates tota mena de llets vegetals fetes 
amb ordi, civada, llet d'ametlles, arròs, etc. Fra Sever d'Olot en el Llibre de l 'art 
de Quynar (1787) transcriu una recepta Mes secrets per fer 12 basos de orxata 
en la qual explica la seva confecció a partir de les llavors de carabassa, síndria, 
meló o cogombre que es picaven en un morter. Després es deixatava amb aigua 
i sucre i es colava amb un drap fi . Fra Sever diu que és una beguda per a 
malalts i predicadors. 

De l'orxata de xufa, d'aquest descobriment que alguns també fan extensiu 
als musulmans andalusins, ens han arribat diverses notícies històriques que 
mostren la seva popularitat a partir de la segona meitat del segle XVIII. 
Generalment la trobem servida en les recepcions oficials que ofereixen les 
autoritats en qualsevol ocasió que els era propicia. El 1777, a Puigcerdà, en la 
investidura de Don Francisco Capdevila pel governador militar i corregidor 
polític de la plaça "se serví un esplendido refresch de orxata, melindros, bes
cuits i xocolate". 4 

A les pàgines del Calaix de Sastre del baró de Maldà sovintega aquesta 
beguda en els àpats o refrescos d'aquells burgesos que sovintejaven el Col·legi 
de la Bona Vida. 

A Girona, durant la festivitat del Corpus, hi ha consignades despeses sobre 
el consum d'orxata. Les autoritats municipals obsequiaven els regidors, músics 
i eclesiàstics que participaven en aquesta festa ciutadana. En el de 1788 hi ha 

3.- El baró de MALDÀ anota en el seu Calaix de Sastre moltes celebracions en les quals se servia 
aquesta llet fresca, que s'acompanya de xocolata i de melindros per fer la sucamulla, com quan 
joaquim Ruyra explica que la feia amb pa i vi calent: "s'ha servit a les senyores i a estos coHegials lo 
agasajo de sotacopa amb vasos d'orxata molt bona ab sos melindros." (El col·legi ck la Bona Vida. 
Edició a cura de Margarita ARITZETA, Barcanova, Barcelona, 1997, pàgs. 36-37). 
4.- S. GALCERAN VIGUÉ, Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, Fundació Vives Casajuana, 
Barcelona, 1977, pàg. 153. 
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anotacions d'haver-se servit: "xocolata amb viscotxos de guevo, 18 vasos de lli
mona, 18 d'orxata y yelo para enfriar agua clara", amb una despesa per valor 
de 9 lliures, 9 sous i 7 diners. 

En el Corpus de 1812 es van repartir entre la concurrència cent vasos d'or
xata i de taronja. El dia de l'octava de Corpus, les mateixes begudes i tres lliu
res de xocolata . En el de 1813: 120 "basos de aigua composta' de oyxata, taron
ga y llimó que va preparar Juan Gras per lo refresch donat als senyors mem
bres del Consell Municipal."6 

"Recepta d'orxata tèbid 
Sis mellas cruas, un poc de xíndria y maló. Se a de fer la aigua de borragas 

y colada se pican totas estas tres cosas y axí se fa la orxata." 
Joan Baptista Panyó, en el receptari Memorias del arte de cocina y pastele

ria y confituras y geleas, un recull de rebosteria de la fi del XVIII, ens ofereix 
un xarop d'orxata fet amb ametlles dolces i altres llavors, que sembla que es 
podia guardar tot l'any sense l'ajut de la precària indústria del fred de l'època. 

"Sirop de orxata 
Per mitja lliura de amellas dolsas. Picaràs juntament 2 onces de las 4 llav[or]s 

fredas (que són: llavo[r]s de carabasa, de avyna de .menja[r], síndria y meló), 
mitja onça de amellas amargan[te]s. Quan las tindràs picades y dexatada ab 
mitja myta[elll de aygua tíbia, poza-las sobre la sendra calenta a ynfuzió per lo 
espay de tres oras. Las pasaràs per una servilleta, remena[n]t ab una cullera per
què trégan tota la exprisió. Tindràs 1 lliura de sucre clarificat en bon punt, hi 
tiraràs la tua aiyua de orxata. Sense fer-Ja bullir, Ja retiraràs del foch y la pozaràs 
en una terrina a sendra calenta per lo espay de 3 oras. Esto és per guardar per 
tot l'añy." 

Juan Altamiras, en el Nuevo arte de cocina (Girona 1770), ens ofereix dues 
receptes per confegir orxata, les dues a partir de diverses llavors, que s'havien 
de posar a gelar a la "garrapiñera", una màquina casolana per obtenir fred, apta 
per a la fabricació de gelats i altres begudes fresques. De les dues, Orchata i 
Orchata muy puesta en uso, transcrivim Ja primera. 

"Orc bata 
Tomaranse quatro onzas de pipas de melon, dos onzas de las de almendras 

dulces bien mondadas; puesto todo en el mortero, se molera muy bien, rocian-

5.- Pel que deixa entreveure el text, sembla com si l'orxata se servís barrejada amb altres líquids com 
si donessin un combinat de sucs dolços. 
6.- Julian de CHIA, La festividad del Co'1Jus de Gerona, Gerona, hnprenta y Librería de Paciano Torres, 
1895, pàg. 159 i 163. 
7.- AHLB, Libro de cuentas dejuan Estragués, 1795, s/ p. 
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do de quando en quando, para que no reciban aceyte de un poco de agua . 
Bien molido, se destemplara en tres quartillos de agua, passando despues por 
una servilleta, para que se aprima. Esto egecutado, se aumentara la leche, un 
poco de torneadura sutil de limón, y seis onzas de azucar, dejando en infusión 
el tiempo suficiente, para que perciba la bebida la substancia del limón, y se 
deslíe el azucar. Colado por la servilleta, oprirniéndola bien, se echara en la 
garrapiñera a helar. " 



EL CAFÈ¡ 

"Tot estava a punt, la taula completament parada sobre les tovalles, 
on només faltava allò que tan sols es duia al fmal de l'àpat, l'aparell 
de vidre amb què l'oncle honicultor i cuiner feia ell mateix el cafè a 

taula, tabular i complicat com un instrument de física que hagués 
de fer bona olor, i en el qual era tan agradable de veure pujar, dins 
la campana de vidre, l'ebullició sobtada que deixava, a continuació, 

una cendra olorosa i bruna sobre les parets entelades ... ". 

MARCEL PROUST, Sobre la lectura. 

DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII, QUE ÉS QUAN AQUESTA BEGUDA AROMÀTICA 

es popularitza, era un producte que només venien els adroguers. Deixant de 
banda els comptats establiments públics on es podia degustar, quan encara no 
existien les cafeteres, les cases particulars el preparaven de la manera següent. 
De primer posaven el cafè en un pot o cassola amb aigua bullent just quan aca
bava de sortir del foc. Barrejaven la mescla amb un bastonet i la introduïen de 
nou en una cafetera que tenien a prop de foc fins fer-lo bullir unes quantes 
vegades més. Després hi afegien una mica d'aigua per decantar el pòsit al fons 
de la tassa. El cafè es podia beure sol, amb llet, o llarg d'aigua. Se servia amb 

1.- Carlos DELGADO, El /ibro de café, Madrid, Alianza Editorial, 1977. Michel VANIER, El libra del 
amante del cajé, Palma de Mallorca, Olañeta Editorial, 1983. 
En les Noves ordinacions y crides fetes ... per la bona exacció dels drets del General, bolla per los trieni 
de 1701, llibre de tarifes de preus de la Biblioteca de]. Pella i Forgas, IV.20, dipositat a l'Arxiu Històric 
de Sant Josep de Girona, llegim que la lliura de cafè valia . deu sous. En un inventari dels Arxius 
Departamentals dels Pirineus Orientals de Perpinyà (G-168:1782-1791) del Seminari de Perpinyà, en els 
comptes de Denis Giralt, nou superior del col·legi, hi ha una despesa per "un molí de café i una xoco
latera": 7 lliures 12 sous. (15-7-1787). 
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un sucre nomenat de terròs o de pa segons les necessitats de cadascú. Des de 
la segona meitat del segle XVIII també s'estén el costum de servir-lo glaçat. 

Al nostre país, la dinastia dels Borbons i els comerciants italians establerts 
a Madrid i Barcelona l'apropen a la societat. El cafè de Fadrich Martinelli , fun
dat el 1781, era el més antic de Barcelona que servia aquesta beguda de moda. 
A partir de la primera meitat del segle XIX el plaer de prendre cafè fa que les 
cafeteries es converteixin en lloc de reunió, de joc, de tertúlies erudites Vo polí
tiques. El cafè que era anomenat nèctar dels pensadors pel públic encuriosit 
que feia vida de societat en aquests establiments, arribà a desplaçar la xocola
ta , que llavors era la beguda per exceHència en la majoria dels esmorzars. 

En el Calaix de Sastre del baró de Maldà, el cafè ocupa un lloc d'honor a 
l'hora de les postres. Rafael d'Amat i de Cortada anota que en un brillant àpat 
a casa del Marquès de Uupià: "Lo cafè ha vingut bé després amb sucre terros
sar, i per ajudar més a la decocció de les viandes, un mig ditet de resolis en vei
res , ultra dels vins, marraquí, de Calella i d'estos terrenos."2 

El cafè era també motiu de controvèrsia entre les classes mèdiques i higie
nistes. Llegim en un volum de Secretos raros de artes y oficios del Seminari 
Conciliar de Girona que la barreja de cafè amb llet era molt perjudicial per a la 
salut, sobretot per a les dones. En aquest mateix llibre hi ha un apartat que 
explica les raíces y semillas que se pueden suplir por el café.} Com que el cafè 
era molt car hom prenia com a substitut cigrons torrats, mongetes seques i 
torrades, l'arrel de la xicòria, ordi, agla d'alzina, etc. Aquests hàbits alimentaris 
en temps difícils ens recorden els de la postguerra, amb els succedanis del cafè, 
les maltes i les xicòries: 

"Médicos de gran nota aseguran que el café con leche es dañosísimo a las 
mugeres, habiendo observada que, des de su uso, continuando en esta forma , 
se ha hecho común en Europa, son tambien mas comunes las flores blancas, 
las úlceras de matriz, y todas las demas afecciones de este órgano. "4 

En l'article El café como bebída, aparegut a "El Pensamiento", òrgan de la 
sociedad Coral "La Erato"s de Figueres, en el qual es divulguen els pros i con
tres d 'aquesta beguda, s'explica com el cafè servia d'estimulant al soldats en 
algunes campanyes que l'exèrcit francès feia a l'Àfrica, i com també servia d 'a
portació suplementària a famílies que tenien dietes insuficients: 

"En la última excursión de los franceses a Síria, en nuestra campaña de 
Africa, el café repartí do profusamente sostenía el vigor y actividad del solda
do ... Las raras cualidades del café se han manifestada en ciertas clases socia-

2.- Alexandre GALÍ , El Col-legi de la Bona Vida, Selecta, Barcelona, 1954, pàg. 217. 
3.- Pàgs. 215-216. 
4.- Tomo IX. Madrid, lmprenta de Villapando, 1807, pàg. 214. 
5.- Figueres 9 de juny de 1872, núm.72. 
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les deshederadas de la fortuna, cuya alimentación insuficiente depauperaba 
su organismo .. . ". 

Al segle XVIII Viena era una de les capitals europees del cafè. El ca.ffé vie
nois, à la creme Jouetté era una de les especialitats. En les Memorias del arte de 
cocina y pasteleria y confituras y geleas de joan Baptista Panyó, escrites a la fi 
del segle XVIII, llegim aquesta recepta per fer crema de cafè. 

"Crema de cafè 
Pozaràs dins de una caserola o cafetera 1 mitadella y mitja de aygua; quant 

bullirà y pozaràs 2 onces de cafè, lo remenaràs ab una qullera y lo tornaràs 
sobre lo foch per fer-Io bullir fins que múntia quatre o sinch vegadas. Lo dei
xaràs repozar per tràurer lo clar, y lo pozaràs tot seguit dins de una caserola ab 
una mitadella de llet y sucre, lo que li correspon; lo faràs bullir y desminuir per 
meitat. Dexataràs 6 rubells d'ou ab un poch de farina, y tot seguit la crema la 
pasaràs per lo tamís y la pozaràs en lo plat que às de servir, que deu estar sobre 
de una caserola que à de ser plena de aigua sobre lo foch, pronta a bullir. 
Qubriràs la crema ab un coberclé de tortera, ab un poch de foch sobre faràs 
bullir la aigua fins que la crema siga preza, y la serviràs calenra." 

En els Avisos o sian reg/as senzillas a un principiant cuyner o cuynerd, de 
Felip Palacio, que vam consultar en una biblioteca particular olotina, vam lle
gir-hi la manera de fer el típic cafè de barretina: 

"Per cada escudella regular se'n necessita una cullerada, y se'n fa com lo té . 
Si'l vol donar ab lo sucre, tirel dins la cafetera. Lo .sucre no té mida; uns lo volen 
més dols que altres. Per colarlo, és bo tenir un tros de panyo, fet un maniguet 
o màniga. Si fan com las paperinas, solament que han de ser rodonas de dalt y 
punxagudas de baix. Se tira lo té o café en la mànega, se fa caure de la escu
della, y surt molt ben colat. Luego que's pot, se renta la mànega y se guarda 
per una altre ocasió." 

S.T~. :roru:ns. 

6.- cobercle: del francès couvercle 'tapadora'. 
7.- Vic, Ramon Anglada, 1894, pàg. 56. 
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LES SALSES! 

"N'hi ha per a sucar-hi pa" 

EL SALSEJAT ÉS MOLT IMPORTANf EN LA CUINA CATALANA. AlGÚ VA DIR UNA VEGADA QUE LES 

espècies i les salses eren la poesia del menjar. Hi ha salses crues i/o calentes, 
algunes de les quals s'incorporen a la confecció del plat per espesseir-lo, ja que 
són fruit de la cocció, mentre que d'altres són per acompanyar menges ja fetes . 
Ja hem dit en un altre lloc que el mot "salsa" de vegades equival a espècie, gui
sat amb espècies, plat guisat o cuinat, etc. Les medievals eren molt més aromà
tiques i agres, molt contrastades, amb sabors picants i agredolços. Sofregits i 
picades són una mica la columna vertebral de la cuina del país. 

Ferran Agulló, al Llibre de la cuina catalana, afirma que són quatre les sal
ses bàsiques de la cuina catalana: el sofregit, la samfaina, la picada i allioli amb 
ou sense maionesa. Agulló sostenia que la salsa "mahonesa", dita maionesa/ era 
una salsa catalana que procedeix de Maó. 

1.- Josep Maria DARÓ, Vademecum del sa/ser, Edicions Força, Girona, 1995; Llorenç TORRADO, 

L'agre: agràs, taronja, magrana, vinagre, llimona, "L'Avenç", 92, abril de 1986, pàg. 65. 
2.- Sobre l'adscripció de la pàtria d'aquesta salsa corren diverses teories. Podria venir del francès 
moyeu, mot que significa rovell d'ou. En aquesta llengua, magonnalse o manier és la manera de pre
parar-la. Altres tractadistes, com Agulló, diuen que la maionesa era menorquina. El duc de Richelieu 
l'hauria coneguda en les campanyes militars prèvies que acabaren amb la presa de Maó, i després la 
portà a França. Hi ha, però, un poema francès de 1625, atribuït a un tal Nicolas, que pot tractar-se de 
Nicolas Lancelot 0587-1640)?, Claudio Lancelot (1615-1695)? o Antonio Lancelot (1675-1740)?, que des-
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Francesc Eiximenis, en un capítol del Terç, recull la paràbola d'un golafre 
eclesiàstic que adreça una carta a un metge, en la qualli demana consell sobre 
el regiment de la seva vida, i confessa que no feia servir totes les salses "sinó 
les espesses bollides, o salsa de pagó e luxeP, mig raust4 mesclat ab girofle e 
ab gingebre vert."5 

Les salses en el codi alimentari del monestir de Sant Feliu de Guíxols 
Eduardo Gónzalez Hurtebisbe, autor d'un Basquejo histórico de la vil/a de 

San Feliu de Guíxols,6 de lectura encara incitant, va recollir moltes notícies 
sobre l'ordenament dels monjos del monestir, entre les quals el tema alimenta
ri és dels més especificats i regulats. Entre els components que afecten la dieta 
apareixen les "salses" que acompanyaven els menjars. 

Així, per exemple, el peix, un article molt determinat pels cicles litúrgics, 
que se servia fregit o cuinat, s'acompanyava d 'una salsa que Gónzalez tradueix 
per petrosillo. Havia de contenir, doncs, julivert (petroselinum, en llatí), però en 
desconeixem la resta d'ingredients. 

El dia de Pascua se servia tucetum: "que no esta claro lo que era, pues en 
el texto latino parece que lo constituía, para cada libra de pan, una porción de 
carne y pulmón de cordero, otra de carne con salsa y diez huevos, mientras 
que en la traduccíón catalana resulta mas bien ser cecina, o acaso tocino; des
pués un gran trozo de carne guisada con coles, y finalmente pescada en salsa. 
La cena era frugal: dabase a cada monje cuatro huevos con salsa juxel. 

La salsa común, bien de manteca de cerdo, bien de aceite, acompañaba a 

criu la salsa maionesa. Aquesta evidència ens obliga a ser molt cauts sobre la procedència de la fórmula : 
"Dans votre bol en porcelaine, 
un jaune d'oeuf étant placé, 
sel, poivre, du vinagre à peine, 
et le travail est commencé. 
L'huile se verse goune à goutte, 
la mayonnaise pren du corps, 
épaississant sans qu'on s'en doute 
en flots luisants jusqu'aux bords. 
Quand vous jugez que l'abondance 
peut suffire à votre repas, 
au frais mettez-là par prudence 
tout est fini - n'y touchez pas'" 
(Àngel MURO, Almanaquedeconferenciasculinan·as, Madrid, Libreña de Fernando Fe, 1891, pàg. 138). 

3.- Barreja de Uet de cabra amb ous, espesseïda al foc. 
4.- Segons R. GREWE, autor d'una edició crítica del Libre de Sent Sovi, Barcino, Barcelona, 1979, el 
"mig raust" era un guisat fet amb gaUines o amb altres classes de volateria que s'acompanyava d'una 
salsa feta especialment d'ametUes, sucre, brou i espècies. 
5.- Com usar de beure e menjar .. . pàg. 43. 
6.- Sant Feliu de Guixols, 1905. 
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las cames, y la segunda al pescada cocido. La salsa doble con perejil y la lla
mada petrosillo, que ignoro lo que fuese, eran las que se ponían al pescada 
frito ... Purriold y porrada' eran dos salsa s que solían ponerse a los poll os y 
gallinas y en elias indudablemente entraba el puerro. A cada monje y clérigo se 
daba también a diario un puerro, durante la Cuaresma, y dos los domingos. Las 
porradas se servían en las fiestas de la Sma. Trinidad, Adviento, Epifanía, Ntra. 
Sra. de Febrero y domingo de Septuagésima. 

En la sablada entra ba la cebolla por componente. Paytaví era una salsa en 
crudo de especias. Había también la salsa bullida o cocida, hecha de especias 
con pan y pescada picada; y la salsa mejorada, mas fina y cargada que la bulli
da ... Los huevos generalmente se servían con juxell." 

Receptari 
Dono a continuació unes receptes sobre salses que apareixen copiades en 

els Avisos e instrucció per lo principiant cuyner, de la Biblioteca del Seminari 
Conciliar de Girona. La primera és una fórmula per cuinar un pollastre o galli
na trinxada menuda amb un sofregit de ceba. Després s'hi tira el caldo, que ho 
cobreixi tot, i que bulli hores. La segona és un capdavanter sofregit de tomà
quet aromatitzat amb espècies. 

"Salsa per anar de camí 
Algunas vegadas se va de camí, y se porta alguna gallina rostida o bo!Jida; 

y s'i t'i trobas y vols fer un suquet?, fes-ho aixís: luego posaràs la paiella al foc 
y faràs sufragir dauets de cansalada y dexals sofragir bé, y luego seba trinxada 
ben manuda, y entra tant faras trossos del aviram, y los trinxaràs haont se sufra
geix la seba, y sufragit tot bé tira-i caldo fins que quasi ho cobria tot i que bullia 
arrematat, y tira-i algo de vi, y vinagra, y un poch de mantega fresca si.n tens, 
y t'i gusta. Y sasonau bé de espècias, y est guisada a de aixir alga agret. Y si 
vols algo de julivert y menta, Y ab lo such necessari, a taula. 

Altra salsa 
Picats que sian los tomatahs, com està dit, se mesclarà ab algo de all, cumí 

y orenga, pebra y sal, tot ben molt, y se dexatarà ab un poch de caldo de la 
olla, y quatra gotas de vinagra, y se servirà calenta." 

7.- El porriol o porriola era un condiment compost de ceba bullida amb greix de porc, vinagre, sal i 
pebre ... del qual el Llibre de Sent SollÍ dóna notícia en diversos capítols. 
8.- Guisat a base de porros bullits del qual el llibre de Sent SOllÍ ja dóna la recepta en els capítols 95 i 96. 
9.- Aquí el mot té el sentit de salsa liquida per assaborir el menjar. El DCVB documenta suquet a par· 
tir d'un text de Josep Carner. El "mig-raust", abans esmentat, era un guisat en el qual entraven peces 
de volateria rostides o a l'ast, que després es trossegen i s'acaben de coure amb una salsa espessa d'a
metlles, sucre, brou i espècies. 
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Recupero també dues receptes del segle XIX, pertanyents a la Llibreta d 'al
gunas curiositats del Seminari Conciliar de Girona. La primera és una salsa per 
amanir el peix; la segona parla de l'allioli, emulsió d'all i d'oli, d'origen romà, 
molt estesa també a Provença, i a la qual el nostre autor afegeix taronja agra. 
Aquest mateix receptari explica, en una altra fórmula , la manera d'amanir la 
mostassa y los seus efectes. 

"Salsa per fer lo peix 
Se pren lo holi ab què es frexit lo peix en lo qual s'i tira un raix de taron

ja agre, y un poc de farina torrada, tot lo que ben barrejat se tira ab lo peix y 
serveix de salsa . 

Per fer alio/i bo 
Se pica lo ai y ben molt s'i tira sal remanant ab la ma de morté. Luego s'i 

tira un raix de taronja agre remenant també. Luego s'i tira lo holi de poc en poc 
ab la esquerra, y ab la dreta se remena contínuament. Advertint que per cada 
gra de ai ne ha de surtir una collerada. Y aniràs afaixint oli asta que coneguias 
ne puguien surtir tantas colleradas cu ans grans hi has posat." 
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ESPÈCIES~. 
CONDIMENTS 

I DROGUES 

"Lo foch hac una vegada apetit 
de engendrar lo gra de pebre" 

R. LLUU 

EL CONCEPTE D'ESPÈCIA A L'EDAT Mri)ANA ERA MOLT AMPU, JA QUE DE VEGADES SOTA LA 

denominació de "salsa" hem d'entendre un condiment o un aromatitzant que 
potenciava el sabor. Aquí ens cenyirem a fornir unes quantes notícies que donen 
fe d'aquests productes emprats a la cuina. Com que la majoria d'espècies 
-pebres diversos, gingebre, safrà, nou moscada, el clau herbes aromàtiques, la 
canyella, que Uull considerava que s'havia d'emprar en les viandes delicades-
eren molt difícils d'obtenir, marquen la diferència entre la cuina nobiliària i la 
popular. El transport, de vegades complicat, i les dificultats d'aprovisionament 

1.- ANÒNIM, Sembra i conreu de l'anís. "Boletín Oficial de la Provincia de Gerona", núm. 15, 3-
2-1842, pàg. 78. jaume FÀBREGA. Pròleg a La Picada. La cuina de I'Empordanet, Edicions Baix 
Empordà, Palafrugell , 1991. josep GARCiA FORTUNY, La condimentactó a la Catalunya medieval. 
Aportacions per al seu estudi, ASCM, Barcelona, CSIC, 1988, pàgs. 51-69. B. LAURIOUX, De l 'usage 
des épices dans l 'altmentation médiévale, "Medievales. Langue, textes, histoire" , 5, 1983, pàgs. 15-
31. PARELLADA, RAMON, El llibre de les picades, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1998. ]. 
PLANA, "Els Benet, una família de mercaders barcelonins (primera meitat del segle XV)" dins La 
societat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana, "Acta Medievalia", annex 1, Universitat de Barcelona, 
1982-1983, pàgs. 53-66. [Viatge a Xipre el 1343 en el qual es compren moltes espècies com canye
lla , pebre ... El món de les espècies és qualificat de comerç de luxe]. Alain STELLA, Le livre des épi
ces, Flammarion, París, 1998. Eliana THIBAUT I COMELADE, Aromes, gustos i sabors del segle XV, 
CDACC, Perpinyà, 1993. 
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per raons diverses/ provoquen fortes osciHacions de preus. El descobriment de 
les Amèriques escurçà les rutes i reduí els preus. En temps antics hom deia "cos
tar el pebre o costar del pebre" quan una cosa valia molt o era molt cara. 

Les espècies tenen també un ús físic i psicològic que potser no ha estat 
gaire divulgat. El pebre i el safrà dissimulen el sabor dels aliments, modifiquen 
el color de les carns putrefactes, dels peixos passats i d'altres queviures als 
quals no podia arribar el gel o la neu . També els hem de reconèixer aspectes 
reconfortants i afrodisíacs gens desdenyables. 

Arnau de Vilanova, en el Regiment de sanitat (cap. XVI, pàgs. 178-183), 
dóna la recepta de la salsa ideal feta a base d'espècies: "gingebre ben blanch, 
dracmes li; ciliandre preparat, dracma I; cardemoni benalbi ana dracma miga; 
giroffle, safran, ana dracma I; de bona caneJa dracmes VI. D'aquestes coses sias 
feta pólvora pastada amb amenles, e face'n hom salça en las quals hom porà 
hom metre I poc de vinagre d'agraç. De dita salça, en quantitat convinent, ne 
pot fer panades. " 

En el Llibre de Coch apareix la preparació de la salsa comuna: "gingebre 
quatre onces, canyella tres onces, pepre una onça, a més de clavells de girofle, 
nous moscades, flor de macis mitja onça, çaffrà un quart." Espècies com ara el 
pebre, safrà , canyella, comí, clau , gingebre, nou moscada, etc., s'usaven també 
en medicina. Els atribuïen propietats reconfortants que milloraven la salut. 
D'aquí la fabricació de tònics, vins confortants -per al mal de fetge, la vento
sitat, tos i asma- i afrodisíacs. Per exemple l'hipocràs era un reconfortant en 
forma de barreja de sucre, vi, canela, gingebre, etc. Hi havia també un tipus de 
vi barrejat amb espècies que es deia piment. Amb el vi blanc, que es barrejava 
amb components vegetals, es feien begudes medicinals per a la depressió o el 
restrenyiment. Amb altres herbes, com ara la ruda, es preparaven avortius. El 
Tractatus de Vínis d'Arnau de Vilanova recull bona part d'aquesta casuística. 

En els Manuals de Consells de la ciutat de València ja apareixen notes de 1403 
i 1406 en les quals es detecten vins adulterats. Es demana que el justícia criminal, 
juntament amb un expert, haurà d'examinar els cellers per tal de comprovar si s'han 
barrejat en el contingut substàncies fraudulentes com colorants, aromatitzants, etc. 

En un altre moment parlem de les drogues i alguns preparats que, lligats al 
món de l'alimentació, servien els adroguers, especiaires3 i apotecaris. Pel que fa 
als condiments, els més importants eren els greixos: llard i oli d'oliva, la mel, la 
sal i el vinagre. 

2.- Moltes d'aquestes espècies venien d'Orient. Jeroni Pujades anota al seu dietari que el dimecres 4 de 
setembre de 1630 van cremar a Barcelona un vaixell carregat d'espècies que provenia d'Alexandria 
d'Egipte: "Ítem, dit dia a les quatre de la tarda, per manament del Virrey, cremaren en la mar una barca o 
vaxell gros, carregat de aromas o espècies y altras mercaderias que venian de part infecte de peste." Dietari 

de jeroni PUJADES. A cura de Josep M. CASAS HOMS, Fundació Vives Casajuana, vol. IV, 1976, pàg. 239. 
3.- "Ítem done an Berenguer Cavaller, especier de Gerona, los quals li eren deguts ab albera de seriva 
de ració, per XXII llyures de codonyat, e XXVl, llyures de sarriada que Hura a la cambra del senyor 
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El pebre 
El pebre era una de les espècies més cobejades, juntament amb el safrà i el 

gingebre. En algun lleudatari apareix com a patró fiscal de la resta de les espè
cies. El pebre pesava poc i era fàcil de transportar, fet aquest que popularitzà 
la seva difusió. Com que era una espècie cara i de prestigi, ben sovint la tro
bem entre les prestacions de censos. 

El 15 de juliol de 1232, Oliver de Tanyà i Jaume Roger, de Santa Maria de 
Roses, estableixen a Guillem Bernat un hort que fa a l'abat de Santa Maria de 
Roses una lliura i mitja de pebre de cens [unam libram et dimidiam piperis], i 
en reben 20 sous melgoresos d'acapte.' El 20 de gener de 1256 Arnau de Prat, 
corretger de Girona, reconeix ser home propi del bisbe Pere de Girona. Promet 
fer-li una lliura de pebre de cens, i li presta homenatge. El 20 d'octubre de 1258 
Ramon Oller de Palol es fa home propi del bisbe amb tots els seus béns, li fa 
homenatge i li promet cens de dues lliures de pebre. ' Seria interessant saber 
d'on provenia aquest pebre, qui el plantava i quina ruta seguia fins arribar a les 
viles del país. 

El 15 de novembre de 1370, quan el monestir de Banyoles regula l'arren
dament d'imposicions per l'abat de Sant Esteve, fra Joan de Prat, trobem con
signats l'arrendament del vi, la civada, oli, carn fresca i salada, i espècies: "saf
fran, pebra, gingebra e tota altra spectaytia."6 

En uns inventaris del segle XIV de la Vall de Ribes7 localitzem algunes mos
tres d'aquest gust per les espècies i les herbes aromàtiques: 

Inventari de Pere Ciarà: -"I desquet ple de fonoyll, I borsa de seda ab 
pebre, gingebre." 

Inventari de Francesca, filla de joan de Ribes. - "I saller de sali, ple d'erba 
colera", que servia per quallar el recuit. 

Infant ... , XLVIII solidos, Xl diners barchionenses". -"Ítem done a Nicholau Cavalleria, especyaire de 
Gerona ... per rahó de diverses confits d'agost a novembre de M.CCC.LIII: eixarops, matafaluga confita, 
nous confites, dragea francesa , 1 latovari, codonyat, etc. LXXIII solidos, Xl diners." Vegeu, Daniel GIRO
NA I LLAGOSTERA, Itinerari de l'Infant en joan. Primogènit dei rei En Pere m (1350-1387), València, 
Impremta de "Filla de F. Vives Mora", 1923, pàg. 31. 
L'activitat dels especiaires continuava al segle XVII: "De la parte del río Oñar, en ella misrna ay muchas 
tiendas de especieria, donde hay de toda manera de drogas y rega.los de dulces y grande abundada 
de cera blanca", tal com ens diu Gaspar ROIG . i JALPÍ a Resumen historial de las grandezas y anti
guedades de la ciudad de Gerona, Barcelona, Jacinta Andreu, 1678, pàg. 194. 
4.- Josep M. MARQUÈS PLANAGUMÀ, Ei cartoral de Santa Maria de Roses (segles X-XIII), Barcelona, 
1986, pàg. 108. 
5.- Josep Maria MARQUÈS, Cartoral de Carlemany, Fundació Noguera, Barcelona, 1993, vol. II, pàgs. 
655 i 659. 
6.- Lluís G. CONSTANS I SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. III, Centre D'Estudis Comarcals, 
1989, pàg. 275. 
7.- Pere PUJOL I TIJBAU, "Antics inventaris del Bisbat d'Urgell" , Obra completa, (Editorial Andorra, 
1984, pàgs. 5 i 6). -
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El safrà8 

Catalunya va ser durant l'època medieval exportadora de safrà i altres pro
ductes agrícoles que servien per pagar les importacions en matèria cerealística. 
La manipulació artesana del safrà el convertia en un article de luxe perquè la 
mà d'obra era molt costosa. Els principals mercats eren a Barcelona, Vilafranca 
del Penedès, Igualada, Cervera, Tàrrega, Balaguer i Santa Coloma de Queralt. 
Moltes vegades el safrà s'usava com a garantia d'un préstec. Els pagesos n'om
plien petites bosses de pell fina d'ovella que enviaven als mercats de París i a 
la vila de Bruges, un centre de comerç molt important des d'on s'abastia el mer
cat britànic. Al segle XV s'estronca el mecat exterior, cosa que representa una 
davallada en la importància d'aquest conreu.9 

El jesuïta Pere Gil en traça a la seva Geografia de Catalunya el mapa de la 
producció: 

"Safrans se cullen en moltes parts de Catalunya, especialment en les viles i 
llocs del Pla d'Urgell i de Segarra i altres. Cullen-se en molta abundància i guany 
dels qui els planten i fan. Són els safrans de Catalunya molt preciats, i així són 
comprats pels mercaders a bon preu, i són aportats a Gènova, Nàpols, Sicília, 
Llombardia, Flandes i algunes parts d'Espanya." 

Que el safrà servia per condimentar moltes sopes i brous, ho podem veure 
en aquest fragment d'un diàleg d'una cançó de repertori popular en la qual dia
loguen dos enamorats. 

"EL- Donzella, com sou gentil; siau graciosa. Ya sabeu que tot so vostre. 
Ella.- Déu me do salut. 
EL- Moltes vegades no.m puch portar les sopes a la boca, que, l'altre dia, 

en casa de Antoni del Balle, menjant sopes grogues, cuydí caure en 
vergonya, tant estava clauficat y fora de mi matex. 

Ella.- Ay, quant safrà, y no colore!"10 

La sal11 

La sal era un dels procediments més antics que l'home tenia a mà per evi
tar la corrupció de la carn i del peix. No sempre es comptava amb el recurs del 

8.- Claude CARRÈRE, Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Curial, Documents 
de Cultura, 1977, pàgs. 366 i ss. Agustí DURAN I SANPERE, "El safrà d'altres temps" dins Vibre de 
Cervera, Documents de Cultura, Curial, Barcelona, 1977, pàgs. 
439-442. josep GARCÍA FORTUNY i Pere BALANYÀ, L'art culinària a la Catalunya medieval. Notes 
sobre l'ús i el consum del safrà, "Arrels de Catalunya", 11, Barcelona, 1984, pàgs. 51-54. 
josep GARCÍA FORTUNY i Pere BALANY À, L'art culinària a la Catalunya medieval. Notes sobre la 
matafaluga, "Arrels de Catalunya", 17, Barcelona, 1985, pàgs. 51 -54. 
9.- Francesc RAFAT i SELGA, Masos, safrà, occitans i pesta negra . Estudis d 'història de la Catalunya 
Central, Centre d'Estudis del Bages, Manresa, 1993, pàg. 266. 
10.- Amadeu PAGÈS, Deux chansons populaires d 'Urgell, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", 
1911-1912, Barcelona, 1913, pàg. 569. 
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fred. El mot "salari" prové de la paga, en forma de càrrega de sal, que els sol
dats de molts països rebien d'emolument. Com que era un bé molt escàs i de 
preu perquè els estats en tenien el monopoli, era fàcil d'intercanviar amb qual
sevol altre producte de menjar o de vestir. 

A Castelló d'Empúries la sal ha deixat els topònims de Salatar (documentat 
l'any 976) i el rec dels Salins, vora la Muga, entre Roses i la urbanització que ara 
és Empuriabrava. Al segle XIII hom es proveïa d'aquest or blanc a les salines de 
Leucata i a Castelló d'Empúries12

, Torroella de Montgrí, les mines de sal gemma 
de Cardona,t3 les fonts d'aigües salades de Gerri de la Sal al Pallars Sobirà, els 
Alfacs, Cambrils, etc. Des de Barcelona sortien diversos camins d'aprovisiona
ment. El de la sal anava fins Cardona, el de la llana arribava a València, i el del 
vi fins Vilafranca i Valls. En els inventaris1~ medievals de muntanya la sal sempre 
hi és present. Era un producte de vital importància per conservar la cam, de la 
qual depenia la subsistència per tot l'any: 

Inventari d'Andreu Sala: "Una salera e un morter de fust ab I picho." 
-- Inventari de Ramon Alamany: "I bacho, 1 sagi e II ovelles salades, dos 

trocets d'squena." 

11.-]. F. BERGIER, Une histotre du se/, l.ausanne, Office du Livre, 1984. Lourdes BOIX iM. DIDAC PINE

RO, La sal de I'A/folí, "Fulls d 'Història Local", 62, maig-juny 1997. Robert CARMONA COll i M. POUS I 
SABADÍ, L'A/folí de la Sal: art, història i polèmica, "RdG", 154, 1992, pàgs. 30-32; Marina ESTEBAN I SAS
TRE, L'Escala i I'A/folí: una aproximació històrica, "RdG", 154, 1992, pàgs. 33-38. josep M. T. GRAU 

PUJOL i Roser PUIG i TÀRRECH, La importància de la sal en la societat tradicional (ss. XVlll-XIX), 

"Girona Gastronòrrúca", novembre de 1989, núm. 39, pàgs. 17-20. Vicente Ferrer GORRAIZ BEAUMONT, 
Nuevas propiedades de la sal, disertación phisico-médica, en que se demuestran las incomparables virtu
des de la sal de la laguna de la higuera y el uso que se puede hacer de ella en beneficio de la salud huma

na, Madrid, Imprema Real de la Gazeta, 1780, 4•, 166 pàgs. José M. MADURELL MARIMON, El comercio 
salinera, "Divulgación Històrica de Barcelona", XII, Institut d'Història de Barcelona, 1965, pàgs. 5~. 

Josep PITARCH LÓPEZ, Les salines del delta de l'Ebre a l'Edat Mitjana, Trasmall - Columna, Barcelona, 
1998. Jaume SOBREQUÉS I CAlliCÓ, Aspectes de la politica.fiscal de la Diputació del General al segle XV: 
la qilestió de la sal a l'Empordà durant la guerra ciVil, "AIEG", XXV-1, 1979-1980, pàgs. 407-446. 

12.- Ja des d 'antic les ordinacions de la Vila de Castelló i el Comtat d 'Empúries reconeixien el paper 
fonamental de les salines en la vida de la contrada. Tots els veïns estaven obligats a comprar la sal en 
aquesta gabella, que estava situada en un braç del canal de la Muga, anomenat Salins, que travessa el 

terme de la Rubina. 

"Cl.XXXVI. Sal de salins del comte se ha de vendre dins la present vila, y no en altre part. Cl.XXXVIII. 
Sal de salins del comte, ha de ésser portada dins la present vila per provissió dels habitants y a ells 

vendr a tres pugesas per rrúgera, y als forasters a quatre dins la migera, y que no ha ge de faltar." Bassas 

parla d'exclusivisme comercial. (Andreu BASSAS, Els privilegis de Castelló i del Comptat d 'Empúries, 

"EUC", vol. VIII, 1914, pàgs. 301-302). 
13.- "De la sal ques'cull en las riberas del mar; y de las minas y montanyas grans y rnaravellosas de 

sal de Cardona; que estan casi en mitg de Cathaluña", pàgs. 201-211. (Pere GIL, Geografw de 

Catalunya. A cura de Josep Iglésies, Barcelona, Quaderns de Geografia , I, 1949, pàgs. 201-211). 
14.- Pere PUJOL I TUBAU, "Antics inventaris del Bisbat d 'Urgell", Obra completa, Editorial Andorra, 

1984, pàgs. 4 i 6. 
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- Inventari de Francesca, filla de Joan de Ribes: "I segí." 
- Inventari de Guillem Benet de Serrat: "II segins de porch e la un és ence-

tat, I spatlar de carn salada veylla." 
Al segle XVIII la sal era molt important per a l'economia de l'Escala. L'alfolí 

de la sal (1697) formava part d'una xarxa d'establiments o magatzems que Felip 
II va crear el 1564, quan va organitzar els monopolis de la sal. En aquesta 
població, la riquesa que procurava aquest producte, la bella, el cabotage i la 
duana del port multiplicaren el nombre d 'habitants de la vila. Des d 'aquest alfo
lí es distribuïa la sal als pobles veïns i de l'interior. Les indústries de la salaó, 
documentades des del segle XVIII, van crear molta riquesa. Des de 1714, amb 
el Decret de Nova Planta, el monopoli de la sal passa a mans de l'estat. Les ciu
tats estaven obligades a comprar la sal en uns magatzems. Girona obtenia la sal 
d'un magatzem de Sant Feliu de Guíxols; Figueres ho feia de l'Escala . La puja 
de preus ocasionava fortes protestes, com aquesta d'un pagès: "Y lo 1741 poja
ren la sal que de 16 cóps non feyam 3lliures, 4 sous, 2 diners. Francesc Anglada 
fas dita memòria als 10 abril 1741."15 En alguns inventaris de l'època trobem 
morters per aixafar sal, ja que sovint era plena de terrossos. 

La sal era indispensable per a la indústria de la salaó de peix. Els particu
lars s'havien de procurar una guia de viatge que expedia la Renta de Salinas de 
la Provincia de Gerona, com la que va treure aquest industrial de Begur, que 
confitava sardines i anxoves: 

"Saca de este Alfolí Dn. josé Pi y Formen, vecino de Bagur,16 cuarenta fane
gas de sal para su acopio y consumo .de sus dos establecimientos de salazón 
en Bagur. Lo que sin previa autorización no puede vender ni llevar a otro pue
blo [bajol las penas señaladas a los defraudadores de Rentas en la Instrucción 
de 22 de julio de 1761 y providencias posteriores. 

Valga por mar. La Escala a 5 de agosto de 1848." 
Llegim també aquest anunci aparegut en una revista de divulgació agrària 

que es publicava a Figueres, 17 en el qual es recorda als particulars que és hora 
de comprar la sal per fer la salera de la matança del porc. El text recomana que 
la comprin a l'Estat per evitar de comprar-la adulterada al guix: 

"Estamos en la época en que los habitadores del campo suelen hacer el aco
pio de toda la sal que necesitan para salazón de los cerdos y para el consumo dia
ria, y bajo este supuesto es oportuna advertiries de que no toda la sal molida que 
se vende es de buena ley. La hay que contiene una parte no pequeña de yeso, lo 
que la convierte en nociva para la salud, y hace que no se conserve el tocino. No 
dudamos que esa sal seci de contrabanda, pues es bien claro que es pura la que 

15.- Santi SOLER SIMON, Memòn'es d 'una família pagesa: els Ang/ada de Fonteta, Ajuntament de la 
Bisbal, 1994, pàg. 82. 
16.- AH Begur,]. P. Forment. Fons Concepció Pi. 1848. Capsa 1. 
17.- Sal, "La Granja", núm. 1, Figueres, gener de 1850, pàg. 15. 
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espende la Administración y que sólo el pestilente contrabanda puede traficar de 
una manera tan inicua ... En tal situación, lo mas segura es, o ir por la sal en polvo 
directamente al Alfolí, o no tomaria fuera de él mas que sín moler." 

Com hem de fer servir la sal 
Francesc Eiximenis també va tractar en el Terç de la cortesia i l'etiqueta que 

hom ha de guardar a taula. En aquest fragment ens explica que una persona 
ben educada ha d'agafar la sal del saler, i com l'ha d'usar en diverses cir
cumstàncies: "Nuyltemps metes la ma dins el saler, mas ab lo gavinet Jan trau 
e la posa al tayllador. Nuyltemps poses la sal en pa, per reverència del pa, ne 
en la tovaylla , per tal que prenent la sal ab la carn o ab lo pex, que no ensut
zes la tovaylla , mas posa la en tallaydor sin has, o si non has, posala en qual
que altre cosa. Si per ventura la oia és massa salada, posali a la boca, en un 
bastó entrevesat, una bona moleda de pa, en guisa que no toch lo brou, per tal 
que tot lo grex ne gitaria, mas estant sobre lo brou, veuras que tota la saladu
ra de la oia tirara a si mateixa."18 

Les drogues19 

Per disputes gremials, per discrepàncies sobre les interpretacions dels regla
ments en vigor, les relacions entre apotecaris, especiers20 i adroguers21 sempre 

18.- Andrés IVARS, El escritor Pr. Francísco Eiximénez en València (1383-1408). Edición de P. Santeja, 
Ajuntament de Benissa, 1989, pàg. 215. 
19.- Còpia d 'alguns remeys que usaba lo cèlebre Sr. Vebí de la Pera que la facilità al Sr. Grmover de 
Vilanant, la qual se dóna a llum en lo present any (Manresa, impremta de !Juís Roca, 1878). DD.AA., 
Llibre de comptes del consell de Cata"oja (1652-1658), Ajuntament, 1985. jordi DONCEL CABOT, "Els 
Adroguers i Sucrers de Barcelona. 1710-1820. Un exemple d'èlite gremial", Primer Congrés d'Història 
Moderna, Diputació de Barcelona, vol. 1, 1984, pàgs. 689-697. Pere GIL, Geografia de Catalunya. A 
cura de josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geografia, I, 1949, pàg. 244 i ss [Cap. XIV. "De las 
herbas aromàticas y medicinals y ayguas y olis dellas de las drogas y materials per a medicaments y 
medicinas; de la mel excellent y sera qye y ha en Cathaluña; y de las confiruras que en ella se fan"] 
josep M. T. GRAU I PUJOL i Roser PUIG i TÀRRECH, Remeis tradicionals, "Girona gastronòmica", ocru
bre de 1992, núm. 71 , pàg. 12. Ramon JORDI GÓNZALEZ, Boticarios y drogueros rm Cataluña (Siglos 
XIV-XIX), "Cuademos de Historia Económica de Cataluña", XIV, 1976, pàgs. 163 i ss. V. PIERA i M. 
TORROELLA, El Santuari de Sant Sebastià, Certamen Asociación Literaria, Girona, 1880, pàgs. 87-88. 
Memorial de les medicines ban enviat a sercar los jurats y morbers de la vila de Palamós als srmyors 
jurats de la present ciutat. 
20.- Al qui no era especier o apotecari li estava prohibit fer o fer fer neules, torrons o clarea (vi blanc, 
sucre, mel, canyella i altres substàncies aromàtiques) per a vendre dins la ciutat de Barcelona. Miquel 
GONWEZ Y SUGRAÑES, Contribució a la història dels antichs gremis dels Ans y Oficis de la Ciutat 
de Barcelona, vol. I, Barcelona, Llibreria Antiga y Moderna de Salvador Barba, 1915, pàg. 67. 
21.- Sobre els adroguers: "Ítem que de esta hora en avant, ningun adroguer, sucrer, candelers, ni altre 
qualsevol persona que vene dins la present ciutat, batllia y vegueria de aquellas drogas, tant pebre, 
safrà clavells, salsas, cera, confiruras, sucre, y a lues qualsevols mercaderias en qualsevol· espècie con-
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havien estat difícils. Els apotecaris i adroguers es necessitaven mútuament per 
al control i reconeixement de materials que els eren comuns. Els apotecaris 
havien de comprar moltes espècies usades per confegir aliments i fàrmacs . 
L'auxili dels adroguers era bàsic en la preparació de medicaments. Molts dels 
receptaris de cuina i de rebosteria setcentista tenen un apartat dedicat a dro
gues21 i espècies, atesa la doble o triple condició dels qui treballaven, usaven o 
venien aquestes substàncies, és a dir, adroguers, apotecaris23 i rebosters. La font 

cistescan, no las pugan vendrer sinó és que tingan la qualitat que requerexen las tals mercaderias." 
Joan BOADAS i RASET, Girona després de la Guerra de Successió, IEG - Ajuntament de Girona, 1986, 
pàg. 241 
22.- "Àm.bar. Se fa en la província de Simu y cria's dins la mar, enmig de unas rocas. Altres y diuhen 
qu-és bòmit de la balena, y altres que diuhen que la tròban dins uns pexos que-s diuhen atzel. La bona 
ha de ser gris, la color de sendre y molt llaugera y molt adorifa. À-n'i de una qu-és negra però no és 
de molt tant bona com la que és grissa. 
Arm.oníacb. És goma de un abre que-s diu armoníac. Fa 's la província de Codi y en la de Illinoys y en 
altres parts. Per ser bo que sia ben blanch y amatllat y que sia net de fusta y altres brosses. 
Argent viu. És mina que ab la gran calor de l'estiu y per lo gran fred de l'ivern per medi de aquexos 
dos temps de engendra en la terra . I en temps de pluja hix y se troba per los minarals del plom y de 
estany, y en altras. Per ésser bo que no sia plomós sinó molt lluent i net. 
Agàricb. Són uns bolets de uns abres que-s fan en las montanyas de Alemanya y en la província de 
Uombardia y en altres parts. Lo millor és lo que-s fa en Alemanya. À-n'i de dos maneras: de mascla y 
famella. És molt millor que lo mascla la famella perquè són bolets rodons y llaugers y molt blanchs y 
molt frangívols. Lo mascla són bolets llargaruts passats y roigs y ftlagars[os]os; aquell no val res. Per 
esser bo à de ser molt llauger y blanch y frangívol y la sabor molt amarga y frels]c." 
(DD.AA., Un receptari gironí d 'adrogueria i de confiten"a del segle XVII (1663) de Francesc Corominas, 
Ajuntament de Girona, 1994, pàgs. 36-37. 
23.- Vegeu el treball de Xavier SORNÍ ESTEVA Entorn de la fundació del primitiu col-legi d 'apoteca
ris de la ciutat de Girona. 25 anys de la inaguració de l'actual seu 1972-1997, Col·legi de Farmacèutics 
de Girona, 1997, pàgs. 31-42. Ja el 1360 existia a la ciutat la confraria dels deu mil sants màrtirs dels 
mèdics, especiers i barbers. 
En la Dansa de la Mort de Pere Miquel Carbonell (1434-1517) de 1494, hi ha un afegit seu a la tra

ducció d'una dansa macabra francesa en la qual desfilen davant la mort diversos estaments socials de 
la Catalunya del segle XV, entre els quals hi ha l'apotecari que refusa la invitació d 'entrar a la dansa. 
Per la lectura d'aquestes estrofes sabem quins preparats feia: 
"[La Mort a l 'apotecanl 
Veniu, veniu, en Potecari: 
no pensàs en tan gran ballada? 
Ueixau cristilis, receptari: 
vostra botiga s'és plegada 
e roba enventariada. 
Preneu dansar a la francesa 
ab aquesta bella sonada. 
Lo qui bé mor ni té contesa. 
Respon l'Apotecari 
Desplau-me lleixar la botiga, 
torrons, pebre, mel e pirnentes. 
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d'alguns d'aquests reculls és un repertori medieval, que copien, adapten i trans
formen fins ben entrat el segle XVIII. Ens referim al Llibre de cone.xenses de spe
cies e de drogues e de aiustaments de pessos, canes e massures de diverses 
terres.24 Un altre text important és el Concordie apotbecariorum (Barcelona, 
1511), un receptari molt important que inclou la confecció de pólvores, aixa
rops, píndoles, coHiris, ungüents i cerats, emplastres i olis. En aquests prepa
rats medicamentosos hi entren moltes de les herbes, vegetals, minerals, olis que 
posseïen els adroguers i els especiers. Del segle XVII hi ha un altre text molt 
important que permet conèixer com es confeccionaven medicaments artesans, 
el Pharmacopea Cathalana sive Antidotarium Barcinonense (1686) de Joan 
d'Alòs, catedràtic de l'Estudi General de Barcelona. Inclou 457 receptes sobre 
xarops, conserves, pastilles, purgants, olis, ungüents, cerats, etc., en moltes de 
les quals intervenia el vi en la confecció de líquids, o bé la mel per tal de donar
los una flaire aromàtica. El món de l'adrogueria és, doncs, molt ampli. La dona 
no en tenia prou de ser bella, sinó que havia de posar-s'hi. Bernat Metge, Jaume 
Roig i tota la literatura moral de l'època donen compte dels cosmètics i maqui
llatges a partir de matèries primeres del món de l'adrogueria i la farmacopea. 
Per exemple, els cercles dels ulls s'ennegrien amb antimoni i carbó refinat.25 

Els adroguers i especiaires també preparaven neules. Llegim a l'Anuari de 
l1nstitut d 'Estudis CatalarzSú corresponent als anys 1911-1912 que el Museu 
Episcopal de Vic va adquirir dos neulers o motllos de coure neules, que s'usa
ven en les celebracions de determinades funcions litúrgiques. Un és del segle 
XIV, i porta la llegenda 10 SON DEN RAMON GAVELA, ESPECIAIRE DE PER
PENJA; i el segon és un neuler francès que duu la inscripció: CREINTE DE DIEU 
SEURS TOTE CHOZE, 1599. 

Ja en el segle XVI, en les cartes que Estefania de Requesens escriu a la seva 
mare, a les quals hem al· Judit en parlar de rebosteria, hi sovintegen les deman
des de receptes i fórmules magistrals per a diferents usos, que la filla demana 
que siguin preparades per adroguers i apotecaris catalans. En una de 1535 
escriu el següent: 

Per què m'est ta enemiga? 
En açò molt me descontentes. 
Parents, amics e les parentes 
ja es parteixen tots los meus mobles. 
Les coses del món tu destentes: 
com pensem viure, ploren pobles."(44). 
(Pep BALSELOBRE, L'apotecari en la literatura catalana antiga, Col·legi de Farmacèutics de Girona. 
25 anys de la inaguració de l'actual seu 1972-1997 1997, pàg. ). 
24.- Ms. de la Biblioteca Universitària de Barcelona, sig. 21-3-9. 
25.- Paulilo IRADIEL, Ten ir cura del cos, tenir cura de la imatge. Els paradigmes de la bellesa feme
nina a la València de la Baixa Edat Mitjana, "Debats", 16, València, juny 1986. 
26.- Barcelona, 1913, pàg. 705. 
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"L'emperatriç vol assajar una recepta que té d'un oli per a fer tomar los guants 
groscs (sic) [. . .) Suplique a vostre senyoria lo mane fer conforme a la recepta que 
serà ab aquesta, i que sia l'oli de taronger fet a posta L..frambé nostra Sa Majestat 
tenir gana d'aigua de murtra i de mosqueta (gessamí], si vostre senyoria me'n pot 
fer, mercè seria molt gran, que, puix mos serveis par li són acceptes, voldria-la ser
vir en tot lo que pogués. L'aigua mesclada i aigua nafa [elaborada amb flor de taron
ger] que vostra senyoria me féu mercè l'any passat m'ha fet molta honra i socors .. [ ... ] 
També m'ha molt pregada una d'estes senyores portugueses, que és molt amiga 
mia, li fes portar un bon pot d'ingüent cetrí que sia molt bo i del més fresc que's 
puga haver; ha de ser molt blanc i blanet i que no hi haja argent ni solimany." U'ar
gent blanc mesclat amb solimany servia a les dones com a cosmètic]. 

En una altra carta de 1535, quan Estefania està prenyada, a punt de parir, 
demana a la seva mare que li faci enviar les pòcimes següents: 

"Bese les mans de vostra senyoria per les aigües i mel que'm té aparellada . 
Suplique la m'envie algun pot d'escorça i de llengua bovina [planta herbàcia] 
que n'hauré de menester per a mestres seré partera. Ací dubte que puga trobar 
greix de guatla i jo trobe-m'hi molt bé per als pits, per ço rebria mercè que d'a
quí me n'enviàs." 

Quan el seu fill ja crescudet tenia tos, Estefania li preparava un xarop casolà. Així 
ho explica a la seva mare: "I cada semana li donava a aquell angelet una volta de 
xarop que acostume i dos voltets d'oli amb sucre, com vostra senyoria m'havia escrit." 

Fins i tot la preparació d'algunes substàncies aromàtiques servia per dissi
mular la putrefacció dels cossos. Un apunt en el Dj_etari de Jeroni Pujades, 
corresponent al dia 27-4-1660, explica que la inquisÚ::ió de Toledo va jutjar Fray 
Francisco García Calderon, de la secta dels alumbrados, perquè entre altres 
malifetes volia convertir en beata una dona morta que no tenia aptituds per ser
ho. Per tal que fes olor a santa va amagar entre el cos de la difunta fragàncies 
aromàtiques: "Y porgue no diesse mal olor le puso muchas olores de secreto 
aromatico en diferentes partes de su cuerpo." 

El1656 l'ajuntament de Catarroja compra verí que bullien amb el cereal per 
matar els pardals que assolaven les collites: "Pagà per una lliura y micha de 
arcènit per a bullir el forment per a els pardals, once sous y mich." 

Molts de licors es feien a base d'essències. En el licor rosa s'hi posaven 30 
grams de cotxinilla, 7 d'alum i 7 de crémor tàrtar. La cotxinilla és un insecte, la 
femella del qual és de color vermell fosc. Reduïda a polsim era una matèria 
colorant que encara s'utilitzava al segle XIX. L'almesc era una substància odo
rífica utilitzada en perfumeria, i en medicina com a espasmòdic. El bàlsam del 
Perú era un líquid espès que semblava vainilla. El benjuí era el bàlsam d'un 
arbre que tenia aplicacions en la perfumeria. El cardamom era una planta usada 
com a digestiva, diürètica i antiasmàtica. 

En la Crònica de Jeroni del Real (1626-1683), editada per Joan Busquets el 
1994, llegim una preparat que feien en aquella època per desinfectar les cases, 
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quan a les ciutats hi havia signe de pesta. Els adroguers preparaven unes pól
vores que es llençaven al foc. El text Materials que entran en los perfums per a 
purificar las casas y robas diu que es componien, segons la quantitat de foc, 
de "primo vitriol, tres lliures; sal nitre tres lliures; rasina de pi, tres lliuras; mirra, 
tres lliuras; alum de rocha, una lliura; arsènit blanch, vuyt onsas ... ". 

Les espècies, que eren molt cobejades, venien la majoria d'Orient. En el 
Dietari de Jeroni Pujades27 llegim que per haver-se declarat la pesta a la ciutat 
comtal, no deixen descarregar un vaixell provinent d'Alexandria. Durant el mes 
de setembre de 1630, per temor al contagi , el cremen al mar: "Per manament 
del virrey cremaren en la mar una barca o vaixell gros, carregat de aromas o 
espècies ... deyan partia de Alexandria d'Egipte. Diu valia més que quaranta mil 
escuts lo que aportava." 

Hi havia també molts remeis casolans fets d'herbes, fruits, arrels, líquids, 
receptaris tecnològics, mèdics i botànics que resumeixen experiències diverses. 
Són tradicions aïllades que s'haurien d'inventariar.28 

En el Memorial de la botiga de Farriol Serra, apotecari, 29 de final del segle 
XVII, hi trobem preparats d'aixarops, aigües, olis, emplastres, ungüents i altres 
confeccions. Les fórmules d'algunes, com ara els xarops de menta amb mel, de 
gínjol, de ponsem, de xicòria, de codony i d'altres vegetals, com l'endívia, 
també eren patrimoni dels adroguers. En aquest llibre mestre hi ha consignats 
amb preus i quantitats els sucs servits, fets de llimó, codony, mores, agràs, 
magrana agra, etc. 

Apèndix 
M'he permès transcriure una sèrie escollida de productes diversos que es 

venien en una farmàcia gironina del segle XVI. 30 En l'establiment de Josep 
Sobirà, situat a la "Plaça de les Cols", hom podia comprar espècies, confitures, 
sucres, arròs, bescuits, xarops, pastes de sopa, confits, torrons, neules, peix 
confitat, etc. Hem de pensar també que en aquest inventari hi hagi barrejats 
alguns productes de consum propi amb els que estaven a la venda a la botiga. 

"-Ítem, quatorze Hures de gingibre, vint Hures de nous moscades, 
- sinch liuras suera cordellat, dotze liuras y mitja sucre candi, 
- nou Hures y mitja de condonyat 
- diset capses de codonyat 
- sinch Hures y mija de q¡rabasat 

27.- A cura de Josep Maria CASAS HOMS, Fundació Vives Casajuana, Barcelona, N , 1976, pàgs. 239-240. 
28.- Vegeu per exemple el treball de jordi MIR i PARACHE, Remeis per a Ja curació d'animals segons 
un manuscrit pallarès del segle xvm, "Collegats", Centre d'Estudis del Pallars, vol. V, 1992, pàgs. 57-70. 

29.- AMG, rv.s., lligall 6, s/f. 
30.- Enric MIRAMBELL BELLOC i josep M. PLA DALMAU, Una jarmacia gerundense del sigla XVI, 
"Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Gerona", vol. III, 1980, pàgs. 53 i ss. 
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- Una saca dos quintas y mix de arròs trancat 
- Ítem, una gerra envernissada plena de bescuyt y bescutelles( remullats 

amb sucre]. 
- Un cofret xich dins lo qual foren trobades mil neulas de suera 
- Sis gerretes xiques ab confitures 
- Ítem, tres Hures de axarobs de menta 
- Ítem, una Hura de axarob de codony 
- Ítem, dos lliures de regalície 
- Ítem, una Hura de gingibra 
- Ítem, sinch pots de vidre mijansers plens de confits 
- Ítem, una bornieta ab quatre lliures de confits 
- Ítem. dos gerros ab dos ansas envernisades plenes entre torrons picats y 

pinyonada. 
- Ítem, altre gerra rodona plena de torrons enters 
- Ítem, dos mados de fer torrons bons 
- Ítem, un caxó gran ple de fideus 
- mija coxinera de farina de arròs 
- mija coxinera de farina de sèmola 
- Ítem, dos barrils xichs plens de sardines 
- Ítem, un barril gran mix de verats 
- Ítem, sis barrils xichs de tenir sardina buyts bons 
- Ítem, un tinyeU de tunyina 
- Ítem, un tonyell de tunyina 
- Ítem, un barril per tenir sardinas bo buyt 
- Ítem, dues botes quiscuna de tinensa de quatre bótas bonas plenas de 

vi vermell. 
- Ítem, dos gerras de terra envernissades la una de ayguarràs l'altre de 

ayguardent no del tot mitjas. 
- Ítem, dos naulés de pasta mijansers 
- Ítem, uns altres naulés dolens 
- Primo tres ronas disanou lliures de sucre de pa petit 
- Ítem, mix quintar de suera també de pa petit 
- Ítem, mix quintar y dos Hures de pebra lo qual sia dins de un sach ja dolent 
- Ítem, deu Hures de suera 
- Ítem, una gerreta xicha de terra plena de prunas secas 
- Ítem, una gerreta xicha de terra ab orellanes 
- Ítem, onze lliures de croca de llevant la qual sta dins una capsa bona 
- Ítem, un capolador y tallador de botifarras de fusta bons 
- Ítem, un canter petit ple de mel. Tota dita mel és fina 
- Ítem, altre cantir mix de tarongins confitats 
- Ítem, altre canter de terra mix de nou confitades 
- Ítem, tres lliures de theniana" 
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LA LLUM DE L'OLr 

"Oiivos de Cadaqués, ¡qué maravilla! 
¡Cuerpo barroco y alma gris!" 

f. GARciA LORCA 

SENS DUBTE UN DELS TRETS QUE MÉS IDENTIFIQUEN L'AliMENTACIÓ MEDITERRÀNIA ÉS L'úS 

de l'oli d'oliva, juntament amb el consum de vi i de blat. Oli i olivera són part 
fonamental de la vida i del nostre paisatge, i cartografien bona part de l'agri
cultura del Mediterrani. Seguim una tradició secular que hem heretat de les cul
tures del nostre entorn, incloses la jueva i l'aràbiga. 

Vinya i oliverar són sinònims de civilització. Els grecs van ser els primers 
que amb l'oli assaonaven peixos i llegums. Més tard els romans el van introduir 
a les viles costaneres de la península ibèrica. 

Les antigues constitucions de Pau i Treva castigaven amb severitat la gent 
que per guerres o disputes incendiaven olivars, perquè l'olivera era considerat 
un arbre emblemàtic, molt preuat. A l'època medieval Catalunya produïa prin
cipalment oli al pla d'Urgell i al Baix Empordà. Ben sovint el trobem en el paga
ment de censos/ i en els apunts de transports de mercaderies, com per exem-

1.- Glòria BALIU, Cuina de d 'oli d'oliva, Editòrial Pòrtic, Barcelona, 1998. jaume CIURANA I LLORENÇ 
TORRADO, Els olis a Catalunya i la seva cuina, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat 
de Catalunya, 1981. DD. AA. , L'Alimentació mediterrània, Proa, Barcelona, 1996. josep ROURA, Memoria 
sobre los vinos y su destilación y sobre los aceifes, Barcelona, lmprenta de]. Oliveras y Gavarró, 1839. 
AHAG: Xl.3. Comerç. Abastaments. Revenedors. Lligall 1. Estadística amb els preus de l'oli durant els 
segles XVII i xvm. 
2.- El 20 de desembre de 1439 "Fr. Marcos de Socarrats, prior de Ridaura, estableix a Pere Gamell un 
camp d'oliveres amb un cens d 'un cortó i mig d 'oli net, boy clar y lo cortó a masura de Bàscara." (F. 
MONSALVAl)E, Colección dip/omatica del Condado de Besalú, vol. XIH, Olot, 1906, pàg. 421-422). 
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ple a Begur.3 El de les comarques tarragonines es reservava per al consum exte
rior. El geògraf Pere Gil afirmava: 

"És Jo oli de Cathaluña generalment molt bo; y millor que no lo de Mallorca, 
perquè és més clar, més lleuger y més saboros; y lo oli del Camp de Tarragona 
té fama de ser del més delicat y excel·lent de tota Cathaluña."• 

Una riquesa simbòlica 
Quan, després del Diluvi Universal, el colom va tornar a l'arca de Noè amb 

un brot d 'olivera al bec (Gènesi, IX, 9), podem dir que comença la història de 
l'agricultura , i alhora l'olivera esdevé un arbre bíblic. El conreu de l'olivera va 
tenir des de molt antic un significat ritual perquè, a molts pobles de la medi
terrània i del Pròxim Orient, l'oli servia per il·luminar, s'emprava com a medi
cament i s'introduí en els ritus sagrats del baptisme i de la mort. D'aquí que 
moltes abadies, esglésies i monestirs afavorissin el seu conreu. 

En molts monestirs catalans el prior descarregava en el cellerer la competèn
cia per comprar-lo i pagar-lo puntualment. Al segle XV, en la canònica agustinia
na de Santa Maria de Roca-rossa, del municipi de Tordera, al Maresme, el prior 
tenia l'obligació de donar cada divendres de l'any a cadascun dels canonges una 
escudella de cols o d'altre cuinat, cuit amb oli i sal. En les ordinacions sobre el 
menjar dels monjos del monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols hi trobem les 
ayades, un allioli que servia per acompanyar molts menjars de carn i peix. L'abat 
tenia l'obligació de procurar als religiosos de la seva comunitat l'oli millor. 

De l'Hospital de Santa Caterina de Girona ens ha pervingut una norma de 1736 
sobre la despesa i control de l'oli en aquest establiment benèfic, oli que servia per 
cuinar, per a l'apotecari , la infermeria i també per fer cremar les llànties de les 
"cambra das". Aquesta Ordinació feta en lo any 1736 del modo y forma que deu la 
dispensera distribuir lo oli en los discurs del any ... de averse experimentat se come
tian grans desordes en lo consum de dit oli' regula en un calendari la quantitat d'oli 
que la "dispensera" ha de facilitar a la cuinera durant l'any. La norma contempla 
algunes excepcions. Si alguna prenyada necessitava cremar llum tota la nit s'ex
posava el cas aJ prior perquè si ho creia necessari li donés l'oli que es gastava de 
més. Si durant l'any hi ha més dies de peix dels normals, per força augmenta el 
consum d'oli per fregir-lo: "Ítem donarà dita dispensera a dita cuinera sempre y 
quant entre any se trobe una semana en la qual a més del divendres y dissapte 

3.- "Ítem tinch pagat a Pera Pi y Vemós per treS bóras de ol·li a dessasset liuras la bóta a bon comta, com 

consta ab son albarà dit Pere Vemós per aportar a Pals per lo mes de desembra 44 lliuras. Ítem per una dieta 
de aportar una bota de ol-li a Pals ... Ítem a pagat lo sobradit per dos bóras de ol·li a Perd Vermania per por
tar a Pals, a dessavuit lliuras la bóta .. .. 36lliuras.'" Ar.xiu Històric de Begur. Comptes 2.2.2. (1673-1772), 137v. 
4.- Pere GIL, Geografia de Catalunya. A cura de josep Iglésies, Barcelona, Quaderns de Geografia , 

r, 1949, pàg. 243. 
5.- Arxiu Històric Comarcal de Girona, Capsa 142, núm. 733. llibre d 'ordinacions, foli solt. 
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[dies d'abstinència] y age dos dias de peix a més del oli que aurà donat en son 
respective temphs menos en la Quaresma li donarà una mesura y mitja d'oli." 

Greixos i olis 
No hi ha encara un mapa deftnit que expliqui l'adopció de l'oli d'oliva i dels 

greixos animals en el menjar, fins i tot en els països mediterranis. No existeix un 
model pur que divideixi Europa entre un nord consumidor de greixos animals, i un 
sud d'oli d'oliva. L'historiador Prim Bertran va comprovar que al segle XIV els pobres 
de la Pia Almoina de lleida menjaven plats cuinats exclusivament amb oli d'oliva, 
però aquest és un document aïllat. En temps quaresmals, quan la gent menjava 
magre, s'imposa l'oli d'oliva, però passada la interdicció sembla que la gent tomava 
als greixos animals, segurament perquè eren més fàcils i barats d'obtenir. Com que 
el porc era l'aliment principal, el llard i la cansalada obtinguda servien també per 
fregir. Per tal d'arribar a conclusions segures, hauríem de catalogar tots els nostres 
receptaris, mirar recepta per recepta, i establir-ne la proporció en els plats, salses, 
sofregits, etc. Pel que fa als nombrosos receptaris de pastisseria que ens han per
vingut, mai no s'ha estudiat si les receptes són treballades amb greixos vegetals o 
animals. L'investigador francès]. L. Flandrin,6 que va analitzar els llibres de cuina ita
lians, va adonar-se que l'oli d 'oliva només era present en un nombre molt petit de 
receptes. Jo n 'he mirat algunes dels Avisos, y Instruccions per lo principiant Cuyner,7 
del segle XVIII, i m'he fJ.X.at que no hi ha un criteri establert en la utilització de grei
xos i olis. Aquest cuiner franciscà fregeix l'estofat amb mantega de porc (sic), sofre
geix la carn del farcit amb daus de cansalada o llard, etc. Gairebé tots els rostits, com 
es feia ftns fa quatre dies, són cuinats amb ''calsalada". L'oli és exclusiu dels plats de 
peix, per bé que indica que el sofregit --com el de la llagosta farcida- es pot fer 
amb oli o mantega. El caputxí Fra Sever d'Olot, en el /Jibre de l'art de Quynar,8 

també del segle XVIII, sosté un criteri semblant al del seu homònim dels Avisos. En 
una recepta sobre brunyols aconsella que "si tens mantega, n'hi posaràs en comta 
de oli." la majoria de plats de carn són cuinats amb llard. En el receptari Guisados 
Barios. Quadern de cuina de 1831,9 l'ús de l'oli d'oliva se cenyeix als dies d'abs
tinència i a la cuina del peix. la resta dels plats, tots són cuinats amb llard. Com va 
deixar escrit una vegada Néstor Lujan, "pretendre que la cuina catalana és tan sols 
una cuina d 'oli, de peix i d'amanides és, a més d'una inexactitud, una ingratitud cab
dal i absoluta ... I quan la cuina catalana ha deixat el greix de llard per fregir les mon
getes o per rostir un pollastre, ha perdut enterament la seva gràcia."10 

6.- Le goút et la nécessité: sur l'usage des graisses dans les cuisines d 'Europe occidentale (XJV-XVI/Ie 

slècle), "Annales E.S.C., París, 1983, vol. 38, núm. 2. 
7.- A cura d'Isabel JUNCOSA, Akribos Edicions, Barcelona, 1988. 
8.- Edició a cura de jaume BARRACHINA. Edicions de la Biblioteca del Palau de Peralada, 1982. 
9.- Edició a cura de Pere ALCOVÉ, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1987. 
10.- El menjar, Dopesa, Barcelona, 1979, pàg. 98. 
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Aquest or líquid 
Si la cuina és el canú a seguir per perfeccionar l'alimentació, l'oli o els olis, en 

plural, hi tenen un paper molt important L'oli, que sempre ha estat un bé escàs, l'u
sem des de molt antic per fregir, amanir o confitar, ja que potenàa i comunica sabor 
i aroma als menjars. Quan escassejava el greix del porc o el llard el substittüa, ja fos 
per coure ous o per tractar els vegetals. Antigament l'oli es reservava per al peix i les 
amanides; el llard, per a les patates o llegums. La combinació de llard i oli servia per 
als rostits. Les mestresSes de casa fonien una cullerada de greix a la cassola, i talla
ven daus de cansalada per passar segons quins aliments per la paella. L'oli lubrifica 
les amanides, relliga les maioneses, reforça la massa de pa que els flequers posen a 
coure i corona les sopes d'un raig reial, en paraules de Jordi Pere Cerdà. Com que 
tots els olis són distints" els apreciem pel seu color, olor aspre i aptitud culinària. A 
mi m'agraden aquells olis verds, fruitats, densos i lliscants obtinguts d 'olives madures, 
tal com reclamava Miquel Agustí en el llibre dels secrets d 'agricuiturd2 (1617), quan 
explica els secrets de l'oliver. Hi ha qui diu, però, que l'oli millor és aquell que no té 
sabor. Les sopes escaldades, els bullits, les verdures, tot demana el seu oli. No hi ha 
com un oli cru per al pa amb oli i sal o sucre, i per al pa amb tomàquet. 

Deixem per als nutròlegs i dietistes tot el que l'oli d'oliva representa per 
alentir el procés d'envelliment i de protecció contra les malalties coronàries que 
ens provoca la vida estressada i la dispersió angoixant de la societat moderna. 
L'oli d 'oliva verge prevé malalties cardiovasculars, i ens lubrifica contra una vida 
exterior massa aspra. 

Apèndix 
"Ordinatió sobre los revenadors de oli de 15723 

Oiau tothom generalment que us notifica e us fa saber lo honorable mossèn 
Raphael Agullana, ciutadà y mostasaft de Gerona, de part de la sacra catholica 
y real majestat a requesta e ordinació dels honorables jurats de la dita ciutat 
com los dits honorables jurats han feta la ordinació seguent: 

"Los honorables jurats de la ciutat de Gerona ordonen que de ci al devant 
ningun revanador ne revenadora de olis de la present ciutat de Gerona no gos 
ne presumescha vendra oli a gros ni a manut a persona alguna ningun dia de 
mercat que no sia passat mig dia sots pena de XXX 11. a quiscun e per quiscu
na vegada divididora en tres parts iguals, la huna part al official fahent la exe
cució, l'altra part al acusador y la restant terça part a la capella de la casa del 
Consell de la present ciutat de Gerona ." 

11.- En l'arrendament de la gavella de l'oli del castell de Palafrugell de 16 de gener de 1783, el mun
cipi imposa a l'arrendador, entre altres clàusules, "que haurà de tenir la gavella ben provehida de bon 
oli, net y clar durant dit arrendament." (AHP, secció 1.2.2. Actes d'arrendament). 
12.- Vegeu el cap. V del llibre segon, Com se fa lo oli de la oliva, fo!. 110 i ss. 
13.- AHAG.I.4.3.2. Lligall 2. libre del mostessaf de la ciutat de Gerona. 
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UNA ENGRUNA DE PA) 

"De Déu no.s deu nuyll hom maraveyllar 
can fa del pa carn ver', e del vi, sane" 

CERVERÍ DE GIRONA 

LA HISTÒRIA ENS EXPUCA QUE EL PA, DERIVAT DEL CONREU DELS CEREALS, FOU UN AUMENT 

nascut al Neolític. El descobriment del foc permeté la seva cocció donant forma 
a unes rudimentàries coques, dures com les pedres. Els cereals també es coïen 
un cop aixafats en un morter o bé barrejats amb aigua o llet. L'arqueologia ens 
ha mostrat que des de l'inici de la humanitat s'aprofitava el blat (Triticum vul
gare), del qual es podia treure pa. En el context de les civilitzacions el conreu 
del blat, el moldre la farina i la fabricació del pa marquen una alternativa 
sedentària en la vida de l'home. Durant el Neolític, el conreu dels cereals va 
permetre un augment de la població. De sempre, des del bressol a la tomba, 

1.- Prim BERTRAN, L'assortiment del pa a Cardona 0379), "Cardoner", 2, 1985, pàgs. 119-124. José 
Carles CAPEL, El pan nuestro, R&B, Sant Sebastià, 1997. Françoise DESPORTES, Le pain au Moyen Age, 
París, O Orban, 1987. Agustí DURAN SANPERE, Breve historia del pan en Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, "Divulgación Històrica", vol. IX, 1959, pàgs. 156-169. Javier ESCALERA i Antonio VILLEGAS, 
Molinos y panaderías tradicionales, Editora Nacional, Madrid, 1983. Ramon GARRABOU, El conreu del 
blat, "L'Avenç", 29, juliol-agost, 1980, pàgs. 52-59. Néstor LUJAN, Historia del pan, "Historia y Vida", 
extra/9, Barcelona, 1968, pàgs. 73-80. Ramon LLONGARlU, Un any a pagès, Uibres de Batet, Olot, 1995, 
66 i ss. [Elaboració del pa de pagès). Enric MliT I REMOLA, Sociologia urbana. Olot, els anys vint i tren
ta, Edicions El Bassegoda, O lot, 1991, pàgs. 96-98. Xavier SORN! I ESTEVA, Santa Coloma de FameT! en 

temps de Ferran VI. Aportació documental, "Quaderns de la Selva", 4, 1991, pàgs. 191 i ss. [Aporta docu
mentació per la qual sabem que el 31 d'octubre de 1750 a un forner colomenc li prohibeixen pastar pa 
i "vizcochos finos y ordinarios.", 1931. josep VALLS, El primer pa, "Punt Diari", Diumenge 10-1-1988. 



410---------- LES LITÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES 

ha estat un producte essencial i bàsic. Fins i tot el deixaven els testadors per
què es repartís entre els pobres que anessin a la cerimònia de l'enterrament, en 
les deixes testamentàries a les vídues; també fou un component bàsic en la 
dieta monàstica. Segons la regla de Sant Benet, a les congregacions benedicti
nes se'ls donava una lliura de pa tant si es feia un àpat com si se'n feien dos. 
Des de la Baixa Edat Mitjana fins a la fi del segle XVII la importància dels cere
als en la dieta mediterrània ha estat importantíssima. No és estrany que la pro
ducció de blat i altres cereals panificables la trobem documentada arreu en 
forma de reglamentació, a través dels preus, qualitats, composició, etc. A 
Catalunya, l'Empordà, la zona del Camp de Tarragona i del Pla d 'Urgell n'eren 
les zones productores. En èpoques de crisi s'importava de l'Aragó, Castella, 
Llenguadoc, Sicília, etc. 

El pa s'elaborava amb diversos cereals. Hi havia pa blanc, ros, d'ordi, aquest 
darrer més a l'abast de la pagesia, segons sabem pels documents testamentaris. 
En la Crònica de Pere el Cerimoniós s'hi esmenta un pa fet d'arròs. Pella i Forgas 
explica a la Historia del Ampurddn com el senyor del terme donava al pagès, 
com a pagament pel dia que treballava per a ell, pa de civada. El 1407 el sen
yor en fa lliurament al seu vassall en la diada de la batuda, com a prestació per
sonal. El pa blanc donava un significat social, més que no pas nutritiu. Menjar 
pa blanc era considerat un signe de noblesa. Balari ho comenta en Orígenes his
tóricos de Catalunyd: comedere panem fru menti et equitare reputatur honor et 
status. En el règim alimentari dels monestirs es parla sovint del "panem pulch
rum", de primera qualitat, de farina passada pel sedàs, i ben pastat. En una 
sentència arbitral del 3 de maç de 1403 sobre la manutenció dels canonges de 
la canònica agustiniana de Roca Rossa, que pertanyia a la diòcesi gironina, el 
prior Guillem de Roca té l'obligació de donar-los pa bell, blanc i fresc: 

"Ítem prononciu e declar que lo dit honrat prior e los dits seus successors 
haien e sien tanguts fer pastar e donar als dits canonges pan de forment cano
nical, bell o blanch e fresch, ço és cuyt dos dies quescuna sepmana, donant als 
dits canonges del dit pan rectió acustumada e cotidiana, la qual és tot jorn, a 
quescun dels dits canonges tambén presents con esdevenidors, trenta tres 
onzes de pan cuyt, també en dejunis con en altres dies de tot l'any em per tos
temps. E en quescun dia del cap de quescun mes del any, lo dit honrat prior 
haia a doblar a quescun dels dits canonges la dita recció de pan, en axí que, 
en lo davant dit dia, sia saxanta-sis onzes de pan cuyt."' 

En època medieval el blat -el pa- equivalia a la meitat de la dieta de la 
vida d 'un home, amb un preu sempre osciHant per les males collites, guerres, 
transports , etc. El pa servia d'improvisada forquilla, i absorbia les salses i els 
sucs. Ajudava a portar la carn a la boca, i s'usava per netejar el plat. El com-

2.- Barcelona, Tipografia J. Jepús, 1899, pàg. 596. 
3.- josep Maria PONS I GURI, El cartoral de Roca rossa, Fundació Noguera, Barcelona, 1984, pàg. 381 . 
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panatge que hom menjava a mig matí, o per berenar, era pa acompanyat de 
formatge, peix salat, cansalada, etc. Eiximenis recorda que "hi ha menjar en 
olla, en ast en caçola o en pa." 

Amb la farina es pastaven flaones, neules, fogasses i bescuits. Amb la sèmo
la de cereals es feia bullir l'olla. A la majoria de ciutats i pobles el pa es pasta
va a casa i llavors es duia al forn local. Les masies aïllades disposaven de forn 
propi. D'aquí la importància dels moliners, forners i flaquers en el teixit urbà 
de les ciutats. Els segons eren responsables dels forns comunals en els quals 
coïen el pa, coques, flaones , fogasses , carn, peix i aus que els particulars havien 
pastat o preparat. A Barcelona es quedaven un pa de cada vint que fornejaven. 
En deien "pa de puja". Els flequers eren els veritables industrials que feien el 
producte des del començament al final. Aquestes són algunes de les ordina
cions sobre el forn medieval de Blanes: 

"Per semblant és ordenat y statuyt que les panades de carn o de peix o de 
flaons e bascutelles, cassoles o graxoneras, e tals semblants coses, sian liberta
des a quiscun de dita universitat. "' 

Com que el pa era l'aliment bàsic, a l'època medieval, els forns públics o 
adquirits a través de privilegis o arrendaments; concedits pel rei o la Batllia 
General eren un bon negoci. Els Bell-lloc de Girona aconsegueixen el permís per 
explotar-ne un per " ... coure e fer coure qualsevol pans, anades, flahons , casola
des, viandes, així vostres com d'altres qualsevols persones, prenent e reebent d'a
quen semblant pugue o dret puge, com en los altres forn de la dita ciutat, per 
semblants coses és acustumat.. .. "6 Encara al segle XVIII el pa i els seus derivats 
són molt importants en els arrendaments dels serveis municipals i senyorials. A 
totes les viles i pobles de Catalunya trobem una legislació molt exhaustiva per 
arrendar la fleca, que ens dóna clarícies sobre els tipus de pa i qualitats que hi a 
la venda . En aquests sistemes monopolístics, entre els quals trobem també el de 
la taverna i l'hostal, els arrendaments van convertir molts pagesos en petits neg<r 
ciants, ja que hi invertien els seus diners. Fou la base, entre d'altres factors, de 
l'increment de riquesa a la Catalunya de la segona meitat del segle XVIII. 

Els problemes de subsistències que afecten Catalunya durant els segles XIII i 
XIV aprofundeixen encara més les diferències entre classes socials. Quan el camp 
no té res per oferir, les ciutats es converteixen en el refugi de captaires i roda-

4.- josep M. PONS I GURI, llibre de la Universitat de la vila de Blanes, Ajumament, 1969. 
5.- Al segle XIII els comtes del Comtat d'Empúries tutelaven els forns. L'estudiós d'aquests privilegis 
parla d'una mena de dret fomàtic: "1223. LXXXVI. Forns nos poden llogar ni arrendar, sinó que se han 
de manar per lo compte, y que per so haja de tenir paladars o fomés llogats, los quals no pugan pen
dre ninguna faena , y que totes les fleques hajan de pagar de sine sous de pa de forment, una malla al 
forner o al compte per puja de dit pa. Bassas: dret fomàtic. Els comtes arrendaven els forns. Andreu 
BASSAS, Els privilegis de Castelló t del Comtat d'Empúries, "EUC", vol. VIII, 1914, pàgs. 275-6. 
6.- josep FERNÀNDEZ I TRABAL, Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533, 
Ajuntament de Girona - Abadia de Montserrat, pàg. 388. 
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mons. L'augment de les tensions i l'aparició de pobres i desvalguts a les viles i 
ciutats obliguen les autoritats municipals i eclesiàstiques a la creació de les 
Almoines del Pa7 i altres centres assistencials i benèfics per a desvalguts i malalts, 
com el bací dels pobres vergonyants, fundacions hospitalàries, etc. A Barcelona, 
la institució de l'Almoina ja funcionava des del segle XII. Durant set mesos a l'any 
els pobres podien recollir el seu pa de forment i ordi, ja que tot depenia de les 
collites. Entre 1376 i 1377 la distribució del pa a l'Almoina de Girona és d'apro
ximadament 44.000 pans, i 35.000 entre 1377-78. Durant l'any 1347-1348 la ració 
seria d'uns 200 grams de pa, i gairebé un quart de quilo entre 1376-1377, ració 
que satisfeia la quarta part de les necessitats calòriques d'un adult.8 

A Olot la trobem documentada a final del segle XIV. El1429, a Anglès, fun
cionava l'almoina del cortó [crostó). "En los dias 1, 2, 3 de maitg se celebra quis
cun dia en la capella de St. Miquel un offici, y en la porta de dita capella, se 
dona una almoina anomenada lo Cartó. "9 Com que el pa era l'aliment bàsic de 
la massa camperola alguns laics benestants representatius d'una burgesia emer
gent, eclesiàstics i autoritats busquen la manera de fer treballar el patrimoni per 
tal d'aconseguir diners per comprar blat i altres queviures de primera necessitat. 

A Girona, Arnau d'Escala va fundar l'almoina del pa el 1228, en unes cases 
que posseïa. Va comprar els productes del delme que el bisbe percebia de les 
parròquies de Marenyà, Santa Uogaia del Terri i Estanyol, que donaven blat, 
ordi i civada per a la fabricació de pa. En treia dues quarteres, 160 litres de gra 
suficients per donar pa des del dimecres de Cendra fins Pentecosta. 10 

Les nombroses referències al consum del pa arriben fins als nostres dies. En 
donem un petit bocí. Miquel Agustí, autor del Llibre de Secrets d'Agricultura 
(1617), dedica algunes pàgines al "modo de coure, y conservar" el pa. Comença 
el capítol amb una asseveració digna de recordar: "És cosa molt certa que lo pa 
té lo primer lloc entre totes les coses que donen nutriment al home." Quan, a 
la fi del XVIII, el funcionari Francisco de Zamora visita Torroella de Montgí 
observa que és pràctica general que la gent posi els pans a assecar al sol: 

"En Torruella no hay leña, y ponen el pan a secar en las ventanas, cuya 
practica es general en Catalunya." 11 

7.- Uegim aquesta nota de 2 d'abril de 1498: "los que cascun jorn se posen en la porta de la almoy
na del pa de la seu de Gerona la hora que.s dona lo quartó e aquí de paraula e de fet se fan molts 
desordens e diuen e fan moltes desonestats ... " (Julian de CHÍA, La festividad del Corpus de Gerona, 
Gerona, Imprenta y Librería de Paciano Torres, 1895, pàg. 151). Sobre el menjar dels pobres assistits, 
vegeu també el treball de Rosa LLUCH BRAMON Els manuals de comptes de l'Almoina del Pa de la Seu 
de Girona: menjar de pabordes i pa de pobres dins "MACSA", pàgs. 567-581. 
8.- Christian GUILLERÉ, Diner, poder i societat a la Girona del segle XlY, Ajuntament de Girona, 1984, 
pàgs 191, ss. 
9.- Ramon VINYES, Anglès. Notes històriques, Editorial Montblanc-Martín, 1983, pàg. 49. 
10.- Jaume MARQUÈS CASANOVA, La Pia Almoina de/pa deia Seu de Girona, "RdG", 81 , 1977, pàg. 330. 
11.- Diario de los viajes hechos en Cataluña. A cura de R. BOIXAREU, Curial, Barcelona, 1973, pàg. 364. 
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Fam de pa12 

El poeta francès François Villon ens recorda en dos punyents versos del seu 
Testament el problema de la fam, fins al punt de fer sortir el llop del bosc, tema 
aquest que es podria resseguir arreu, ja que s'escampa com una taca d 'oli fins 
la darrera guerra civil espanyola, quan el pa escassejava a les grans ciutats, i als 
masos i cases de pagès la gent en tornava a pastar: 

"Necessité fait gens mesprendre, 
et faim saillir le loup du bais" 
A final del segle XIX, després de moltes èpoques de consums deficitaris, de 

fam i crisis diverses el pa encara representava més del 800Jó dels pressupostos 
d'una família obrera. 

En els diaris del segle XVI de la família Fina13 de Palafrugell podem llegir
hi l'obsessió per recollir una bona collita de cereals, que eren la base de la dieta 
ordinària dels estaments vilatans. Si la sequera o altres calamitats la malmetien, 
aquell any trontollava tota l'economia familiar. Recordem que l'adquisició del 
pa representava gairebé la meitat del pressupost alimentari dia a dia. 

"Memòria del blat. Gran sequera 
En lo mes de gener de l'any sexanta-y-set tornaren sembrà per tot Enpordà 

molt y no nesqueren guayre bé y los housells ne tresgueren de tres parts dues 
dels blats. 

Memòria de l'any MDLXVH [156;;1, que los esplets de la terra eren tan petis 
que en lo mes de fabrer eren tan petís y clars que la primera semmana de marts 
encara no eren acabats de néxer. Ja n'i havia que, sinó molt pochas clapas, no 
vèyeu sinó terrejar, com si fossen guarets , però estaven molt verts y molts sans. 
Y en lo mes de gener ni fabrer no plogué, fins a vint-y-sinch de fabré que plo
gué un escaldot, que resclaren los blats. Y aprés no plogué fms a desset de abril, 
molt poca cossa, que no aguera trevesat uri 1/ensol. Y aprés se passaren grans 
tremontanas qui secavan los esplets, que feia pietat de mirar-los. Tota la terra 
estava posada en fer profassons demamant misericòrdia a Déu. La profasó de 
Gerona anà a Sant Feliu de Guíxols. Y un any, a vint de abril de l'any MDLXl11 
[156;;1, any demunt dit, en lo mes de max, lo dia de Santa Creu vingué la pro
fessó de la Bisbal a Pal-lamós, molt piadossament. Portaven tota la pació: dos 
crucifixos, al bon ladra y mal ladra, los dossa sapòstolls, dexeplinas, vint don
selles o més, totas blancas y en cabells, totas descalsas. Més, y avia àngells" .. . 

Del segle XVII tenim diversos testimonis que indiquen la manca de blat per 
alimentar la població. A Sant Feliu de Guíxols la gent vivia d'herbes i de cargols: 

12.- Massimo MONTANARI, El hambre y la abundancia, Crítica, Barcelona, 1993. Vicente PÉREZ 
MOREDA, Consum deficitari, fam i crisis demogràfiques a l'Espanya dels segles XVII-XIX, "Estudis 

Histò ria Agrària", 5, 1985. 
13.- Edició a cura d'Enric PRAT i Pep VILA. Ajuntament de Palafrugell, 1998. 
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"A 16 de abril de 1606 sen va tenir consell en la vila a effecte de comprar 
blat per provisió de la comunitat perquè hi ha molta necessitat, que és cert y 
ver que la terça part de la vila viu de herbas solas y caragols y són pochs los 
que viuen bé en sas casas y no es troba en tota la vila pa per amor de Déu per 
los pobres, de manera que és llàstima la necessitat que hi ha." 14 

El 1650 les autoritats municipals de Puigcerdà organitzen processons i 
pregàries públiques perquè la sequera malmet les collites, i el poc blat que hi 
ha disponible es paga molt car: 

" ... vingué a pique de perdrerse la anyada que ab prou treball la primavera 
y estiu los molins de Cerdanya no podien moldrer''.. . "Y en dita primavera y 
hagué molta falta de blats ... es cert que moltes persones se avien de perdre de 
fam ... y lo blat anà a tant excessiu preu que per la Cerdanya sen donave nou 
o deu ducats de la càrrega, cosa may vista en esta terra. "15 

Joan Pagès i Pons, en el treball La vila de Ridaura en els segles XVII I XVII/, 16 

aporta el testimoni esfereïdor del capellà de la Pinya: 
"Lo mateix any 1763 y primavera de 1764 y agué gran carestia per tot 

Catalunya y alrras parts de manera que los camins anaven plens de pobres, sens 
trobar caritats perquè molts ab bastant hisenda tenian prou feina acampar per 
faltarlos lo gra ... Lo blat arribà 9 i 10 lliuras la quartera. Lo blat de moro a sis 
lliuras y així matex los demés grams, y si Nostre Senyor no agués provehit ja 
may sa auria vist ni ohit tal misèria perquè tta cosa de menjar y beurer anava a 
un preu excesiu y la major part dels pagesos los faltà gra y se tenia per ditxós 
qui podia saciarse de pa.", 188. 

De Banyoles tenim un altre testimoni coetani que ens indica l'espantosa 
escassetat dels anys 1763-1764. La manca de grans i la carestia de la vida obli
gaven a fer processons i pregàries. La fred i l'aigua de l'hivern de 1764: "matà 
tots los fasols y altres grans de aquell temps .... " Els regidors de la vila hague
ren d'anar comprar blat als pobles veïns: 

"En los mesos de novembre y desembre ja lo blat hanaba a 38 o 40 rals de 
plata la quatera y ab la mateixa alteració y correspondencia de preu tots los 
grans comestibles. "17 

La preocupació de tothom era assegurar-se una collita estable, ja que la fari
na i el pa no faltaven a cap dieta. La producció de cereals estava subjecta a 
molts entrebancs, entre els quals destaquem els factors climàtics, les guerres, les 
pandèmies, etc. 

14.- Eduardo GÓNZALEZ HURTEBISBE, Basquejo histórico de la vil/a de San Feliu de Guíxols, 1905, 

pàg. 121. 
15.- S. GALCERAN VIGUÉ, Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, Fundació Vives Casajuana, 

Barcelona, 1977, pàgs. 111-112. 
16.- "Annals del Patronat d 'Estudis Històrics d'Olot", 1984-85, vol. II, 1987, pàg. 188. 

17.- Uuís G. CONSTANS i SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. VI, CEC, Banyoles, 1993, pàgs. 169-170. 
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El 1716 el preu del pa era elevat a Girona, atès que després de la Guerra 
de Successió era un producte de primera necessitat i la cerealicultura encara no 
estava ben organitzada. A la ciutat es venien tres tipus de pa segons la seva 
qualitat. Pa blanc (de farina de blat), pa mitjà i pa morè (de segó). 18 

Després de la Guerra de Successió, els jurats de la Ciutat de Girona recla
men el blat que s'havia lliurat per a la subsistència de l'exèrcit perquè els era 
necessari per a la ciutat: 

"Haviendo el día veinte y cinco de enero de mil setecientos y once, por la gran 
conducta del Excmo. Sr. Duque de Noailles Plenipotenciario de la Majestad del 
Rey nuestro Señor (Dios le guarde) logrado esta Ciudad la dichosa suerte de verse 
gloriosamente restituïda al feliz y paternal dominio de S. Magestat, fue precisada 
a entregar con la mayor puntualidad que !e fue posible 8.000 quarteras de trigo y 
otros granos para la subsistencia del Real Exército Oas que todavía se deven)."19 

Detinguem-nos ara en una documentació aquesta vegada sobre la vida pri
vada. El pagès Sebastià Casanovas i Canut va deixar escrit en les seves notes 
personals del segle XVIII com trobava a faltar el pa fins al punt de desitjar el 
que donaven per a les ànimes en les cerimònies religioses: 

"Com en aquell temps no se travava molta feyna per a trevallar en lo hivern, 
molt al ra vés de ara, .. . me vayé moltas vegadas sens pa ni altra cosa per a sus
tentar-ma, de tal manera que moltas vegadas estava vetllant que algú donaria 
algun pa a las ànimas y en cas li dasen en qualsevol preu jo lo persagia, per
què no tenia diners per pagar-lo. "20 

1763 va ser una mala anyada, d'aquelles que la gent va patir fam. Les auto
ritats de Mataró es veuen obligades a racionar-lo i repartir un pa de beneficèn
cia entre la desvalguda població: 

"En Mataró se dóna la providència de distribuhir, a las sinch horas del matí, 
un pa de tres reals per cada família que no podia pastar y, com que no bastàs 
la provisió per la multitut de gent que acudia, se anticipaven per no quedar 
sense pa, que a las deu horas de la nit ja se trobaven dos-centas personas en 
lo puesto per poder ser las primeras lo endemà; y era tanta la porfia de la mul
titud per no quedar sense pa, que moriren dos personas reventadas ab lo temps 
que durà esta providència. "21 

El pa també constituïa el principal aliment de l'hospital de pobres de Tossa 
de Mar. En aquest certificat l'arrendatari de la fleca municipal reconeix haver
ne servit per valor de 59 lliures: 

18.-Joan BOADA, GiroM després de la GueiTQ de Sw;cessió, IEG- Ajuntament de Girona, 1986, pàg. 63-64. 
19.- Emilio GRAHIT, Gerona durante la Guerra de Sucesión, "RdG", vol. XIX, 1895, pàgs. 323 i 325. 
20.- Memòries d 'un pagès del segle XVIII. Edició a cura de jordi GEil i M. A. ANGLADA, Curial -
Universitat de Barcelona, 1978, pàg. 92-93. 
21.- Antoni SIMON, Barcelona i Catalunya durant la crisi de subsistències de 1763-1764, "Barcelona 

Quaderns d 'Història", 1, 1995, pàg. 98. 
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"Com a arrendatari que som de la fleca de la present vila de Tossa, confes
so aver rebut del reverent Thomas joana, prebera, com a administrador del nou 
Sant Hospital de la matexa vila, la cantitat de sinquanta y nou lliuras setsa sous 
y tres diners Barcelona, dich 59 Il. 16 s. 3 d. per lo valor de tres-sens y desanou 
pans que en tot lo discurs del cadent any a pres la hospitalera Llucrècia Robira 
a talla, y abent comprobat las tallas resulta la dita cantitat quals pans són per lo 
consum dels pobres malalts del dit hospital. Tossa 31 dezembre de 1805."22 

Pans rituals i pans simbòlics 
El pa també té un component religiós, folklòric23 i litúrgic molt important que 

no podem oblidar. El pa i el vi són de Déu. Les referències al pa en els escrip
tors cristians de totes les èpoques són molt nombroses. En el primer cristianis
me el celebrant distribuïa, a la fi de la missa, als fidels que no havien combre
gat, uns trossets de pa beneït. Fins fa ben pocs anys se solia fer el senyal de la 
creu abans d'encetar el pa. Abans també senyaven el llevat amb la mà o una 
raola. A Uofriu, les dones que el pastaven el senyaven tres vegades, tot dient: 

"Déu l'ha fet florir, 
Déu l'ha fet granar 
Déu el faci mutiplicar. "24 

També hauríem de parlar dels pans rituals. A la primavera, les antigues mones 
eren una massa de pa compacte que duia incorporada uns ous. A l'estiu trobem 
les esplendoroses coques de Sant Joan. Durant la tardor es feien presents el pa 
de difunts i pa d'ànimes. A l'hivern els tortells porten amagats el rei de la fava . 

Els pans i les seves formes també ens remeten a un ordre simbòlic. Qui no 
recorda els famosos pans dalinians de la Torre Galatea de Figueres? Diuen que 
el llonguet amb aquell tall longitudinal al llom és un pa femení. El croissant, 
inventat el 1683 pel polonès Kulcisky, és un pa de reminiscències orientals. Els 
forners de Viena, per celebrar una victòria sobre l'exèrcit otomà amb l'ajut de 
tropes poloneses, fabricaren aquests pastissos en forma de mitja lluna. Hi ha 

22.- AHCIB. Comptes de la Administració del nou Sant Hospital de la present vila de Tossa que dona lo 
reverent 7borrws joana, prebem, com administrador en lo any 1805. Fons patrimonial Sabater de Calonge. 
23.- Vegeu aquesta cançoneta infantil recollida a Uofriu: 

"A, B, C, 

Ja pastera ja la sé; 
si hi ha pa , me'l menjaré; 

s'hi ha coca, per la boca. 

Si hi ha pa rosegós 
el donaré al gos; 
si hi ha pa rosegat 
el donaré al gat." 
24.- A. GRIERA, Feines i costums que desapareixen, "Butlletí de Dialectologia Catalana", gener-desem

bre de 1928", pàg. 32. 
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també els bastonets, les coques circulars, el pa de torna, el pa de munició, el 
pa de Viena, les barres de pa -que diuen que foren inventades pels xinesos
les baguettes, etc. El pa de Viena s'anomenava així per influència i el prestigi 
de la indústria del pa en aquella ciutat. El 1762, John Montagu, quart comte de 
Sandwich, inventa l'entrepà que porta el seu nom. El 1921 es va crear als Estats 
Units la primera cadena d'hamburgueseries. 

Sobre el pa i la cuina podríem estendre'ns molt i molt perquè és un patri
moni de totes les civilitzacions. Al costat de les fogasses, tots hem menjat el pa 
de pagès, i les sopes. En aquest país, les sopes de pa, les d'all - amb llesques 
de pa torrat- o de pastors sempre han estat poc considerades signe de senzi
llesa i d'aprofitament, una mica per emplenar buits. Pel que fa al pa amb tomà
quet, símbol de la gastronomia catalana, sembla que no té més d'un segle d'e
xistència. Els pagesos untaven el pa amb el tomàquet per tal de reblanir-lo i d'a
profitar-lo l'endemà. Segons el periodista i gastrònom Néstor Lujan, la primera 
referència escrita sobre el pa sucat amb tomàquet és de 1884.Z5 jo sóc d'una 
generació en què, de petits, encara havíem menjat pa amb vi i sucre, pa amb 
oli i pa amb xocolata , perquè no existia la pastisseria industrial. 

La literatura ruralista ens mostra com el pa de mala qualitat és la dieta 
ordinària dels estrats més inferiors de la societat: 

"Sobretot al vespre, quan, al voltant de la llar mig apagada, engolien homes 
i dones les mossades d'un pa negre i florit, o s'empassaven els tragos amidats 
d'un vinot agre." ... "Però ... tan bon punt la gentada famolenca va haver engolit 
aquella abundor de pa de xeixa,26 de minestra sucosa i de vi bo, va tornar a 
escampar-se per la vila, cridant, glapint, movent escàndol."27 

Acabem aquestes · engrunes de pa amb una reflexió del poeta valencià 
Vicent Andrés Estellés28 que, amb algunes matisacions, creiem certa com l'aire 
que respirem: 

"Abans -explicava el poeta valencià Andrés Estellés- hi havia aquell pa 
cruixidor que queia a les paneres pràcticament queixant-se. Era un pa daurat, 
lluminós. Arribava de nit en la plenitud de les seves facultats. Ara, el pa, que 
no cruix, que no té tampoc aquelles arestes que feien perillar delitosament les 
genives, rarament arriba al migdia; de banda de nit és un animal moll i infecte, 
un animal de bassa." 

25.- ("La Vanguardia", 19-6-1984). Vegeu també Leopold POMÉS, Teoria i pràctica del pa amb tomà
quet, Tusquets Editors, 1985. 
26.- Blat de bona qualitat, que fa la farina blanca i més saborosa que la del blat ordinari. (DCVB: 
"Nagun flaquer ne flaquera qui past pa de xexa", document de l'any 1387). · 
27.- Raimon CASELLAS, NarratiiJ(;I, MOLC, Edicions-62, Barcelona, 1982, pàg. 20 i 172. 
28.- Sempe m'ha agradat de recordar aquests versos d'Horacianes, que tenen un valor concretitzador 
i existencial: "res no m'agrada tant I com enramar-me d'oli cru I el pimentó torrat, tallat en tires I .. .l'ex
pose dins el plat en tongades incitants, / l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal / i suque molt de pa, 
I com fan els pobres." 
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SOPES1

, BROUS I ESCUDELLES2 

"Després de Déu, l'olla" 

LEs SOPES EREN UN MENJAR MOLT CORRENT A L'ÈPOCA MEDIEVAL, SOBRETOT ALS CONVENTS. 

Sembla que no se'n menjava per Quaresma ni Advent. Segons Pere Vayreda i 
Olivas, autor d'una monografia sobre la canònica agustiana de Uadó, El priorat de 
Iladó i les seves .filia&, a l'època medieval els monjos en consumien de tres tipus: 

" ... el morterol, la sopa monacal dels temps medievals, feta a base de carn, 
ous i llet; l'escudella que es cuinava amb fava-fresa, mongetes, arròs, blat o 
cigrons, i el brou d'herbes del qual se solia fer us durant l'estiu." 

No hi ha acord sobre què era exactament el morterol, que és un mot deri
vat de morter, i això vol dir que la mescla de carns o d 'aus es picava, després 
d'haver cuit en un brou. Per a alguns tractadistes, el morterol era un guisat en 

!.-Prudenci BERTRANA, ~La sopa d 'all", dins Obres Completes, Selecta, Barcelona, 1965, pàgs. 1443-4. 
[Durant la Dictadura de Primo de Rivera, en un sopar ofert per la Federació Hotelera Espanyola, la sopa 
d'all a la catalana encapçalava el menú. A Bertrana li agradava el perfum de bosquerol que aquesta sopa 
emanava). jaume FÀBREGA, Els quatre elements i les arrels del menjar, Diputació de Girona, 1999. R. GUAR

DIOLA, La procesión, ú:l danza de ú:l muerte y ú:l "sopa" de V~es. "Canigó", 14, abril de 1955, pàg. 7. 
2.- En el llibre de Fra SEVER d 'OLOT, llibre de l'Art de Quynar de 1787, publicat a les Edicions de 
la Biblioteca del Palau de Peralada, trobem les receptes de caldo de borrages, escodelú:l de àngels, escu
delú:l de carabassa ab caldo, llet i mel, una sopa de crosta d 'or, escodelú:l blancha i fina, escodella de 
amls ab llet de ammellas, escodella que en dibuen emmeiUiat, escodelú:l de carabassa ab amls, que 
proven la popularitat de les sopes en la cuina caputxina. 
3.- El priorat de Lladó i les seves filials, Biblioteca Balmes, Barcelona, 1930, pàg. 99. 
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què intervenien diferents carns picades i amanides, pa ratllat, ous i espècies fins 
formar com un potatge.• En tractar-se potser de confeccions locals és possible 
que la seva preparació variés d'un lloc a l'altre. 

Al monestir benedictí de Banyoles també prenien morterol, encara que la fór
mula banyolina difereixi. L'historiador Pere Alsius comenta que "els monjos 
rebien per tot aliment de la cuyna comuna una sopa adobada amb sagí, si no era 
dia de dejuni, a Ja qual es barrejaven alguns ous en determinats dies constituint 
aquesta ollada els morterols."5 Segons el Graduari del monestir, al qual va tenir 
accés, els morterols es donaven des del dimecres al dissabte de les setmanes de 
les dues Pasqües, i des del dia dels Sants Innocents fins la vigília de la 
Circumcisió. En la seva preparació hi posaven set lliures de pa, setanta ous i una 
lliura de sagí; en algunes diades la ració augmentava fms a nou lliures de pa sense 
que la quantitat de sagí variés. No sabem el nombre de nuncis interns ni de cape
llans porcionars i manaters per avaluar el contingut d'aquestes quantitats. 

Per tal d'aconseguir un perfecte equilibri entre el que diuen els papers 
històrics i els receptaris m'hauria de referir forçosament a molts tipus de sopes 
que formen un breviari de la nostra cuina. Molts encara tenim gravada a la reti
na aquella oUa al foc que bullia hores i hores, en la qual es coïen moltes sopes 
de verdures. Les sopes són un plat d'economia, una forma secular d'estalvi. La 
cuina per evaporació, la ciència del bullir, és de les més antigues de la huma
nitat, ja que l'olla és un estri universal. Juan Altamiras, en el Nuevo arte de caci
na (Girona 1770), ens ofereix diversos brous, com el caldo belada, obtingut 
després que la cocció de carn haguí enriquit l'aigua amb pròtids, greixos i mine
rals. Després s'hi afegien dos rovells d'ou i sucre, tot ben deixatat amb el brou. 
Figuren també en aquest tractat de cuina conventual les escudelles de farro, 
sopes de brou de peix, la sopa de quaresma, etc. Fra Sever d'Olot, al Llibre de 
l'art de Quynar (1787), ens obsequia amb una sopa de crosta d 'or feta amb pa 
blanc i espècies i ous. Afirma que és sopa de "iaios" i de persones desdente
gades perquè s'empassa coll avall sense problemes. El caldo de borratges que 
es proposa en un altre lloc era un plat "que pot servir per un malalt." En un 
altre tractat de cuina conventual, Avisos e instrucció per lo principiant cuiner, 
també del segle XVIII, transcriu una recepta de sopa de carn amb verdura, sopa 
de peix de roca, de truita de riu, etc. 

Rafael Amat i de Cartada, baró de Maldà, era un home soper. Sovint ens 
recorda aquells àpats que començaven amb una sopa, una escudella, una 
menestra, entrades que considerava que eren la base fonamental de la següent 
vianda. Hi havia també la sopa "sazonada" amb moltes espècies, les escudelles 
d'aigua calenta amb un bon raig d'oli, etc. En una ocasió que es troba a Sant 

4.- M. COLOM, Cuestiones lulianas. Morlerol: un manjar que ya no se corne, "El Heraldo de Cristo", 
Mallorca, Enero de 1965. 
5.- Ensaig Històric sobre la vila de Banyo/as, Barcelona, 1872, pàg. 121. 
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Mateu d'Esplugues (1782) diu que "es va refer de las témporas amb la sopa de 
calabra, escudella, olla amb tots los amaniments ... . " Com que la calabra és un 
concentrat de vi dolç hem de pensar que va provar un consomé amb mistela.6 

En aquesta modesta recerca no he trobat documents històrics sobre les famo
ses sopes de peix, ranxos de pescadors, que es feien al llarg de la costa, ni tam
poc sobre les sopes vegetals, com la de col o de farigola, que hom tastava amb 
plenitud quan la planta desprèn aquella aroma primaveral. A Solitud,' novel·la 
modernista ruralista de Víctor Català, sovintegen les fràgils sopes de pastor, com 
les que sovint coïa aquell poeta de la natura que es deia Gaietà: 

"Sopes de pastor, ermitana --contestà en Gaietà anant a deixar l'olla-. Un 
gra d'ai, un brotet de farigola, quatre gotes d 'oli i que bullin ... " 

El famós ranxo de Vidreres, la sopa d'Albons i de Verges, àpats comunitaris 
que es repeteixen any rere any, en acosten a una pràctica bènefica secular que 
són carta de noblesa pel fet de repartir un plat de sopa entre les classes menys 
afavorides. En èpoques de crisi l'olla pública va solucionar molts maldecaps. 

Els brous confortadors 
Des de sempre, els caldos fets de gallina -que mostren a la superfície 

aquelles llunes de greix- i els brous vegetals han servit per confortar malalts,8 

gent delicada i parteres. El jesuïta Mateu Aymerich aconsellava prendre caldo 
de pollastre perquè "templa los ardores de estómago y corrige la complexion 
depravada."9 

Llegim en una nadala popular del segle XV, recollida per Josep Romeu, que 
la Mare de Déu, després d'haver infantat el nen Jesús, demanava a Josep que 
d'una gallina vella li'n fes un brou espesseït, cuit amb blat o arròs: 

"Salsa volia partera; 
Josep salta en la carrera; 
d'una gallina vella 
vol-n'ich fer amidó. 

6.- MisceUània de viatges i festes majors. A cura de Margarida ARITZETA, Barcino, Barcelona , 1994, 
pàg. 370. 
7.- Edició a cura de Núria NARD!, Edicions 62, Barcelona, 1990, pàg. 72. 
8.- Josep M. T. GRAU I PUJOL i Roser PUIG I T ÀRRECH, L'alimentació femenina a Girona en el segle 
XVlll, "Girona Gastronòmica", febrer de 1990, núm. 42, pàgs. 18-20. Entre altres notícies transcriuen el 
"Memorial del que ha gastat Antoni Nadal, treballador del terme de Uagostera, en la ·enfermetat que 
Maria, sa muller, tingué en lo mes de agost de mil set..çents vint-i-tres fUlS al febrer de mil-setcents vint
i-quatre .. . " en el qual hi ha aquestes despeses per a la malalta: - Primo, per nou gallinas he gastat en 
fer caldo a dita Maria, ma muller, los divuyt dias elias continues que féu llit, per rehó de dir excés, a 
rehó de set sous quiscuna, importan ... 3 11. , 3 s .. " 
9.- "Historia GeogrdfiCa y Natural de Cataluña" seguit de la transcripció del volum dedicat al Regne 
Animal segons el manuscrit del Palau Reial de Madrid. A cura de josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns 
de Geografia, II , Barcelona, 1949, pàg. 176. 
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De uy més'0 farà un convit; 
comprat n'ha un cabrit, 
e un ventre d'oca 
e set capets de moltó." 
En un apunt històric de 1457 també trobem la referència a un brou confor

tador per a un oficial que defallia: "Lo diumenge 16 [octubre de 1457) isqué la 
bandera de Barchinona ab lo sometent per anar en Vallès contra los sobredits ... 
E en Bertran Torró com a fonch a Caldes demanà a gran pressa una scudella 
de brou, que! cor dix li defallia de tots punts. E fonch ne motejat tant com vis
qué en aquesta present vida. "" 

El volum 3 de l'Hospital de Girona'2 conté, entre altres relacions de despe
ses, el "resumen del gasto menut se ha fet en la enfermeria en lo mes de mars 
de 1737." Dia a dia es preparava escudella o brou per als malalts: 

sous diners 
"- Divendres 1 per e[scud)ella, ansiam, peix, llet . . . . .. . 8 6 
- Disabta 2 per e[scud)ella, ansiam, peix, llet... ...... .. 8 6 
- Diumenja 3 per escodella, ansiam . ..... ... . ... . . 1 6 
- Dilluns 4 per escodella, ansiam . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 
En el Llibre de comptes de l'Hospital de Tossa,13 de final del segle XVIII, lle

gim el que l'hospitalera va rebre de l'administrador per comprar unes gallines 
per fer caldo a un malalt durant els mesos d'abril i maig de 1785. 

"Compte de los gastos y aíx(das del Sant Hospital en lo any 1785 
- Ítem, dia 5 abril he entregat a la espitalera quatra passetas per comprar 

dos gallinas per fer caldo per Jaume Vidal y Ferro, beneficiat de dit Hospital, lo 
qual ha entrat malalt lo dia dich ... 1 lliura 10 sous 

- He entregat a la espitalera per pagar altres dos gallinas per lo dit Jaume ... 
1 lliura 10 sous 

- Dia 29 maig he pagat a la espitalera per lo gasto de peix, bi y demés 
menutencions per dit Jaume Vidal... 1 lliura 3 sous 11 diners." 

En el Llibre de comptes de l'ermita de Sant Sebastià" de Palafrugell, del segle 
XVIII, apareix una llarga llista de despeses pagades per la malaltia de l'ermità 
del lloc. No hi podia faltar la carn de gallina per fer un brou més substanciós i 
reconfortant: 

"Compte del que se ha gastat y pagat en la malaltia de Salvi Coll quondam 
ermità del gloriós St. Sebastià y demés obligaciones suas. 

10.- Des d 'avui. 
11.- Josep PELlA I FORGAS, Llibertats y Antich Govern de Catalunya, Barcelona, Uibreria de Francesc 
Puig, 1905, pàg. 277. 
12.- AHPG. Fons de I'Hospi!al , fol. 130v. 
13.- AHLB, fons patrimonial Sabater de Calonge. 
14.- Arxiu Històric de I'Ajun!ament de Palafrugell. Fons de l'ermi!a de Sant Sebastià. 
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- Ítem per una onça sucre roig . . . . . . . . . . . . . 
- Ítem per set ous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 sou 
-Ítem per un parell de pollas . . ... . . . ...... 9 sous 
- Ítem per carn per posar al caldo . .. ........ 1 sou 
- Ítem per tres vega das posar carn al caldo... . .. 3 sous 
- Ítem per sis ous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 sou 
-Ítem per una gallina .... ....... ... ..... 7 sous 
- Ítem per un parell de ous . . . . . . . . . . . . . . . 
- Ítem per tres vegadas carn per al caldo . . . . . .3 sous 

5 diners 
2 diners 

3 diners 

6 diners 
4 diners 

-Ítem per una gallina .. . .. . . ..... ...... . 7 sous 6 diners" 
En el llibre de cuina de juan Altamiras, Nuevo arte de cocina (Girona, 1770), 

podem llegir aquesta recepta per a malalts en la qual entra un quart de gallina, 
cigrons i un "brasó" (greixó) de xai. Després, amb un drap net, es colava la 
substància caldosa. Al segle XVIII, com que encara no tenien resolta d'una 
manera sistemàtica Ja conservació dels aliments amb el fred industrial, durant 
l'estiu les sopes i brous eren menges delicades perquè es corrompien fàcilment. 

"Substancia para enfermos 
Aunque sea poco lo que el enfermo torne, es menester sea substanciosa. 

Para una escudilla tomaras un cuarto de gallina buena, con una docena de gar
banzos, y una punta de brazuelo de carnera, y cuando estuviere cocido toma
ras el cuarto de ave, lo majaras en el almirez, tendras un pedacito de pan remo
jado, en el mismo caldo lo majaras con la came, desatalo con el caldo de galli
na, de manera que queden en una escudilla, lo colariís por un paño de limpio, 
échalo en un pucherito, ponlo al fuego, cuando se caliente; lo sazonariís con 
sal, y un poco de azafran y se puede dar al enfermo, revolviéndolo con una 
cucharita, porgue suele asentar parte de la came en la escudilla, aunque se 
haya colado; por esto, y porqué los caldos y substancia han de ser muy fres
cas, principalmente en verano, en que si se guardan mucho rato se corrompen, 
lo que se había de cocer una vez, lo pondran en dos, y si guieres desatar algu
na yema de huevo fresca, lo hariís primera en agua, para que esté medio caci
da, antes de echarla en el caldo, batiéndola en otra escudilla." 

L'escudella,15 plat nacional 

Un menjar tan català com l'escudella -l'olla a Mallorca o l'ollada al 
Rosselló- pren el nom d'un tipus de plat fondo sense anses, que servia per 
menjar. D'aquí que diversos tipus de plats escudellers acabessin donant nom a 

15.- R. CODINA LANGLIN, lA escudello catalana, "Anuari de la Associació d'Excursions Catalana", 
núm. 1, 1881, Barcelona, 1882, pàgs. 475-485 [Reeditat com a fullet a la impremta de Uuís Tasso y Serra, 
Barcelona, 1882, 15 pàgs]. Francesc COSTA i TORRÓ, L'escudella i carn d 'olla i els pkltillos, "Girona 
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un plat nacional. 16 Encara a començament de segle a l'Empordà parlaven d'una 
escudella de vint-i-nou bulls, és a dir, la que es feia bullir massa de pressa, en 
contraposició a l'escudella de pagès que, com si fos un procés alquímic, neces
sita coure's moltes hores per extreure les essències i el gust dels ingredients 
sàviament mesclats. El polifacètic Santiago Russinyol havia fet broma del con
sum d'escudella amb el seu famós escudellòmetre. Segons ell, atesa l'afició que 
els catalans sentien per aquest plat, les autoritats farien bé de crear una escu
della pública servida en dipòsits municipals que arribés a totes les cases a tra
vés d'uns conductes. Allí, amb un comptador, un escudellòmetre, es mesuraria 
la despesa que en faria cada contribuent. L'escudella -ÇOm totes les coses d'a
questa vida- té i ha tingut defensors i detractors. L'escudella de diari servida 
cinc o sis dies a la setmana era un plat popular que acabà avorrint. 17 En el Llibre 
de Sent Soví, el receptari català del segle XIV, ja es parla de l'olla i la carn d'o
lla. Francesc Eiximenis, en el Terç (1383), explica que "catalans en los convits 
donen ast e olla sens més, e aço es bastant e prou convinent e sens excès .. . " i 
en un altre lloc reconeix que "els catalans mengen primer l'ast e puys l'olla, la 
qual cosa és provada damunt ésser millor e pus sana costum e pus profitosa 
que la contrària." Segons aquest frare menoret, abans primer menjaven el bullit 
rostit i després l'olla, perquè deia que així era més profitós. 

Un dels primers esments moderns de l'escudella com a plat l'he llegit en 
les famoses memòries de Martí de Riquer, Quinze Generacions d 'una família 

Gastronòmica", 64, febrer de 1992, pàgs. 30-31. jaume FÀBREGA, Cuina de nadal: símbol i identitat a 
la taula dels catalans, "Girona Gastronòmica", núm. 1o6, desembre de 1995, pàgs. 5·8. Enric MUT I 
REMOLA, Apunts de sociologia semi-ntral, Edicions El Bassegoda, Olot, 1990, pàgs. 104-105. Enric MUT 
I REMOLA, Sociologia urbana. Olot, els anys vint i trenta, Edicions El Bassegoda, Olot, 1991 , pàgs. 82-
83. Llorenç TORRADO, El cant a l 'escudella, "L'Avenç", 11 , desembre de 1978, pàgs. 79·80. 
La Catedral de Girona conserva una bona col ·lecció de llibres o manuals anomenats de l'escudella, en 
els quals consten els pagaments amb moneda fets als canonges que assistien als actes 1itúrgics i reli· 
giosos. Antigament, però, com que aquesta porció es donava en espècie, amb menjar, n'ha restat 
aquest titol que recorda aquesta antiquíssima pràctica. Nosaltres n'hem vist un altre exemplar a la 
Biblioteca del Palau de Peralada. Ms.4: Assò és ordinacion o Consueta feta per mossèn lo Bisbe e Capítol 
de Gerona, com se deuen distribuir e donar los diners per escudella en la Canonge de la Seu de Gerona. 
Segle XVI, 103 fols. Vegeu: Inés PADROSA GORGOT, Catàleg dels manuscrits catalans de la Biblioteca 
del Palau de Peralada, "IliG", XXXIX, 1998, pàg. 408. 
16.- jaume CODINA, a Els santboians de 1490 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990, pàg. 
199), documenta per primera vegada aquest plat a la fi del segle XV, amb el pas semàntic de la parau
la escudella, que passa d'estri a plat. En un inventari hi surt inventariada una cullera "de fer scudellas. " 
17.- L'escudella, com totes les coses d'aquesta vida, té i ha tingut defensors i detractors. L'escudella 
de diari servida cinc o sis dies a la setmana era un plat popular que acabà avorrint. Blanc de SAINT 
HILA.IRE, autor d'un llibre de viatges, L'Espagne monumentale et pittoresque (1871), una vegada que 
s'aturà a Figueres provà l'escudella, de la qual en deia "olla podrida": " ... vaig saborejar exceHents olles 
podrides, en les quals giren barrejats els talls de gallina, de bou, de xai, de llonganissa, de bons lle
gums, sense deixar de banda els cigrons." Manolo MORENO CHACÓN, Vratgers a Figueres segles XV

XIX, Quaderns d'Història de Figueres, Ajuntament de Figueres, 1995, pàg. 123. 
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catalana. 18 El 27 de novembre de 1639 hi ha aquest apunt de la branca giro
nina dels Agullana: 

"Mi señora [Lionor de Agullana] està molt bona. Per lo camí no volgué men
gar a l'osta!, y el dia que arribàrem aquí, com era de pex, no sopà de bon gust, 
però anit sopà famosament, que mangà un plat de carn rostida y un de casola 
y una escudela de pagès y postres." 

En un menú de la segona meitat del segle XVIII que Martí de Riquer trans
criu en el llibre abans esmentat trobem, entre d'altres plats, una sopa amb man
donguilles acompanyada de la carn d'olla preceptiva (pàg. 332): 

"Sopa ab mandonguillas . . . . . . . . . . . . . . . . 15 sous 
Olla de bou, multó, 
bardura , tosino y mixta gallina, ... . .... ... 2 lliures 
Salsa, olivas sevillanas y rabas, ... . .. . . . . . 
1 pastel de guatllas, ............ . .. . . .. 2 
1 peix anllardat ab such, .. . .. ......... .. 1 
Badella, .. . . .. ..... . . . ... . .. .. .. ... . 
1 capó rostit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
1 nebado, . . ...... .. ...... .. ... . .. ... 1 
1 plata fruita, ...... . ........... . .... . 

12 sous 
7 

12 
6 

18 
13 
10 
7 

6 diners 
6 
6 
3 
9 
9 

6 

12 lliures 3 sous 9 diners 

En un inventari postmortem de Lluís Baylina Sabater, del 21 de febrer de 
1820,19 hi llegim: "Una cullera grossa per a pendrer la escodella, usada." Blanc 
de Saint Hilaire, autor d'un llibre de viatges, L 'Espagne mon u menta/e et pitto
resque (1871), una vegada que s'aturà a Figueres provà l'escudella, de la qual 
en deia "olla podrida": " ... vaig saborejar exceHents olles podrides, en les quals 
giren barrejats els talls de gallina, de bou, de xai, de llonganissa, de bons lle
gums, sense deixar de banda els cigrons."20 

Artur Bofill i Poch era un personatge de la renaixença, etnògraf aficionat, 
que va fer una excursió a la Vall de Ribes a la segona meitat del segle XIX, i en 
descriu un casament a munta,nya, en el qual una mena d"'arcabot" major feia 
de mestre de cerimònies i servia als nuvis un brou fet amb gallina, una mica 
empebrat: "A la nit, ell és qui dóna l'ordre als nuvis d'anar a dormir. Prèviament 
ha fet caldo, per lo qual hi posen tota una gallina, i de vegades amb l'objecte 
de que sia més fort, hi tiren pebre. Quan fan un bon rato que són al llit, los hi 
porten tasses d'aquest caldo, que han de pendre sens que pugan refusar-lo de 

18.- Barcelona, Planeta, 1979, pàg. 239. 
19.- (AHF, Notaria de Figueres, vol. 564, fol. 136r.) 
20.- Manolo MORENO CHACÓN, Vtatgers a Figueres segles XV-XIX, Quaderns d'Història de Figueres, 
Ajuntament de Figueres, 1995, pàg. 123. 
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cap dels invitats que els hi ofereixi."21 Pel que fa als receptaris moderns, una de 
les fórmules més completes per fer l'olla econòmica, per a rics i pobres i cases 
de comunitat, la podem llegir en el receptari vigatà de Felip Cirera Avisos o sían 
reg/as senzillas a un principiant cuyner o cuynera (Vic, 1860). 

Josep Pla, a Tres senyors,22 evoca la vida del patrici Rafel Puget. En diferents 
moments inspirats de la conversa l'homenot Puget mostra tenir una debilitat per 
l'escudella i la carn d'olla, com podem llegir en uns quants fragments espigo
lats d'una fecunda vida. En un moment determinat, un bon plat d'escudella era 
com una força còsmica. En la seva estada a Barcelona recorda la cuina de l'ho
tel El Continental: "En l'alimentació he estat sempre partidari del bou. Un bon 
filet de bou és una cosa que no té comparació possible ... També he estat un 
gran aficionat a la carn d'olla a la catalana, elaborada d'una manera antiga, amb 
l'orella, la cua i el morro de porc -incloent-hi la galta, que és la part de l'ani
mal que justifica d'una manera més peremptòria la seva presència en aquesta 
terra. La carn d'olla és un plat grandiós, sobretot al camp, a l'hivern, quan fa 
fred, al costat del foc." 

Quan de petit anava al Col·legi de Sant Miquel de Vic -explica- "menjà
vem bé: ens donaven xocolata i llet per esmorzar, sopa, carn d'olla i un petit 
entrant a l'hora de dinar; sopa, mongetes i un tall de bacallà bullit per sopar. .. 
Les mongetes de sopar, sobretot, eren riquíssimes i no recordo haver-ne men
jades de millors enlloc en el curs de la vida. " (pàg. 71) ... "En el col·legi es mata
va el porc i la diada era un esdeveniment. Per esmorzar ens donaven una boti
farra ... La carn d'olla del dinar era suculenta. Al vespre, mossèn Miquel i el pro
fessorat es regalaven amb els peus de l'animal. " (pàg. 77). 

Puget, que solia anar per les fires de Sant Lluc a Olot, havia de fer un viat
ge per etapes a l'hora de travessar l'abrupte Collsacabra, en aquells lents cot
xes de cavalls: "La segona etapa ens portava a l'hostal de ca la Rutllada .. . Els 
viatgers ens assèiem a taula per dinar: sopa i carn d'olla suculenta -amb ore
lla i la cua del porc, la cuixa de l'oca i la botifarra negra- i un entrant. .. Per 
postres, grana de capellà: una nou, quatre ametlles, dues avellanes i quatre 
figues seques que tant gust donen a la boca. I cafè. Després els homes ence
nien el caliquenyo i es reprenia la marxa."(pàg. 92) ... "Olot és una població que 
no té pas un gran caràcter .. . La comarca, a l'època que estic parlant, era més 
pobra que avui: mol~a gent menjava encara pa de fajol o pa de glans, que era 
un pa de gust amarg." [A Olot] "ens instaHàvem, com sempre, a la Fonda de 
l'Estrella. Quina casa admirable! Per un duro diari et donaven un menjar pan
tagruèlic. No es concebia en aquella fonda un esmorzar merament líquid. El dia 
s'iniciava menjant les costelles més fines que mai hagi menjat a la vida. Una 

21.- Jordi MASCARELLA I Miquel SITJAR, El món al Ripollès. VISions i experiències de viatgers al llarg 

de/temps, Centre d'Esrudis Comarcals del Ripollès, 1997, pàg. 225. 
22.- (OC, núm. 19), Barcelona, Destino, 1971, pàgs. 224-226. 
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escarola tendra i fresca acompanyava la carn exquisida. El dinar es componia 
de cinc plats, si l'un acurat, l'altre encara més. Les mongetes fregides amb llon
zes de porc eren una delícia; les carns d'olla contenien moltes realitats concre
tes. El sopar era proporcionat al to general del dia. "(pàgs. 93-94). 

Apèndix 
Transcric a continuació un resum d'un fullet escrit per R. Codina Langlin 

(1842-1905) que vaig consultar en una biblioteca particular. Es tracta de La escu
della catalana, les referències bibliogràfiques del qual hom pot llegir a la 
bibliografia. Codina, que era farmacèutic i químic de professió, pertanyia a la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts , i a la de Medicina i Cirurgia. En aquest opus
cle ve a demostrar científicament com només menjant escudella, un plat que és 
a l'abast de totes les economies, el català pot viure. Com a químic dissecciona 
científicament el plat de l'escudella, analitza els principis que regeixen la coc
ció de la carn amb l'aigua, i el valor de l'escudella en pròtids, lípids i minerals. 
Com que en plena Renaixença hom mirava d'enaltir la cuina nacional, Codina 
fa un encès panegíric d'aquest plat sobri i senzill, que va molt lligat a la idio
sincràsia del país, en un moment que era el plat predilecte i gairebé únic de 
moltes llars catalanes. 

"LA ESCUDELLA CATALANA 

No hi ha dupte de que cada país, cada nacionalitat, té una preferencia deci
dida per a determinats aliments, y que ademés té lo seu plat especial, que li 
dona un segell típich y característich... Prescindint de las moltas variacions de 
qu 'és susceptible pera mellorarlas de gust ó de substancia ¿quins elements 
entran en sa composició? Carn de bou ó de moltó, carnsalada, alguna substan
cia farinosa, monjetas, un poch de verdura, aygua y sal. Ab aquestos únichs 
materials s'obténen dos productes distints; l'aygua y la sal acompanyadas de 
una convenient temperatura, exrrauhen los principis solubles y sapits de las 
demés substancias, constituhint la part líquida lo caldo ó mellor dit lo bróu; y 
las parts sólidas l'olla ó carn-d'olla ó bullit, que tots tres noms indistintament 
se'ls hi dona. L'olla en sí constituheix ja un plat; y ab lo caldo s'hi escalda pa 
tallat a llescas prirnas y petitas; en qual cas s'en diu sopa; ó s'hi fa bullir algu
na pasta farinosa, com macarrons, fideus, estrelletas, betas, etc., ó be arrós, ó 
arrós barrejat ab fideus , posanthi ademés un poch de verdura, una mica de 
patata y alguna llegum de l'olla, y allavors és quan aquell plat reb lo nom carac
terístich d'escudella. Quan se desitja un bróu y una olla de un poch més de 
valor nutritiu y de un sabor més agradable y excitant al paladar s'hi afegeix carn 
de gallina, butifarra, pilota, un poch de ceba, de tomatech, d'apit, naps, ciurons, 
favas, etc., segons lo gust de cada hú. 
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En lo que respecta a la elecció dels aliments, nostres paysans han sigut lo 
suficient previsors; perquè qui diu: carn de bou ó de moltó, carnsalada, pata
tas, pastas farinosas, verdura, llegums, és lo mereix que digui més ó menos 
quantitat de substancias albuminosas, grassas y principis salins; qui diu: para
tas, materias feculentas , llegums, pa, es com si digués substancias albuminosas, 
midonosas; sacarinas y també principis salins y quelcom de grassa. Y reduhint
ho a la més última expressió del llenguatje científich y sabent que lo valor ali
mentici de las substancias albuminosas, grassas, midonosas y sacarinas, s'apre
cia per la major ó menor quantitat de nitrógeno y carbono que conténen, per 
ésser debudas a n'aqueixos elements químichs las reaccions y transformacions 
més enérgicas que l' nostre organisme sufreix; ja podém entrar a estudiar si l' 
régimen dietétich dels catalans, ó sia la escudella y l'olla, ofereix las quantitats 
convenients de nitrógeno y carbono en los seus elements y los reuneix ab las 
proporcions qu ' exigeix un régimen normal. 

Considerat baix lo punt de vista económich, també respon a un exceHent 
régimen dietétich l'alimentació que havém fixat per tipo de una familia pobre 
composta de quatre personas, perquè tots los materials que havém senyalat, pot 
obtenirlos en los mercats de Barcelona per una pesseta y vinticinch céntims, 
que vé a resultar uns trenta y dos céntims per persona; y no sería poca Ja dife
rencia quan un traballador los compra en una vila ó en un poble, ahont la con
tribució de consums y de subsidi; los gastos de lloguer de las botigas de comes
tibles y altres pagos, no essent tant crescuts, fan disminuir lo preu de las vian
das sinó un cinquanta, un vinticinch per cent al menos. 

Al comensar a escriure aquestas ratllas, havém apuntat que res dona una 
idea més cabal de las costums de un poble com los materials que usa pera repa
rar las pérduas que contínuament experimenta l'organisme huma, y si bé algu
nas rahons ja havém donat pera demostrar lo motiu que 'ns ha mogut a escriu
re aqueixas paraulas; avans de acabar, algunas més nos veyém precisats a dirne. 

En primer lloch ja ressalta la sobrietat y economía ab que viu lo poble cara
la, com se deduheix dels calculs que últimament acabém de fer, demostrant que 
ab pochs quartos se procura una alimentació suficient y substanciosa, no cer
cant satisfer ab l'abundancia y esculliment dels aliments la golosía de la boca, 
sinó que cerca ab poca quantitat d'ells satisfer sense privarse de res, las neces
sitats fisiológicas que la naturalesa nos té a tots imposadas. 

En segon lloch, observém que al caracter catala, per essencia traballador de 
mena, fins li sab greu lo temps que pert en lo menjar y en haveria de coure, y 
poch amich de la fastuositat de la taula ha buscat que ab dos únichs plats li bas
tés pera cumplir una necessitat imprescindible; procurant també qu' en la sua 
confecció no s'hi passi l'estona, bastant que al matí las donas dels traballadors 
posen l'olla al foch deixantlo de manera que sols fassa la xup xup, podent aixís 
anar a llurs quefers y tornar no més que un quart de hora avans de posar la 
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escudella a taula, pera escumar lo bróu, separar la carn-d'olla y escaldar lo pa, 
ó fer bullir las pastas ó l'arrós ab lo caldo. Ademés, reconeixent lo nostre paysa 
que per la seva afició al traball, necessita gastar forsa é intel-ligencia, no ha des
cuydat que sa alimentació tingués condicions pera ferli soportar y resistir sense 
dany del cos la molta potencia que deu desarrollar son teixit muscular y son 
cervell, y per aixó ab los pochs aliments que imroduheix en son cos, ha pro
curat reunirhi la major quantitat d'elements nitrogenats y carbonosos, pera que 
jamay li falte lo alé, jamay li falte lo esperit, pera que en tota part ahont se vulla, 
sia ben mirat, ben volgut y respectat per las qualitats y obras dels seus fills , lo 
sant nom de nostra estimada terra catalana. " 

Elogi de la carn d'olla per a dir en la taula el dia de Nadal 
En el setmanari figuerenc Alt Empordà dei 23 de desembre de 1922 vaig lle

gir un elogi de la carn d'olla per al dia de Nadal que no puc resistir de trans
criure. Sota el pseudònim de I'Ebis, que no he sabut identificar, l'autor escriu 
amb una gran elegància d'estil un article en el qual reividica el costum de men
jar l'escudella i carn d'olla en un dia tan assenyalat com és el de Nadal. 

"Avui qualsevol esperit una engruna català, per poc amador que sigui de les 
belles tradicions, es troba forçosament inclinat a gustar la deliciosa carn d'olla, 
i àdhuc es sent orgullós de menjar carn d'olla. · 

Les dues plates que surten curulles cada any a taula, en aquest dia, són les 
més engrescadores de l'àpat. 

Les ostres de Marennes de color i sabor de perles; els galets d'un dit de 
gruix; les perdius amb coletes tendres; el peix argentat, d'innúmeres espines, 
les rodelles de galantinaz' i mortadella; la vedella amb escarxofes, la gallina de 
la Índia de carn flonja i el pap omplert de prunes i el ventre farcit de pinyons, 
salsitxes i tófones i maragdes i torts i xocolata amb melindos; els torrons de 
Xixona i d'Alacant; les neules amb què els menuts coronen llurs dits; les pomes 
de cera i carmí; les peres d'hivern i els plàtans de tot temps, el meló de color 
verd-blau-groc-ros-blanc-illa-gris-ocra-rosa té; els préssecs de Castellbisbal; el 
raïm de grans molsuts i suc de raïm de setembre; les taronges de València, la 
pinya d'Amèrica, guardada en un pot de vidre perquè no s'arni; els bombons 
de xocolata, els vins de Malaga i de Xereç i de Papiol i de Burdeus; el xampany 
escumós de color d'òpal; el café de Puerto-Rico; els cigars de l'Havana i els 
cigarrets de la Turquia i de l'Egipte; els licors inconeguts que ha comprat el pare 
i han regalat els amics, i els clavells d'un roig de sang arterial que ornen la taula, 
són, al costat de les plates fumoses atapeïdes de teca, nimietats ridícules. 

La carn d'olla és el plat -o les plates- símbol del dia de Nadal. 
La carn d'olla és l'ofrena del dinar del dia Gai. 

23.- Servit amb una gelea. 
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Un dinar de Nadal sense carn d'olla potser no ha existit mai a Catalunya. 
Un dinar de Nadal sense carn d'olla no s'ha servit mai en cap taula catalana. 

La carn d'olla de Nadal representa un monument de raça, una contrasenya 
de catalanitat. 

La carn d'olla de Nadal pren tots els aspectes de la carn d'olla única. 
No és la carn d'olla dels dias de cada dia, que fastigueja i ensopeix i fa mal 

a la vista: la carn d'olla de Nadal és carn d'olla. 
Al presentar-se a taula ja fuma d'una manera única i despedeix una olor 

única. 
Aquella mitja lloca , sencera tota mitja; aquella butifarra blanca que, després 

de quatre hores de bullida, s'aguanta testa com una serp a l'agost prenyada de 
sol; aquella butifarra negra rendida i flonja; aquella pilota daurada i polida; i 
aquell peu de porc i la cua de porc; les potes de l'indiot i l'espinada de l'indiot; 
i la cansalada i el pernil d'orella i el tall terrible de vedella i els ossos plens de 
moll que fan el brou més espès i la plata més pesada; i aquella altra plata que 
vessa patates pàHides i cols follament verdes i cigrons d'or i mongetes d'or (or 
rebaixat) són el deliri, el non-plus ultra. 

La carn d'olla del jorn de Nadal és el goig de la família. 
La carn d'olla del jorn de Nadal és la consagració de la festa. 
La carn d'olla del jorn de Nadal és el goig de la família i el clou del dinar i 

la consagració de la festa, però ningú no en menja. 
La qual cosa no quita pas el pler i l'obligació que d'elogiar-la en aquest dia sent." 
L'Ebis. 
Alt Empordà, 23-12-1922. 
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LA MAR COLOR DE DEIXI 

"Peix que busca l'ham, busca el seu mal. " 

TRAcrEM A CONTINUACIÓ EL TEMA DEL PEIX FRESC D'UNA MANERA MODESTA, ATÈS QUE LA 

cuina casolana i la més sofisticada que hi ha al darrere, tant de mar com d'ai
gua dolça,Z tenen una envejable tradició gastronòmica i un receptari històric3 

extensíssim: suquets, sarsueles, el peixopalo4 --del qual es deriva el famós 
niu- escabetxos, empedrats, peixos al forn , arrossos mariners, etc. El Bodegó 
amb peixos de Josep Pla és un prodigi de successió de reflexions sobre la diver
sa cuina del peix. La imago mundi del mar té en el mateix Pla, en Joaquim 

1.- MarceHí AUDIVERT, Torroella de Montgrí. Una vila singular, edició d'autor, Barcelona, 1983, pàgs. 
374-375. [Els compradors-venedors de peix. Estampes torroellenques de principi de segle. El peix pro
venia de l'Estartit] . Prim BERTRAN I ROIGÉ, Les ordinacions del peix a la vila de Cardona (1422), 
"Cardener", 5, 1988, pàgs. 189-195. Don Car/os por la gracia de Dios, rey de Casttlla ... jayme Moré y 
Parot, Rafael Martí y Pedro Font, vectnos y pescadores ... Barcelona 1785, 16 pàgs. [Real sentència que 
eximeix els pescadors de Tossa de pagar l'impost del 8% del peix pescat, exigit pel monestir de Ripoll , 
senyor jurisdiccional de Tossa de Mar]. Jaume FÀBREGA, Un peix excel-lent. Pagre, "Girona 
Gastronòmica", novembre de 1994, núm. 94 pàg. 10. Jaume FÀBREGA, El llibre del peix, La Magrana, 
Barcelona, 1996. Esteve FÀBREGAS I BARRI, Senyora i pastora, Selecta, Barcelona, 1981 [Tripes de 
bacallà a la cassola, pàgs. 39-42]. joan FERRERONS I JOSEP VALLS. Pròleg d'Antoni Puigvert, Barques 
i fogons. Del Ter a Portbou. El Mèdol, Tarragona, 1991. P. L. LASSUS, Cocina practica de Cuaresma, 
Librería de Francisco Puig, Barcelona, 1905. Ordonnance de Mrs. les consuls de la tres-fidel/e vil/e de 
Perpignan qui fu:e les prix au.xquels les poissons de tou te spéce devront être vendus à la balle ou pois
sonnerie de la dite vil/e. 15 de febrer de 1759. ADPO, 4E, art. 7. Real Cédula de S.M. y Señores del con-



PRO~SIONSDEBOCA ____________________________ ~----------------- 431 

Ruyra o en Salvador Espriu5 un record inesborrable. Xavier Mas Gibert, en el lli
bre Memorial dels pescadors i els peixos. Converses amb Francesc lsern. Tres
cents anys de tradició marinera al litoral del Maresme/ explica molt bé com era 
la primitiva cuina de mar, la lluita dels pescadors per la subsistència diària, i diu 
que menjaven peix fregit o a la brasa, perquè la carn era molt llunyana. L'olla 
de pescador, el que ara s'ha convertit en l'exclusiu suquet de peix, era el plat 
d'urgència que es cuinava a les barques mentre feinejaven. 

Joan Rovira Bastons, un altre pescador i home de mar, destaca en un article 
molt simpàtic el valor de la pesca com a activitat artística i humana. Quan descriu 
el llobarro i congre, que són molt apreciats a la cuina, s'expressa així sobre el pri
mer: "Peix de carn fma i gustosa, el llobarro no necessita gaires refmaments culi
naris: la cuina senzilla i natural és la millor per a aquests peixos de primera classe. 
Unes rodelles de llobarro gros, un sofregit d'all i julivert i tomata, un bon cop de 
foc i surt un suquet d'antologia. També al forn, amb quatre patatetes i borles de 
ceba per fer coixí, origina un plat digne i seriós. Ho provin i ja m'ho sabran dir." 

De la veritable cuina marinera, de l'olla de rap cuinada sense sofisticacions, 
també en parla amb coneixement de causa Joan Sala i Uobreras a La gent de 
mar a Lloret.8 El 1928 encara hi havia sis arts que pescaven tot l'hivern, abans 
que arribessin les teranyines i les barques de motor. Quan calaven les nanses 
en llocs diversos, segons l'estació de l'any i els canvis de la mar, recollien càn
tares, llagostes, llobregants, cabres, etc. 

sejo por la qual se mandan observar y guardar en la cobranza de derechos en los pescados de las pes
querías de estos reynos, a distinción de los estrangeros. En Madrid, y reimpresa en Gerona en la impren
ta de]. Bro, 1784, 8 pàg. Joan SALA I LLOBERAS, Mirant Enrera. El barri de Venècia i la seva gent, 
Ajuntament de Lloret de Mar, 1995, pàgs. 31 i ss. Maria ZUCCHITELLO, El comerç marítim de Tossa a 
través del port barceloní (1357-1553), Quaderns d'Estudis Tossencs, 2, 1983. 
AHM de Palafrugell (Secció IV. Pesca). Provincia de Gerona. Distrito municipal de Palafrugell. Lista de 
todos los peces que producen Jas aguas de este distrito municipal con expresión de sus nombres cientí
ftcos y vulgares en su localidad, época y cantidad en que se recogen, y la aplicación para su consumo. 
Palafrugell 27 marzo 1861. [En aquesta estadística figuren els epígrafs següents: Pescada, época en que 
se recogen, arrobas de cada dase. Para salazón. Para escabeche. En Conserva. Consumida fresca. 
Entradas para el reyno. Estranjerol. 
2.- Jaume FÀBREGA, Peixos d 'aigua dolça, "Girona Gastronòmica", 8-9-1995, núm. 103, pàgs. 5-8. 
3.- En el Llibre de Sent Soví hi ha enregistrades cinquanta varietalS de peix i onze receptes. 
4.- Aquest tipus de bacallà sec fou introduït a França pels comercian!S noruecs que, a l'Edat Mitjana, 
visitaven els centres internacionals productors de llana. A Catalunya no he trobat documentació escri
ta sobre quan fou conegut Sobre aquest tema, vegeu l'article de Julian PITT-RJVERS El "Stockftsh ", dins 
La cocina de los Antropólogos, Tusque!S Editors, 1977, pàg. 31 i ss. 
5.- "L'Esteve retirà de les fondàries nanses, garbitanes i morrenells, amb abundor de mòlleres, de 
sèpies i de pagells, de rogers i bogues." (Anys d'aprenentatge, Selecta, Barcelona, 1952, pàg. 35). 
6.- Caixa d 'Estalvis Laietana, Mataró, 1994. 
7.- La pesca i els pescadors. El peix que hem pescat, "RdG", núm. 128, 1988, pàgs. 57-62. 
8.- Ultramar Editor, Barcelona, 1986, pàgs. 35, 36, i 154. 



432 --- - ------ LES LITÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES 

Tothom posa l'accent d'enyorança en aquells esmorzars de pescadors: una 
amanida amb un verat obert a la brasa fet amb all i julivert. 

"S'arròs de Canyelles" era un plat popular entre els pescadors d'aquela cala 
lloretenca pels volts de 1910. Els queviures i les begudes que entraven en un 
dinar de cap a 1920 eren una garrafa de vi de quatre litres, un quart de litre 
d'oli, un pa de quilo de tres crostons, un quilo d'arròs, una ceba, uns grans d'all, 
dos tomàquets i dos cèntims de safrà. Esteve Fàbregas i Barri descriu l'arròs de 
Canyelles al llibre Senyora Pastora. 

En un article complementari a aquest, descrivim la indústria dels salins amb 
els barrils d 'anxova i ets cascos d 'arengada. Una mena de safareigs circulars que 
conservaven el peix en salmorra es poden veure a l'actual l'oficina de turisme 
de Calella, antiga fàbrica de salaó de la localitat. 

L'escriptor palafrugellenc Josep Martí Ciarà, Bepes, autor d'una panoràmica 
costumista carregada d'amor patri, Palafrugell, parada ifonda,9 explica amb viva 
originalitat el gust dels palafrugellencs pel peix fregit. Apunta que, abans, als 
habitants d'aquesta vila surotapera se'ls anomenava amb un sentit despectiu 
"peix fregit" perquè hom els considerava gent de peix barat, menjaires de peix 
de poques agalles. Als palafrugellencs -que, en honor a la veritat, van ser dels 
primers de menjar jolivíes i serrans fregits al comptat, sortint l'aigua, suquets de 
sardina desmallada de la xàvega i peix de roca- els dedicà aquest poema que 
exalta la tradició i els afectes de la gent de l'Empordanet per la cuina del peix: 

"Corones d'espines al peix 
Obre la marxa el peix de clova fi, 
l'escamarlà i la gamba saludant, 
el levitó vermell del llagostí 
i els gresol de marisc del llobregant. 
I la cabra feixuga, cuirassada 
amb cent-set gustos que no tenen preu. 

Després ve el peix modest, mancat d'història 
que no figura a cap real menú, 
prò que cuit fresc és una pura glòria 
i el gust de mar no el guanta pas ningú. 

El brau serrà, que el gran perill no amida, 

I el peix amb colorit de bogeria, 
les llusses bellugoses a gavells, 

9.- (Exemplar mecanografiat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell]. 
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l'orada d 'or, l'oblada i jblivia 
que moren entre salts als salabrells." (49-51) 

Enric Morató Vigorós, autor d'un llibre no gaire divulgat, Coses de Calella de 
Palafrngell, que jo encara havia vist circular ciclostilat, en una edició no venal 
i sense data, ofereíx en aquest treball unes veritables receptes de la cuina pala
frugellenca, de casa nostra, molt abans que els gourmets la popularitzessin. 
D'entre el receptari trobem aquestes especialiats: "Llagosta i pollastre, bastina o 
escrita i gats amb alioli, sopa de peíx, el niu, sarsuela, sardines bullides, suquet 
de peíx, arròs blanc, arròs negre, sèpia ofegada, popets ogefats", etc. 

En els inventaris de manuscrits i receptaris conservats, podem veure que les 
fórmules per cuinar el peíx són molt variades. A més del seu sabor inconfusible, 
el peíx té un alt valor proteic que sempre ha estat molt valorat. Podríem retro
cedir fins al món antic per explicar que des de fa dos mils anys els habitants 
d'Empúries i del golf de Roses ja coneixien les tècniques de la salaó i la indús
tria del garnm. La cuina ictícola deu ser de les més velles del món. Destaquem 
també la importància del peíx en la cuina popular'0 i reial medieval. Eíximenis 
diu: "car en vida comuna cascú és content menjar a dinar cuyna ab carn o ab 
peix, e a sopar peíx o ous o qualque cosa altra simpla en sa valor."' ' 

Llegim ara aquesta carta que l'Infant Joan envia el 1388 des de Girona, 
anunciant que l'endemà, un dissabte, serà a Hostalric, on vol que preparin un 
dinar de peix: 

"Lo primogènit. 
Sapiats que nos, Déu volent, serem demà que serà dissapte a Hostalrich a 

dinar. Perquè volem e us dehim e manam per lo matí façats que haiam al dit 
loch de Hostalrich una o dues somades de peix a obs nostre e de nostra cara 
companyona, la duquesa, qui hi serà ab nos ensemps, del millor que haver se 
puxa ... Dada en Gerona sots nostre segell secret a .VIII. juny del any 
MCCCLXXX. "IZ 

Al segle XVI l'historiador i humanista Cristòfor Despuig, autor de los 
Col· loquis de la insigne ciutat de Tortosa, escriu entre altres diàlegs un col·loqui 
en el qual dos interlocutors -Fàbio i Libio, juntament amb un cavaller valen
cià- fan una observació econòmica i geogràfica de Tortosa, que és molt inte
ressant perquè descriu el ric món del peíx i la pesca en una zona privilegiada 

10.- En un procés del segle XIV llegim: "E dix que.l dinar havien menjat arbolam !una hortalissa] e 
pex en cassola per ço com era divendres." Qoan Anton RABELLA I RIBA$, Un matrimoni desavingut i 
un gat metzinat, !EC, Barcelona, 1998, pàg. 95). 
11.- Com usar .. . pàg. 89. 
12.- Daniel GffiONA I LLAGOSTERA, Itinerari de l'Infant en joan. Primogènit del rei En Pere lli 
0350-1387), València, Impremta de "Filla de F. Vives Mora", 1923, pàg. 316. 
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com era el delta de l'Ebre13 Josep Maria MadureU i Marimon'4 va publicar unes 
notes de gran interès històric sobre l'establiment al segle XVII de l'almadrava 
de Tossa, que servia per pescar tonyines, que es comercialitzaven fresques i 
salades. 

Des de la modesta cuina popular que fa meravelles amb una greixosa sardi
na15 fms la barroca sarsuela daliniana16

, bullit o bé a la brasa, fregit, al forn, salat o 
en escabetx, el peix presenta una oferta inigualable. Els sardinalers del Maresme 
cuinaven les sardines a la brasa, i després se les menjaven premsades entre dues 
llesques de pa. Si la sardina era fresca, acabada de pescar, encara amb el ventre 

13.- Fàbio: ... los llagostins , palaies, roms, orades, òsties, molls, tonyynes, palomides, reigs, corballs e 

tota la altra infinitat de noms de peixos que no tenen compte se prenen en la mar y en los estanys, y 

és lo millor, que venen a ésser de sahó los uns alrés dels altres com la fruita. 

Don Pedra: No u entench això. 

Fàbio: Dich que encara que tot l'any se pot menjar tot lo peix que.s mata quant se mata, però és millor 

quiscum peix en un temps que en altre: com ara la orada, lo mújol, la anguila, la pelaia, la agulla de Sant 

Miquel a Nadal; lo llop, la llissa, la saboga, lo llus, la tonyina de Nadal fins a la Quaresma; la llampresa, 

la saboga, I'estorió, lo pagell, lo rom y també la tonyyna, de Quaresma fms a maig; lo mabre, lo sorell, lo 

vayrat, lo caluch de mar, lo moll, la sèpia, la sardinera de maig fms a Santjuan; lo reig, lo corball , la palo

núda y també lo caluch de mar, de Sant juan a Nostra Senyora de Agost; la caluga, lo congre, l'esperrelló, 

lo déntol, la morena, lo morro trony de Nostra Senyora fins a Sant Miquel y altres peixos també que en 

tot l'any són igualment bons, y són llagostins, les hostres, la gamba, les muscles, les clòcholes, les tellines, 

les calquilles, los cranchs, los polts, les calpes, los calamars, los alfosos y molts altres peixos que yo ara 

no tinch en la memòria." Cristòfor DESPUIG, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Col· loqui sisè. 
Curial, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1981, pàgs. 186-187. A Ja fi del volum hi ha en un apèndix Ja 

identificació dels animals i vegetals citats per Despuig, a cura de Rafael Balada, pàg. 203 i ss. , i la identi

ficació dels ocells citats per Despuig, segons les obres de Joaquim Maluquer i Xavier Ferrer, pàg. 208 i ss. 
14.- L'almadrava de Tossa i la pesca decora/I al comtat d'Empúries i a la Selva de Mar, "AIEG", vol. XXV

II, 1981, pàgs. 29-62. En aquest mateix article MadureU publica un privilegi de Felip II a Jeroni Salvador 

de València per a pescar tonyines amb un nou artifici, inventat per aquest personatge (pàgs. 42-44). 

15.- "-Al dia de Sant Pere Man[ir] [de 1667] prengui mix sent sardinas an Joan Basó. Valan dos sous. 

- A 5 de max 1667...ab Baso me polta una mesura de sal. Al dia de Sant Joan prengui doues sentas sardinas ... 
- An Miquel Sen poltà sis dossenas de sardinas y no gaira bonas." (AGMG: Comptes d'un panicular, 

IV.S, Uigall 9, s/0. 

En un romanç del segle XVIII atribuït al rector de Garriguella, trobem la llunyana presència de les sar

dines gallegues: 
"El lloch de cols I menjarem peix, I y un dit de greix I a la tunyina; I vindra sardina I de la Corunya." 

(Enrique Claudio GIRBAL, Otro poeta desconocido (Lo rector de Garriguella), "RdG ", XII, 1887) . 

16.- El diví Salvador Domènech Felip jacint Dalí oferí un llibre de receptes dedicat a Gala: Les diners 
de Gala (Labor, Barcelona, 1974). Les 136 receptes que recullen plats d 'alta gastronomia s 'agrupen en 

aquests epígrafs: I. Les caprices pincés princiers (plats exòtics). 2. Les cannibalismes de l'automne (ous 

i crustacis).3. Les suprêmes de malaises Ji/liputiens (primers plats) .4. Les entre-plats sodomi.sés (carns). S. 

Les spoutnicks astiqués d'asticots statistiques (cargols i granotes) .. . 7 . Les chaits monarchiques (cacera

aus).8. Les montres molles demi sommeil (porc). 

Sobre la cuina daliniana, vegeu també el treball de joan Lluís MONTANÉ, Els gustos culinaris d 'en 
Salvador Dalí, "Girona Gastronòmica", 18-19, febrer-març de 1988. 
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curull de plàncton, la tripa deixava anar un "bardim" o salsa de color de sang, que 
impregnava el pa d'un color vermellós. Segons els pescadors d'aquest litoral, 
aquest era el menjar més bo que hi podia haver. La cuina del peix és de les més 
riques. Els homes i dones l'han amorosida als fogons, li han afegit espècies, han 
diversificat la seva cocció amb l'ajuda de les picades i els sofregits, i han donat 
nom a un celebrat cens de plats que s'ha popularitzat en centenars de llibres, i en 
l'oferta de molts restaurants. Si el llegir de vegades fa perdre l'escriure, la nostra 
cuina oblida per moments, potser per un excés d'oferta, les humils anguiles amb 
tomata, les truites pirenenques i les anxoves crues amarades amb vinagre i oli, 
amb una picada d'all i julivert, plat aquest que encara es pot degustar a les costes 
del Rosselló. De la cuina catalana de l'agredolç perviu la romanalla del bacallà 
amb panses i ous, paradigma de la cuina quaresmal. Antigament els pagesos que 
treballaven la vinya esmorzaven una arengada amb raïm. 

Els llibres de memòries i la literatura narrativa parlen també de les delides 
del peix del mediterrani. El baró de Maldà ens parla d'un corball que va assa
borir en un dinar a base de peix per ser dia d'abstinència: 

"S'ha dinat a una hora tocada, de peix, per ser avui Feria Sexta o divendres. 
Lo dinar ha estat com de coc, és dir, que la sopa era molt bona amb gust de 
pulea (puré?) de ciurons, l'escudella de ciurons no menos; lo peix, que era cor
ball amb suc, molt gustós, amb alguna tàpara, així lo demés amb les correspo
nents postres, pa i vi, etc."'7 

Un record per al peix de riu 
El peix de riu i d'estany, que és el germà pobre dels nostres receptaris, ha 

estat més oblidat. L'escriptor costumista Carles Bosch de la Trinxeria, afamat 
pescador, és dels pocs que en època moderna li ha dedicat atenció, en parlar 
amb un estil viu de les truites de l'estany de Carançà.'8 Josep Pla va escriure 
també un paper sobre les truites del Freser, al seu llibre Humor, Candor9

• Sobre 
la fesomia d'aquest peix posseïm la descripció un xic fantasiosa que, al segle 
XVII, el pare Gil en va fer a la Geografia de Catalunya: 

"En los monts Pyrineos y ha un estany del qual he oyt a dir algunas vega
das que.s pescan y trauen uns peyxos grossos de un palm y més, los quals són 
morats escurs, y alguns d'ells tiran a negres. Estos peyxos sils posan a la pae
lla morts y nets per fregir ab oli en escalfar-se la paella, en continent surten y 
saltan que no y ha remey que sian fregits; sis posan en cassola o olla ab aygua 
se deyxan courer molt bé."zo 

17.- Alexandre GALl, El Col·legi de la Bona Vida, Selecta, Barcelona, 1954, pàg. 84. 
18.- Carles BOSCH DE LA TRINXERIA, "Les truites de Carançà" dins Records d 'un excursionista, 
Barcelona, Selecta, 1978, pàgs. 252-255. 
19.- OC, vol. 24, Destino, Barcelona, 1973, pàgs. 466-471. 
20.- A cura de josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geografia, I, 1949, pàg. 258. 
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L'historiador i religiós cerdà Francesc Marès és, al segle XVII, dels primers 
que elogia i reconeix el sabor de les truites de l'estany de Carançà: 

" .. .los estanys de Querançà, en los quals s'hi cria també molt abundància de 
truites, que és peix molt saborós i molt bo."21 

El 1624, durant un procés contra Fra Domènech, monjo del monestir de 
Ripoll, als dos dignataris designats per acomplir la visita preceptiva els foren 
adobades unes truites del Freser amb sàlvia, fonoll, farigola , all, pebre i sal.22 

L'intendent de Catalunya Francisco de Zamora quan visità la Vall de Ribes 
provà en un hostal les truites de riu, que trobà molt delicades. També lloà la 
qualitat del pa ("el pan es la came") i el vi: 

"Nosostros comimos en el mesón de esta villa, el cual es muy malo; pero 
las truchas que nos dieron eran muy delicadas. "23 

De les nombroses excursions i caceres que Carles Bosch de la Trinxeria va 
fer pels Pirineus Catalans, reproduïm aquest fragment datat el 1882: 

"Dins les aigües cristal·lines del segon gorg veiérem abundància de truites 
que saltaven a sobre l'aigua. N'hi havia de molt grosses. La truita, pel seu gust, 
és el peix de riu més saborós que tenim en les nostres riberes del Pirineu. La 
carn és rosada com la del salmó i forta com la del llobarro de mar, amb el qual 
té similitud. 

Arribaren els companys portant un isard i tres perdius blanques. Paràrem 
enfiles i cinglons per a la nit. A les tres del matí llevàrem els filats, i prengué
rem un quintar de truites. Quina paellada férem! Tothom es cansà de menjar
ne; els pastors tingueren recapte per a molts dies ."24 

Josep Pla, al llibre Girona. Un llibre de records, explica des del seu obser
vatori les seves anades d'estudiant a l'anomenat restaurant de la Barca --que jo 
encara havia vist funcionar- en el qual se servien anguiles i carpes de quan el 
Ter encara no era una claveguera: 

"Algunes tardes anàvem a caminar cap a la carretera de sant Gregori. Passat 
el pont sobre el Ter, trobàvem a l'esquerra el restaurant de la Barca, on es podia 
menjar una bona matelota d'anguiles locals, la granota i la carpa. "25 

L'oferta del peix 
Del peix, quan es viu i no es mossega la cua, encara no encaixat o tractat, 

ens han pervingut antiquíssims sistemes i modalitats de pesca, consuetuds, ordi-

21.- Història i miracles de Nostra Senyora de Núria, Joan Diumenge, Puigcerdà, 1850, pàg. 8. 
22.- Lluís ORRIOLS MONTSET, Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1993. 

pàgs. 213. 
23.- Diario de los viajes becbos en Cataluña. A cura de R. BOIXAREU, Curial, Barcelona, 1973, pàg. 89. 
24.- Jordi MASCARELLA i MIQUEL Sll]AR, El món al Ripollès. VISions i experiències de viatgers al llarg 
del temps, Cemre d'Estudis Comarcals del RipoUès, 1997, pàg. 239. 
25.- Destino, Barcelona, 1976, pàg. 123. 
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nacionsu;, assegurances27
, regulacions administratives dictades per les autoritats 

municipals per evitar els fraus, arrendaments28 i impostos29 amb què l'Antic 
Règim gravava els béns de consum, llibres de tarifes30, elllegendari31

, etc., i que 

26.- josep M. PONS GURI, en el Recull d 'estudis d 'història jurídica catalana (Fundació Noguera, 
Barcelona, 1989) publica les ordinacions sobre pesca i venda de peix del 1401 al 1414 del vescomtat de 
Cabrera, que qualifica de les més antigues de Catalunya. Els privilegis de Castelló i del Comtat d'Empúries 
són una coHecció de costums locals de tipus jurídic que ens informen dels usos i estils de vida. Aquesta 
compilació de lleis que es va fer el 1223 resumeix en alguns capítols les lleis i nonnatives que regien 
sobra la pesca: "1223. L. "Consols y sobreposa!S poden tatxar lo preu als pexos que.s venen a pro, salva 
la jurisdicció al compte aserca la exequutió dels ban !S y penas sobre assò imposades." Hi ha també unes 
ordenacions sobre el comportament de les pescateres (293). CL. "Pescateras mentras venen peix han de 
star de peus; y no y poden ftlar, ni tenir ftlossa, sots pena de do!Se diners comtals." 
Als peixos venguiS un dia per un altre se 'ls ha de llevar la cua: 
"CUl: Pescateras no poden vendre peix sinó del mateix dia, y si ni ha que no sia del mateix dia, lo han 
de vendre ab la cua llevada; perquè se conega lo peix fresch y lo stantís, solS pena de perdre lo peix, y 
de sinch sous comtals per quisctma vegada; exceptantne lo peix ques ven a dotsenas, y així a compte i 
número y no a pes; perquè al tal peix stantís sols se ha de çeparar del fresch y no se li ha de llevar la cua. 
CLV: Peix quis pren de cap de Creus fms al grau de Fluvià se ha de aportar en la plassa de la pescateria de 
la present vila de Castelló, y nos pot vendre en altre part flns que sia descarregat en dita plassa." (Andreu 
BASSAS, Els privilegis de Castelló i del Comtal d'Empúries, "EUC", vol. VIII , 1914, pàgs. 267, 293 i 294). 
27.- A Barcelona, l'li de gener de 1491, cinc mercaders asseguren per 225 lliures, 1.500 barrils per a 
anxova del mercader barceloní Miquel Font, que jaume Caixes o Baldiri Calvó carregaran a Roses a 

bord de la caravel·la de jaume Cassassús en un viatge de Roses a Gibraltar. (Arcadi GARCÍA i M. T. 
FERRER, A.l:!'egurances i canvis marítims medievals a Barcelona, !EC, Barcelona, 1983, pàg. 642). 
28.- josep MAT AS, en el llibre Els estanys eixuts (Quaderns de la Revista de Girona, 1986, pàgs. 72-
73), publica l'arrendament del dret i cacera i pesca de l'estany d'Ullastret de l'any 1779, indret on s'a
gafaven anguiles i peix blanc. Als estanys de Sils hi havia gran abundància d'anguiles i tenques. 
29.- "De totas sorts de mercaderias que negocia y se ha acostumat exhigir fins assí a rahó de vuit 
diners per lliura compresos los subgectes a pagar dret de bolla .. . sobre lo peix fresch menut per cada 

càrrega vuit sous y per la de peix gros fresch dotze sous, llagostas per dotzena un sou sis diners, y 
també lo dret de balansas per cada càrrega per quiscun quintar de bacallans y congre sech vuit sous, 

per quiscun tonell de tonyina y sorra a rahó de vuit sous, també la arengada sardinas y anxovas per 
quiscun miler quatre sous, y tres sous per lo cent de barats salats ." Qoan BOADAS i RASET, Girona 
després de la Guerra de Successió, IEG- Ajuntament de Girona, 1986, pàg. 230). 
30.- A les Noves ordinacions y crides fetes ... per la bona exacció dels drets del General, bol/a per los 
trieni de 1701 de l'AHCG, (Biblioteca de). Pella i Forgas, IV.20) trobem entre les especialitats posades 
a la venda la presència de "congre inglès, congre francès o de Galícia, bacallar de qualsevol part, tun
yina espineta, bussinalla, bacallar vell, som de llevant, arengades de Satubre y de Bretanya, arenchs, 
sardines salades, anxoves salades, arengada inglesa, tunyina de ponent, sorra de ponent, sorra de 

retorn que ve de Serdenya, bossinalla" .. . (pàgs. 87-88) . 
31.- Enric MIRAMBELL, en l'article Acotacions a un llibre de visites del Dr. josep Antoni Oms ijofre, 
metge de Blanes, del segle XVID, "Quaderns de la Selva", 2, pàg. 159, explica que entre les anotacions 
del Llibre de visites fets per lo Dr. josepb Antoni Oms i jafre figuren els noms d'alguns aconductats que 

li pagaven els serveis en espècie. A més dels productes del camp i vi , també sovinteja el peix: lluç, 
pagell, roger, un barrilet d'anxoves, quaranta-quatre sardines, etc. Altres honoraris es pagaven amb 

prestacions de treball personal a la terra. 
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fóra bo recollir sistemàticament. De vegades ens fem creus com a les zones de 
l'interior el peix podia anar d'un lloc a l'altre amb aquells mitjans de transport 
tan rudimentaris que existien. Per raons higièniques, a l'estiu el peix només es 
venia salat. Moltes vegades la documentació examinada no dóna prou clarícies 
de qui el subministrava o d'on procedia. Sota el nom genèric de "peix" no hi 
ha prou referències de quin tipus en consumien les comunitats monàstiques. A 
la Cerdanya hi havia moltes truites de l'estany i de ribera. Els estanys de la zona 
lacustre del Carlit estaven en poder dels cònsols de Puigcerdà, que en regula
ven la pesca. El 1404 els cònsols de la vila de Puigcerdà feren un préstec de 50 
florins a dos carreters que es comprometeren a portar contínuament, amb sis 
mules, peix fresc a la vila, majoritàriament procedent de CotlliureY 

Una mica més d'història 
Les prescripcions de l'Església van ser molt importants per al desenvolupa

ment del comerç i del consum del peix ja que aquesta dieta té una gran 
importància en el menjar eclesiàstic, a la taula reiaP3 i en la de tots els creients, 
en dies penitencials. En aquest sentit, el calendari de dies de peix i de carn era 
molt rigorós. En alguns monestirs de muntanya la dieta de peix era més modes
ta, ja que el seu transport i conservació era molt dificultosa. D'aquí els pous de 
gel per assegurar-ne la conservació, encara que fos mínima. Segons en quines 
zones era un menjar de luxe, a no ser que fos peix de riu. En l'imaginari medie
val el peix era, qualitativament parlant, un menjar inferior a la carn, i per això, 
en segons quins ambients i circumstàncies, no era prou valorat. Algunes tradi
cions com la benedictina recomanen la seva presència més enllà dels temps 
d'abstinència -marcada per una litúrgia molt estricta per Advent, Septuagèsima 
i la Quaresma- i en dies de festa assenyalada de Nadal i Pasqua. Fins al segle 
XIX, que millora molt la xarxa de transport i apareix la conservació en llauna, 
el peix es consumeix principalment a les zones de costa i la seva àrea d'in
fluència. Llegim uns paràgrafs d 'aquestes ordinacions de la canònica agustinia
na de Roca-rossa~ de 1406, a través de les quals sabem que el prior ha de donar 

En un altar de l'església de Cotlliure hi figura una sardina votiva, treballada en or, que fa uns deu cen
tímetres de llargària, oferta pels pescadors de la vila en un moment que ara no puc determinar, per
què tinguessin bona captura en sortir a la mar. 
32.- Salvador GALCERAN VIGUÉ, La indústria i el comerç a Cerdanya. Estudi socioeconòmic i polític 
segons les "Ordinacions Mustassaph ", Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1978, pàg. 121. 
33.- "Com nos per rahó del dejuni de nostra dona Sancta Maria e lo divendres beneyt saguent, vullam fer 
provisió, a obs del senyor Rey marit e senyor nostre molt car, e nostra, de pex de moltes maneres segons 
se pertany: E haiam entès que en vostres termens en certs rius se prenen truytes moltes e bones, per ço a 
vosaltres e cascú de vos, pregam e manam, que, vista la present, façats fer pascar de les dites truytes ... 
Francesc CARRERAS CANDI, Pesca de trnytes a Beceyt, "Catalana", núm. 51 de 20-4-1919, pàg. 284. 
34.- josep Maria PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, Fundació Noguera, 
Barcelona, 1984, pàgs. 379 í ss. 
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als canonges en dies assenyalats dietes de verdura i de peix fresc preparat amb 
julivert o amb salsa: 

"Ítem pronunciu e declar que lo dit honrat prior haia e sia tangut de donar 
a quescun dels dits canonges en los dies de la Corema e del Avent da quescum 
any, ço és als diluns una scudella de faves ab ayada, als dimarts favols, als 
dimecres lentioles, als dijous arròs, als divendres forment de coura, als dissap
tes fava fresa, als dimenges a dinar ciurons e a sopar brotons o espinachs, tot 
ben e sufficientment apparellat ab oli e sal, axí con se pertany. E altra en ques
cuns dels dits dies de Corema he de Avent, exceptat que en los dimenges sie 
fet segons és dit, a quescun d'ells scudella de cols, brotons e spinachs ben cuyts 
e apparellats ab oli e sal segons fer se deu; declarat emperò que, en lo dia de 
la festa del Ram de quescuna Corema, lo dit prior haia a donar e fer apparellar 
als dits canonges ço és a dinar fava fresa , e a sopar brotons o spinachs ab oli 
e sal soffcientment apparellats; e altra açò a dinar e a sopar peix fresch de dues 
maneres, prou abundantment, ço és frit ab jurvert e en aygua ab salsa, tot suf
ficientment apparellat. E en lo dia del Divendres Sant de quascuna Corema la 
rectió de pan acustumada, lo qual pan sia calent e fresch, e aygua prou; mas 
aquell dia no vin. E que lo devant dit dia los dits canonges, ab Jo dit prior o 
sens ell, haien a menjar en lo refetor del dit monastir." 

A Sant Feliu de Guíxols els monjos menjaven tota mena de peix, fins i tot 
els anomenats bestinals o de tall, com ara les tonyines. Només un dia a l'any 
provaven la llagosta.35 

El peix també el trobem formant parts dels censos i qels drets senyorials 
que pagaven els primers homes dels Pirineus i del litoral marítim. El terme de 
Molló donava al comte anualment "mil e truites per censum". Des de Pentacosta 
a sant Miquel cada mas donava vint truites a la setmana. Quatre masos de Prat 
de Molló donaven al comte per cens "dos mil cent truites salatas."36 D'altr-a 
banda, els grans monestirs medievals controlaven la pesca i ben sovint els pes
cadors estaven sotmesos a rigorosos censos i delmes, pràctica que arriba fins al 
segle XVIII. Per als comtes d'Empúries la pesca era una de les principals fonts 
de riquesa. En aquest sentit ja hi ha preceptes i donacions a Sant Pere de Roda 
des de final del segle X. L'any 976 el comte concedí a Santa Maria de Roses els 
drets de pesca i les rendes d'una part de la franja marítima37 El 1154, el comte 

35.- E. GÓNZALEZ HURTEBISBE, Bosquejo bistórico de Sant Feliu de Guíxols, 1905, pàg. 122. 
36.- Fco. MONSALVA1JE, Colección diplomatíca del Condado de Besalú, vol. 11, Imprema y Librería 
de Juan Bonet, Olot, 1901, pàg. 40. 
37.- El 5 d'abril de 976 el comte Gausfred d'Empúries i el seu fill Sunyer, bisbe d'Elna, fan donació al 
monestir de Santa Maria de Roses del delmes de peix i altres drets sobre el mar des de la Muga fms al 
pon de la Creu: "de omnibus piscacionibus qui ibídem exercentur sive adquiruntur pro qualicumque 
ingenio a quibuscumque hominibus ... " El 25-8-1082 el comte Hug li d'Empúries dóna al monestir de 
Santa Maria de Roses alguns drets, i cedeix a alguns veïns de Roses el dret de pesca. El 9-9-1117 Ramon 
Renard i el seu fill , Ramon Renard, permuten amb el monestir de Santa Maria de Roses la seva meitat 
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Hug d'Empúries va concedir a l'abat Berenguer i monjos de Sant Pere de Roda 
el dret a tenir una caravel-la o barca per poder pescar en els estanys de Castelló 
i en el mar amb xarxes o altres instruments (charabum in stagno Castilionís 
cum retibus et redessellís et fiturís, atque ressalis, et cum panestell et buliguabal 
in stagno et in man).38 L'any 1189 El rei Alfons li d'Aragó, a instàncies del 
monestir del Ripoll -perquè els pescadors no volien satisfer el delme de la 
pesca~ obliga els pescadors del terme del castell de Tossa39 a satisfer i pagar a 
l'esmentat monestir els delmes i lleudes de pesca, segons era costum. Els anys 
1764 i 178540 encara hi ha disputes sobre aquest dret. 

El monestir de Santa Maria de Roses cobra censos i drets senyorials sobre 
el peix. Des de 1228 rep l'anomenat peix de tall o peix senyoriu des del grau 
de la Muga fins al cap de Creus. De l'any 1280 tenim un privilegi estès pel 
comte Ponç V Hug pel qual els habitants de Roses podien dur a vendre el peix 
capturat amb diversos arts sense haver de passar primer per Castelló 
d'Empúries. A Roses es pescava amb les almadraves, uns ormeigs dels quals els 
rossincs foren capdavanters. A les darreries del segle XIV tots els pescadors de 
la vila de Castelló han de pagar el dret de peix a l'abat de Roses41 Enric 11 
d'Aragó, duc de Segorb i comte d'Empúries, concedeix a Roses, el 19 de maig 
de 1484, un privilegi perquè els seus habitants, juntament amb els de Llançà, la 
Selva i Sant Pere de Roda, poguessin anar a la Tabalera per a la pesca d'anxo
va i sardina. •z 

A Sant Feliu de Guíxols43 des de l'any 1104 consta una escriptura per la qual 
sabem que Oliver Bernat de Pals, juntament amb la seva mare i germans, res
titueixen a l'abat de Sant Feliu de Guíxols la dècima o delme del peix pescat, 
tribut que confessen haver ursurpat per un temps al monestir guixolenc. Aquest 
autor també aporta en el llibre notícies sobre conflictes entre els pescadors i el 
monestir fins a començament del segle XIX.44 

dels delmes del castell de Magrivil i un hon situat a Rabós pel dret de maneda dels peixos, des del grau 
de la Muga fins al grau de Castelló. El 3 de juny de 1227, els esposos Ramon d'Olives i Agnès empen
yoren al monestir de Santa Maria de Roses la maneda del mar, de totes les barques de pesca i de tots 
els pescadors que tenen en feu pel mateix monestir. 120-121. (Josep M. MARQUÈS PLANAGUMÀ, El car
toral de Santa Maria de Roses (segles X-XIIl), Barcelona, 1986, pàgs. 27-30, 51 , 120-121). 
38.- Antoni PAPELL, Sant Pere de Roda, Figueres, 1930. pàg. 67. 
39.- Enric Claudi GIRBAL, Tossa, Gerona, Imp. de Paciano Torres, 1884, pàg. 15. 
40.- Real Carta mandando cesar la e.xacción del Abad de Ripoll contra los pescadores de Tossa. Girbat , 

op. cit. , pàg. 126 i ss). 

41.- F. MONSALVATJE, Colección diplomfltica del Condado de Besalú, vol. 12, lmprenta y Librería de 

Juan Bonet, Olot, 1902, pàg. 566 i ss. 
42.- F. MONSALVATJE, los condes de Ampurias vindicados, vol. XXV, Olot, Ramon Bonet, 1917, pàgs. 

236-237. 
43.- josep M. CERVERA I BERTA, Història del monestir de Sant Feliu de Guíxols, edició d'auror, Olot, 

1984.pàgs. 52-53. 
44.- Pàgs. 52-53. 

·,. 
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Encara el 24 d'octubre de 1753 Ferran VI confirma les donacions i privile
gis del monestir de Sant Quirze de Colera, i especialment el dret que tenia l'a
bat del monestir de Sant Pere de Besalú de percebre la dècima del peix en els 
ports de mar situats en el territori de Sant Quirze. 45 

De 1575 a 1600 trobem pregons sobre la pesca a l'estany de Banyoles, orde
nats per l'abat del monestir. Ningú no podia pescar a l'estany amb filats , ni a 
les barboleres, ni en els recs. Les condicions eren, en aquest sentit, molt estric
tes. 46 De 1680 és l'edicte de subhasta per a l'arrendament del peix que pertan
yia a l'església de Cotlliure, el peix anomenat de la rabugassa: "per peix de la 
rabugassa se entén tot y qualsevol gènera de peix que sia (acceptat sardina, 
anxova, varats de nou la lliura en avall , que ho rebrà lo altre arrendador del 
peix de dita obra). "47 

El 22 de maig de 1746, Fr. Antoni d'Ametller, abat de Besalú, va concedir 
llicència a Pere March perquè aquest i dos acompanyants poguessin pescar en 
el Fluvià. L'arrendatari confessa haver rebut un cistell de barbs, i s'obliga a dur 
al monestir "totas las truitas y altre peix agafaran en dit riu, en cas lo vulga ven
dre, perquè lo senyor Abat y sos monjos pugan comprar del peix y usar del 
dret de fatiga . "48 

El bací dels captius 
El bací dels captius era una bossa econòmica destinada a la redempció dels 

esclaus. Una de les entrades provenia del deu per cent del valor de la pesca 
que es feia en diumenge. Com que s'havia de pescar en dia de festa o diu
menge es necessitava una autorització eclesiàstica de Roma per fer-ho. L'Arxiu 
Diocesà de Girona en posseeix molta documentació. Com a compensació per 
aquest permís especial donaven el deu per cent de la pesca a la parròquia, que 
el ~evenia, i dedicava el benefici al rescat de captius. Mn. josep Vaquer i Catà 
en traça la història begurenca amb diversos comptes del peix. 49 

Ofrenes de peix a militars 
A l'Àntic Règim el peix serveix, a voltes, com a present o regal de compro

mís. Era una mostra de fiscalitat indirecta. En els llibres de comptes de l'Arxiu 
Municipal de Palafrugell i de Begur sovintegen les anotacions comptables, a tra-

45.- F. MONSALVATJE, Colección diplomatica del condado t:k Besalú, vol. XIX, Girona, Eusebio 
Simon, 1908, pàg. 187. 
46.- Uuís G. CONSfANS I SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. V, CEC, Banyoles, 1992, pàgs. 92 i 93. 
47.- F. MONSALVATJE, Ei obispado t:k Elna, vol. 24, lmprenta y Libreña de R. Bonet, Olot, 1915, pàg. 
130. Aquest historiador també publica l'edicte "del vintè de las tunyinas" (1664). 
48.- F. MONSALVA1]E, Colección diplomattca del 'condado de Besalú, vol. XIX, Girona, Eusebio 
Simón, 1908, pàg. 186. 
49.- Pirates i esclaus de Begur, Parròquia de Begur, pàg. 83 i ss. 
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vés de les quals sabem que se n'enviava als caps dels comandaments militars 
de moltes guarnicions gironines, als quals agradava menjar bé, i més encara si 
era de franc. La seva voracitat sembla no tenir límits.50 

Altres referents 
Al segle XVIII el geògraf i historiador Mateu Aymerich dedica un capítol de 

la seva història de Catalunya a parlar-nos dels peixos de riu i de mar: De los 
pezes de los lagos y rios de Cataluña. Pezes estables en las riberas de el mar de 
Cataluña y virtudes medicina/es de algunos, en el qual parla del mújol, dels 
verats -dels quals es feia garum- del besuc, la castanyola i el bonítol. 

És curiosa la descripció que fa de l'anxova: "es una especie de arenque o 
sardina perqueña que se vende salada y escabechado, en barriles o toneles 
pequeños a diferencia de los arengues, que vienen en toneles grandes. Es 
sabrosa la anchova y suele comerse cruda con la lechuga o ensalada de hier
bas crudas." Vegem-ne un resum de les altres espècies més preuades. Aquest 
jesuita,51 observador certer i dotat d'un bon paladar, ens dóna a entendre que 
havia provat les especialiats més gustoses: 

"El pagell es pescada de mucha came y pocas espinas, de buen gusto, de con
sistenda y bastante ancho ... y sa can de él buen precio los pescadores por ser de los 
pezes regalades. Lenguado: su came, que es de bastante consistencia, se separa bien 
de la espina. Es mas regalada ahun que el paxel. Congre. el seco es de poco gusto 
y muy cargoso y ardiente. Rajada: es pescado llano y de buen gusto sobre todo en 
la sopa y en el arroz como guisado propi o ... Besugo: es de mucha substancia y llega 
en inviemo bastante fresco a Madrid, donde lo he comido alguna vez y otras en 
escabeche. El besuguete es mas pequeño, de came mas sabrosa y algo roja, ser:í el 
salmonete de el Oceano. Boníto: varios de estos pezes pueden conservarse escabe
chados o salados, y de ellos así preparades sacan mucho los holandeses y ingleses 
y los que eogen mucho atún de las almadrabas. El atun salado se vende muy caro 
especialmente la came de ijada, que es mas sabrosa que las rnagras. Así el fresco 

50.- -Ítem, he pagat en un fill de Damià GaUseran per eser anat dos vegadas ab la cavalcadura en 
Verges a portar peyx al comendant un¡¡ lliura, quatra sous dich ... 1ll. 4s. 
- Ítem, he pagat a Francesch Tauler per sis carniseras (sic) de peyx se li prengué per portar en 
Torroella de Mongrí al comendant a rahó de 4 s. la camisera. Suma una lliura, set sous dich .. . 111, 7 s. 
(Arxiu Històric Municipal de Palafrugell, Secció 1.3.2.5., plec solt, 1712-1772). 
- Ítem, tinch pagat a Pera Boga per peix y lagostas 1 lliura 2 sous. Tinch pagat a n'an Garriga per una 
Hura de peix y per dos pollastres. 
-Ítem, tinch pagat a joan Fariol per anar a sercar peix a Fornels... 3 sous. fot. 136. 
- Ítem, tinch pagat a Pera Comas del Cinsa per peix y lagostas .. . 2 lliures 4 sous 8 diners. (Arxiu 
Històric Municipal de Begur. Comptes 2.2.2. 1673-1772, fots . 134, 136 i 137). 
51.- Mateu AYMERICH, S. I. (1715-1799) i fa seva "História Geogra.ftca y Natural de Cataluña " seg1til 
de la transcripció del volum dedicat al Regne Animal segons el manuscrit del Palau Reial de Madrid. A 
cura de josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geograf~a, 11, Barcelona, 1949, pàg. 205, 217 i 226. 
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como el salada es comida muy cargosa. Langosta: en las costas del mar del 
Empordan en que hay muchas peñas se cria mis saboroso el pescada y se cage 
mucha !angosta marina como se ha dicho en otro lugar de esta historia." 

A mitjan segle XIX, Pedro Martínez Quintanílla, cap d'estadística de la pro
víncia de Girona , reconeix la importància del peix en la indústria i el comerç 
de les comarques gironines. La fusta d'aquells boscos servia per fer rodells i cèr
cols per a caixes d'arengades. Recordem que a la fi del segle XVIII el francès 
Nicolàs Apport crea la primera conserva, i els aliments esterilitzats es poden 
guardar en llaunes i en pots de vidre: 

"El pescada se comprende entre los artículos alimenticios de primera nece
sidad, pues sabido es el consumo que de él hacen todas las clases de la socie
dad, ya sea fresca, ya salada. Pera ademas de esa gran utilidad, el fomento de 
la pesca y salazón es beneficiosa para la agricultura, por el consumo de made
ras, cañamo, esparto y demas primeras materias ... ";2 

Apèndixs 
I 

Transcric en aquest apèndix una tarifa dels preus del peix que regia a la ciu
tat de Girona a mitjan segle XVII. 

"Tatxas, y preus eo tarifa feta per lo savi consell de Cent, lo die de 27 de 
noembra del corrent any 1654. En Barcelona, en la Estampa de Catharina 
Mathevat, devant la Rectoria del Pi, any 165453 

La lliura de tonyinya salada 1 sou 2 diners 
La lliura de bacallar remullat 10 diners 
La lliura de la sorra 2 s. 6 d 
La dotsena de arangadas de la 
terra 8 d 
La dotsena de las sardinas saladas 8 d 
Lo peix granat, entenent peix granat, congres, morenas, corballs, molls, reig, 

tonyinas frescas , pagells farts, palomides, llobarros, llisas, llampugas, vayrons, 
escorporas, lluernas garneus, y verderols y altres semblants; declarant que lo 
moll no.s pessarà tres onses, no sie tingut per granat; lo pagell, sart, lluerna, 
escorpora, garneu y verderol que no.n pese almanco vuyt, age de anar la lliu
ra a raó de ... 5 d. Les llegostes no puguen excedir ... 54 Així mateix los lussos, 

52.- La província de Gerona . Datos estadíslicos sobre su territorio, población, beneficencia, baños y 
aguas minera/es, instrucción pública, monumentos bistóricos y artísticos, diversiones y espectacu/os, 
criminalidad, contribuciones, aduanas, rentas estancadas, desamortización, prestaciones persona/es, 
industria minera, forestal, pesquera y de caza, agricultura, ganaderia, industria fabril y comercial, 
medios de comunicación, etc. , Imprenta de F. Dorça, 1865, Gerona, pàg. 284. 
53.- AHAG, Recull d 'impressos sense classificar. 
54.- El full original, que es troba partit en dues parts, impedeix la lectura del que segueix. 
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varats, bonitols, y altre peix consemblant, la lliura a raó de 3 s 6 d. 
La sardina grossa, sorell, bogues, ravella y tota sort de peix bastinal, la lliu

ra a 2 s. 
La sardina menuda, y mitjansera, la liura a 1 s 6 d 
La amploja, la lliura a 1 s." 

11 
Peix de Sant Feliu de Guíxols 
En un lligall administratiu de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols hi 

vam llegir aquesta nota dels preus del peix que reproduïm, que figurava en un 
paper mecanografiat. El llistat de preus, sense indicació de la data, mostra el peix 
que fa uns anys es consumia a la vila, amb la relació del preu de venda al públic. 

"Langostinos , , , , , , , , 15 ptas/ kilo 
Langosta , , , , , , , , , ,12 
Nero , , , , , , , , , , , , , ,7,50 
Salmonetes , , , , , , , , ,6 
Llobarro , , , , , , , , , , ,6 
Dentols , , , , , , , , , , , ,6 
Calamares , , , , , , , , , ,5 
Orada , , , , , , , , , , , , ,5,50 
Pajells , , , , , , , , , , , , ,4 
Llus de mas 
al tercía , , , , , , , , , '' ,7,50 
Llus menor , , , , , , , , ,3,50 
Atún , , , , 
Sapionas 

t t J 1 1 1 t 1 t ,3,50 
, , ,2,50 

Rap ', ', , , , , t I I I I t ,3 
Llisa , t'' , , ' , ' ' ' '' 

,2,50 
Zart,Baradas , ' , ' '' '' ,4 
Morrudas,Cí.ntaras , ', ,4 
Sau pas , , ' , , , , , , ' , ,2 
Ubladas , ' , , , , ' '' ' ' 

,2,50 
Pulpos , , , , , , '', ,' ,3 

Pulpos de roca , ',' '' ,1 
Boga , , , , , , , , ' t t ,' ,2,50 
Barats , , 

'' 
, , , , , , , , ,1,75 

Ge ria , , , , , , , , , , , ',3 
Baradons , , I I I t , , , , ,0,75 
Bisos , , , , , , , , , , , , , ,1,25 
Surell , , , , , , , , , , , , ,1,75 
Surelló , , , , , , , , , , , ,0,75 
Agullas , , , , , , , , , , , ,0,75 
Aspets , , , , , , , , , , , , ,2,50 
Aspet o Sonsos , , , , , ,0,75 
Raballa , , , , , , , , , , , ,0,75 
Clivillons , , , , , , , , , , , 1 
Clavellada , , , , , , , , , ,1,50 
Mussolas , , , , ', , , , , ,1 
Gats I I I I , , I I I I I I I ,1 
Moluscos , , t I I I I t , , ,1,50 
Llus Cantabrico , , , ' , ,2 
Sardina grande 

' ' 
, , , , ,3 

Sardineta , , , , , , , ' ' , ,1 
Mediana t,'' , t I J I 1 ,1,50 

Ou. 



----------------------------------~~-------- #5 

LA SALAÓ DEL PEIX I DE LA CARNI 

"Arri, arri, burriquet, 
que anirem a Massanet; 

posarem el porc amb sal , 
i la truja a la semaL" 

LA TÈCNICA DE LA SALAÓ, L'ADOBAMENT AMB SAL DEL PEIX I LA CARN, ÉS UNA DE LES MÉS 

arcaiques i antigues que ha practicat la humanitat. El confit de seitó, els 
famosos pernils ceretans, les espatlles de xai o de porc s·alades que trobem 
en moltes llars pirenenques, el castelló del porc salat -que a la zona de 
Ripoll encara s'anomena piumoc- formen part d'una cultura molt arrelada a 
casa nostra. A l'antiga Roma ja s'elaborava el garum, amb el qual el poeta 
Marcial obsequiava els seus amics. Del peix salat, un cop premsat, en sortia 
aquest condiment que es deixava macerar i que de vegades substituïa la sal 
en alguns plats. 

1.- Enric BADOSA, Salaó d'anxova, "Girona Gastronòmica", setembre 1992, núm. 70, pàgs. 8-9. Yvene 
BARBAZA, El paisatge humà de la Costa Brava, vol. li, Edicions 62, Barcelona, 1988, pàg. 184 i ss. 
Lourdes BOIX i M. DIDAC PINERO, La sal de l'Aifolí, "Fulls d'Història Local", 62, maig-juny 1997. 
Lourdes BOIX i R. PUJOLBOIRA, L'Escala, imatges per a un somni, Ajuntament de l'Escala-Diputació 
de Girona, 1995, pàg. 20, donen compte d'un vell salí del port d'en Pe.rris, on dues expertes en l'art 
de la salaó expliquen la manera de confitar anxoves a casa. Sobre la indústria del peix confitat al 
Rosselló, Eugeni CORTADE, Cotlliure marítima. Barcelona, 1967, pàgs. 58 i 164-165. Josep PITARCH 
LÓPEZ, Les salines del delta de l'Ebre a l'Edat Mitjana, Trasmall - Columna, Barcelona, 1998. Michel 
PONSICH, Aceite de oliua y salazones de pescado. Factores geoeconómicos de Bética y Tingitania, 
Madrid, 1988. Carles RIBERA, Anxoua de l'Escala, "Presència", Girona, XXIX, 1993. núm. 1117, pàgs. 
30-34. Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ, Aspectes de la política fiscal de la Diputació del General al segle 
XV: la qüestió de la sal a l'Empordà durant la guerra civil, "AIEG", XXV-1, 1979-1980, pàgs. 407-446. 

. . 
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El peix sec i salat2 era un menjar molt popular3 a l'Edat Mitjana pel seu baix 
preu. Per regla general la sardina es considerava un aliment de les classes popu
lars. Es fa estrany que en els receptaris medievals no apareguin més sovint les 
nombroses receptes sobre aquest tipus de peix, que es consumia fresc i salat. 
De vegades els inventaris esmenten les arengades rovellades, conegudes així 
pel color de coure que prenien quan es fumaven. 

En ser un producte de fàcil transport, les bótes, els fusts i carretells de peix 
arribaven arreu. D'altra banda, el peix salat es podia conservar molt temps en 
condicions. D'aquesta manera podia arribar a moltes poblacions de la Catalunya 
interior. 

S'ha comprovat que el peix fresc o salat, dintre de les vitualles vitals, ocu
pava un lloc d'importància, i tenia un pes específic enorme en la dieta, ja que 
el període de dejuni i abstinència que manava l'Església podia arribar gairebé 
a 180 dies l'any. Durant la Quaresma era gairebé el menjar obligat, juntament 
amb les verdures i els ous. El consum de peix fresc o salat el trobem present 
en totes les dietes monacals, encara que moltes vegades se'ns fa difícil resse
guir el camí d'on procedia i qui el subministrava. Se n'importava d'Andalusia i 
de Galícia quan el mercat català era deficitari. Mario Zucchitello, en el seu lli
bre El comerç marítim de Tossa a través del port barceloní (1357-1553), 4 asse
nyala la importància de la venda a Barcelona de peix fresc i salat. Les aigües de 
Tossa proveïen la capital de sardina anxovada o blanca, en barrils; arengada, per 
escabetxar i podrida; verats, sorells, bisos, tonyines, bonítols, congres, etc. 

Les ordinacions de les viles costaneres, dictades per les universitats medie
vals, regulen la venda de peix salat. En aquestes de 1339, de la vila de Blanes,5 

les autoritats fixen un impost sobre la gerra de peix destinada a la venda. 
També obliguen que el mostassaf es faci càrrec d'inspeccionar les condicions 
en què es confiten la sardina, el bonítol o l'aladroc: 

"Ítem, tota persona qui de la dita vila traurà gerra de pex salat o de barill 
de pex salat, ara per vendra o donar, pach per cascuna guerra o barril com hic 
axirà .VI. diners ... ", pàg. 47. 

"Ítem, que alguna persona qui salarà peix per vendre'!, ço és sardina e ala
droch o bonítol, que aquel peix no gos metre'! en barrils o en gerres fins sia 
reconegut per alguna persona en assò elegidora, sots pena de .c. sous e de per
dre lo peix." 

L'impost de la salaó ja es cobrava a Puigcerdà el 1347, imposat per la 
Universitat o Comú de la Vila. El1431-34 es pagava sobre quintar de peix fresc 

2.- ROSER SALICRÚ I LLUCH, El tràfic de mercaderies a Barcelona segons la lleuda de Mediona 
(febrer de 1434), CISC, Barcelona 1995, pàgs. 29-100. A les pàgines 47 i 48 transcriu el procés de salaó 
de sardines confites segons un testimoni de començament del segle XVIII. 
4.- Quaderns d'Estudis Tossencs, 2, 1983 [El comerç del peix, pàgs. 105-1081. 
5.- josep M. PONS i GURI, Llibre de la Univemtat de la vila de Blanes, Ajuntament, 1969, pàgs. 47 i 64. 



PROVISIONS DE BOCA - --- ------------------ 44-7 

que entrava a la vila de Cotlliure. "Per quintar de congre sec, per ídem de tot 
altre peix, per ídem de tot peix salat, per cossi de sarda salada i per barril de 
tonyina, sorra i ossets, barril d'anxoves, lluç, arengades, arengs, salmó .. . "6 

En els inventaris de cases particulars tampoc no manquen referències a les 
reserves de peix salat. En un de 1411, del castell de Vila-Romà, llegim: "Ítem, 
dos barrils paxatés en la un dels quals hi ha sardines . ... Ítem, tres gerrotes tren
cadas pexeteres. "7 

El peix blau -sardines, seitons, tonyines i verats- era la base, a Tossa de 
Mar, d'una indústria del peix salat de gran importància per a l'economia de la 
zona. Una altra vegada recorro a Mario Zucchitello que, en el llibre Homes, vai
xells i mercaderies de Tossa al Grau de Valèncía (1459-1703),8 estudia tot 
aquest comerç. És curiosa la diferenciació semàntica entre les sardines blanques 
confites per distingir-les de les vermelles, que eren les fumades. L'any 1631, 
Salvador Sorís va arrendar els drets de pesca que pertocaven a l'abat de Ripoll. 
A més de les 800 lliures convingudes es comprometia a donar "bo i salat" per 
al monestir ... dos tonells de verat, dos barrils d 'anxoves, un tonell d 'arengades 
i sis barrils de sardina confita. 9 

Durant l'Antic Règim, molts predicadors que anaven de poble en poble 
difonent la paraula cristiana cobraven en espècie: els donaven almoines o ali
ments per a la comunitat. Tenim l'exemple de 21 de gener de 1677, quan l'a
juntament de Sant Feliu de Guíxols -vila on els confits de peix tenien molta 
tradició- delerós d'obsequiar els caputxins del convent de la ciutat de Girona 
"per lo que han tant bé treballat en posar bé ab Nostre Senyor los habitants de 
dita present vila ab la admissió que han predicada en la dita present vila", els 
concedeix "una carregada de vi claret, un quintar de bacallà y quatre barrils de 
sardina confita."10 

A partir de la segona meitat del segle XVIII la indústria de la salaó es revela 
com una font eficaç de riquesa. En les Noves ordinacions y crides fetes .. . per la bona 
exacció dels drets del General, bolla per los trieni de 1701, 11 trobem importacions de 
"congra inglès, congra francès o de Galícia, bacallar de qualsevol part, tunyina espi-

6.- Pàgs. 72-73. 
7.- Pere TRI]UEQUE, Inventari del castell de Vila-Romà (1411), "EBE", 11, 1992, pàgs. 37. Vegem 
també aquests apunts transcrits del quadern d'un particular del segle XVII que compra moltes sardines: 
- Al dia de Sant Pere Mart[ir) [de 1667) prengui mix sent sardinas an Joan Basó. Valan dos sous. 
-A 5 de max 1667 .. . ab Baso me porta una mesura de sal. Al dia de Sant joan prengui dues sentas 
sardinas... 

- An Miquel Sen portà sis dossenas de sardinas y no gaira bonas. 
(Comptes d'un particular, AMG, N.S, Lligall 9 , s/0. 
8.- Centre d'Estudis Tossencs, 4, Tossa de Mar, 1991 pàgs, 175-203. 
9.- Pàg. 199. 
10.- AHSFG, Manual d'acords de 21 -1-1677, s/ f. 
11.- AHCG , Biblioteca de]. Pella i Forgas, N . 20, pàgs. 87-88. 
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neta, bussinalla, bacallar vell, sorra de llevant, arengades de Satubre y de Bretanya, 
arenchs, sardines salades, anxoves salades, arengada inglesa, tunyina de ponent, 
sorra de ponent, sorra de retorn que ve de Serdenya, bossinalla", etc. 

Pierre Vilar, quan analitza les mercaderies demanades a l'exterior del 
Principat, assenyala a final del segle XVIII grans importacions de sardina provi
nents del sud d'Espanya, que substitueixen ocasionalment la tonyina i el peix 
salat que arribava del nord d'Europa.12 Segons Benetjulià,13 al segle XVIII la pesca 
era una activitat molt important a Sant Feliu de Guíxols. Quan arribaven les bar
ques de pesca de primer se separava el peix fresc del salat. Del fresc se n'apar
tava el que es venia a detall per a la població que no pagava impost. El que anava 
a càrrec del comprador abonava un impost de sis diners per lliura de valor. El 
peix salat se separava segons fos del país o de fora . El primer, posat en barril, 
pagava tres sous; el segon -entre el qual hi havia espècies tals com el bacallà, 
el congre sec, l'arengada forastera i la tonyina- era pagat pel comprador. 

Quan Francisco de Zamora passa per Sant Feliu de Guíxols, anota que a la 
vila hi havia "ocho fabricas de botes de vino y 40 de barriles de anchoa. Las 
mujeres, a mas de las redes, destripan y salan la anchoa ."14 

Des de final del segle XVIII la pesca salada era un aliment important per a 
les classes populars catalanes: el bacallà, les arengades, les anxoves15 i la cansa
lada eren menjars de subsistència. Albert Compte, en el recent estudi Una famí
lia d'Agullana a mitjan segle XVIII, 16 posa èmfasi en els consums i la vida quo
tidiana d'una família de l'Antic Règim. En aquell règim d'autoabastament, llegim 
a través dels comptes conservats que compren sal al monopoli de l'Escala, "set 
lliures i mitja de bacallà" (final de 1744), i diversos barrils de sardina confita que 
un parent els porta de Llançà. Només en ocasió de la festa major mengen peix 
fresc: tonyina, verats, congre i llagosta que, com diu l'autor d'aquest treball, tren
cava, una vegada a l'any, la monotonia de l'escudella i verdura diària. 

Encara el 1856, Pere Feliu MonJau observava que "los obreros ... del reino ani
mal apenas conocen mas sustandas que el bacalao, el escabeche y el tocino."17 

12.- Catalunya dins l'Espanya Moderna, vol. IV, Edicions 62, Barcelona, 1969, pàg. 92. 
13.- Notes gui.xolenques del segle XV/li, "RdG", 108, 1984 pàgs. 168-169. 
14.- Francisco de ZAMORA, Diario de los uiajes becbos en Cataluiia. A cura de R. BOIXAREU, Curial, 
Barcelona, 1973, pàg. 379. 
15.- La "anchova es una especie de arengue o sardina pequeña que se vende salada y escabechado, 
en barriles o toneles pequei'los, a diferencia de los arengues, que vienen en toneles grandes. Es sabro
sa la anchova y suele comerse cruda con la lechuga o ensalada de hierbas crudas. " Mateu AYMERICH, 
S. I. (1715-1799) i la seva "Historia Geografica y Natural de Cataluña " seguit de la transcripció del 
uo/um dedicat al Regne Animal segons el manuscrit del Palau Reial de Madrid. A cura de Josep Iglésies, 
Barcelona, Quaderns de Geografia, I!, Barcelona, 1949, pàg. 217 . 
16.- "AIEE", 31, 1998, pàgs. 231-269. 
17.- Pere ANGUERA, "Del comerç de la pesca salada a Catalunya a final de l'Antic Règim", dins A 

bodes em convides. Estudis d 'història social, Centre de Lectura de Reus, 1987, pàgs. 157. 
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A Cadaqués la salaó i la venda d'oli eren les dues indústries locals més 
importants. Gaietà Rahola i Josep Rahola, en el llibre La Marina Mercant de 
Cadaqués, 18 exposen la problemàtica del peix pescat i salat per les companyies 
de la pesquera local. El principal problema que se'ls presentava era el de l'ob
tenció de la sal, que provenia dels salins de la Muga i del comte d'Empúries. 
Sembla que va costar molt aconseguir la llibertat de la sal i trencar el monopo
li que atenallava tot aquest comerç. Els autors d'aquesta monografia també 
documenten diverses salaons obertes a Cadaqués a partir del segle XIX, base 
d'una florent indústria d'anxova confitada que avui encara perdura en el record. 

Silvi Rahola 19 ha deixat constància que durant la temporada de 1928 les 
fàbriques cadaquesenques havien salat cinquanta quintars de sardina pescada a 
Cadaqués, i uns vuitanta de anxova, de Roses; és a dir, unes cinc tones de peix, 
entre els quals hi havia també verats i bisos. En un altre punt de la nostra costa, 
Ernest Morató i Vigorós, a Coses de Calella de Palafrngell, (Palafrugell, 1984), 
explica la importància del peix agafat i treballat a Calella. A començament de 
segle el peix blau donava treball a quatre salaons, on treballaven 40 dones. 

El porc salat 
Pel que fa a la carn, la principal indústria era la del porc salat. Sense aquest 

condiment vital no s'assegurava la conservació de pernils, cansalades, espatlles 
de porc i de xai, embotits i llangonisses, la cansalada que entrava en la com
posició de molts plats, etc. Igual que quan parlàvem del peix, les referències a 
la carn salada es detecten en moltes ordinacions i inventaris. 20 Com que era un 
producte que es podia servar molt, els exèrcits i els rebosts de les naus n'em
magatzemaven en grans quantitats. Quan Jaume Sobrequés Callicó21 estudià els 
avituallaments en la guerra civil catalana de 1462, trobem aquestes provisions: 

18.- Dalmau Carles Pla, Girona, 1976, pàg. 94. 
19.- la indústria del salament, "Sol Ixent", núm. 129, 27-10-1928, pàg. 3. 
20.- Josep M. PONS I GURI, Llibre de la Universitat de la vila de Blanes, Ajuntament, 1969. 
Tabba de 1339: "Ítem tota carn salada qui's despena en la dita vila per los casolans e habitants de aque
lla, pach cascuna per cascú bachó .VI. dinés, posat lo j>orch o bacó sia partir entre ells per fer carn 
salada o obs de !ur empriu de casa." JOSep M. PONS I GURI, Llibre de Ja Universitat de Ja vila de Blanes, 
Ajuntament, I%9. pàg. 42. 
El porc en un inventari de 1411: 
- !tem, tres sagins e mig 
- Ítem, li trosses de carn ~!ada 
- Ítem, tres peus de porc 
- Ítem, un barril ab un poc de sal scuma 
- Ítem un barril plen de sali 
(Pere TRI)UEQUE, Inventari del castell de Vila-Romà (1411) , "EBE", 11, 1992, pàgs. 37). 
21 .- Aspectos económicos de la vida en Barcelona durante Ja Guerra Civil catalana en 1462-1472, 
"Cuadernos de Historia Económica de Cataluña", 1969-1970, pàg. 253 i 262. 
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"Cuaranta-dues lliures, vuyt sous per DCCCXXXXVIII, lliures de carnsala
da ... per provisió de la galeassa de Mallorques" ... 

"Ítem, delliberaren ésser liurades a.n Guillem Gassò, fuster, per dos porchs 
salats, qui pesaren, XXXVII lliures VI diners ... qui serviren per la galeassa arma
da per la Ciutat." 

Miquel Agustí, al Llibre dels secrets d 'agricultura (1617), ja ens alliçona com 
s'ha de salar. De primer, el porc no ha de beure el dia abans, i així la carn serà 
més seca i la impregnadura de sal més efectiva. Després, "ne fareu traços y los 
posareu a la salera, fent-los llit de sal grossa picada, y anireu cobrint los traços 
de sal posant-los la hu sobre del altre, y quant la salera serà casi plena la hum
plireu de sal."22 

22.- Pàg. 172. 
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PEIX DE CLOV Al 

"Avorrir-se com una ostra" 

LEs BONES GAROTES2 -FREQÜENTS EN EL NOSTRE-LITORAL- S'HAN DE SABER TROBAR PLENES, 

d'acord amb l'influx de la lluna. Per contra, el deliciós marisc, els crustacis i 
moHuscs, escassegen en aquestes pàgines, flairoses de sentors marines, perquè 
la documentació consultada en la qual hem trobat aquest tipus de referències 
no és gaire abundant. Naturalment que els musclos, les famoses gambes de 
Palamós i les espardenyes amb tomàquet de Blanes formen part dels tradicio
nals entrants, entremesos, arrossos i suquets de peix, però pertanyen a una 
cuina3 ja molt difosa, sobre la qual no insistirem. La llagosta i pollastre, plat que 
dóna nom a un llibre de Josep Pla sobre cuina catalana, aparegut el 1952, és 
també un plat de molta categoria . Aquest combinat de "mar i muntanya" va néi
xer en un moment en què el pollastre era un producte car i de luxe, i per con
tra la llagosta abundava a les nostres costes. 

1.- jaume FÀBREGA, El llamàntol, "Girona Gastronòmica", febrer de 1994, núm. 86, pàg. 15; íd. Els 
cargols de mar, "Girona Gastronòmica", Maig de 1994, núm. 89, pàg. 11; íd ., Cranc vermell o nècora, 
"Girona Gastrònomica", octubre 1995. núm. 104, pàg. 12. JOAN FERRERONS i JOSEP VALLS, Barques 
i f ogons. Del Ter a Portbou. Pròleg d'Antoni PUIGVERD. El Mèdol, Tarragona, 1991 . jaume FONT, Els 
musclos, "Girona Gastronòmica", juny de 1996, núm. 112, pàg. 8. 
2.- Carme JUUÀ, Menjant garotes, "Sol Ixen!", Cadaqués, núm. 29, de 28-8-1924, pàg. 13. Les garo
tes s'acampanaven de "ferreny vi de la terra, i unes llesques de pa blanc." 
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Una desgraciada pesca de garotes 
Que les garotes ja eren una menja exquisida i buscada ho sabem per una 

nota d'arxiu de l'any 1660, que va donar a conèixer l'arxiver Josep Clavaguera 
en el seu llibre Llançà: notes històriques.4 "En el mes de febrer d'aquest any 
dotze persones van morir quan va naufragar la barca tot pescant algarotes." 
(garotes). 

la llagosta 
A jutjar per una notícia molt primerenca de 1154, la pesca de la llagosta al 

litoral d'Empúries ja era important. En aquesta data, Hug III concedeix a 
Guillem de Sant Mori rebre i cobrar les llagostes que es pescaven a la parrò
quia de l'Empúries i els caps dels dofins que Guillem d 'Oltrera i el seu fill li 
havien donat. s 

En uns comptes de l'Arxiu Històric de Beguró llegim una anotació misèrri
ma a través de la qual sabem que es fan uns pagaments a una mena de reca
der que ha portat vedella, peix i llagostes, un plat, d'altra banda, molt apreciat 
pel baró de Maldà, que el provà en un viatge que va fer a Pineda el 1781: 

"Ítem se rescaballa Joan Puix de anar a Blanes quant s'i aporta la vadella a 
la Tordera, y per peix y Iagostas que ab tot fa suma de 4 lliures 8 sous 6 diners. " 

Albert Compte, en el treball Una família d'Agullana a mitjan segle XVIJI, 7 

anota que la família Bech rep, el 1743, d'un oncle de Uançà, "per tonyina, 
surells, barats y llagosta y congra per la Festa Major ... ", alimentació que supo
sava un canvi de rumb en el monòton dia a dia. 

Les receptes catalanes més antigues que he sabut trobar sobre la cuina de 
la llagosta figuren en un llibre de cuina conventual. Aquest marisc, que ara ha 
esdevingut tan preuat i escàs, era en aquella època un plat com un altre, apte 
per a la cuina de peix que practicaven els convents en dies d'abstinència. En 
els Avisos e instrucció per lo principiant cuiner del Seminari Conciliar de Girona 
figuren aquestes fórmules: Llagosta de tres o quatra o sinch maneras i Per fer 
llagostas rellenas. Pel que llegim, la seva cuina admet una gran varietat de trac
taments: perbullida amb salsa, rostida, a la graella, farcida, etc. 

Quan encara la seva pesca era abundant, abans que s'iniciés la pesquera indus
trial, en els dietaris de la fam:ília Fina8 de Palafrugell trobem sovint apunts sobre Ja 
seva captura, que ens indica l'enorme èxit gastronòmic que ha tingut de sempre. 
Els musclos i cabrots -que també agafen- donaven molt sabor a l'arròs de peix. 

3.- Jaume FÀBREGA, La cuina del peix, La Magrana, Barcelona, 1996. 
4.- Salvat - Ajuntament de Uançà, 1986, pàg. 80. 
5.- DD.AA., Catalunya Romànica, vol. Vlll. L'Empordà, 1. GEC, Barcelona, 1989, pàgs. 112 i ss. 
6.- Comptes 2.2.2.(1673-1772), fo!. 136. 
7.- "AIEE", núm. 31, 1998, pàg. 255. 
8.- Edició a cura d'Enric Prat i Pep Vila, Ajuntament de Palafrugell, 1998. 
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"1-VII-1842 Pesca d 'una llagosta 
Lo dia primer de juriol ha fet molt bon dia y sols feya un poch de aire de 

garbí. Esta nit abem anat a la encesa9 ab Francisco y jo tiràbam la fitora. Jusep 
Deulefeu se ho miraba, y Juan Feliu ciaba. Nos habem hagut de anar-nos de 
cap a cala de Gens per causa del vent, [habem] anat a redorso 10 del cap San 
Sebastià. Y habem agut una llagosta lluïsa y una saupa. 11 

2-VII-1842 Pesca de musclos i cabrots 
Lo dia 2 ha fet molt bon dia y molta calma. Y abem anat per musclas y 

cabrots ab la llanxa d'en Prats. Y ab Jo gusi han anat a bulantí y han agut dos 
carnisiras [sic] de peix. Y los de la llanxa, molts cabrots." 

Ferran Agulló en el Llibre de la cuina catalana en ofereix receptes de com 
fer la llagosta a Ja tossenca, bullida, a la brasa, etc. 

Llagosta amb salsa verda 
El 1915, la IV Assemblea de Vinyaters, celebrada a Figueres, es va cloure 

amb un àpat celebrat a Casino Menestral. Segons La Veu de l'Empordà, (núm. 
552 de 8-5-1915) el meú consistia en: 

"Arròs a l'empordanesa. Badella a la catalana. Llagosta amb salsa verda i a 
la maionesa. Pollaste rostit i postres variats . Vins del país (dar i negre), xam
pagne, garnatxa, vi ranci, cafè, rom i cigarro." 

Cloïsses i ostres a la badia de Roses 
Heus aquí una notícia que pot semblar curiosa i que és força desconeguda. 

Coneixia l'existència de muscleres a la badia de Roses des del 1904, però no 
sabia res de la indústria d'ostres i cloïsses en aquest espai privilegiat. En aques
ta carta comercial dels anys 30, n'ofereixen al Casino Menestral de Figueres, 
amb una relació de preus i qualitats: 

"Casino MenestraP2 

Ciutat 
Senyor: 
Degut als forts temporals de la setmana passada, els quals han produït una 

considerable pèrdua en els criaders d'ostres i mariscos de la badia de Roses, ha 
obligat a una nova selecció de qualitats, les quals es vendren regint la nova llis
ta de preus següent: 

Almeges 
Extra .... . .... . .. . . . ...... .. ....... . . . .. .5,75 ptes. quilo 
N11 1 ... .. . . . . ........... . .... . ... ... ..... 4,75 "" 
N2 2 . . . . . . . ... .. ... . .. .. .. ..... .... . .. . ... 3,75"" 
N2 3 . . . ... . ....... .. . . ..... ... . ... .. .... . 3,00 "" 

9.- 'Pesca de nit amb fanals '. 
10.- 'A redós, a recés'. 
p .- Salpa o saupa 'peix teleosti molt saborós'. 
12.- Fons Casino Menestral, correspondència. AHCF. 
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N2 4 ............. . ......... . . . ....... . . .. 2,50"" 

Ostres 
Extra .. . ........... . .... .. .... .. . ... .. ... 9,50 ptes. dotzena 
N2 1 ... ... .... .. ......... ... . ... .. ... . ... 7,50 " " 
N2 2 .......... . . . .......... . ............ . 6,50"" 
N2 3 ........ . ... . ...... . . .. .......... .... 5,50 " " 
N2 4 ..................... . ......... ...... 4,50 " " 
Portugueses N21 . .......... . .. . ............. 2,75 " " 

Musclos 
Extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 75 ptes. kilo 

Em plau saludar-vos ben atentament, 
xxx 
6 de novembre de 1935." 
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SECRETS DEL Vr 

"Que Déu té guard, oh vinya catalana! 
Mar de verdor que serrd amunt t'estens! 
Mon pit s'eixampla en respirar ta ufana , 

si enfonso e ls peus enmig de tos sarments. " 

ÀNGEL GUIMERÀ 

EL VI ÉS POTSER UN DELS ASPECI'ES MÉS RICS DE LA NOSTRA CULTURA PER LA QUANTITAT I 

qualitat d'arguments i contalles que ha anat destil·lant. Les llegendes a l'entorn 
del vi recullen que els déus s'alimentaven de nèctar i ambrosia, nodriment que 
els feia immortals. Hom diu que el vi no l'inventaren els grecs sinó els déus. 
D'aquí prové la seva aura sagrada, que presideix el gran Dionís. Després del 

1.- Uuís BETTONICA, Els caves de Catalunya, Kapel , Barcelona, 1983. Lourdes BOIX, El conreu de la 
vinya a l'Escala des del segle XVII .fins a la seva decadència, "Fulls d 'Història Local", VI, setembre de 1989. 
P. BONNAISE, Le vignoble catalan aux alentours de l 'an mil", Le vin au Moyen Age: production et pro· 
ducteu~.ll Congrès de Médievistes, Grenoble 1978, pàgs. 53-67. Francisco CARBONELL Y BRAVO, Atte 
de hacer y conservar el vino con una noticia acerca de la fabn·cación del vinagre. Barcelona: en la ofici· 
na de D. Antonio Brusí. Impresor de C3mara de S. M. Año de 1820. Jaume CIURANA, Els vins a 
Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1980. Compte rendit a S. M. I. de una esperiencia molt 
satisfactòria, sobre lo sucre de raïms, fabricat per lo sen_}{)r Fouques, Gaseta del Corregiment", núm. 6 de 
12·7· 1810, pàgs. 31·32. [Reemplaçava el sucre de canya extret del xarop de raïms). DD.M., El vi a 
l'Antiguitat. &onomfa, producció i comerç al Mediterrani occidental, Actes, Badalona, 1987. DD.M., 
Vinyes i vins: mil anys d'història, Universitat de Barcelona, Barcelona. 1993. Jaume FÀBREGA, la cuina 
del vi a Girona, núm. 169, 1995, pàgs. 103·106. Martí GELABERTÓ VILAGRAN, Religión de la tierra y 
demanda popular. El vino en el rituallitúrgico catalan del antiguo Régimen (s. XVI-XVlii), "III Col·loqui 
d'Història Agrària", Universitat de Barcelona, 1993, pàgs. 313-324. [Ritus i conjurs que la població de 
l'Antic Règim praaicava per assegurar-se una collita de vi, en la lluita contra la climatologia adversa. 
L'Església posava el seu poder en mans de la col·lectivitat). Emili GIRALT, L'elaboració del vi abans de la 
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diluvi, Déu va confortar l'home donant-li a conèixer la vinya, i Noè2 hauria des
cobert aquesta beguda. En la civilització cristiana, el pa, el vi i la carn tenen 
també la seva càrrega simbòlica. Només a la Bíblia trobem més de quatre-cen
tes referències a la viticultura, a l'ús del vi, i al seu simbolisme, en un llenguat
ge figurat i metaforitzat. La consagració del vi a la missa, l'escena del Sant Sopar, 
quan el vi es converteix en sang i el Senyor institueix l'eucaristia, ens obre les 
portes del sagrat. 

Un parell o tres segles enrera, Europa encara s;explicava per allò que la gem 
bevia. Hi havia l'àrea d'influència de la cervesa i de la mantega, al costat de la 
de l'oli i del vi. La vinya i el vi, que formen part del nostre paisatge mediterr~
ni ·a camp obert, a la plana, en els replecs de les nostres muntanyes, són alguns 
dels principals components de l'alimentació mediterrània, i interessen també als 
qui estudien la història social, econòmica i judicial d'una comunitat perquè la 
seva producció, comerç i consum influeixen en tots els ordres de la vida. Des 
de l'any 1000 la vinya és anomenada, concretament, en molts documents, i això 
demostra la seva importància . En qualsevol resum històric de la vinya i el vi, no 
hi poden mancar referències als censos,3 privilegis,• inventaris,' a l'estricta regu-

fll·loxera, "L'Avenç", 50, octubre de 1980, pàgs. 658-665. Francisco JORDI ROMAÑACH, Cultivo de la uid 
y elaboración de uinos en el Ampurcüm, "Revist:a del Instituta Agrícola Catalan de San !sidra", XXVII, 1978. 
Ramon LLONGARRIU i MONSALVATGE, Apunts per a l 'estudi del cultiu de la vinya a la Garrotxa, "Annals 
del Patronat d'Olot", 1990-91. [Publica l'invent:ari de Magí Boxeda, un artesà semaler i boter. En aquest:a 
relació de mitjan segle XVII podem trobar-hi la reladó d 'eines i de par.1ments que necessirava per a 
aquesta feina anesana, pàgs. 101-102]. Eduard PUIG I VAYREDA, 19diàlegsapassionatsambetspàmpols 
de l'Empordà, Editorial An-3, Carles Vallès, editor, Figueres, 1990. Guillem ROCA, Poema satíric contra el 

vici I mal costum del beure. Ara ed.it:at a cura de Jaume VIDAL ALCOVER, Editorial Moll, Mallorca, 1973. 
Floricel SABATÉ, El ban del ui a Puígcerdà a la segona meitat del segle XIv, pàg. 299 a 313. Antoni UDINA 
ABELLÓ, Aportació a l'estudi del consum de vi en els monestirs gironins de la Baixa Edat Mitjana, Tercer 
Col·loqui d'Història Agrària, Publicacions de la Universit:at de Barcelona, 1993, pàgs. 335-342. 
2.- "Beneïm a la bola I que guarda tal sabor, I alabem a la plant:a, I que ha criada tal flor, I dem gràcies a 
la vinya I que ens dóna tal licor I i a Noè, gran patriarca, I que fou lo fundador." (Ms.49 de la BdC, pàg. 97). 
3.- Ja el1151 en l'inventari dels honors, de les entrades i dels drets que el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer IV posseïa a Besalú i a tota l'àrea d 'influència, rebia de Juvinyà, Ursinyà i de Fornells tres 
quartes de vi i tres sous de cens, entre moltes altres prestacions en espècie (F. MONSALVA1JE, Notícias 
Históricas, vol. XV, Olot, 1907, doc. 2240, pàgs. 369-372). 
4.- En els privilegis de Castelló d'Empúries i del Comtat d'Empúries de 1223, uns costums locals de 
caràcter jurídic, trobem rúbriques que especifiquen que els cònsols controlaven els privilegis del vi: 
"Xli: Cònsols han de tenir lo segueU y poder aforar aquell a llur beneplàcit. XLII: Cònsols poden mudar 

tota hora quels és ben vist lo senyalador de las mesures del vi." (Andreu BASSAS, Els privilegis de 
Castelló i del Comptat d 'Empúries, •EUC", vol. VIII, 1914, pàgs. 265) . 
5.- Vegem-ne un detall en aquest breu inventari de 1411 del castell de Vila-Romà: 

·-Ítem, tres bótes de mena plenes de vin vermey 
- Ítem, un carratell somada! plen de vin ven 
- Ítem, una conerola ab vinagra blanch." 
(Pere TRIJUEQUE, Inventari del castell de Vi/a-Romà (1411), "EBE", 11 , 1992, pàgs. 37). 
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laritzacíó del comerç i venda de vi per part de les autoritats municipals,6 con
servació,7 la seva funció de relació social,S la incidència en la gastronomia, la 
seva presència en la taula reial9 i popular,10 la seva importància en l'economia11 

del mas pagès tradicional de tots els temps, a l'avituallament dels exèrcits,12 al 

6.- Vegem per exemple aquestes crides del mostassaf de Girona, de principi del segle XVlll , sobre el 
comerç del vi de la ciutat de Girona, quan en el sistema monopolista de l'època s'arrendaven a parti
culars el serveis de les tavernes: 
"Qui no ven vi claret qu.e non puga vendrer de altre. Ítem que qualsevol taverner qui no tindra vi claret 
per a vendreme a cartons, y a la menuda no puga tenir vi blanch per vendrerne a menut, ni a tassas, y 
que ningun taverner puga tenir dos axetas de vi claret, ni vendrerne de dos botas diferents en un mateix 
temps: és a saber de un mateix vi: axí que puga tenir dos axetas. Una per vendrer vi de marina y altre 
per vi de Ampurdà, tenint emperò a cada bóta escrit amb un rètol de lletra grossa, especificant en ell la 
qualitat del vi de marina y de Empurdà, sots pena y bant de tres lliuras per quscú y quiscuna vegada. 
Que s'hagi de vendre vi bo, sencer, sense mescla, ni vendrer-lo que sia bolcat, escaldat, ni gastat. Que 
cap taverner no puga vendre vi del que ha aportat de tast al senar Mostasaf." Joan BOADAS i RASET, 
Girona després de la Guerra de Successió, IEG- Ajuntament de Girona, 1986, pàg. 237. 
7.- L'erudit vigatà Segímon CUNlll., pbre., va publicar una Recepte perquè el vi nos torni agre, de principi 
del segle XIX, a les pàgines del "Butlletí del Centre Excursionista de Vic", vol . 5, 1925-1927, pàgs. 87-SS. 
8.- A la festivitat del Corpus a Girona era costum premiar els assaigs que feien els músics, el diu
menge abans de la diada de Corpus, amb una beguda o coJ.Iació. El 1439 hi entraven "una migera de 
forment i una bóta de vi blanch i un corteró de vi vermell, i un cistell de cireres." Segons Chia, hi entra
ven quatre tipus de vins diferents: vi blanc, el cuit, el vermell, que en temps del cronista també s'a
nomenava d 'aigües, i el grec. També es considerava una classe de vi l'anomenat albu.s (blanc, 1492). 
En una contracta que fa la ciutat de Girona el 1547 s'exigeix "a preu y rahó de quaranta sous per quis
cuna bóta tant claret com vermell, bo y no volcat ni ayguat, ni agra ni saberut. " 
9.- El 1376 Francesc de Sentcliment, majordom de l'Infant joan, encomana a Berenguer de Maguerola, 
procurador reial en els comtats de Rosselló i Cerdanya, dues càrregues de "vi moscat de Clayrà" per al 
cardenal de Terouane, que va entrar a Barcelona el 10 de desembre de 1376. (Albert CAZES, "Nos anri
ques cépages des de 1376 à 1802", dins Histoire anecdolique du Roussil/on, vol. li, Imp. Comet, 
Perpinyà, 1991 , pàgs. 87 i 88). 
10.- El baró de Maldà, que el 1779 va assistir a la festa major de Sant Mateu d'Esplugues, comenta el 
dinar que va fer, en el qual li fou servit un vi molt fort , com era costum a l'època: .. ."Las postras con
sistiren ab las fruitas del temps, a saber rahims, préssechs y peras, que estos dos gèneros últims se ave
nían molt bé ab lo vi falló ." (Miscel· lània de viatges i festes majors. A cura deM. ARITZETA, Barcino, 
Barcelona, 1994, pàg. 221). 
11.- Setembre de 1624: "Abundan aquest any las veremas, cosa inaudita. En Castelló d'Empúries hi 
hagué qui féu crida anassen a pendrer vi vell de franch sols per vasiar les bótas. A Uançà, a tres sous 
lo quintar dels rahirns que no sabian ahont posar-lo. Ni han pogut fer vins vermells per no saber on 
posar-los. " (Dietari de jeroni PUJADES. A cura de Josep M. CASAS HOMS, Fundació Vives Casajuana, 
vol. N , 1976, pàg. 185). 
12.- "Dissapte als XXVIII de dit Març 1642. Dehuen los cònsols y la Universitat de Olot que per parau
la llur lliura comptants a Joan Valls traginer de Vich dixeren son lo preu de vuyt bots de vi li ha com
prat per anar amb los soldats a la guerra envers Granollers divuyt lliures." joaquim DANÉS i TORRAS, 
Història d 'Olot, VI, Ajuntament d 'Olot, 1982, pàg. 1085 . 
.Vegem aquestes despeses de vi gastades pels comandaments de l'exèrcit a Girona durant la guerra de 
Successió: 
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llegendari literari, 13 la festa popular1
' i a les virtuts curaríves15 que se li atribuei

xen. El vi, però, no és inclòs entre els remeis necessaris per guarir-se de la 
pesta. Els metges desaconsellaven prendre els forts i dolços. El consum de vi el 
trobem consignat en tots els lligalls administratius d'hospitals i hospicis, ja fos 
en el context de la dieta ordinària o bé com a reforç calòric suplementari per 
als malalts, per allò que el vi fa sang. 16 El metge Arnau de Vilanova, que reco
manava els vins "los pus flayrans", inclou a les seves obres mèdiques moltes 
begudes medicinals que tenen el vi com a matèria primera. Desaconsella el 
piment i "convé squivar tostemps vins los quals són mesclats ab algun mescla-

"Compta del vi an entrat per compta del estat Major és lo seguent: 
-Al 15 fabre 1711 per lo Sr. Tinent de Rei, dos càrregas de vi, dich ... 4 bótas vi 
- Al 21 fabré per dit Sr. Tinent de Rei, dos càrregas vi, ... dich ... 4 bótas vi 
- A 15 abril per dit sr. Governador, sis càrregas vi, dich ... 12 bótas vi. Dit dia junt ab las sobraditas del 
sr. Governador sinch bótas vi per compta del sr. Mariscal de Camp. Garrafat. 
- A 13 de dit una bóta vi per lo Sr. Tinent... 1 bóta vi. " 
(AHAG, Recursos i impostos, lligall 1.3.3.2, núm. 6. Paper.; per las mesadas de mars y abril del Estat 
Major per las cent carregas del vi ... , feta pòlissa a 18 abril 1711. Plec solt. s/ f.). 
Durant la Guerra del Francès, els invasors demanen a la població de Lloret contribucions en espècie: 
"Se previene a Vm. que del vino que deven remitir deve haver dos cargas de superior qualidad para 
la mesa del Estado Mayor." El cap del batalló destacat a Vidreres demana a les autoritats de Lloret 
"fournir et faire conduir a Vidreras tous les cinq jours cinquante bouteilles de bon vin pour le service 
de la Convalescence." (Agustí M. VILÀ I GAUDÍ, Lloret de Mar en temps de la guerra del francès, 
"Quaderns de la Selva". 4, 1991, pàgs. 1o6-107). 
13.- "I arrenglerades en un armari corcat de color de roure, botelles de moscatell , d'aiguardent i vi 
ranci, enfigassades de dolçor de mistela ... El Sacerdot eixugava les gotes de resolis i ratafia que taca
ven les taules." (S. ESPRIU, Anys d 'aprenentatge, Selecta, Barcelona, 1952, pàg. 45). 
14.- "Ítem he pagat a Pera Galseran per dos masuras de vi se li prengueren per lo gasto se féu en 
Santa Margarida lo dia de Sant Roch a rahó de 6 d. la mesura. Suma dotsa sous dich ... . 12s. Ítem he 
pagat a Josep Duran per sis lliuras de neu se li prengué per lo gasto de dit dia a rahó de ... la lliura. 
Suma tres sous dich ... 3 s. (AHP, Secció 1.3.2.5., plec solt, 1712-1772)." 
15.- Vegem aquesta recepta casolana del segle XVII en la qual intervé el vi: "En una medesina bona 
per mal de ulls, després d'haver cuit un parell d'ous i treure'n el robeU, "se ha de posà (dins el plat] 
tres beiras de bi blanch ho de binya, ho grech." (Santi SOLER SIMON, Memòries d 'una jaml1ia page
sa: els Anglada de Fonteta, Ajuntament de la Bisbal, 1994, pàg. 90). 
16.- "Tinch pagat a Antoni Roger per tres dias que anà a Pallamós, y per dos dias que aportà vi a 
l'hospital de Pallafrugell el assent jorat Pere Carreras de las Rochas ... 4 11 5 s." Arxiu Històric de Begur. 
Comptes 2.2.2. (1673-1772), fol. 134v. 
- "Abent passat comptes ab lo reverent Thomas joana, prevere y administrador del nou sant Hospital 
de esta vila, de tot lo vi que la hospitalera Llucrècia Robira a pres en la taberna que esta a mon comp
te, y comprovadas las tallas resulta aver consumit de vi per los pobres maials del dit hospital la suma 
de nou lliuras desabut sous y sinch diners Barcelona, dich 9 11 18 s 5 d qual partida he rebut del refe
rit reverent administrador y es tot per lo cadent (que cau] any. [EL DCVB documenta aquest neologis
me en una obra de Jacint Verdaguer] Tossa 31 dezembre de 1805. (Pera Vilaseca, procurador. fol. 3r. 
AHLB, Comptes de la Administració del nou Sant Hospital de la present vila de Tossa que dona lo reue
rent Tbomas joana, prebera, com administrador en lo any 1805. Fons patrimonial Sabater de Calonge). 
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ment [de guix o calç), e aquells qui són conservats ab vexells untats de pega."17 

En els monestirs, convents i canòniques, el vi, després del pa, és l'aliment 
més consumit com a component de la dieta quotidiana. El vi ajudava a supor
tar les llargues abstinències i dejunis. En una sentència arbitral de 3 de maç de 
1407, el prior de la canònica agustiniana de Roca Rossa es compromet a donar 
als canonges vi bo i suficient, sense rebaix d'aigua: 

"Ítem pronuncíu e declar que lo dit prior qui ara és o per temps serà en lo 
dit monastir haia e sia tangut donar als dits canonges qui ara són o per temps 
seran en lo dit monastir, vin bon e sufficient, sens aygua, ço és de matí o dinar, 
entre dia, a sopar e a vespre, prou e assats, a !ur despesa personal."'8 

En el monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols la distribució de vi també 
estava regulada. Segons E. Gónzalez Hustebisbe,19 el vi aromàtic i de qualitat es 
bevia des de la vigília de Tots Sants fins a sant Miquel. A la resta de l'any con
sumien el "reramost", un vi aigualit. Del primer cada monjo en rebia una por
ció que consistia en 1/ 22 de l'espècie de bóta colaresa; i del segon o reramost, 
dues mesures. Els monjos bevien aquests vins en unes copes de fusta que es 
renovaven cada any. 

No explicaríem la nostra cuina sense la presència de vi. A part de l'a
bundància de receptes fetes amb vi -que prou ho testimonien-- no es pot ima
ginar un plat de marina, un de l'interior, un formatge o uns brunyols sense l'a
companyament dels blancs, negres, rosats o garnatxes dolços amistelats que tin
guin més requesta. La fama dels vins dolços rossellonesos va arribar fins la taula 
papal. El 1394, Benet XIII va demanar muscat a Clairà. El papa d'Avinyó escriu 
al seu col·lector a la diòcesi d'Elna, Joan de Rivesaltes, sagristà de l'església de 
Sant Joan de Perpinyà, per demanar-li sis càrregues de vi muscat de Clairà amb 
destinació a la taula del pontífex: sex saumatas vini muscati sive muscatelli de 
Clayrano dicte diocesis, quas emit pecuniis e amere aposto/ice, hic Avinione ... ;¡o 

Unes gotes de lexicografia 
Deia Miquel Agustí, autor del Llibre dels secrets d'Agricultura, que "en los 

vins consideram la color, sabor, olor y facultat y consistència, de hont les 
diferències principals dels vins són preses." Algú potser recorda aquell capítol 
del Terç del Cristià de Francesc Eiximenis en el qual , a través de la figura del 
golafre eclesiàstic, 21 es tracta dels problemes provocats pels abusos en el men-

17.- Regiment de Sanitat. A cura d 'Amau de Vilanova, Barcino, Barcelona , 1947, pàg . 211. 
18.- j osep M. PONS GURI, El Cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, Fundació Noguera , Barcelona, 

1984, pàgs. 381-382. 
19.- Basquejo Histórico de la vila de Salli Feliu de Guíxols, 1905, pàg. 123. 
20.- Aquest i altres documents vaticans sobre el vi han estat exhumats per]. CALME1TE, Benoit XIII 
et le muscat de Claira, "Revue d'Hist. , et d'Archéol. du Roussillon", 1902, pàgs . 229-230. 

21.- Com usar de beure ... Edició de]. E. GRACIA, Curial, Barcelona , 1983, pàg. 43. 
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jar i el beure. En la carta que aquest tramet al metge en busca de consell hi ha 
la relació de vins que provava, que expliquen el seu regiment de beure, i que 
ens donen una informació preciosa sobre els gustos de la societat catalana del 
segle XIV: 

"Mon beure quan el vyn blanch, és aquest: bech grech d'estiu, e d'ivern 
cuyt, o moscatell, malvesia, tóbia, còrçech, o candia, o vernaça; e a la fi clarea 
ab neules o piment per tota la hivernada. Vull, emperò, que les neules sien cuy
tes ab çucre e sien polpudes e espes~etes queucom. Dels vermells de la terra 
no puix beure; per tal bech d'estiu calabresch de sent Honoret, turpia o trilla, 
picapol de Mallorqua, rosset o dels clarets d'Avinyó. D'ivern, he del de Madrit 
de Castella, e d'aquells fins espanyols, o del de Gascunya, o del monastrell de 
Empurdà." 

Doncs bé. El lexicògraf Joan Veny22 ha estudiat l'origen lexical dels vins, 
sobre si el vi s'hauria de dir vermell23 o negre, com més tard va pontificar Josep 
Pla. Plini el Vell, a la seva Història Natural, ja descriu un centenar de varietats 
de ceps. Els vins tenen una motivació geogràfica, antroponímica i cromàtica del 
tot interessant. Les seves denominacions les trobem en els antics tractats i histò
ries agràries. Així, el grec era un vi que a l'Edat Mitjana era considerat curatiu. 
Fou conegut pels catalans en les seves expedicions a Orient. La malvasia, pro
vinent de Malvasia, és l'adaptació romànica d'un nom grec del Peloponès, 
Monembassia. El vi de Càndia provenia d'una ciutat de Grècia. El garnatxa ve 
del poble de Vernazza, de la comarca italiana de Cinque Tetre. Francesc 
Eiximenis al-ludeix al vi "calabresc", de Calàbria. Sobre el de Carinyena, hi ha 
diverses hipòtesis. Podria provenir de la zona de Cariñena a l'Aragó o bé 
d'Occitània: carignano. El picapoll és originari de la ciutat occitana del mateix 
nom. El vi cuit és el que ha estat sotmès a l'acció del foc o de la calor. Pel que 
fa a les begudes i preparats, la paternitat de l'hipocràs, procàs o brocàs és atri
buïda a Hipòcrates. La clarea o clareia era una beguda amb moltes espècies 
aromàtiques. L'agràs era el suc àcid de raïms verds, que es feia servir per ama
nir. Barrejat amb mel o sucre, se n'obtenen sabors agredolços. 

22.- "Aproximació a la història lingüística dels vins catalans", dins VInyes t vins: mil anys d 'història. 
Actes i comunicacions del m Col· loqui d 'Història Agmria sobre mil anys de producció, comerç i con
sum de vins i begudes alcohòliques als Pafsos Catalans. Febrer de 1990. Universitat de Barcelona, 1993, 
pàgs. 103-115. 
23.- Al segle XVII encara deien "vi vermell" del de color robí o morat. "Negre" no ho ha estat mai: 
Compta nou de Montanyer de 1616 
Comptes de Pere Mir, sastre de Santa Cristina d'Aro, 1607. AMG, N, 5.4. s/ f. 
··- Prim o en lo mes de novembre un cort de vi vermell a rahó de vuyt sous ... 8 s. 
- Ítem en dit mes una ampolla de vi claret 
- Ítem mes al tro cort de vi claret ha rahó de vuyt sous cort .. . 8 sous. 
- Ítem lo dia abans de 8 ... una ampolla de vermell 
-!tem per Jo dilluns de camastoltas una ampolla de vi vermell ." 
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El 1645, l'abbé Ciuró de Cameles va plantar una vinya de "blanqueta" a Sant 
Martí de la Roca per "tenir vi blanch famosísim per ministratio y també per tenir 
rims bons per molt temps per ajudar a passar esta miserable vida, y pansas per 
lo progrés de l'any en particular per la quaresma y altres dias de dejuni." 

Notes vitícoles 
Constantment la vinicultura rep aportacions de l'arqueologia en la transició 

del món antic al feudalisme. Sabem que el conreu de la vinya entrà pel port 
d 'Empúries al voltant del segle V aC a mans dels foceus massaliotes, però són 
els romans els qui el perfeccionen. La vil·la romana del Pla de Palol, de Platja 
d'Aro, en procés d'excavació, que va iniciar la seva activitat al segle I dC i per
durà fins al segle VII o VIII, mostra dia a dia restes de ceràmica que servia per 
envasar el vi que s'exportava per via marítima. Fins i tot s'ha trobat un segell 
de bronze amb el nom de Porcianus que servia per marcar els taps de les àmfo
res. Durant molts segles, pa i vi, sol o bé barrejat amb mel, pebre i canyella, 
són la base alimentària de molts pobles. A més de ser la beguda de molts refe
toris, de tenir virtuts higièniques i medicinals, té també una gran importància 
des del punt de vista litúrgic perquè apareix en el cerimonial de l'Església amb 
la consagració del pa i del vi. 24 El vi aporta calories buides, amb nul valor nutri
tiu, però va ser usat des de molt antic com a desinfectant, si es pot dir així, i 
com a dieta amb un alt valor calòric. Poca gent bevia aigua sola, pels proble
mes higiènics que comportava. L'aigua que transportaven i servien els anome
nats aiguaders es bevia barrejada amb vi, sucs de fruita, etc. De retop, l'ús del 
vi fou molt polèmic entre els moralistes medievals, com ara els pares de 
l'Església, i el nostre Francesc Eiximenis. 25 La vinya, introduïda pels romans, 
sofrí una davallada durant la dominació visigòtica i aràbiga. Té la seva represa 
en l'època carolíngia, amb la creació de cenobis i monestirs, entre els quals des-

24.- Des del convent de Sant Francesc de Paula d'Hostalric, el 12 de juliol de 1704, fra Mathias 
Salvador, corrector, demana a un altre germà una càrrega de vi: "estimaré a VM.Io.y còmpria, que sia 
boy axut y que tinga cos. " També demana si algun devot pot afavorir-lo de "un poch de vi de missa. " 
(M. A. VIDAL COLELL, "Florilegi epistolar del segle XVIII", dins Miscel·lània d'Homenatge a Enric 
Moreu-Rey, vol. III, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988, pàg. 313). 
25.- "E antigament los sants can començaven a fer penitència i a servir a Déu, un de !urs primers 
fonaments era lexar lo vy; e no solament lo vy, hec encara tot linyatge de beure que pogués embria
gar e encendre la cobeejança carnal, axí com serveza, e medó, e pomat, e liquors semblants." (F. EIXI
MENIS, Terç del Crestià pels PP. Martí de Barcelona i Feliu de Tarragona, Barcelona 1932, III, pàg. 
199) ... "Lo sant abat Efrem conseylava a tota gent, specialment als seus monges, que fossen temprats 
en !ur beure. 1. El vi temprat aigualeix l'enteniment. 2. El vi begut desmesuradament fa rebel· lar la carn 
i l'esperit. 3. Beure destrempadament procura malalties grans e fa pudir l'alè en tant que ningú et podrà 
estar de cara. 4. L' home es toma com a bèstia, per la raó. L'embriaguesa és gran taca més en la dona 
,que en l'home i especialment en dona religiosa." (Francesc EIXIMENIS, Lo ltbre de les dones. Edició de 
Frank NACCARATO, Curial - Universitat de Barcelona, 1981, vol. li, pàg. 322). 
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taquem el de Sant Pere de Roda. La nova fe que es difon des dels centres 
monàstics afavoreix el conreu i el consum de vi. A grans trets podríem dir que 
la vinya actual és la suma de la vinya romana més la vinya eclesiàstica. La 
decadència del vi durant els segles IV al IX s'explica per la decadència de les 
societats hispano-romanes, i la irrupció de la nova cultura àrab, que estimava 
poc els vins. 

Les referències al conreu de la vinya són molt nombroses, i proven com la 
vinya i el vi seduïen des de molt antic. A la Garrotxa, un diploma de Carles el 
Calb (855) esmenta unes vinyes que Santa Maria de la Grassa tenia a Ridaura.26 

A Vilamacolum hi ha vinyes documentades en el 913. L'any 974, en un docu
ment de donació de terres pel comte d'Empúries als monjos de Sant Pere de 
Roda, ja es parla del Coll de la Vinya Vella. Abans del primer mil·lenni la gent 
d'aquella contrada ja conreava la vinya. Encara l'any 1835 a Cadaqués hi havia 
516 propietaris de vinyes. 27 En l'any 1071 Arbert Landrich signa un conveni amb 
la comtesa Almodis pel qual s'obliga a donar cada any tota la collita d'Osor: dos 
modios de vi blanc i dos de vi vermell.18 

L'1 de juliol de 1182 Pere Bofill reconeix al monestir de Santa Maria de 
Roses la propietat d'un celler i d'una vinya que havia ursurpat. 29 A la Catalunya 
Vella la venda de vi era un dret senyorial. Les Cosutudines de la diòcesi de 
Girona recullen la norma que els pagesos no podien vendre vi propi a la menu
da fins que el senyor o el noble no ha venut el seu. Sobre aquest aspecte, Mario 
Zucchitello, en el llibre La formació d'una vila. El comte, l'abat, els tossencs,30 

aporta l'exemple de l'abat de Ripoll, que manava sobre la vila de Tossa. 
És innegable la importància del vinyer en l'economia de les parròquies giro

nines durant els segles XIII i XIV. D'una banda modifica el paisatge, i de l'altra 
millora les condicions de vida de la pagesia. També fa evolucionar les tècniques 
de vinificació, millora els cellers i transforma l'hàbitat rural individual. Ja des del 
segle XIII en els petits pobles trobem les celleres, llocs de trobada, petites edi
ficacions comunals on els viticultors explotaven els productes del vi. Algunes 
celleres es fossilitzaren en topònims, com és el cas de la Cellera d'Anglès, i la 
Cellera (Mieres).31 

26.- F. MONSALVATGE, Colección Diplomatica, XI, pàg. 109. Antoni NOGUERA, La comarca d 'Olot, 
Barcino, Barcelona, 1972, vol. Il., pàgs. 164-165. 
27.- Gaietà RAHOLA ESCOFET i Josep RAHOLA SASTRE, La Man'na Mercant de Cadaqués, Dalmau 
Carles Pla, Girona, 1976, pàgs. 90-91. 
28.- José BALARI JOVANY, Origenes histórlcos de Catalunya, Barcelona, Tipografia ]. ]epús, 1899, 

pàg. 597. 
29.- josep M. MARQUÈS PLANAGUMÀ, El cartoral de Santa Marta de Roses (segles X-XIII), Barcelona, 

1986, pàg. 117. 
30.- Quaderns d 'Estudis Tossencs. Ajuntament de Tossa de Mar, 1998, pàg. 194. 
31.- "El desenvolupament de la viticultura", dins Josep Fernandez i Trabal, Una família catalana 
medieval. Els Bell-lloc de Girona (1267-1533), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 167-180. 
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El geògraf i historiador Pere Gil, oblidant-se de l'Empordà, traça el 1600 el 
mapa del vi català: 

"Vi se cull en tota Cathaluña tant en la part marítima com mediterrànea; 
... són los vins de Cathaluña forts e molt bons. Fan-se en ella de totas maneras 
de vins, és a saber vermells, clarets, blanchs, y d'estos macabeus, malvesias, 
grechs, y trobats molts bons. En Mataró se fan excellents vins clarets; en Sitjas 
y Vilanova excellent malvesia; en lo camp de Tarragona tota manera de vins; y 
lo mateyx se pot dir de mol tas altres parts. "3' 

El 1617, Miguel Agustí, autor del Llibre dels secrets d'Agricultura, explica en 
el context del mas de l'època, de la petita explotació familiar, com s'ha de con
rear la vinya, quines terres necessita, i altres detalls i aspectes curiosos del vi. 
Com que va viure molts anys al Rosselló, una terra vitivínicola per excel-lència, 
assenyala algunes diferències entre la manera de fer la verema a un i altre cos
tat de les Alberes, procediment aquest que incideix en la fortor del vi aconse
guit, que en aquella època s'apreciava més que ara: 

"En lo fer lo vi en la tina, se usa en Rosselló posar la verema ben pitjada en 
la tina, y després de aver acabat de posar tota la verema, no la pitjan més, y 
veig que en Cathalunya se usa pitjar la tina, mati i vespre, tant quant esta lo vi 
a la tina. Jo tinch per millor no tocar-la: perquè ab lo girar que fan en Catalunya 
matí y vespre, se esbrava, y perd lo vi la fortor. Per tant en Rosselló són més 
forts els vins que en ninguna part de Catalunya, ab tot entenc que lo terratorí 
ne és la causa." (pàg. 99). 

L'elaboració del vi per a ús familiar era patrimoni de moltes comarques cata
lanes. No era així a les valls de Ribes durant el segle XVII perquè eren massa 
fredes. Segons l'historiador Francesc Marés, autor d'una celebrada Història i 
miracles de Nostra Senyora de Núria (1666), el vi que es consumia en aquella 
zona de muntanya es transportava des del Bages o del Rosselló: "No s'hi cull vi 
en totes aquelles muntanyes de Núria, que per ser tan fredes no hi pot haver 
vinyes. I així tot lo vi que allí se gasta la hi han de portar d'altres terres. 
Ordinàriament la hi aporten de Rosselló, Conflent o Manresa. Però és cosa 
admirable la bona prova [que] fa allí lo ví, quant bé s'hi adoba. Perquè si la hi 
duen bo, encara allí se fa millor ... i si està embotat allí un any se converteix de 
vi claret en vi blanc."33 

Des de final del XVII hi havia a les comarques de l'Alt Empordà una espe
cialització vitícola. Per conèixer més detalls dels nostres vins és molt interessant 
el testimoni d 'un negociant francès de nom Lipp que el 1794 els exportava al 
país veí i a Itàlia. Segons aquest comerciant, els vins de l'Empordà es dividei-

32.- Pere GIL, Geografia de Catalunya. A cura de josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geografia, 

I, 1949, pàg. 242. 
B.- Jordi MASCAREllA i Miquel SITJAR, El món al Ripollès. VISions i experiències de viatgers al llarg 

de/temps, Centre d 'Estudis Comarcals del Ripollès, 1997, pàg. 101 
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xen en dues categories: els del Cap de Creus són "foncés en coleur, doux de 
bon góut, et on du carps." Els de Cadaqués eren superiors als de Llançà, i els 
de Llançà per sobre els de la Selva. S'exportaven a Gènova, Niça i Liorna. A 
Cadaqués es feia una petita quantitat de garnatxa blanca. Les exportacions del 
Cap de Creus serien d'uns 25.000 hectolitres.34 El mercat a l'entorn del vi apa
reix consolidat fins mitjan segle XIX, que és quan s'ensorraren els preus per 
diversos motius: crisi dels mercats europeus, pèrdua de bona part dels mercats 
colonials, etc. Aquest monocultiu perdura fins la segona meitat del segle XIX, 
abans que la fil·loxera fes estralls, desastre noveHat a diverses obres per l'es
criptor Carles Bosch de la Trinxeria. 

Antigament les tècniques de vinificació eren molt rudimentàries. El vi es 
venia a granel, sense embotellar. Es conservava en bocois de pell, els quals es 
pintaven amb una pega greixosa que s'encomanava al líquid. Per a la seva cla
rificació, és a dir, el procés per treure els elements que l'enterbolien, es tiraven 
dins les bótes pernils i animals morts, clara d 'ou, sang de bou o d'anyell, cola 
de peix, etc. Des de sempre han existit els vins artificials, imitats, falsificats . Els 
nostres receptaris recullen les recreacions de clarees, piments, hipocràs, etc. En 
els tractats de cuina i d'economia domèstica sovintegen les fórmules per con
servar-lo35 millor i evitar que el vi es torni agre i es faci malbé.36 El 16 i 17 de 
setembre de 1814 un vent va fer malbé les vinyes de Montnegre, i per aquesta 
causa la collita es retardà i fou dolenta. La família Bellsollell va posar al vi "un 
porció de garrofa per vèurer si li donaria un poch de dols, per dissimular-li la 
verdor. La garrofa li donà un poch d'entrada y se vengué per bèurer a tres duros 
la carga. "37 

La cuina del vi 
Alexandre Dumas afirmava que el vi és la part inteHectual del menjar, men

tre que la carn o altres queviures ho serien de la material. Ara que la majoria 
de vins porten la seva fitxa de tast, encara em costa apreciar aquells fruitats aro
mes de roig cirera sobre els quals pontifiquen els entesos. Quan el vi entra a la 
boca, noteu com s'estructura en notes de vainilla o xocolata, en tons florals pro-

34.- Pierre VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, vol. III, Edicions 62, Barcelona, 1966, pàg. 359. 
35.- M.de F. Vendimia. Elaboración de vinos, "La Granja. Revista de agricultura y biblimeca rural . 
Periódico de la Sociedad de Agricultura del Ampurdan", Figueres, octubre de 1850, núm. 10, pàgs. 173-
179. "Produce buen efecte en días en que rigen aires calurosos o durante temporales levantar los tapo
nes de las pipas. Así lo practicaban con buenos resultades los P. P. Capuchinos con vinos de mediana 
caiidad", pàg. 179. 
36.- En el llibre de Fra SEVER D'OLOT, llibre de I:Arl de Quynar (1787) trobem la Medicina per conser
bar lo vi que 110 s tórnia agre i Més medicina per adobar vi, si és agre o escaldat y també vert, pàgs. 80-81. 
37.- Antoni SIMON, Memòries i diaris personals de la Catalunya moderna, Curial, Edicions Catalanes, 
1993, pàg. 141. 
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vinents d'un bon compage en una barrica de roure? Tot i les meves mancances 
en la capacitat sensorial, que potser no és prou afinada, m'agraden els garnat
xes untuosos, els misteles de ventre flàccid i dolç, els vins generosos que exi
geixen una certa litúrgia a l'hora de pendre'ls. Sovint em perdo entre aquelles 
mescles de varietats de raïm que surten en el llegendari de l'etiqueta dels vins 
joves de qualitat. Quan parlem del vi no podem oblidar les seves aplicacions 
pràctiques a la cuina. Les glicerines que conté aquest esperit funcionen molt bé 
per relligar les salses. Fullejant els Avísos, y instrucciones per lo principiant cuy
ner,38 un manual del segle XVIII de cuina conventual, vaig adonar-me de la 
quantitat de receptes en les quals el frare incorpora el vi. En els estofats hi 
aboca "un poch de vi blanc o negre." En el "picadillo de carn" hi afegeix una 
"tassa de vi blanc o garnatxe." Les fruites amb les quals farceix el "gall dindi" 
les remulla amb "vi blanc o garnatxe". El cap de vedella demana un bon raig 
de vi negre. Això vol dir que hi ha tota una tradició sobre la cuina del vi, inclo
ses les peres cuites, encara mal estudiada, ja que molts plats no es poden enten
dre sense la presència d'un vas de vi. Juan Altamiras, en el Nuevo Arle de 
Cocina (Girona, 1770), banya en vi blanc les orellanes, i tira un raig de vi blanc 
a la cassola quan guisa perdius. 

Una bombolla de cava39 

No podíem oblidar-nos del cava, al qual dediquem un paràgraf lleu com 
una bombolla. Els vins escumosos han existit des de fa segles. Sobre el xam
pany, vingut de França, no voldria haver de recórrer a l'auxili de Dom 
Pérignon, el cellerer de l'abadia d'Éparnay, al qual atribueixen la invenció del 
vi escumós de la Xampanya. Sabut és que des de l'any mil els monjos dels 
cenobis donaren un nou impuls a la cultura del vi amb les millores introduï
des en el conreu de la vinya. Corre també la brama que aquest mojo benedictí 
va conèixer la qualitat del suro en un viatge que va fer a l'abadia benedictina 
de Sant Feliu de Guíxok Fins llavors les ampolles de vi escumós es tapaven 
amb uns taps de fusta recoberts d'una substància greixinosa per fer-los hermè
tics. Amb el tap de suro s'aconseguia una segona fermentació del producte 
molt més eficaç. El xampany és també una beguda literària, que té virtuts 
culinàries provades, i és molt present en els cenacles artístics i burgesos 
d'Europa des del final del segle XIX. Una de les primeres referències que tes
timonien el consum de xampany a Catalunya la trobem en el famós Calaix de 
Sastre"0 del baró de Maldà. En un àpat nupcial celebrat a Barcelona, el nou de 
maig de 1803, amb motiu del casament de la filla dels comtes de Santa Coloma 
amb el duc de San Carlos, es va servir, en un dinar de "seixanta-tres coberts i 

38.- A cura d 'Isabel JUNCOSA. Akribos Edicions, Barcelona, 1988. 
39.- Georgina REGÀS, La cuina del cava, Edicions Bausan, Barcelona, 1985-6. 
40.- A cura de Ramon BOIXAREU, vol. VI, 1802-1803, Curial, Edicions Catalanes, Barcelona, 1994, pàg. 213. 
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d'allò ben esplèndid", que va durar de les tres de la tarda fins a un quart de 
sis, "bon vino de Xampanya." 

Les caves Mont-Ferrant'1 de Blanes (1848-1998) van celebrar no fa pas gaire 
els cent-cinquanta anys de la seva creació. El 1848, Agustí Vilaret (1820-1903) 
de Blanes va adquirir el mas Ferrant, un mas amb vinyes. Interessat per acon
seguir un vi de qualitat, en un viatge que va fer a la regió francesa de 
Xampanya va importar el mètode per clarificar els vins, alhora que introduïa 
altres millores en la criança i l'envelliment. El 1872 aquest vi escumós va guan
yar una medalla en una exposició de Barcelona. El 1878 els cellers Mont-Ferrant 
van produir 12.000 ampolles a 42 ptes. la caixa. El 1880, la fiJ.loxera va fer desa
parèixer les vinyes de la zona, i des de llavors el raïm prové d 'altres llocs. A 
Girona, la desapareguda Confiteria Negre del carrer Nou tenia, l'any 1929, en 
exclusiva a Girona, la venda del xampany Codorniu. 

Un tractat sobre el problemes relacionats amb el beure 
Acabo cridant l'atenció sobre un rar llibret, estampat a Girona el 1770, que 

denuncia els problemes morals i de salut relacionats amb l'ús immoderat del vi. 
Es tracta del tractat higienista i moral, abordat amb un esperit poc crític, de 
Gerónimo de Vardier, acadèmic de la Reial i Pontifícia Universitat de Cervera, 
Uso y abuso del víno, necesídad y utílidad de la Agua (Gerona, Miguel Bro, 
1770, 200 pàgs.), que exposa, en tota la seva vastitud i amb tota la seva trans
cendència, el tema de l'abús en el consum de vi. Adreça la seva reflexió a totes 
les persones que s'acontenten d'aliments i de begudes simples. Beure "atem
pradament", com deia Eiximenis, evita l'embriaguesa. 

El llibre, el contingut del qual s'hauria de contrastar amb altres tractats fran
cesos en aquesta mateixa època, havia pertangut al Dr. Oms,42 un destacat 
metge de Blanes de la segona meitat del segle XVIII. Tot i que l'obra no és gaire 
innovadora, conté moltes notícies i comentaris enciclopèdics sobre l'ús i abús 
en el consum del vi al llarg de la història, reflexions higièniques, morals i mèdi
ques extretes de les lliçons de metges antics i moderns, sobretot francesos. 
Vardier defensa les virtuts curatives del vi, si es pren amb moderació, ja que "se 
lleva la palma entre todos los cardíacos." Més que per beguda ordinària, l'a
consella com a prevenció i remei de moltes malalties benignes. El vi és "la llet 
dels vells." En canvi és desaconsellable per a les dones i els joves perquè mou 
a la concupiscència. Al llarg del llibre defensa aferrissadament el consum d 'ai
gua, el vi reformat o aigualit, perquè l'aigua és més pròpia per a la salut que 
qualsevol esperit vinós. 

41.- E. GIRALT, Els inicis del cava Mont-Ferrant, Caves Montferrant, Blanes-Barcelona, 1998, pàg. 52. 
42.- Enric MIRAMBELL, El llibre de visites d 'un metge blanenc del segle XV/11, "RdG", 134, 1989, pàgs. 44-
47. Un exemplar d'aquesta obra es pot consultar en el fons "Oms" de la Biblioteca Pública de Girona. 
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Apèndix 
Transcric una relació dels preus dels vins que regien a Girona a mitjan segle 

XVII. 
"Tatxas, y preus eo tarifa feta per lo savi consell de Cent, lo die de 27 de 

noembra del corrent any 1654. En Barcelona, en la Estampa de Catharina 
Mathevat, devant la Rectoria del Pi, any 1654'3 

Lo corter de malvasia, y vi trobat . . . . . . . . . . .8 s 
Lo corter del vi macabeu, y torrat .. . ..... ... 7 s 
Lo corter de vi grech .... .. . . . .. ... . . .... 6 s 
Lo corter del vi claret vell ........ ... .. .. . 6 s 
Lo corter de vi claret novell de 
assí a Nadal, a rao de sinch sous, 
y pasat lo die de Nadal a ......... .. ... . . . 6 s 
Lo corter de vinagre claret . . . . . . . . . . . . . . . . 2 s 
Lo corter de vinagre blanch . ... .. .. . ...... 2 s .... . 6 d. 
La quarta d'oli .... .. .. .. ..... . .. ......... . .. ... 9 d." 

Una recepta de vi escumós 
A l'Arxiu Històric de la Bisbal vaig poder consultar aquesta recepta, que ara 

transcric, que prové del fons familiar Olivé de Ca!oi,lge. Es tracta d'una fórmu
la casolana, de principi de segle, per elaborar un "xampany" de casa. Encara a 
la fi dels anys 50 i 60 eren moltes les cases del país que es feien el vi. 

"Recojeré mosto recien pisado, y se coloca en un bote solo hasta haber 
transcurrido 2 ó 3 meses (Navidad) para fermentar. Se saca a la sazón a parte 
y se !impia el bote con vino bueno, y se hace en él (una estuba) de el mismo 
vino sacado (5 porrones m::í.s o menos), juntando algunas libras de azúcar cuya 
cantidad correspondiente serií a la proporción del vino en general (o sea 3 ó 4 
libras por malla), segun la sazón, poniéndose ademas un poco de canela y una 
nuez moscada cua! estube del vino al ir a hervir, se sacara del fuego volvién
dole el bote junto con el vino restante extraído hasta principio de rnarzo que 
se embotellara." 

43.- AHAG, Recull d'impressos sense classificar. 
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VERDURES, LLEGUMS I HORTALISSES. 
L'ALBERGÍNIA¡ 

"Col i dona tot l'any és bona" 

LES VERDURES, LLEGUMS I HORTALISSES2 FORMAVEN PART DE L'ACOMPANYAMENT DE MOLTS 

menjars, de la carn o peix que menjaven la pagesia, els monjos, les classes més 
benestants, etc. En els censos medievals sovintegen les ollades de cols3 i d'altres 
llegums rics en proteïnes i minerals, així com els productes consumits de la prò
pia terra: espinacs, faves seques i tendres, cigrons, naps, carabasses, albergínies ... 
Els llegums i verdures, molt presents a l'olla camperola, també entren en la pre
paració de les sopes, menestres, potatges fets a base de cigrons, llenties, verdu-

L- Robert BISTOLFI i Farouk MARDAM-BEY, Traité du pois chicbe, Actes Sud, I 998. Jaume FÀBREGA, 
Història dels ingredient5 vegetals de la cuina catalana, "Girona Gastronòmica", núm. 91, juliol, 1994, 
pàgs. 5-8. Jacques MAXIMJN i Martine JOLLY,]acques Maximin cuisine les légumes, Albin Michel, París, 
1998. Jean Marie PELT, Historia y ciencia de las bortalizas, Madrid, Celeste Ediciones, 1994. Josep PLA, 
Girona. Un llibre de records, Destino, Barcelona, 1976. ["Entre nosaltres, gent del país, Palafrugell, la 
meva vila natal, és famosa ... pel bròquil exquisit que es cull a les hortes de la rodalia", pàg. 91. 
2.- En uns privilegis de Castelló i del comtat d'Empúries del segle XIII, llegim aquesta relació de ver
dures en benefici dels habitants de la vila: Any 1223. Núm. CXLVI. "Ortalissa, so és cols, porros, spinachs, 
carabasses, cogombres, melos y ràvens, noy pot ésser aportada a vendre per los forasters a la present 
vila. (Andreu BASSAS, Els privilegis de Castelló i del Comptat d'Empúries, "EUC", vol. VIII, 1914, pàg. 292). 
3.- Ramon MUNTANER retrata en un capítol de la seva Crònica la figura d'una hortolana de Peralada 
que treballava el camp i que tenia cols: "En Peralada havia una fembra que jo coneguí e viu, la qual havia 
nom Mercadera, per ço con ella tenia obrador de mercaderia; e era fort experta fembra, e gran e alta. E 
un jorn, així con estava la host davant Peralada, ella eixí de la vila e anà a un seu hort per cúller cols ... " 
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res4
, porros, etc, i en la confecció de les salses. Francesc Eiximenis afirmava que 

els alls i cebes eren el menjar de les llars senzilles. En èpoques de privacions els 
vegetals substitueixen la carn, i es converteixen en un aliment gairebé únic. 

El sistema alimentari d'altres èpoques insistia en la importància dels llegums 
i de moltes altres "herbes", ja fos per motius dietètics o bé perquè eren men
jars fàcils de trobar i a bon preu. En els horts dels monestirs abunden els con
reus de vegetals. Qualsevol dieta monacal que an~llitzem ens fa veure com el 
consum de verdura s'estén al llarg de tot l'any perquè és un menjar frugal apte 
per menjar en els llargs dejunis i abstinències. Cols i espinacs són potser els 
vegetals més consumits en els monestirs benedictins, i a les canongies agusti
nianes. Al contrari que la carn, els llegums ajudaven a apaivagar la luxúria i 
mortificar el cos. Quan fra Sever d'Olot redacta, el 1787, el seu Llibre de l'Art 
de Quynar, hi copia moltes receptes senzilles, confegides amb llegums i ver
dures: ''Un plat de pencas de bledas, fabas tendras amb la tavella, escarxofes 
amb suc i salsa, espinachs, borrages, fesols, carabassa amb arròs, carabassó fre
git amb suc", etc. Encara recordo una lectura juvenil de Pío Baroja, El arbol de 
la ciencia, obra en la qual s'afirmava que la verdura era un menjar de pobres. 
Un dels protagonistes de la novel·la, el metge que arriba a Alcolea de Campo, 
és mal vist quan demana a la fonda del poble que li serveixin verdures. El poble 
ras associava la riquesa a l'abundància i varietat en el menjar. 

Un altre tema que donaria per molt és el de les amanides, en altre temps 
anomenades "enciams", molt freqüents en els berenars i àpats populars que se 
servien en les pauses de les feines dels camps, i en els aplecs multitudinaris. 
Expliquen que per fer una bona amanida es necessita un gastador d'oli, un ava
riciós en el vinagre, un conseller per a la sal, i un boig que ho sàpiga remenar 
bé. Un articulista gironí que escrivia sota el pseudònim de Gerión explicava, 
l'any 1949, que a les amanides la gent hi afegia cosconilles, margarides, màs
tecs, xicòries, fulles tendres de roselles, etc.5 

Actualment, hortalisses i verdures tenen un lloc preferent a la taula dels 
catalans. Els plats amb verdures gaudeixen d'una gran acceptació perquè l'hor
ta encara dóna uns salsafins impagables, uns pèsols finíssims, una ceba dolce
ta que es pot presentar amanida, escalivada o guisada ... A les nostres comar
ques s'elabora un magnífic trinxat cerdà (col i patata amb cansalada), les ble-

4.- El 30 de maig de 1477, en un àpat que serveixen al racional de València Guillem Çahera, que patia 
una greu malaltia, li cuinen divers plats amb verdures i hortalisses: "vench lo sopar e portaren un plat 
de lletugues .. . e aprés portaren peus de cabrit.. . E aprés, una escudella de carabaces e una bela pruna." 
(Vicent Josep ESCARTI, Memòria privada. Literatura memorialfstica valenciana del segle XV al XVIII, 
Eliseu Climent, Editor, València, 1998, pàg. 67). En un procés medieval hem trobat aquesta altra referèn
cia culinària: "Una escudella de blets ben cuyts ab molt formatge ras." (Joan Anton RABELLA I RIBAS, 
Un matrimoni desavingut i un gat metzlnat, IEC, Barcelona , 1998, pàg. 95). 
5.- GERION, Angula de la ciudad, Ajuntament de Girona, 1959, pàg. 151. 
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des i espinacs amb panses i pinyons, els fesolets amb botifarra, les faves a la 
catalana, la perdiu amb farcellets de col, el pit de xai amb pèsols i carxofes, etc. 

Una mica d'història 
Ramon Muntaner, des de València, té un record per a l'horta de la seva vila 

nadiua, Peralada: "que l'horta de Peralada és la més forta horta que en el món 
sia." El poeta gironí Francesc de la Via6 també estava encantat amb els produc
tes que donava la seva terra de Girona: 

"Aney per la verdura 
per l'orta de Girona, 
on la trobí molt bona, 
si com poretz ausir. "7 

De la Girona del segle XVI ens ha pervingut una carta privada en la qual 
Pere Despont explica a la seva germana Caterina que en un hort de la seva pro
pietat hi ha un bé de Déu de fruites i verdures. En aquest paràgraf pondera la 
seva abundància: 

"I gran camp de faves de fort belles, (e] altre camp de bells alls, e altre de 
pèsols, e tot l'ort que es plen de ju-vert ... Yo, ma cara sor, he plantades en l'ort 
moltes cols e carabaces, meJ.lons e cogombres. Trobaríets en lo dit ort .X. soma
des de sàlvia, e més de .XX. somades de menta, e molt moradux ... "8 

El19 de desembre de 1636 a Vinçà es fa un contracte sobre un ort, amb les 
següents condicions: 

"Donarà lo empriu9 de ansiam o escarolas per casa, y lo die que no tindrà 
ensiam donarà cols o espinars; ítem donarà 5 dotzenas de peras; més la meitat 
de les carxofas; ítem se reserva la figuera bardisot; més quant deixarà dit hort, 
y deixarà tres taulas de faves y quinsa solas de germini; ítem se reserva tres lliu
res de prunas secas cada any."10 

Gaspar Roig i }alpí, que al segle XVII és autor d'una història de la ciutat de 
Girona, afirmava que a la ciutat hi havia grans hortes que donaven bones frui
tes i verdures: "La que llamamos d'en Vila, aunque es algo angosta, es también 
muy buena. Ay en esta parte de la ciudad muchos huertos grandes, llenos de 
frutales, y muy bien plantades de diversas yervas, como lechugas, endivias, 
berengenas, cardos, berças y otras infinitas, según los tiempos, que regadas con 
las aguas del caudaloso río Ter" .. . 11 

6.- Obres, Edició d 'Arseni PACHECO, Quaderns Crema, Barcelona, 1997, pàgs. 285-286. 
7.- VIA, Francesc de la, Obres, Edició d 'Arseni Pacheco, Quaderns Crema, Barcelona, 1997, pàgs. 285-286. 
8.- Elies SERRA RÀFOLS, Cinc lletres privades catalanes, "Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis 

Històrics", vol. I, 1952, pàgs. 30-31. 
9.- Dret d 'usar allò que ês propietat d'altri (DCVB). 

10.- Abbê CAZES, Histoire anecdotique du Roussillon, vol. 1, pàg. 151. 

11 .- Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona, Barcelona, 1688, pàg. 198. 
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Francesc Marés, a la Història i miracles de Nostra Senyora de Núria (1666), 
reconeix que la naturalesa criava en aquelles muntanyes de la Vall de Ribes els 
"sarrons",12 una planta també present a la Cerdanya i el Pallars, que els pagesos 
i vilatans de la zona menjaven cuinada amb carn: 

"També produeix la naturalesa d 'aquelles muntanyes en lloc d'hortalissa 
una herba que l'anomenem allí 'sarrons' i en llatí s'anomena Cardus silvestris. Té 
la fulla casi com los espinacs. És herba molt gustosa, particularment cuinada 
amb carn, és molt salutífera, apacible de gust i de sa naturalesa molt purgativa. 
Se cria ordinàriament en los llocs de les pletes del bestiar. I encara que sia com
panatge pastoril, ne fan gran cas los senyors i ho tenen per regalat menjar en 
primavera. "13 

Vegetals afrodisíacs'' 
Pobles antics com els grecs, romans, egipcis i àrabs afirmaven que la seduc

ció començava a la cuina, i que certs vegetals són font de joventut. La ceba, el 
porro, algunes fruites i les espècies tenen substàncies a les quals s'atribueixen 
estímuls carnals, que influencien i exciten la líbido. Lluís Faraudo de Saint 
Germain, curador d'Una versió catalana del llibre de les herbes de Macer, 's dóna 
aquests exemples referits al porro, les cebes i la col, que enforteixen la sexua
litat i l'instint genèsic. 

Porro: "Ítem, si és menyat cruu, toylla enbriaguea e dóna talent de jaure ab 
fembre e amolleix lo ventre." 

Sebes. "Ítem. lo such d'ella ... e la fembra qui.s tarda qi no ha de sa flor, si 
les usa de menjar o de bure, fan-la-li venir." 

Col: "Ítem, tot hom qui fort la mench sovent, fa.l molt jaure ab fembra." 
En un altre tractat mèdic, també a cura de Lluís Faraudo de Saint Germain, 

el Libre de les medicines particulars, versió catalana trescentista del tractat dels 
medicaments simples d'Ibn Wafid, metge toledà del segle XI,'6 figuren uns vege
tals que presenten qualitats estimulants, amb un poder energètic comprovat. 
Una vegada més s'estableix una relació entre aliment i sexualitat. Així, per 

12.- En la Vall de Ribes: "se eogen en este valle dos excelentes verduras silvestres que són comunes 
en esta parte del Pirineo: la una se llama coscoll , que es un apio silvestre, y la otra sarrons, que es una 
especie de espinacas." Francisco de ZAMORA, Diari o de los viajes becbos en Cataluña. A cura de R. 
Boixareu, Curial, Barcelona, 1973, pàg. 88. 
13.- jordi MASCARELLA i Miquel SI1]AR, El món al Ripollès. VISions i experiències de viatgers al llarg 

del temps, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 1997, pàg. 101. 
14.- DD. AA, Diccionario de Afrodi.síacos, Tikal Ediciones, Madrid-Girona, 1997. Billie YOUNG, La 

cocina afrodisíaca. Las mejores recetas de la cocina erótica. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1988. 
Jaume FÀBREGA, Plats afrodisíacs, "Girona Gastronòmica", setembre de 1992, núm. 70, pàg. 12. Dr. 
Manuel MARTÍNEZ LLOPIS, Los alimentos afrodisfacos y sus recetas, R&B, San Sebastüín, 1997. 
15.- ."Estudis Romànics", V, 1955-6, pàgs. 20 i ss. 
16.- Acadèmia de Bones Uetres de Barcelona, 1943. 
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exemple, hi ha uns aliments-medecina que ajuden a créixer l'esperma, com són 
els cigrons, les faves, els pinyons, etc: 

"Mes aqueles qui son de les viandes que crexen molt en esperme són les 
coses que governen ab ventositat enssemble e són ab tota la octoritat enssems 
d'aço, axí com la esquilla, e ciurons, e faves e !agostins e pinyons. '' 

D'entre les llegums i hortalisses que tenen un esperit genèsic, destaco el 
brou fet amb cigrons, la pastanaga salvatge i els naps: 

"El brou dels ciurons solte lo ventre e purga per orina, e quan hom los 
menje crus donen volentat de jaher ab femma ." 

"Dix que la pastenaga salvadge és calent e umida en lo primer grau e dona 
volontat de jaher con la femna e majorment quan és obrat ab la mel." 

"Naps: E la sement e la rail d'aquels d'orta quan es donat a menjar crex la 
ventositat e donen voluntat de jaure ab femma." 

Una recepta medieval sobre albergínies 
En el El llibre de comptes com a font per a l'estudi d'un casal noble de mit

jan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sança 
Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles (1440-1443), 17 llegim la manera com 
en aquest casal d'Osor preparaven les albergínies. L'albergínia ve de l'àrab al
bedengéna, que alhora prové del persa o dels pobles indis. Segons els etimo
logistes, la forma catalana deu venir d'una forma morisca més tardana. La pri
mera documentació en Ja nostra llengua és de 1328. La carn farinosa de l'al
bergínia es pot menjar a llesques o bé farcida.'8 

A Catalunya, primerament obrien les albergínies pel mig i les feien bullir 
fins que la seva carn s'entendria. Després, un cop eixutes, hi afegien diverses 
classes d'espècies. 

Més endavant es bullen amb una barreja de mel i vinagre per aconseguir 
un sabor agredolç. Un cop cuites i fredes se submergien en vinagre. Pensem en 
la llarga tradició dels escabetxos, ja que l'acidesa del vinagre conservava el pro
ducte. 

La nostra cuina arcaica documenta un altre plat d"'albergínies en cassola", 
en el qual es bullen amb brou de moltó. Un cop cuites i fredes es tallen molt 
fines. Després s'introdueixen en una cassola amb espècies i formatge fins que 
tot es converteix en una mena de puré. Un cop cuit i colat hi afegirem per sobre 
canyella i sucre. 

17.- A cura de diversos autors, Fundació, Noguera, Barcelona, 1992. 
18.- En el diari de les despeses d 'una abadessa del convent de Santa Clara de Vic (1432-1442), llegim 
que el dia de l'Assumpció de la Verge de 1433 es van servir albergínies preparades amb ous i format
ge: "Ítem aquest dia mateys fiu albargínies per los capellans que canten les misses e per los altres 
amichs del convent Costen en ous, formatge e salsa V ss Vi diners." (Lluís ORRIOLS MONTSET, 
Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau , editor, Barcelona, 1993. pàgs. 34). 
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"Seguex-çe la menera com sa fan elbergènies 
en sols per stogar19 fins a la Corema 
Primerament pendre les dites albergènies qui sian pogueres e fendre-leszo 

pel mig, però que stingan que no.s depertenguen, e faneu la coste e traurem 
lo fustet que tenen dins, però no fa lavar las barbes21

, que bones hi són, e bolir 
les dites albergènies en aygue ab sal, però fins que l'aygua bulla no.u matau22 

les albergínies. E com conexerets que comensan a blanir, traure-les de la dita 
aygua, estendre-les sobre una post e posant-la a l'ayra. E com conaxerets que 
sian axtttes, a cap d'un dia o d'un e mig, agau clavels de girofle23 e a cada part 
de la albergència meten.n.i un o dos, segons que bons vos sabran. Après agau 
salses, axí com és pebre, canela e gingibre, polvoritsat, però ageu més pebre 
que naguna de les altres salses, e salpisant-les-ne totes de dins d'una n'una. E 
fet tot açò, agau vinagre blanch, e si massa és fort , meteu-hi aygua e mateu-hi 
cantitat de mel fins que torn agre-dols; e bolits-ho tot dos o IIIa buls abans que 
mateu-hi les albergènies e fen-li donar un bul o dos fins que sian moletes e cuy
tes reonablement, e puys trets la parola del foch e a cap d'un poch trets-na les 
albergènies e mateu-les en una oia e fets que sian bé cubertes de virtagra ab 
què an bulit, e tanttost na poden mengar, però no tapen la oia fins que tot sia 
ben fret. " 

"Per fer albergínies ab sucre"2~ 

Aquesta altra recepta és del segle XVII. Un cop les albergínies són netes i 
eixutes, després d'haver-les entendrit amb aigua, es cobreixen amb un sucre 
clarificat, que abans hem posat a bullir al foc. En el famós llibre de la Cuynera 
catalana, de mitjan segle XIX, trobem un altre plat d'albergínies i de pebrots 
vermells, un antecedent de la nostra escalivada actual. 

"Pandre les albergínies que sien petitones, y ab un ganivet ne llevaré lo cor 
de la cua, y los faré una creueta al cap. Y les possaré ab un paro! ab aygua 
clara y en ser -y .totes les possaré a entendrir, y tendras que seran las possaré 
al cossi que tinch amanit, y passaré suera clarificat al foch, y en bollí ascorreré 
l'aygua del cossi, y trebucaré lo sucre com sera tebi, y de aquexa manera con
tirtuaré ab sos bulls ab la matexa ordre que se té ab las nous. Y si les vull cobrí, 
seguir l'ordre del carabassat." 

19.- Guardar, conseJVar. 
20.- Tallar-les pel mig. 
21.- Fulles. 
22.- No hi poseu ... 
23.- Clavell d'espècia molt utilitzada com a condiment. 
24.- Ms. 243 del Museu Episcopal de Vic, fo!. 47. En els fols . 49-50 trobem la recepta "Per fer alber
gínies ab mel ." 
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LES PATATES¡ 

"L'home ve de la patata" 

LES PATATES, ORIGINÀRIES D'AMÈRICA DEL SUD, SENSE LES QUAI5 AVUI NO SABRÍEM VIURE 

-essencials i indispensables per confegir molts plats que avui tenim per tradi
cionals de les zones costaneres, en els estofats amb allioli, i també a muntan
ya, a les comarques de la Cerdanya, Ripoll i Olot- comencen a ser conegudes 
a mitjan segle XJX2 amb el nom de trumfes. Per aquesta època es popularitzen 
a la Garrotxa les patates de pell blanca i negra, d'una raça més primerenca.3 

Sembla que, a Andalusia, la coneguda patata de Màlaga ja es conreava a mitjan 

1.- juan Francisco BAHÍ, Del cultivo de las patatas con respecto al sostenimiento y aumento de la 
población en España, "Memorias de Agriculrura y Artes", li, Barcelona, 1816, pàgs. 62-64 i 94-104. 
Fulgencio VILA, Un avance hacia nuestra regeneración agrícola, "Boletín Oficial de la Cimara Agraria 
del Ampurdiin", 81 , 15-7-1903, pàgs. 132-135. josé VALLS Y TORRES, Cartilla Agrícola para la ense
ñanza de la agricultura en las escue/as de Cataluña (Madrid, 1906) [Es un tubérculo de consumo gene
ral para la alimentación del hombre y de algunos animales domésticos. También se emplea en gran 
escala para la obtención de féculas y alcoholes. Variedades principales: las de bolado o francesa, la de 
buffet (Vich), la bergadana, la marjilo, etc., pàgs. 44-45]. 
2.- Segons Enric Claudi GIRBAL, a la vigília de sant joan, el segle passat, un cop les fogueres comença
ven a consumir-se la gent hi tirava faves seques i patates que, un cop torrades al caliu, servien perquè 
els que juguaven a "fer fayta" recuperessin forces. Aquestes menges s'acompanyen de vi i d'aiguardent. 
La "faita" o "falla" era la torxa de bruc amb què els nois s'escometien fins situar-se en un lloc franc o de 
salvaguarda (E. C. GIRBAL, La víspera de Sanjuan. Costumbres populares, "RdG", X, 1885, pàg. 163). 
3.- Antoni NOGUERA, La comarca d 'Olot, vol. IJ, Barcino, Barcelona, 1972., pàg. 173. 
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segle XVII, encara que a escala general és una de les darreres aportacions ame
ricanes que arrelen entre nosaltres. Les fams ocasionades per la Revolució 
Francesa i les guerres napoleòniques van imposar-la en molts països d'Europa. 
El 1809 el baró de Maldà va provar "trumfes o patates picades" en un hostal, 
acompanyades d'un plat de verdura, i no li van agradar.4 La famosa truita de 
patates no apareix documentada entre nosaltres fins al segle XIX. El Diccionari 
de Pere Labèrnia descriu el tubercle amb un punt d'exotisme: "Lo fruit de les 
arrels de la patatera és rodó, un poch xato, de duas a tres polsades de diàme
tre, cubert d'una pelleta blanquinosa, groguenca o rogenca segons las castas, y 
lo matex la molsa; cuyta és molt farinosa, sana y nutritiva." 

Les "mansanas de tierra" 
En l'àmbit gironí, la notícia més reculada que he trobat sobre aquest tubèr

cul és segurament la que figura al Manual d'Acords de l'Ajuntament de Girona 
de 1772, quan, a instàncies d'un particular, es fa la prova per elaborar un pa de 
fècula de patates, barrejat amb una altra meitat entre farina i llevat.5 El 15 de 
maig de 1772, Jaume Oliveras,6 ciutadà de Girona, adreça un escrit a 
l'Ajuntament en el qual demana permís per tal de fabricar pa amb fècula de 
patata bullida. L'Ajuntament demana el parer a uns metges que, juntament amb 
tres flequers de la ciutat, Salvador Sisó, Juan Balaguer i Narcís Garriga, experi
menten la bonesa del producte. L'I de juny surt publicat el dictamen, en el qual 
els metges certifiquen que el pa és de bona qualitat i es pot fer servir per a ali
ment ordinari: "Las mansanas de tierra no tienen calidad alguna venéfica, ni 
perjudicial a la salud." 

Heus aquí un extracte de l'acord muncipal: 
"Diligencia experimental que ha hecho de una fabrica de pan formando su 

massa la mitat de arina y la otra mitad de mansanas de tierra nombradas bata
tas o patatas con la qual declaran haver hecho diligencia experimental, y que 

4.- Calaix de Sastre. A cura de Ramon BOIXAREU, Barcelona, Curial, 1988-1994, vol. VIII , pàg. 194. 
El 3 de setembre de 1801 el baró de Maldà ja havia anotat en el seu Calaix de Sastre (vol. V, pàgs. 245-
246) que l'aparició d'aquest nou tubèrcul podia ser molt útil per apaivagar la gana en molts llocs. De 
fet, però, quan les tasta les menysprea per ser una menja de pobre. 
5.- fol. 117r. 
6.- Segons explica M. A. PÉREZ-SAMPER en el treball La integración de los productos americanos en 
los sistemas alimentarios meditemineos, MACSA, 1995, pàgs. 131-132, aquesta experiència gironina va 
interessar a la Junta de Comerç de Barcelona, que va encarregar alguns informes sobre la fabricació de 
pa a panir de farina de patata. 
Als Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals de Perpinyà, vaig anotar els següents registres sobre 
la utilització de Ja patata en la fabricació de pa. 1) Lletra de Parmentier de 20 de maig de 1777 a l'in
tendent del Rosselló sobre la manera de fer pa amb fècula de patata (C-1o66). 2) Portada del llibre de 
M. Pa11J!entier, Avis au.x bonnes ménagères des vil/es et des campagnes sur la meilleure manière de fai re 

leur pain, París, 1777 (C-1o66). 
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ha resuelto el pan que acompañan sin ser perjudicial a la salud ... Han declara
do contentos [els tres flequers] que de seis onzas de levadura, ocho onzas de 
arina de trigo y catorze onsas de mansanas de tierra cosidas han resultada vern
te y ocho onzas de massa eructa, y veinte y quatro onzas de pan cosida que 
según han dicho es lo regular que resulta si toda fuese de arina." (fol.118r). 

Ens els receptaris de cuina catalana del segle XVIII és difícil trobar-hi algu
na recepta on surtin representades. La Cuynera Catalana (1835) és potser el 
primer recull on sovintegen els primers productes arribats d'Amèrica. De ben 
segur que podem llegir la seva primera aplicació en el plat Vaca ofegada, un 
estofat en el qual posaven les patates a rodanxes al mateix temps que la carn, 
la cansalada viada, els bolets, etc. Pensem que, com que la carn necessita molt 
més temps per coure's, les patates quedaven reduïdes a un puré. 

Les primeres plantacions de patates 
Artur Bofill, en una excursió que va fer a mitjan segle XIX a la Vall de Ribes, 

elogia el sabor de les patates. Diu que va apreciar la seva qualitat i les va veure 
cultivar en abundància.' 

L'agrònom i jurisconsult Narcís Heras de Puig escriu el 1853: 
"En la cordillera y los estribos de los Pirineos, en los partidos de Ribas, Olot, 

Figueres y Santa Coloma, se cosecha gran cantidad de este tubérculo, y aunque 
no esta tan generalizado su cultivo, es de notar sin embargo que no hay pue
blo alguna donde la patata no haya adquirida ya carta de vecindad y aun cier
ta importancia."8 

A la zona costanera del Maresme la patata apareix amb la crisi de la vinya 
produïda per l'oídium i la fil·loxera. Es constata el pas de la vinya al conreu sis
temàtic de l'hortalissa. La vinya llavors es replega cap a la zona d'Alella. Jordi 
Pomés9 explica i documenta que la Primera Guerra Mundial afavoreix la deman
da de patates. 

A mitjan segle XIX es popularitzen a la Garrotxa les patates de pell blanca 
i negra, d'una raça més primerenca.'0 

Trumfes pirenenques 
Del receptari de Núria Roquer, publicat a Scriptorium (Ripoll, 1928), trans

cric dues receptes senzilles de cuina de muntanya que no demanen cap expli
cació. 

7.- Jordi MASCARELLA i Miquel SI1JAR, El món al Ripollès. Visions i experiències de viatgers al llarg 
del temps, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 1997, pàg. 224. 
8.- Sobre la mutiplicación y cultivo de las patatas, "La Granja", maig de 1853, -pàg. 74. 
9.- Les "Mataro's potatoes" i el cooperativisme agrari al Maresme (1903-1939). Caixa d'Estalvis 
Laietana, Mataró, 1991. 
10.- Antoni NOGUERA, La comarca d 'Olot, vol. li, Barcino, Barcelona, 1972., pàg. 173. 
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"Trumfes aixutes 
Es posa l'olla al foc amb aigua, quan bull s'hi tiren trumfes pelades, però 

senceres, s'hi posa sal convenient, quan són cuites s'escorren, sense treure-les 
de l'olla, on se xafen ben xafades amb una llosa de fusta. Tot seguit s'amanei
xen fent fregir a la paella talls de cansalada i quan es fregida es tira a l'olla suc 
i rostillons, es remena amb la mateixa llosa i ja es poden menjar." 

"Trumfes amb patoia 
Es trien no gaire grosses. Quan l'aigua bull, rentades, es tiren a l'olla però 

sense pelar; un cop cuites i quasi fredes es pelen sense ganivet, fent seguir amb 
els dits només la mica de paloia prima i quan són pelades es tallen a rals (com 
talls de llangonisa), es fregeixen amb suc de cansalada o greix. També n'hi ha 
que les fregeixen amb oli i una mica d'all i julivert trinxat. " 



"-Si fores lo rey d'Espanya, 
què dinaries tu hui? 

Alsant lo front ple de arraps, 
y soltant la llengua pronta, 

li contestà: - Pues no hu saps? 
!Quina pregunta més ton ta!. .. 

Arròs en fesols y naps." 

TEODOR LLORENTE 

SEGONS JOAN COROMINES, LA PARAUlA ARRÒS SURT DOCUMENTADA EN CATALÀ PER PRIMERA 

vegada el 1262, en uns comptes de Pere el Gran. En un inventari de béns d'un 
mercader de Girona del segle XIV hi trobem enregistrat un estoc d'arròs, civa-

1.- Sobre la problemàtica de l'arròs a Catalunya, vegeu Don Manuel de Azlor y Um'es .. . gobernadol' 
militar y política de esta plaza de Gerona ... Por quanto me ballo con una instrucción .. . sobre el modo 
como deben arreglarse los pueblos del Ampurdan en punto a la siembra de los arrozes. En Figueras: por 
lgnacio Porter, 1775, 10 pàgs. [Edicte del governador de Girona, que dóna publicitat a una instrucció 
sobre la distribució del territori de l'Empordà per a la sembra de l'arròs i sobre el sistema de sembra. 
Exemplar a AHCG). Yvette BARBAZA, El paisatge humà de la Costa Brava, vol. li, Edicions 62, 
Barcelona, 1988. (la reaparició de l'arròs, pàgs. 32-33]. Claude CARRÈRE, Barcelona 1380-1462. Un cen
tre econòmic en època de crisi, Curial, Documents de Cultura, 1977, pàg. 339. Sara CUNCHILLOS, "El 
cultivo de arroz en el Ampurdan. (Sigla XVlll)", Primer Congrés d'Història Moderna, Diputació de 
Barcelona, vol. 1, 1984, pàgs. 391-398. Esteve FÀBREGAS I BARRI, Senyora i pastora, Selecta, 
Barcelona, 1981, pàgs. 43-48. [Arròs de l'art o el dinar dels eixugadors). Joaquim FERRER, Destrucción 
de arrozales, "La Granja", julio de 1853, pàgs. 119-121. E. GIMPRERA i J. FUSTER GlMPERA, "Arròs a 
la cassola", Programa de la Festa Major de Torroella de Montgrí, 1989, pàg. 6. 
josep LLADONOSA I GIRÓ, El Llibre dels arrossos de 7 portes y altres arrossos, Editorial Empúries, 
Barcelona, 1996. Lourdes MARCH, Arrossos i paelles, Edicions Proa, 1989. Enric MATEU TORTOSA, 
Arroz y pa/udismo. Riqueza y conjlictos en la sociedad valenciana del siglo XVIII, Edicions Alfons El 
Magnànim, València, 1987. Angel MURO, Almanaque de conferencias culinarias, Madrid, Libreña de 
Fernando Fe, 1891 . (Teodor Uorente hi publica una relació versificada sobre l'arròs en fesols i en naps, 
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da, ordi, mill i blat, juntament amb una càrrega d'ànguiles salades. 2 Un altre tes
timoni reculat de la presència de l'arròs -del qual feien pa per manca de for
ment- el podem llegir en la Crònica de Pere IV: "mostram-nos dels pans de 
l'arroç y dels altres mestalls de qe viven, car no n'havien de forment."3 Un pri
vilegi de Pere III, De prohíbitione correntiarum arrotiorum, atorgat el 1342, ja 
avisava dels problemes agraris que comportava la sembra d'arròs perquè difo
nia el paludisme. En el Llibre de Coch (1520) hi figura descrit un plat capda
vanter: arròs en cassola al forn. Juan Altamiras, en el Nuevo arte de cocina 
(Girona, 1770), transcriu fórmules per preparar anguila amb arròs, i arròs amb 
llet d'ametlles. Aquestes breus notícies, i moltes altres que podríem aportar, tes
timonien una tradició arrossera que, tot i els seus alts i baixos, s'ha mantingut 
entre nosaltres. 

El jesuïta Pere Gil, bon observador de la realitat catalana d'aquell temps, 
apuntava que al segle XVII l'arròs de l'Empordà i d'altres contrades bastava per 
a l'autoabastament del país: 

"Arroz se cull en Cathaluña; specialment en lo Ampurdà y algunas a,ltras 
parts; y encara que no és tant ques puga enviar a altras parts y províncias; però 
és sufficient per a Cathaluña. No és tan fi y profitós com lo arròs ques cull en 
València; però és boy saborós."4 

La històriadora Sara Cunchillos, que ha estudiat l'evolució d'aquest con
reu a l'Empordà, constata que en els segles XIV al XVIII hi ha un buit legis
latiu sobre la seva presència. Darrere aquesta història sempre s'amagava un 
problema sanitari. 5 El1721, una Reial Ordre emesa amb motiu de la pesta de 

pàg. 49]. En aquest mateix receptari també hi figura: "El arrós del catahín", "arrós amb ous i cogom
bres al costat", un plat d 'ascendència cubana, pàgs. 78-79. 
Pep PAlAU, Aquell aTTÒs .. . , "Descobrir Catalunya", 12, juliol-agost de 1998, pàgs. 88-92 Joan SURRO
CA I SENS, El conreu de /'afTÒS a l'Empordà el segle XVJJI, "Estudis d'Història Agrària", 2, 1979, pàgs. 
73-95. Joseph Antonio VALCÀ.RCEL, Instrucción para el cultivo del arroz al modo de otros granos con 
riego a días determinados, y sin riego artificial en secano, València, Fr. Burguete, 1766. Pierre Vilar, 
Catalunya dins l'Espanya moderna, vol. III , Edicions 62, Barcelona, 1966. [Un conreu regat d 'especu
lació: l'arròs, pàgs. 308-313). AHAG, XXV. I. Uigall 1. 23-3-1835. Circular impresa del Gobernador Civil 
inclusa en el Boletín Oficial núm. 24 .. por la que se concede que se baga extensivo a todos los pueblos 
del baxo Ampurdan el permiso concedida a la vi/la de Pals para el cultivo del arroz ... 
2.- Christian GUILLERÉ, ·un mercader de Girona vers 1330: Pere Vilar", dins Diner, poder i societat a 
la Girona del segle XIV, Ajuntament de Girona, 1984, pàg. 19. L'inventari és fet en temps de quaresma . 
3.- Citat per Assumpta SERRA I CLOTA, La comunftat rural a la Catalunya Medieval (Collsacabra, 

sXIII-XVI), Eumo, Vic, 1990, nota 10, pàg. 256. 
4.- Pere GIL, Geografia de Catalunya. A cura de josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geografia, 

I, 1949, pàg. 244. 
5.- En un repertori miscel·lani de notícies recollides per l'arxiver i historiador Julian de Chia, aquest expli
ca com, el 1592, "a consecuencia de la peste que afligía algunes pueblos del Ampurdan, los Jurades de 
Gerona , acudieron al Capitan General para que prohibiera la siembra del arroz en el térrnino de Verges, 
como perjudicial a la salud pública. Consta en un legajo de los que se han de ordenar." IAHAG, fol. 2v.l. 
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Marsella prohibeix la sembra d'arròs a l'Empordà. La grammta es plantava 
pels verals de Verges,6 Palau-sator i Torroella de Montgrí. Després de molts 
recursos, el 1749, l'Audiència dictaminà -després d'escoltar el parer de dis
set metges i vuit pagesos- que el conreu de l'arròs no era perjudicial per a 
la salut, i en canvi, des del punt de vista econòmic era beneficiós que se'n 
sembrés. El 1767 Carles III signà unes Ordenanzas o reglamento que fixen 
la normativa sobre aquest conreu, que van ser reformades per un altre regla
ment de 1776. 

Pierre Vilar, tan atent a valorar la revifalla econòmica catalana a la segona 
meitat del segle XVIII, aporta el testimoni d'un negociant francès, Monsieur 
Lipp, que el 1774 confirmava que l'Empordà, amb una producció xifrada en 
30.000 quintars catalans, era una zona arrossera molt important per a l'econo
mia del país: 

"La plaine de l'Amporda étant un pays marécageux et bas, particulièrement 
aux environs de Tozuella de Montgris (sic), de la Scala, etc., produir un riz exce
llent, plus grainé, plus blanc, et d'un meilleur góut que celui de Lombardie, de 
Cullera dans !e royaume de Valence7 ou la Caroline, aussi vaut-il toujours quel
que chose de plus que les autres qualités."8 

El funcionari estatal Francisco de Zamora, a Diario de los viajes hechos en 
Cataluña,9 quan visita la zona de Torroella també reconeix l'excel·lència de 
l'arròs empordanès. Les aigües del Fluvià i del Ter donaven "la sementera del 
arroz, que es de superior calidad." 

"De arrós no vos ne parlo; 
que privat lo teniu per Real ordre, • 
desque causa l'sembràrlo 
en pública salut tant gran desordre: 
Y si de modas navas, 
o de sement.~ diversas, se volia 
fer us, ensatjs y probas, 
un altre real ordre vos caldria. " 
Qoaquim FERRER, Calendari del pagès, "La Granja", febrer de 1850, pàg. 43). • "(Vide la Real ordre de 
16 de juny de 1838 en lo Boletí número 79 de dit any, la qual és absoluta prohibint la sembla del arrós 
en lo baix Ampurda)". 
6.- El 27 de setembre de 1737, joan Albert, veí de Sant Mori, s'adreça a un corresponsal de Verges 
perquè el ferrer d'aquesta vila li adobi "la ferramenta per la mola arrosera del Molí de Bellcayra" (M. 
A. VIDAL COLELL, "Florilegi epistolar del segle XVIII", dins Miscel·lània d'Homenatge a Enric Moreu
Rey, vol. III, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988, pàg. 317). 

7.- En un llibre de tarifes de preus, Noves ordinacions y crides fetes ... per la bona exacció dels drets 
del General, bolla per lo trieni de 1701, al costat de l'arròs de l'Empordà, que valia quinze lliures la 
càrrega, trobem també arròs llombard, arròs de València, arròs d'Alexandria, etc. [AHCG, Biblioteca de 
]. Pella i F01-gas, IV.20, pàg. 1071. 

8.- Pàg. 313. 
9 .- A cura de R. BOIXAREU, Curial, Barcelona, 1973, pàg. 332-333. 
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El crit de l'arròs 10 

Pocs productes són tan populars a Catalunya com l'arròs, un ingredient que, 
amb un bona base de sofregit de ceba i tomàquet, o preparat de moltes altres 
maneres,u ha enriquit la gastronomia, i ha sabut adaptar-se a les exigències i 
demandes del consum més modern. Ferran Agulló afirmava que era el plat 
català per exceHència. L'arròs és un cereal amb molt de caràcter que lliga gai
rebé amb tot. Com a ingredient solt o guisat aquesta gramínia té múltiples apli
cacions i propietats. Podem preparar un arròs blanc amb fruites i verdures, un 
arròs amb pollastre, a la marinera, a la milanesa, un de pobre i quaresmal, un 
arròs Parellada, etc. També hi ha postres d'arròs molt acreditades, com el men
jar blanc, present ja en el receptari medieval del Sent Soví, i l'arròs amb llet. El 
recipient en què el fem bullir també hi dóna caràcter. Hi ha qui prefereix fer
lo amb cassola plana de terrissa o més concada, de ferro colat. Per a les pae
lles, no hi ha res com l'estri de metall, de poca altura, que demana a la base un 
foc seguit i uniforme. 

Per altra part hi ha arrossos secs i caldosos, clars, foscos i negres. Els dos 
darrers depenen molt de la tramoia ben assajada del sofregit, que demana un pro
cés pacient i artesà. Pel que fa als arrossos foscos, un cuiner que sigui hàbil pot 
abocar a la base una solució de caramel líquid i cremat sense que ho notem 
massa. No fa gaire, en un acreditat restaurant, vaig trobar nedant a l'arròs mitja 
pastilla d'un saborall molt conegut que no s'havia desfet. Aquest extracte que 
potencia el sabor és amplament usat a moltes cuines dels restaurants per donar 
més cos al gra quan va orfe d'altres acompanyaments. Per als arrossos més negres 
hom confia en la tinta del calamar. La industrialització de la cuina provoca que 
en molts mercats venguin unes bosses de plàstic plenes de tinta de dubtosa pro
cedència. No tothom està d'acord amb aquest mètode. Hi ha mestresses de casa 
encara pacients que treballen i bressolen la ceba del sofregit fins convertir-la en 
una espessa confitura negrosa que comunica a l'arròs aquest tint fosc. 

Aquesta diguem-ne antiga simbiosi entre l'arròs i les terres catalanes fa que 
hom pugui donar, si s'ho proposés, una antologia del seu consum en contes i 
narracions de fontades, en àpats de festa major tant a marina com a muntanya, 

10.- " 'La veu de l'arròs és a la taula' produeix un efecte meravellós: ... s'assenten voltant de les esto
valles; los plats trinquen; Jo cucharon fa viatges de la cassola als plats." ("Un dia de camp", 21-8-1887, 
de P. RODRÍGUEZ CAIXAS, Escenes costumistes. A cura de ]. N. Santaeulàlia, Els lllbres del Tint, 
Banyoles, 1988, pàg. 46). 
11 .- "Y aquestas fondas de luxo ja l'han batejat; y l'arròs de las Monjas, lo que'l fa la Catarineta un 
cop l'any és lo arrós a la ... daxonsas. Però és un dirtho a tu: no'! saber fer, ni de cent lleguas. Ells se 
pensan que vol gran foch, y és mentida: que vol lo xup xup després una bulida rapida com un cop 
de pistola y tothom a taula. (Pts. los tomatechs han de ser de V'tlanova) o si no no reïx: sur aygualit. 
Ah!, ja sé com ne dihuen los becos, arrós a Ja milanesa." 
(Emili VJLANOVA, "Una recepta vella" dins J,scenas Barce/oninas, Barcelona, La Renaixença, 1886, pàg. 
125-6) . . 
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en dietes de malalts, 12 etc. El costumisme més tronat apareix en algunes d'a
questes contalles, en les quals l'arrossada a la cassola, cuita sense presses, amb 
una amanida d'entrada i pollastre de segon plat, sortia invariablement a taula. 
També era plat d'algun dijous, i present gairebé tots els diumenges1

' o festa 
grossa, en casaments14 populars, celebracions a pagès1S, etc. · 

Segons explica l'historidador i arxiver Julian de Chia, a La festividad del 
Cotpus de Gerona, 16 hi havia el costum, que sembla que va perdurar del segle 
XVI fins 1870, d'obsequiar els jurats de la ciutat que assistien a la festa amb un 
plat de "vedela i arusa" (arròs), 17 menja que el baró de Maldà, a les seves 
memòries, qualificarà de plat "afartapobles". Aquest arxiver de l'Ajuntament de 
Girona documenta en el llibre de correspondència de la vila de 1333 i 1334 un 
carregament d'arròs vermell vingut de Borriana. L'arròs es fa també present en 
els llibres misceHanis de viatges i festes majors de Rafael Amat i Cortada, baró 
de Maldà. El 1770, durant la quaresma, a Sant Feliu de Codines, va menjar 
"vianda de tonyina amb arròs i alguna arangada." El 1779, a Sant Mateu 
d'Esplugues, li van portar "un plataràs de sopa i altra de arròs, que fa al ven
tre gros."18 Fra Sever d'Olot, al Llibre de l'art de cuynar (1787), introdueix 
l'arròs barrejat amb altres fruits o vegetals. Ens ofereix una Escudella de arròs 
ab llet de ametllas que qualifica de plat d'"adroguers i senyors", al costat de 
l' Fscodella de carabassa ab arròs. 

12.- "He pagat dia 7 maig 117861 a la espitalera per 7 tersas carn per lo dit (Jaume Barraca, mariner] 
y tres sous y nou diners menutencions, com és arròs y demés convenient ordenat per lo metge ... 18 
sous 11 diners." (AHLB, Llibre de comptes de l'Hospital de Tossa. Fons patrimonial Sabater de Calonge). 
13.- "Un d 'aquest plats era l'arròs del dijous o del diumenge, que trencava la uniformitat en el men
jar: - De primer, l'arròs a la cassola sucós, tou, amb al fons de sofregit fort, que donava un suau caliu 
casolà a l'estómac ... " (Carles FORCADA I CASANOVAS, L'altre temple Romà de Vic . Casa Forcada i el 
seu entorn, Edimurtra, Barcelona, 1997, pàg. 130). 
Els diumenges, "l'arròs era guisat a la cassola i constituïa un bon primer plat. L'èxit d'aquest plat, segons 
diuen, es basa en un abundós sofregit al qual s'afegeixen puntes de costella de porc salades. Els altres 
ingredients eren peix, pollastre o conill, i aconseguien de fer més saborós el plat." .. . Carabassa amb 
arròs. Com el farro, se servia amb daus de cansalada fregida. (Enric MUT I REMOLA, Sociologia urba
na. Olot, eis anys vint i trenta, Edicions El Bassegoda, Olot, 1991, pàg. 84). 
14.- "Missa acabada, tots s'encaminaren a la casa dels nuvis. Panellets, gots d'aiguardent, cassoles 
d'arròs i conill." (S. ESPRIU, Anys d'aprenentatge, Selecta, Barcelona, 1952, pàg. 44). 
15.- "D'arròs, el que recordo molt bé era el que feien els veïns que anàvem a ajudar a fer l'espellona
da. Quan estàvem llestos, feien convit, el quartó, que en dèiem. Era un sopar de festa. Com que era gent 
que en sabia molt, sempre tenien parelles de coloms, i a l'arròs que ens servien, hi posaven un colomí. 
Un arròs mol gustós." (Ramon UONGARJU, Un any a pagès, llibres de Batet, Olot, 1995, pàg. 45). 
16.- Imprenta y Librería de Paciano Torres, 1895, pàgs. 77-78. 
17.- Uuís BOFILL i Antoni GÓMEZ, L'arròs amb bou el dia de Corpus a Girona (1501-1870), "Girona 
Gastronòmica", juliol-agost de 1991, núm. 58, pàgs. 8-10. Segons aquest autors, l'any 1510 "s'hi posa
ren 40 lliures de vedella i 10 lliures d'arròs condimentat amb huna unsa de clavells i huna hunsa de 
canyeta." (pàg. 9). 
18.- Obra a cura de Margarida Aritzeta, Barcino, Barcelona, 1994, pàgs. 67 i 221. 
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En els dietaris de la família Fina de Palafrugell, l'arrossada i una freginada 
de peix coronen un dia de pesca a les illes Formigues: 

"Lo dia 31 [de maig de 1842] anàrem a las Furmigas ab rem y vela, jo, Pera 
Jubert, Josep Sagrera, Juan Feliu y Matias Serra. A l'arribar a las Formigas nos 
posàrem a cullí musclas y palleridas. Y después nos posàrem a pescà bulantí y 
agafàrem com a cosa de tres carniseras y mitja de sarrans y alguna mustela. Y 
anàrem a dinà a cala Estreta. Férem una arrosada ab peix y pabrots, una plata 
de ensiam y una payellada de serrans y per postas19 una ullada20 de musclas, 
que són los primers que havem aguts aquest añ perquè des de lo temporal que 
pasà dos añs ha, que fou dos dias antes de Nadal, quasi no-n quedà ni un, de 
manera que sempra me pensaba que se'n perderia la mena. "21 

El novel·lista i pintor olotí Josep Berga i Boix (1837-1914) incorpora l'arròs 
i el pollastre de festa en un dels diàlegs de la novel·la costumista L'estudiant de 
la Garrotxa (1895). Per a un estudiant ganut, amb poc recursos, aquell àpat tan 
abundant era una cosa excelsa i mai vista: 

"Rompé el foc la mestressa, mesurant-me tal plat de sopes, suficient per 
afartar un gegant. Després portaren a taula una gran plata, veritable garbell, un 
cimbarull d'arròs amb talls de butifarra, que la jove administrava a dreta i esque
rra amb una llossa de Tortella, cabent-ne un plat a cada llossada. Veient que jo 
retirava el plat, l'avi n'agafava un de net, la noia gran me l'omple, alçant-se 
sobre ell una piràmide formosa i suculenta ... Tenia el ventre com un tabal; no 
em podia remenar. Uavors portaren a taula un altre plat amb carn rostida, esca
rola, gavadals de pebrots i tomàtecs. No sé si el rostit es feia expressament per 
mi, o si el costum de la casa ho exigia: el cert és que em mudaren de plat; ni 
tinguí temps de veure com anava, que em planten una altra racció de carn, que 
a Girona a cala 'Santa', n'hauríen tingut per vuit dies .. . Ell creia que celebrant 
una pollastrada, un suculent arròs amb anguila a l'hostal de la Costa, a la vora 
de Caixàs, pagant-lo els artistes, com se suposa, allà podria firmar-se i segellar
se una pau més duradera que l'octaviana."22 

Al segle passat a Blanes se servia !'"arròs de les set fesomies", un plat de 
pescadors i mariners en el qual entrava, a més de l'arròs, el peix i les verdures. 
Agustí Vilaree3 (1820-1903), fill de Blanes, creador de les caves i el xampany 
Mont-ferrant, fou autor d'una comèdia de costums en vers i bilingüe, La filla de 
la cova (Barcelona, 1886), en Ja qual, en un dels diàlegs, defensa la cuina cata
lana, que minvava davant de l'atracció de Ja francesa, molt més sofisticada. 
Vegem-ho en aquest diàleg: 

19.- "Postres". 
20.- Oliada. 
21.- Enric PRAT i Pep VILA, Notes i dietaris de la família Fina, Ajuntament de Palafrugell, 1998, pàg. 38. 

22.- Les Ales Esteses, Barcelona, s/d. pàg. 35-6 i 145. 
23.- E. GIRALT, Els inicis del cava Montfe"ant, Caves Montferrant, Blanes-Barcelona, 1998, pàg. 52. 
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"Rosa: 

Ja avui dia res val res: 
les fondes a la francesa 
donen salsa maionesa, 
hòsties crues, i ademés 
truites que en diuen xujlés, 
i altres moltes potingues, 
que les fan de pelleringues. 

Pruna: 
Però, agraden? 

Rosa: 
D'allò més. 
De peix a la marinesca, 
d'escudella catalana, 
de paella valenciana, 
ni de botifarra fresca, 
no en donen pas. 

Receptari 

Pruna: 
Ni gaspachos? 

Rosa: 

Amb les costums que agafem, 
veurà com nos tornarem 
tots xinos o bé gavatxos. 

Pruna: 
És guisada con judías, 
la paella? 

Rosa: 
A casa en fem. 
És l'arròs que aquí en diem 
arròs de set fesomies. 
Com si es digués fusionat 
de calamarsos, petxines, 
pollastres, arròs, sardines 
cuit a l'olla tot plegat." 

Del ric i variat receptari de l'arròs transcric una recepta de Juan Altamiras, 
Nuevo arte de cocina (1770), un arròs molt torrat, quaresmal, dolcet, amb una 
crosta d'ou. 

Otro modo de arroz 
"Pondr:is el arroz limpio en la vasija, donde se ha de hacer, con un puñado 

de perejil picada, pirnienta y azafrin, y le echaris ajos fritos; luego lo pondcis 
a emperdigar/~ y cuando estuviere tostado le echaris el agua, y sazónalo, haz 
que se cueza, y si quieres añadir un poco de pescada deshecho, sale muy bien, 
como los tomates; y si lo quieres tastar, echar:is huevos batidos, poniéndoles 
fuego encima; si echares azúcar, y canela por la parte superior, es bella cosa." 

z. 

24.- Posar-lo sobre un foc viu. 



L'AVIRAM¡ 

"Car que un príncep tot jorn meng gallines e 
nobles altres viandes nos deu reprendre, però 

aquest menjar seria massa per un simple 
cavaller, pitjor per un ciutadà, lega cosa en un 

menestral i criminosa en un religiós ." 

F. E lXIMENIS 

És PROU SABUT QUE, EN L'ALIMENTACIÓ DE lA SOCIETAT MEDIEVAL, ELS ANIMALS DE PLOMA 

figuraven al punt més àlgid. Els galls, gallines, ànecs, paons, faisans i perdius, 
aquests darrers els més estimats per les seves delicades carns, eren menges sen
yorials vedades als estaments plebeus. En els censos en espècie que pagaven 
els pagesos als senyors sovintegen les aus al costat del porc, els ous i els for
matges. El 17 de novembre de 1260, en l'establiment del mas Andreu de la 
parròquia de Serinyà a favor de Bernat Riera, trobem per la festa de sant Feliu 
dues oques; per Nadal, un tros de porc o bé vuit diners i una mitgera de vi; per 
Pasqua, un xai blanc, sis diners, dos ous i un parell de gallines ... z 

1.- Cristòfor DESPUIG, Los col·loquts de la insigne ciutat de Tortosa. Col· loqui sisè. Curial, Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 1981, pàg. 189 [Hi figura la rel;¡ció dels ocells i les aus que es poden caçar 
als estanys del delta amb escopeta i arc]. 
jaume FONT, El faisà, "Girona Gastronòmica", núm. 126, octubre 1997, pàgs. 15-16. jesús és nat. 
Inquisició cientifica sobre '/ origen de la costum de menjar gall/o dia de Nada~ "RdG", XII, 1887, pàgs. 
365-6. 
2.- Lluís CONSTANS, Diplomatari de Banyoles, vol. li, Centre d 'Estudis Comarcals, Banyoles, 1987. 
Doc. 315. En una sentència arbitral donada l'any 1567 per fra Arnau Rafael, monjo de Sous, i mossèn 
Jaume Roset, rector de Tortellà, sobre un conflicte de pastures entre uns particulars al te.nne de Uorona, 
figuren, entre altres adjudicacions, la donació de dos capons ben grossos vius i amb ploma a mossèn 
Raphael i dos més a mossèn Francesc. (Vegeu Pere VAYREDA OLIVA, Santa Maria del Mont, Gràfiques 
Trayter, Figueres, 1931, pàg. 64). 
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En les obres de Francesc Eiximenis' i en el Tirant lo Blanc, de Joanot 
Martorell, hi ha moltes referències sobre aquests tipus de carn que marca un fet 
diferencial. En el Llibre de fra Bernat, del gironí Francesc de la Via, figuren uns 
versos amb el record d'un que es menja, tot sol, un gros capó: 

"Huy me recorda que.m diné 
d'un gros capó, 
que no.n menjà pas mon companyó, 
mas eu solet. "4 

En una ocasió, el rei Joan I escriu a la reina Violant quan es trobava de camí 
des d'Hostalric a Sant Celoni, i li fa saber que per sopar havia menjat "lo blanch 
de una polla ovada y dos parells de perdiganes ab gran plaher." De Sant Celoni 
s'adreça fins a la Roca i allí sopa bé, ja que li han fet de present "dos parelles 
de perdiganes [perdius joves] menors que guatlles, de les quals nos dinarem 
demà ací."5 En un altre viatge, el novembre de 1391, a Lleida, demana a la seva 
esposa que quan torni a Barcelona li preparin una perdiu amb salsa de pagó. 
Diuen que la tradició de menjar gall a la taula del gran dia de Nadal prové de 
l'època medieval, quan la presència d'aquesta au a taula obligava els comen
sals a un cerimonial conegut com el "Jurament del Gall".6 La peça, ben agença
da i trinxada amb molta cura, era oferta al senyor del castell. El gall simbolit
zava la feresa i valentia de l'home. Malauradament no puc aportar documenta
ció fidedigna que avali aquesta creença. 

De la importància i la popularitat de l'aviram a la taula i en els mercats, en 
parlen els nostres cronistes i historiadors. Gaspar Roig i Jalpi, al Resumen histo
rial de las grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona, diu que la ciutat 
sovint n'estava ben proveïda, com si nedés en l'abundància: "que a vezes suele 
estar tan abastezida de capones, gallinas, pollas, polles, palomas, pichones, fruta 
de toda suerte, trigo y otras viandas que pudiera proveherse un exército."7 

Al segle XVII, la tinença de moltes d'aquestes aus era ja exclusiva de la peti
ta burgesia. Havien deixat de ser una delicadesa i un monopoli senyorial. 
L'aparició d'un potent estament urbà feia augmentar la demanda de galls d'ín
dies, una gallinàcia que uns diuen que prové d'Europa a través de l'Àsia, men
tre que d'altres defensen que no va arribar a nosaltres fins al segle XVI, amb la 
popularització dels productes del nou món. Ben aviat ocupà un lloc important 
a la taula dels reis i en els convits de nobles. En un altre context, el pare Gil 
atribuïa aquesta demanda a les barreges socials, a la creixent gola dels catalans 
per aquest tipus d'aus. Aquest jesuïta -que devia ser un bocafí- era del parer 

4.- VIA, Francesc de la, Obres, Edició d 'Arseni PACHECO, Quaderns Crema, Barcelona, 1997, pàg. 329. 
5.- Josep M. ROCA, johan 1 d'Aragó, Institució Patxot, Barcelona, 1929, pàg. 308. 
6.- Joaquim GIRONELLA, El dia de Nadal. Tradicions i costums de la taula nadalenca, "Revista de 
Girona ", núm. 97, 1981, pàgs. 323-324. 
7.- Barcelona, 1688, pàg. 194. 
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que la millor carn era la del francolí, una au gallinàcia de la família de les per
dius, semblant a un faisà, menja reputada com a exquisida: 

"Galls de las Indias, per altre nom Gallipagos, abans se criavan pochs; y sols 
eran menjar de grandes; ara jas crian molts en Cathaluña: per haver excessiva
ment crescut lo appetit de la gola y voler menjar tan opulentment los menes
trals, y mercaders;8 com los nobles y grans señors ... Fayzans y yo en poques 
parts los he vists; diuen que son de sabor excel-lent. .. Francolins ... són més 
grossos que las perdius: la carn és millor y de millor sabor. Dupte que y haja 
ocells que tingan millor sabor que estos. "9 

Un altre jesuïta, Mateu Aymerich, 10 natural de Bordils, afrrmava que res millor 
per assaborir com les crestes de galls i gallines. També recomanava per a les 
grans solemnitats les carns d'indiots farcides de prunes i pinyons per endolcir
los millor, els faisans, les becades guisades amb ceba, i els tords, que eren molt 
abundants. En canvi desaconsella ~om feien els metges-les fotges i altres aus 
que es criaven als estanys perquè la seva carn era eixuta i terrosa: "Las crestas 
de los gallos son muy substanciosas y de buen gusto; como también las de las 
gallinas. Mesalino Cota Romana fue el primera que hizo plata y servicio en sus 
convites de las crestas de los gall os ... La gula ingeni osa ha inventada castrar los 
gallos y hacerlos capones para que se pongan gordos y sean mas sabrosos." 

"El Gallipavo o polla pa va.. . abundan mucho de came, porque son estan
do formados, mayores que los mayores capones; y ahi.mque la came es alga 
dura y poca delicada, pera estando bien guisados y cozidos en el horno, se 
pone tierna y de muy buen gusto, principalmente estando relleno el cadaver de 
gallo o polla de piñones, ciruelas secas, orexones y algunas salsas y especias. 
Las po llas pa vas tienen la came mas blanda y mas sabrosa que los gallos ... Las 
fotjas o pollas suelen tener la came dura, negra y desabrida ... Faysanes, estas 
aves estan en opinión de tener la came muy sabrosa, y que su plata es de los 
mas regalados y digno de mesas de los príncipes. Beca das ... son de un sabor 
muy bueno y próximo al de las perdices si se guisan con cebolla." 

"A la Plaza de Gerona solían traher quando yo morava allí sacos de tordos 
en los días del tiempo de la pasa. Son muchísimos los que se eogen en todos 
los parages que abundan azeitunas." 

8.- "Ítem tinch pagat a Josseph Busquets per un paret de capons a nou sous per cada capó ... 18 
sous." ... "Ítem tinch pagat a Garau Gelli per un parell de galinas ... 18 sous." (Arxiu Històric de Begur. 
Comptes 2.2.2. (1673-1772), fo!. 135). 
"A 10 de fabré 1665 daxat un gall de índia .. . ". "A 12 de janer 1666 deix un andiot an Banet Sabaté per 

al batex de son nét." (AHAG, Comptes d'un particular, N.5, lligall 9, s/ f.) . 
9.- Geografia de Catalunya. A cura de Josep IGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geografia, 1949, 
pàgs. 26o-262. 
10.- Mateu AYMERICH, S. I. (1715-1799) i la seva "Historia Geogrilfica y Natural de Cataluña " seguit 
de la transcripció del volum dedicat al Regne Animal segons el manuscrit del Palau Reial de Madrid. A 

cura de Josep Iglésies, Barcelona, Quaderns de Geografia, II, Barcelona, 1949, pàg. 132-161. 
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En èpoques més modernes les aus servien també com a presents de luxe 
per pagar favors; s'usaven com a moneda de canvi. 

"Ítem, he pagat a jauma Ribas per nou parells de pollastres comprà per por
tar al Sr. Comandant de Torroella, so és set parells a rahó de 6 s. Jo parell, y los 
restants dos parells a rahó 5 s., lo parell. Suman tots junts dos lliuras, 3 sous 
dich ... 2 ll. i 3 s."11 

L'any 1700 els capitulars de la catedral acorden repartir-se les gallines que 
s'obtenien de les pabordies: 

"A 22 desembre 1700 fol. 174 ordenat que Jas gallinas de las pabordias se 
distribuescan entre los capitulars. A 14 desembre 1715 fol. 42 retro que assó se 
fasse per torn, y no obstant una pabordia a donar-ne a tots, comence altre per 
ahont acaba lo primer. "12 

La cuina 
El 14 de setembre de 1767, Mariano Fabra, un membre de la nissaga Riquer, 

acomiada a Barcelona uns familiars rossellonesos i els ofereix per dinar i per 
sopar dos àpats en els quals els menjars de ploma tenen un paper predominant, 
amb la presència de polles farcides, perdiu rostida, polla i capó rostit, tot regat 
amb un bon vi de Màlaga: 

"Al migdia serví quatre perdius, dues polles rallenas, dues polles i una 
perdiu rostides, una tortada agre dolsa; i al sopar a la nit, dues polles fri
candó, dos peixos bollits a l'Espanyola, una polla d'Índia rostida, un capó 
rostit, un plat de bunyols, tot acompanyat de botelles de Màlaga, xacolís i 
malvasia."13 

Gallina per a malalts 
En un altre apartat del llibre tractem dels aliments que es donaven als 

malalts. Des de l'època medieval els brous de gallina eren reconfortants impres
cindibles en els menjars que es donaven a malalts i parteres. 1~ juan Altamiras, 
al Nueva arle de cocina (Girona, 1770), transcriu una fórmula de Substancia 
para enfermos que es preparava amb un quart de gallina bona, una dotzena de 
cigrons i un greixó de xai. 

Dels Comptes de l'Administració de l'Hospita/5 de la vila de Sant Feliu de 
Guíxols de 1636, 1659 i 1728, copio aquestes tres notes: 

11.- (AHP, Secdó 1.3.2.5. , plec solt, 1712-1772). 
12.- (Arx.iu del Capítol de la Catedral de Girona, Repertori Ponlich, 117v). 
13.- Martí de RIQUER, Quinze generacions d 'uiUI Jaml1ta catalaiUI, Barcelona, Planeta, 1979, pàg. 301. 
14.- Maria del Cannen García Herrero, Pan, vino y compaiUige: apuntes sobre la alimentación en la Baja 
Edad Media Aragonesa, CHACA, 2, pàgs. 558--560. [Los reconstituyentes: gallina, poUo y sus caldos). 
15.- Manuscrit núm. 2. 
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1636. "Als dos de dit [mars] per un parell de gallines comprí per hordre de 
mossèn Costurer per a fer caldo a Toni Truller, serrador que portaren .. . que 
tenia mal de costat." 

1659. "Ítem a 26 de dit [maig] tinch pagat altra carregada llenya per fer caldo 
als malalts ." 

1728. "Prima per Ja malaltia tingué Martina en lo ospital se gastà per donar
li recapte ab 16 dias per gallinas, carn, ous, pa i vi... 2 lliures 11 sous." 

Del receptari de Juan Altamiras, Nuevo arte de cocína (Girona, 1770), trans
cric una recepta clàssica de Po/las y capones asados, en Ja qual també s'explica 
el mètode emprat a l'època per servar el llard de porc perquè durés tot l'any: 

"Pollas y capones asados 
Limpios los capones o pollas, partides como queda dicho, los haras un agu

jero junta a la rabadilla, para que esté recogida la pierna de capón, que ha de 
partirse por mitad. Los asaras en una cazuela, con buena manteca de tocino 
fresca, que podran mantener toda el año así: en la vasija de la manteca has de 
echar agua clara, que dure allí lo mas doce días, y si la mudas de ocho en ocho 
sera mejor, y jamas se vaivera rancia, la podras aprovechar para muchas casas, 
la gastaras en asados; y las aves compuestas con ella, perejil, dos granos de ajos 
majados, un polvo de pirnienta, sal, azafran son linda cosa; y si los capones 
estuvieran duros, que den un hervor en la olla de carne; y para cuando estu
vieren asados, tendr:ls un poca de gigote16 bien compuesto en los mismos pla
tos. Donde servinís los capones pico arriba, les echaras una cuchara de gigote: 
sírvelos de este modo." 

Apèndix 
"Tatxas, y preus eo tarifa feta per lo savi consell dl! Cent, lo die de 27 de 

noembra del corrent any 1654. En Barcelona, en la -Estampa de Catharina 
Mathevat, devant la Rectoria del Pi, any 165417 

Lo parell de las gallirias de pagès, y revenedor 
Lo parell de pollastres de pagès, y revenedor 
Lo parell de las pollas sens crestar y revened:or . . . 
Lo parell de l~s pollas crestadas de pagès, y rev. . . 
Lo parell dels capons del Prat ... . . .. ... 1 lliura 
Lo parell de capons ordinaris . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo gall de Índia fet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ll 
La polla de Índia feta . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . .1 11 
Lo paréll dels francolins . . . . . . . . . . . . . . . . .1 11 

16.- Guisat de carn amb menuts. 
17.- AHAG, Recull d'impressos sense classificar. 

16 sous 
5 s 
7s 

10 s 

16 s 
4s 

4s 

:..-
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Lo parell dels colomins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell dels colomins roquers . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell de las perdius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell dels torts, gruas y merlas . . . . . . . . . . . . 
La dotsena dels passarells, y demés aucells ... .. . 
La dotzena dels ous estantissos . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell dels ous del die . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell de las xixellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell de las guallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell de las bacadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo parell dels tudons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.Bt'6!t'o!he1u"' d'un Courrruvul 
é~ .A!r. J,i•l'le . 

6s 
5 s 

10 s 
1 s 
1 s 6 diners 
3 s 

Sd 
4 s 
1 s 6d 
7 s 
4 s 
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LA CAÇA¡ 

"Celebrem tots la dolça i rossa llebre, 
amanida amb la fulla de llorer, 

quan la cuinera espolsa un xic de pebre, 
l'arruixa i la refresca en el celler, 

al mig d :un bany de porpra i de tenebra. 
Celebrem tots la dolça i rossa llebre, 

amanida amb la fulla de llorer." 

jOSEP-SEBASTIÀ PONS 

EN EL SISTEMA ALIMENTARI MEDIEVAL, lA VOlATERIA -UNA CARN DOLÇA I FINA QUE ERA lA 

més preuada- el porc, l'ósz, l'isard o la llebrel figuren en els àpats senyorials, 
i són presents a les taules reials i monàstiques. També en aquest aspecte l'ali
mentació es presenta com un fet diferencial. L'hedonisme i l'opulència és una 

1.- Jaume FÀBREGA, Perdius, perdi8ons i perdi8anyes, "Girona Gastronòmica", febrer de 1991, núm. 
53, pàgs. 10-11. jaume FÀBREGA, lA becada, "Girona Gastronòmica", desembre de 1992, núm. 73, pàg. 
19. F. FUCHO, El llibre de la caça. Els sistemes de caça a la Fatarella, Terra Alta, Barcelona, Columna, 
Tresmall, Barcelona, 1998. Josep M. T. GRAU PUJOL i Roser PUIG i TÀRRECH, lA cacera al mercat de 
Girona (ss. XV-XVIll), "Girona Gastronòmica", febrer de 1991, núm. 53, pàgs. 10-11. Josep Maria de 
SAGARRA, "Consideracions sobre les becades", dins L'Aperitiu, Vergara, Barcelona, vol. II, 1964, pàgs. 
175-178. Fonià SOLÀ, Història de Núria, Editorial Estel , Barcelona, 1952, pàgs. 405-4o6. [La caça de l'i
sard i la pesca de granotes]. 
2.- L'll de setembre de 1416 Alfons el Magnànim caçava per terres de Cerdanya: "Apach molt de la 
disposició" de aquesta terra, per ço com és molt plaent e en gran avinentesa de la cassa, car lo primer 
jorn que hic sóc exit per cassar he mort un ós." (Mercè VILADRICH, L 'estiuei8 d'Alfons ei Magnànim 
a la Cerdanya i la cacera de l 'ós bru del Pirineu, "RdG", 185, novembre-desembre, 1997, pàg. 30). 
3.- "Yiu venir en Baussó, I capeihà de Bordils, I ab dos lebrés gentils I ....................... I e.z una lebra 
morta." 
(Francesc de la VIA, Obres, Edició d 'Arseni Pacheco, Quaderns Crema, Barcelona, 1997, pàg. 379). 
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marca de classe. La cacera,4 que era una activitat reservada als dominis dels 
grans senyors,5 i als espais latifundistes de les propietats monàstiques,6 agrada
va als membres de les classes cortesanes i potents, que retien així culte al pala
dar. D'aquesta manera enriqueixen i diversifiquen la dieta. Segons un pergamí 
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de 1151, Ramon Berenguer IV es reservava tots 
els galls salvatges, les dues cuixes i les quatre potes de cada ós i el quart pos
terior de cada isard abatuts a Prats de Molló, i la meitat dels galls capturats a 
QueroP Encara el 1517, entre les obligacions que tenia el mas Bartomeu de 
Porqueres amb l'abat de Banyoles, com a senyor del castell d'aquell terme, hi 
havia la de donar "etiam pernam de quocumque anima/i grosso sivestro", aga
fat en aquest terme, a més d'un ou o un formatge tots els divendres des del dia 
de Pasqua fins al dia de sant Pere i sant Feliu.8 

joan I de Catalunya Aragó (Perpinyà 1350-Foixà 1396), anomenat el 
Caçador i Aimador de la Gentilesa, lletraferit, music i poeta, era també aficionat 
a la caça. D'aquest humanista, Bernat Metge va dir que era home "de mitja esta
tura e ab reverent cara." Recordem que va morir caçant als boscos de Foixà. En 
una ocasió va confessar al Marquès de Villena que tenia problemes de salut, i 
el metges li havien dit que eren de menjar massa. En un apèndix reprodueixo 
unes cartes seves que donen fe del seu amor per la cacera, pels boscos de 
Torroella de Montgrí. 

4.- El jesuïta Mateu Aymerich ens recorda la presència del porc senglar en aquell fenomen impor
tantíssim de la civilització romana: "Los romanos estimaban mucho la came de jabalí para sus convi
tes, y solían ponerlos enteros en la mesa. Así lo indica Marcial en uno de sus Epigramas, y Juvenal en 
sus Satiras di ce: Quanta es guia quae sibi toros po nit agros; I animal propter convivia natum." Mateu 
AYMERICH, S.l. (1 715-1799) i la seva "Historia Geografica y Natural de Cataluña •; seguit de la trans
cripció del volum dedicat al Regne Animal segons el manuscrit del Palau Reial de Madrid A cura de 
josep Iglésies, Barcelona, Quaderns de Geografia, li, Barcelona, 1949, pàg. 244. 
5.- Francesc Carreres Candi transcriu un curiós document de 1374 de l'Arxiu Parroquial de Sant Hilari 
pel qual sabem que el senyor del lloc denuncia dos pagesos que havien mort un senglar a les seves 
terres sense donar-n'hi part: "Ordre d'en Gurb citant dos pagesos qui havian mort un cinglar, a com
parèxer per no haver donat lo dret al Senyor." El 1375 hi ha un ban o pregó fet per Ramon de Gurb, 
"ab motiu de haverseli defraudat lo dret degut al Senyor, per un cinglar mort en el terrne de Sulterra." 
(Francesc CARRERAS CANDI, Notes històriques de Sant Hilari Ça-calm, Barcelona, Impremta Fills de 
D.Casanovas, 1911, pàgs. 155-156). 
6.- Els priors de Santa Maria de Ridaura castigaven amb cinquanta sous els que trobaven caçant per
dius en els terrenys de la seva jurisdicció. (Fco. MONSALVAlJE, Coleccíón diplomdtica del Condado de 
Besalú, vol. 11, Imprenta y Librería de Juan Bonet, Olot, 1901, pàg. 40). 
En unes ordinacions municipals gironines de 1358 conservades a l'Arxiu Històric Municipal de Sant 
Feliu de_ Guíxols, llegim: "Ítem, que nuyl hom de qualque condicion sia no gos parar a coloms ab ftlats 
ne ab altre cesura, sotz pena de XX sous." (fo!. 14). 
7.- Antoni RIERA I MELIS, Alimentació i poder a Catalunya al segle XII. Aproximació al comporta
ment alimentari de la noblesa, "Revista d 'Etnologia de Catalunya", 2, febrer de 1993, pàg. 19. 
8.- Lluís G. CONSTANS i SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. V, CEC, Banyoles, 1992, pàg. 38. 
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Als segles XIV i XV, a la zona de Sant Hilari i Espinelves, hi havia una indús
tria de la cacera molt desenvolupada, amb la qual s'agafaven molts coloms, xixe
lles i tudons. En altres llocs era prohibit agafar coloms i altres ocells amb paranys. 
Aquest erudit transcriu documents dels segles XV, XVI i XVII que testimonien la 
construcció de palomeres a la vila de Sant Hilari. Per tal d'agafar les preses es 
construïa un passatge a mig del bosc procurant fer un canal que s'estrenyés, tan
cat amb teles. Un caçador, des d'una barraca dissimulada entre el brancatge d'un 
arbre, espantava les peces llançant una fusta plana pintada de blanc, que imita
va una au de presa. Els tudons baixaven arran de la tela, i el caçador mirava de 
conduir-los fins al ftlat. D'aquesta activitat en deien posar veles, avelar tudons.9 

La caça havia de ser un mitjà de subsistència important, perquè en trobem regu
lada la pràctica a totes les ordinacions de mostasseria de les viles de Catalunya. 
El 28 de novembre de 1489, època de Ferran 11, s'implanta a Barcelona10 el dret 
de cobrament de la carn que entraven els forans del terme, pels caps de caça de 
cérvol i de daina, juntament amb els derivats del porc. Paguen dret d'entrada: 

- Cervo, per cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iiii sous 
- Dayna ...... . ..... . ... . ..... . . . ..... . .. .. . . vi. diners 
- Roba de porch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vi. diners 
- Dotzena de lengonises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii. diners 
A Girona, la caça cobrada es penjava a la plaça de les Cols. Les peces que es 

posaven a la venda, a la vista de tothom, es penjaven en una barra de ferro. 
Segons llegim en uns apunts de Julian de Chia1

\ extrets dels manuals d'acords, el 
1817 es va canviar la secular barra de fusta per una de ferro més moderna: 

"El sabado 25 de octubre de 1817 fue colocada la barra para la caza en ellugar 
destinada en la Plaza de las Coles, fabricada de hierro, para substituir la antigúa 
de madera, siendo el coste de todo 64ll. 15 s. 11 d., y el primero que estrenó col
gando un conejo y tres pares de tordos fue el domingo 26 a les 6 y 3/4 Joseph 
Viñolas, labrador y regidor de San Mateo de Montnegre, de 40 años de edad, casa
do con cuatro hijos: dos hijos y dos hijas. Consta en el manual de dicho año." 

De Jaume Pujol, un sacerdot olotí que exercí entre 1527 i 1547, transcrivim 
unes notes d'un viatge que va fer al Rosselló el1545. En una excursió camí del 
monestir de Serrabona s'aturà pel camí a practicar l'esport de la cacera, que pel 
que sembla era molt abundant. El dia abans havia dinat a Prunet. Confessa que 
va fer un bon àpat, que no sabem en què va consistir, regat amb vi blanc: 

"Dissapta a 3 gener 1545 arribí al monestir de Cerrabona amb mossèn 
Salvatat de Vinçà, y portàvem XXVIII conills y onze perdius. 

9.- Francesc CARRERAS CANDI, Notes bistóriques de Sant Hilari Ça-calm, Barcelona, Impremta Fills 
de D.Casanovas, 1911 , pàgs. 98, 99 i 100; Íd. , Palomas y palomares en Cataluña en la Edad Media, 
"BRABLB", vol. I, pàgs. 261-381. 
10.--.:. Jaume VICENS VIVES, Ferran li t la ciutat de Barcelona 1479-1516, Barcelona, Tipografia 

Emporium, 1917, pàg. 232. 

. .; 
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Lo dia abans fórem a Prunet, a casa d'en Pla, y faérem un cantar de Pere 
Gras, y fiu les gràcies, y aguérem un bon dinar, ab vi blanch."12 

Els senyors de la cacera 
Si hem de fer cas al testimoni de diversos escriptors de l'època, ens ado

narem que aquestes terres eren abundants en ocells, conills i porcs senglars. 
Encara que sigui pel sentimentalisme del record, aquella edat d'or mereix 
una petita glossa. El Delta de l'Ebre era també un espai sensacional per a la 
cacera, a jutjar per les paraules i el testimoni de Cristòfol Despuig: "À-y 
també en aquella mateixa marina grandíssima disposició de terra per a casar
les: e ss'és vista jornada, en casa de llebres, pendre'n més de vint, y en cassa 
de conills, més de cinquanta; casa's també de bol molt eceJ.Ient per a falcons 
de altenaria."13 

Francesc Marés, a la Història i miracles de Nostra Senyora de Núria, ens 
explica que aquelles muntanyes de la Vall de Ribes eren enclavaments privile
giats per als caçadors. Hi sovintejaven diverses classes de perdius, el porc sen
glar, galls i gallines feréstegues i algun ós: "Ni falta en estes muntanyes caça 
de diferents espècies d'animals." En particular se troben en elles espècies dife
rents de perdius: ço és de les ordinàries de la terra baixa, i d'una altra mane
ra, que diuen perdius xèrries; i altres que són perdius blanques.11 Crien-s'hi 
també javalins o porcs senglars, també onsos alguns. Del que més abunden 
aquelles muntanyes és de cabres silvestres .. . que en aquella terra anomenen 
isards, dels quals n'hi ha tanta abundància que algunes vegades se són vistos 
quaranta i cinquanta junts. També se crien galls i gallines silvestres en uns 
estanys que hi ha al capdamunt de dites muntanyes, que es diuen los estanys 
de Carançà, en los quals s'hi cria també molta abundància de truites, que és 
peix molt saborós i molt bo. En ells se crien ordinàriament més grosses que 
en los rius i riberes." 15 

En el viatge que el 1603 Bartomeu Joly, conseller del rei de França, va fer 
per Catalunya, assenyala amb una hipèrbole, quan es troba a Figueres, la gran 

11.- AHAG, Manuscrit de julian de Chía, fot. 8. 
12.- AINAUD I DE LASARTE, joan, Receptes, notes i una cançó del segle XVI, "Études Roussillonnaises 
offertes à Pierre Ponsich", Perpinyà, Le Publicateur, 1987, pàgs. 424. 
13.- Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Col·loqui sisè. Curial, Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1981, pàg. 190. 
14.- Llegim en unes ordinacions de 1485 de la vila de Puigcerdà: "Ítem mana que no hi haie negú 
qui gose vendre Ja perdiu rossa, més avant de deu diners, e la perdiu pardilla, més avant de set diners 
per peça ... Salvador GALCERAN VIGUÉ, La indústria i el comerç a Cerdanya. Estudi socioeconòmic i 
polític segons les "Ordinacions Mustassapb ", Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1978, pàg. 135. 
15.- Jordi MASCARELLA i Miquel S!lJAR, El món al Ripollès. Vtsions i experiències de viatgers al llarg 
del temps, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 1997, pàg. 101. 
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quantitat de perdius i francolins tan grans com les perdius, a més dels abun
dosos conills que hi havia per aquells paratges. 16 

Gaspar Roig i JalpP7 també dóna testimoni que la plana de Girona era immi
llorable en aquest aspecte: 

"Los montes y los llanos abundan de caça, perdizes, tordos, liebres, cone
jos; podencos y muchos otros animales volatiles y terrestres." 

A les Memòries i diaris personals de la Catalunya moderna,18 editats per Antoni 
Simon, llegim en el llibre de comptes de Francisco Gelat, pagès de Santa Susanna, 
que les neus de 1709, permeteren cobrar gran quantitat d'ànecs i becades que bus
caven menjar, atordides per la neu: "Era un fret que no i avia vells que aguessen vist 
un semblant, de tal manera que ab dita neu vingué tanta moltitut de ausells que los 
ànechs se posaven a ramats per lo pla de Pineda; de becadas n'i avia moltas, fins 
ocas a ramats se'n posaven en lo pla. La gent en mataven cossa que pasmava." 

En un llibre de memòries del príncep Fèlix Lichnowsky, Records de la gue
rra civil espanyola, 183 7-1839, exhumat per ]ordi Mascarella i Miquel Sitjar, 19 hi 
ha un moment de la narració en què aquest personatge és convidat a un àpat 
en el qual es menjaven esquirols. El convidat, per motius escatològics, refusa 
participar en el convit amb aquestes paraules: 

"Cuando volví a casa encontré a mis carabineros ocupados en desollar ardi
llas, que habían matada durante mi ausencia, con intención de asarlas por mi 
comida, y quedaran sorprendidos cuando les dije que aquella especie de caza 
no era de mi agrado. 

En vano argumentaban que era un plata delicada, un animal muy limpio, 
que no se alimenta mas que de frutas, y que era mejor corner ardillas que cer
dos, cebados con toda clase de inmundicías." 

Podríem aportar també en aquestes pàgines el testimoni enciclopèdic de Carles 
Bosch de la Trinxeria (1831-1897), novel·lista i narrador, que ens ha deixat unes pàgi
nes impagables sobre les seves caceres i pesqueres pels Pirineus. A Records d'un 
excursionista (1887), i en altres narracions seves, hi ha el reflex d'aquesta cuina de 
muntanya, bona part de la qual prové del conreu d'una cacera abundantíssima. 

El llebrot de "Solitud" 
No em sé estar de reproduir un passatge de la immortal novel·la de Víctor 

Català, Solitud,7JJ en el qual el pastor, després d 'una hàbil maniobra, aconse-

16.- Francesc A. MIQUEL, Viatge a Catalunya d 'u n conseller del rei de França l 'any 1603, Rafael 
Dalmau, 1967, pàg. 16. 
17.- Resumen historial de las grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona, Barcelona, 1688, pàg. 199. 
18.- Curial, Edicions Catalanes, 1993, pàg. 69. 
19.- El món al Ripollès. Visions i experiències de viatgers al llarg del temps, Centre d 'Estudis Comarcals 

del Ripollès, 1997, pàg. 395. 
20.- Edició a cura de Núria NARD!, Edicions 62, Barcelona, 1990, pàg. 247. 
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gueix caçar un llebrot que comparteix a l'ast en companyia de Ja inefable Mila: 
"El pastor, poc després d'escorxat el llebrot, hi posà unes graelles fetes amb 
brocs retorts d'un server solitari que hi havia allà prop, i en les graelles hi espa
tarrà el cadàver, obert per la meitat a tall de llibre i ben refregat de dins i fores 
amb un gra d'all i quatre gotes d'oli. Amb aquell adob i el de sa mateixa sang 
a mig escórrer, el llebrot es rostí. .. " 

Els interessos de la cacera 
De vegades, la cacera cobrada era ofrenada en paga de serveis. En un lli

bre de comptes de l'Ajuntament de Begur1 trobem aquestes despeses, a través 
de les quals sabem que el comú de la vila paga un diners a uns caçadors pro
fessionals per haver cobrat uns conills i aus de ploma que no sabem a qui ana
ven destinats: 

"- Ítem, tinch pagat a Joan Farriol de las Regas per dos dias de cassar 
conils .. . 18 sous. 

- Ítem, tinch pagat a Jossep Farrer per peix y pardigons per cassar. 1 lliu
ra 10 sous. 

-Ítem, tinch pagat per al gasto dels cassadors de pardius. 611iures 16 sous. 
- Ítem, tinch pagat a Joan Mariné? per dos liuras y miga de polvòra per 

cassar a sis si us Ja Hura y per sent sardinas a set sous al sent, y puga tot ... 
1 lliura 2 sous. 

- Ítem, tinch pagat per al gasto dels cassadors de pardius ... 6lliures 16 sous. 
- Ítem, a pagat al sobradit, a nal dit fadrí per aportar un parell de perdius 

també a l'armada, també a mix escut per dia. 18 sous."22
• 

El receptari 
El receptari de caça setcentista que s'ha conservat és molt abundant. Fra 

Sever d'Olot, en el Llibre de l'Art de Cuynar, ens ofereix Un plat de llebra, que 
sofregeix amb llard, cansalada, ceba, alls i espècies. També hi figuren dos plats 
de perdius guisades. En els Avisos e instrucció per lo princípal cuyner n'hi ha 
una de Colomins amb salsa de ametlles, Perdius ab such i Perdius rostidas, 
Conills, Trinxat de llebre, Per salvar carn de ciervo, bade/la, bou, etc. El Nuevo 
arte de cocina de Juan Altamiras (Girona, 1770) és el més complet. Hi trobem 
diverses fórmules per coure el conill: Conejos en pebre, 23 Gazapos en guisada, 
Liebre guisada sin agua, Codornices asadas y en guisada, Perdices en guisada 
y en pebre, Perdices asadas con sardinas, Anades con membrillos, etc. M'ha 
semblat interessant reproduir la recepta de Perdices asadas con sardinas, un 

21.~ Arxiu Histò ric de Begur. Comptes 2.2.2. (1673-1772), fol. 135. 
22 .~ Sense foliar, enlre 137 i 138. 
23.~ Era un guisat en el qual entrava molt de pebre. 
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plat popular i econòmic que ens recorda els nostres de mar i muntanya. Aquí 
les sardines hi tenen un valor residual perquè el que es tracta és que l'ocell s'a
mari del regust asprós i la flaire del peix. És una preparació capdavantera en la 
qual ja es fa un sofregit amb tomàquet. 

Perdices asadas con sardinas 
"A las perdices, después de bien limpias, pondras dos sardinas dentro del 

cuerpo a cada una, de modo que no se salgan. Las asaras con una buena man
teca de tocino, y lo echaras sobre Jas perdices, con unos tomates sin cutis. Para 
quitarsele, échalos a las brasas; si no tuvieres tomates, echaras agria de lima o 
naranja con un poco de pimienta, sal, un poco de perejil; Jas asaras entre dos 
fuegos, y cuando se hubieren asado les quitaras las sardinas. Serviras las per
dices, que siempre les quede el gusto de las sardinas, si hay alguna que ape
tezca mas el gusto de sardinas, que de perdices, que no faltaran preñados." 

Del receptari de muntanya de Núria Roquer, publicat a la revista ripollesa 
Scriptorium el 1928, transcric aquestes dues receptes molt senzilles que no 
demanen gaires explicacions. 

Arròs amb esquirol 
"Es rosteix l'esquirol a la cassola i quan manca poc per ésser cuit s'hi fa l'arròs. 
De la mateixa manera s'hi fa el conill. A pagès compten que tres esquirols 

fan un conill." 

Uebre amb costella de porc fresca 
"Trinxada la Uebra es fa tornar rossa a la paella i també els talls de costella, 

que se n'hi posa una cuarta o quinta com de llebre. Es posa greix a l'olla, s'hi 
fa fregir ceba, canyella, etc., s'hi tira la carn, una cabessa d 'all i un ram de juli
vert, llor o bé sajolida, orenga, farigola , etc. , la sal i una mitja xicra d'aiguardent 
i vi bo. Es tapa l'olla amb un paper d'estrassa doblat i damunt d'aquest s'hi posa 
un plat fondo amb aigua que serveix per anar afegit a l'olla. De tant en tant se 
sacseja l'olla i es fa bullir fms que la llebra és cuita. · 

També n'hi ha que hi fan bullir mitja presa de xocolata. 
Altres aprofiten la sang puix fa bona salsa." 

Apèndix 
Dono a conèixer una tarifa amb els preus dels animals de caça, vigent al 

mercat de Girona durant la segona meitat del segle XVII: 
"Tatxas, y preus eo tarifa feta per lo savi consell de Cent, lo die de 27 de 

noembra del corrent any 1654. En Barcelona, en la Estampa de Catharina 
Mathevat, devant la Rectoria del Pi, any 165414 

24.- AMG, Recull d'impressos sense classificar. 
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Los cunills fets . . . . .... . . . ..... . ... .. . . .... 3 sous 
Los mitg cunills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 s 6 d 
Los casapos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 s 
La llebra feta ... ........ . . . ..... .. .. ... ... 7 s 
La llebra mítg feta ..... . ... . ...... .... ..... 3 s 6 d. " 

Apèndix 
ITINERARI DEL REI EN JOAN I 
Al rei Joan I li agradava molt sortir del seu palau i passejar entre els seus 

súbdits sotmesos, gaudir d'una vida plaent, i dels béns que li oferia aquella 
natura incontaminada. Bernat Metge el fa parlar a Lo Somni. Assenyala la seva 
passió per la cacera i la música: ')o m'adelitava molt més que devia en caçar e 
en escoltar ab gran plaer xandres ... " El senyor amo escriu a la seva dona aquest 
parell de lletres en les quals li confessa que es troba bé de salut i que s'arribarà 
fins Torroella de Montgrí, on li han dit que hi ha molts porcs senglars que 
demanen ser caçats. 

"Lo Rey. 
Molt cara companyona. Sabents que n haurets gran plaer vos certificam que 

som sans, mercè de nostre Senyor Déu, e en bona disposició de nostra perso
na , etc. Nos aturam demà açí en la Jonquera, e dilluns continuants nostre camí, 
anam a Figueres e dimarts a Bàsquera, e dimecres a Sent Martí Vell, e dijous a 
Torroella, on ha gran còpia de porchs, segons que dihen. Segons ardits que de 
present hauem hauts a Nauata e a Besulú e a Vilaffrancha de Penedès tornen 
ara les morts. Lo Sant Sperit sie vostra guarda. Dada en lo loch de La Jonquera 
sots nostre segell secret a viü. dies d Abril, vi. ores aprés mig dia, en 1 any de 
nostre Senyor, mil ccc.xcvi. Rex Johannes. 

Dominus Rex mandauit mihi, Bernardo de Jonquerio." 

"Lo Rey. 
Molt cara companyona. Vostra letra de creença hauem reebuda per Maestre 

Berenguer des Guanechs, etc. Vuy tot lo die hauem oyt lo rossinyol; demà que 
serà dilluns entenem a caçar açí lo porch, e aturar hic tot lo die, e dimarts anar 
a Ffigueres, e 1 altre die entenem continuar nostre camí a Torroella de Muntgrí, 
e no partir d aquí tro lo bisbe de Gerona sia vengut, e sàpiam per que vé a nos. 
Lo Sant Spirit sie vostra garda . Dada en lo loch de La Jonquera sots nostre segell 
secret a ix. dies d Abril, ora del sol post, en 1 any de nostre Senyor, m.ccc.xcvi. 
Rex Johannes. Dirigitur Domine Regine. 

Dominus Rex mandauit mihi, Bernardo de Jonquerio."25 

25.- Daniel GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del rei en joan I, "EUC", XV, 1930, pàg. 89. 
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EL PORC 
I ELS SEUS DERIVATS¡ 

"- Digui'm dels ocells que volen pel cel 
quin se n'enduria a la cassola. Pagès: 

- Si el porc volés, em quedaria amb el porc." 

DESPRÉS DELS MAGNÍFICS LUBRES, ENTRE MOLTS D'ALTRES, QUE jAUME FÀBREGA I XAVIER 

Febrés han dedicat al món i la cuina del porc, poques coses hi puc afegir. Encara 
que no sigui novetat, el món continua dividit entre els que mengen i no men
gen porc. En aquesta cuina cristiana l'home i el porc són animals omnívors. De 
fet, l'evolució de la nostra civilització, que avança a passes gegantines amb la 
domesticació dels animals, és una lluita soterrada a la recerca d'aliments. La 

1.- Antoni Maria ALCOVER, Ses matances i ses festes de Nadal, Moll, Mallorca, 1981. Francisco ANGLA
DA, "Barcelona antiga en lo sigle XIX" dins Barcelona vella, Ilustració Catalana, 19o6, pàgs. 84-85. 
[Publicà un inventari molt complet dels "Obgecres i utensilis per a la matança"J. DD.AA., La Llonganisa 
de Vic. Del rebost del pagès a la taula del rei, Casa Riera Ordeix, Vic, 1992. Jaume FÀBREGA, El llibre 
del porc, Edicions de la Magrana, 1995. [El volum conté una acurada bibliografia sobre el tema). Xavier 
FABRÉS, Menuts i altres delícies porques, EI Mèdol, Tarragona, 1998. Ramon llONGARIU, Un any a 
pagès, Uibres de Batet, Olot, 1995, pàgs. 47 i ss. Gonçal de REPARAZ (fill), La Plana de Vic, Editorial 
Barcino, Barcelona, 1928 [La indústria de la llangonissa i de les conserves, pàgs. 232-2371. Valeri SERRA 
BOLDÚ, La matança del porc, "Arxiu de Tradicions Populars", I, maig de 1928, pàgs. 41-50. Bernat 
SERRADEll U. GUDIOL), La industria porcina a Vich, "La Veu de Catalunya", 27 de juliol de 1922. 
Llorenç TORRADO, Els embotits a Catalunya, Federació Catalana d'Indústries de la Carn, Generalitat 

de Catalunya, 1985. Josep VAllS, El porc. Prehistòria: del senglar al porc?, El porc en l'antiguitat; El 
porc medieval; El porc modern i contemporani, "Girona Gastronòmica", novembre i desembre de 1992; 
gener i març de 1993, pàgs. 8, 8, 8 i 12. Salvador VILARRASA, La vida a pagès, "Scriptorium", Ripoll, 

XXVI, 1925. [Descripció molt acurada de la matança del porc a terres ripolleses!. 
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cacera i cuina del porc salvatge en èpoques aurorals és potser l'origen de bona 
part de la cuina de cocció. Podem ben assegurar que els nostres ancestres no 
eren pas vegetarians. Arreu hi ha estudis sobre el ritual i la festa de la matança 
del porc,Z una cultura molt antiga que per a alguns simbolitza la gola, i que apor
ta una dieta proteínica de qualitat. En les manifestacions culinàries del Dijous 
gras també apuntem la importància del greix per farcir les coques i les butifarres 
d'ou,3 el flam de peuada, etc. La popularitat d'aquest animal omple pàgines i 
pàgines de la nostra memorialística,4 folklore, cançoner i refranyer inclosos.5 Fins 
i tot aquest gran senyor ha donat nom a un popular joc de cartes: la botifarra. 

La cuina del porc representa un model culinari cíclic i delimitat, un compro
nús amb una tradició. Fins i tot per a les famílies més pobres era el súnbol d'una 

2.- Valeri SERRA BOLDÚ en un treball, La matança de/porc, ("Arxiu de Tradicions Populars", I, maig 
de 1928, pàgs. 41-50), transcriu una curiosa relació versificada que es cantava en el moment del dego
llament de la bèstia. En copio una estrofa: 
Funerals del porc: 
"Bé podem estar contents 
de la nostra matança, 
deixant-nos ha en testament 
hereus de confiança, 
ens ha gicat bon sagí 
i prou greix per sofregí 
tota la vianda." 
3.- D'una Cob/as o goigs de las botifarras pera cantar las Caramel/as de Pasqua, copio aquesta estrofa: 
"No volem la sacsonera, 
ni la culana tampoch, 
ni allò ques diu lo bisbe 
quens contantaña a tots. n 

4.- Josep Maria de SAGARRA, Memòries, Selecta, Barcelona, 1986, pàgs. 962 i s. 
5.- Vegem aquest poema sobre el porc, en el Cançoner balear: 
"Mahoma va prohibí 
que menjassin porc els moros 
i també los va dir 
que no beguessin mai vi, 
que feia parlar els lloros. 
I jo dic: mengem porcell 
mengem porc i mengem truja. 
Que mos ompli bé es budell 
fUlS que caiguem de clotell 
com es gató de ca'n Pluja. 
Ja que mos feren ses dents 
i la boca per roegà, 
roeguem porc diligents. 
I així direm contents: 
hurra el porquim bestià!" 
Sebastià TRIAS MERCANT, Antropologia de la cuina mallorquina, El Tall editorial, Palma, 1993, pàg. 16. 
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riquesa precària perquè els garantia una cuina quotidiana assegurada. Els france
sos diuen, i amb raó, dans /e cocbon tout est bon Entre les carns grasses, la de . 
porc era potser la més estimada. Dels seus derivats -el sagí, el llar, el suc de la 
cansalada, botifarres, llangonisses, cansalades tendres i velles- en van plens els 
censos i inventaris de nobles i menestrals. En la majoria dels documents dels 
segles XII i XII trobem abundant documentació sobre el pagament dels tributs amb 
porcs salato, viva, pernas, etc. Els costums de Girona establien que el senyor del 
lloc rebés dels pescadors un peix de tall, i dels caçadors el pernil del senglar.6 

A la portalada del monestir de Ripoll hi ha representats els mesos, i en el 
relleu corresponent al mes de novembre apareix un home pasturant porcs que 
toca un com sota els arbres. És de ben segur una al-lusió a l'època de les aglans 
i les castanyes, que servien de menja durant l'hivern. Al segle XII el comte de 
Barcelona rebia dels masos de Molló 49 porcs més 72 pernils de porc, 69 mol
tons, 12 bacons, formatges o ous. Entre les lleudes, entrades i usatges que el 
comte de Barcelona tenia al terme de Besalú rebia cereals, vi, forment i multitud 
de porcs de cada parròquia. L'any 1151, el comte de Barcelona rebia de quinze 
masos de Caldes de Malavella 169 porcos et medium anualment. Del monestir de 
Sant Uorenç de Munt, dos bacons desdoblats. De Uagostera rebia 34 pernas de 
porco.' El 23 de febrer de 1240, una concessió del rei Jaume I d'Aragó dóna per
mís als homes de Caldes i Uagostera perquè puguin cortduir a engreixar els porcs 
a les muntanyes de Tossa: "Concedimus insuper vobis et vestris .. . quad possitis 
liberare et venare et scindere nemora ligna et fustos et g/andes col/igere et ex eis 

porcos re.ficere et ducere eos in montaneis de Tursa et de Calles et de 0/ivos ... "8 Els 
monestirs també posseïen les seves granges9 i ramats de xais i de porcs per al seu 
autoabastament. A principi del segle XII, el monestir de Santa Maria de Cervià 
posseïa un ramat de porcs que era conduït al bosc i alimentat amb aglans.10 

Sobre els embotits, especialment el pernil ibèric de Cantàbria i de Cerdanya, 
molt estimats a la Roma Imperial, s'ha conservat una curiosa carta de Jaume li, 
poc coneguda, que dóna fe de l'estima per aquest embotit entre els nostres 
monarques, amb el qual obsequiaven els seus hostes. Som al 1304, quan el rei 
Jaume li d'Aragó prepara a Tarassona un encontre amb els reis de Castella i de 
Portugal. El 16 de juliol el rei demana en una carta al seu tresorer que esbrini 
on són els cent pernils que li havia demant per obsequiar els seus hostes: 

"Mandamos vos que luego sepades de Estevan de Roda qué ha feyto dels 
cien perniles de carnesalada que mandamos que compras en las montanyas o 

6.- PONS I GURI, U!s co/·leccions de Costums de Girona, Barcelona, Fundació Noguera, 1988. 
7.- José BALARI JOVANY, Orígenes bist6rlcos de Catalunya, Barcelona, Tipografia 1. Jepús, 1899, pàg. 594. 
8.- Enric Oaudio GIRBAL, Tossa, Gerona, Imp. de Paciano Torres , 1884, pàg. 15. 
9.- Agustí ALTISENT, U!s granges de Poblet al segle XV, IEC, Barcelona, 1972. 
10.- Uuís TO FIGUERAS, El monestir de Santa Maria de Cervià i Ja pagesia: una anàlisi local del canvi 

feudal, Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1991, pàg. 29. 
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do los trobasse meiores ... E feyt de guisa que ayamos los dits cien perniles de 
tot en tot a las vistas, buenos que sean, i no i aya ninguna falliençia." 

El 16 de novembre 1318, Jaume li des de Barcelona escriu a Saragossa, al 
batlle general d'Aragó Petra de Martorello, perquè li faci arribar "pernils .. . 
bonos et fmos." "Habere unam carrigam de pernils porcorum bonos et finos." 11 

Carns i embotits 
"Car tout es bon en toi: chair, graisse, muscles, tripe!", afirmava convençut 

un gastrònom francès. La carn s'incorpora al sistema culinari a la fi del segle 
XII, una vegada s'ordena l'espai físic dedicat al conreu i al bosc. Com que el 
porc era un aliment de les classes populars, el seu comerç i la distribució eren 
més barats, en proporció, als del moltó. Els pagesos se'l menjaven amb cols; 
acompanyaven els ous amb un bon tros de cansalada. 

L'aparició de les carnisseries medievals i la regulació de l'ofici de la mos
tassaferia 12 ens dóna moltes notícies sobre el consum de porc a les ciutats. 13 La 
presència del porc i derivats sovinteja també en els inventaris medievals. Segons 
mossèn Gudiol," en un de vigatà de 1425 ja surt consignada "una botifarra."15 

11.- Germà COLÓN DOMÈNECH, "Les relacions del lèxic aragonès medieval amb el lèxic català", dins 
Estudis de Filologia catalana i romànica, Biblioteca Sanchis Guarner, Institut de Filologia Valencià -
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, pàgs. 173-183. 
12.- En la còpia d 'unes ordinacions municipals gironines de 1358, conservades a l'Arxiu Històric 
Ml~licipal de Sant Feliu de Guíxols, hem llegit aquest curiós epígraf pel qual sabem que les dones_ana
Yt'IY a rentar els budells i tripes del porc i altres animals als marges de l'Onyar: • De lavar moques. Item, 
que tota fembra qui Jau moques les aia a lavar dins lo riu d'Oniar en tal manera que sutzsura no puxa 
romandre en lo loch un leverà, sots pena de XII diners a cascuna e per quiscuna vegada." (Fo!. 10r). 
El 1654, el consell de la vila de Ceret decideix que els clavaris facin netejar la vila i "cuyde de la políti
ca y natedat d'ella y que manadas de tossinos no.s permete passen per los carrers dels que són dins de 
la present vila." (Abbé Albert CAZES, Histoire anecdotique du Roussillon, edició d 'autor, 1985, pàg. 40). 
13.- Francesc CARRERA$ CANDI, a Notes históriques de Sant Hilari Ça-calm, transcriu un document 
del 23 d'octubre de 1452, un "contracte d 'engrexar sis porcells, partintse los beneficis." 
(Barcelona, Impremta Fills de D. Casanovas, 1911 , pàg. 168). 
Uuís BAlUE i PRATS, estudiós del ceremonial de les Fiestas en Gerona por la conquisUI de Granada, 
("AIEG", 1946, I, pàg. 100) transcriu uns comptes del tot interessants: "Por Jas cuentas el clavario, deduci
mos la minuta consistente en: .. . diecisiete libras de camero, tres canas y seis palmas de salsicha." El 1660, 
a Sant Fèlix de la Roca d'Albera, se signa un contrade entre Mateu i Miquel TrigaU, capellà de l'església: 
"Este donarà a mig guany trenta tossinos y una sanada: so és vuyt nodrissers, avaluats en sis rals de plata 
cadahú, nou tossinos de dos anys avaluats en tres scuts blanchs, sine tossinos avaluats en mitja dobla cada
hú, y vuyt tossinos de un any avaluats en tretze reals cadahú, y la truja sanada avaluada en quinze reals de 
plata. "F MONSALVA1]E, El obispado de Eina, vol. 23, Imprenta y Iibrería de R Bonet, Olot, 1913, pàg. 83. 
14.- Bernat SERRADELL U. GUDIOU, !..a industria porcina a Vrcb, "La Veu de Catalunya", 27 de juliol de 1922. 
15.- El 1652, en una causa seguida contra Gaspar Panedas a la Cúria Règia de Vic per haver ajudat a 
propagar la pesta fins unes cases propietat del seu cunyat, llegim: · -]o doní a mon cunyat un tros de 
cansalada y una butifarra que jo portava de dita vila de Centelles." Uuís ORRIOI.S MONTSET, 
Manuscrits del bé i del mal, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1993. pàg. 231. 
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En un altre de 1626, apareix "una botifarra de greix dolç", potser el primer 
antecedent de la botifarra dolça gironina, sobre la qual tornarem a parlar. 
Sembla que el mot llonganissa no comença a ser freqüent fins al segle XVI . 
Llorenç Torrado, en el llibre Els embotits a Catalunya, ha traçat la història, 
que acompanya d'un receptari, d'aquest sector tan important per a la histò
ria i economia d'un país. La tècnica d'embotir és molt antiga, i per la via de 
trànsit que davallava de la Cerdanya i del Ripollès fins Empúries a través de 
la vall de Bianya, Besalú i Castellfollit circulava la carn curada de porc, els 
pernils, les espatlles salades i les cansalades de carns rosades. Posteriorment, 
el Pirineu ens ha servit els embotits elaborats amb sal i pebre, i també amb 
altres condiments mediterranis, com la canyella, el pebre vermell, l'all i juli
vert, el fetge , etc. Sobre les grans famílies dels embotits, dintre dels cuits i 
crusos, trobem la salsirxa i la botifarra , els embotits curats de llarga tradició 
entre nosaltres. 

A les comarques gironines hi ha una individualitat que hem d 'assenyalar: 
la botifarra dolça embotida en sucre, sobre la qual hi ha ben poques dades 
històriques, encara que aquesta dolçor, i el gust de canyella i de llimona, ens 
remeten a un passat antic. És la botifarra dolça un requisit només privatiu d'al
gunes comarques gironines? Fullejant un llibre antic, del segle XIX, de la 
Condesa de Pardo Bazan, La cocina española antigua, em vaig trobar amb 
una recepta recollida per aquesta escriptora gallega, que no diu d 'on la va 
copiar. En la fórmula Manzana para las morcillas du/ces, sean negras o blan
cas fa bullir poma amb sucre, que després s'emboteix. També transcriu una 
segona recepta de Morcillas de du/ce, del tot interessant, aquesta provinent 
de Galícia, en la qual, a la poma cuita amb sucre, s'afegeixen ametlles, can
yella , panses i greix. La barreja, que es lliga amb ous batuts, és llesta per 
embotir. Després coïen la botifarra amb aigua salada, potser per neutralitzar 
així tanta dolçor, acompanyada amb les peles de la poma i un ramet d'herbes 
aromàtiques. Un cop fetes es treuen de la paella, i es deixen refredar. 
Aquestes dues receptes ens porten a creure que aquesta fórmula, amb 
variants, era estesa per altres bandes d'Espanya. A començament de segle, a 
la zona de Ripoll, hom fregia la cansalada a talls -les rostes- i un cop fre
gida, abans de menjar, s'hi tirava sucre. 

Manzana para las morcillas dulces, sean negras o blancas 
"Es manzana de la Hamada peraza. Se monda, se parte en cuatro partes, se 

despepita y se descarna, y se pica con la media luna luna, menudita. 
Se pone a cocer con bastante azúcar, y así que esta todo negra, esta cocida." 

Algunes notes històriques 
La tradició càrnica de cada país va molt lligada a la morfologia del territori. 

La comarca de la Selva, que engreixava els porcs amb les glans de les alzines, 
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exportava bona part d'aquesta producció. El sagí salat, el fos, les cansalades, 
embotits i la carn salada s'exportaven des del port de Tossa.16 

Pere Gil, en la seva Geografia de Catalunya, reconeix la qualitat de les can
salades que es curaven a les zones pirenenques: 

"En especial en los monts pyrineos que la terra és fresca ; yo he vist carn
selada de un any y mitg, que no era gens ranciosa; ans era tan colorada y gen
til com si hagués un mes que fos feta , y tan acertada de salar, que tenia un olor 
admirable, y crua se podia menjar. "17 

El porc no podia mancar en cap explotació familiar. Miquel Agustí, al llibre 
dels Secrets d'Agricultura (1617), explica que el porc -encara que sigui de les 
bèsties de nodrir la més golosa- la més bruta i la que més dany fa , mereix que 
el cuidem bé ja que ens dóna la seva carn suau de llet i jove, i després, quan 
és salat, la carn, greix i llard. 

Ja al segle XVIII el jesuïta Mateu Aymerích18 reconeix la importància dels 
embotits olotins: 

"En Olot y sus cercanías, como también en otros países de el Principado, 
se hazen unas longanizas muy sabrosas que se conserban mucho tiempo y pue
den comerse sin aplicarlas al fuego estando secas. Son de grande servida para 
los viajeros y cazadores, como también para la tropa quando esta en 
Campaña .. . También se hacen morzillas muy sabrosas de la came y las menu
dencias. La gordura o zaín se guarda para los guisos de entre año." 

Com que tota la nostra història alimentària va plena de pernils, embotits, 
peus de porc, cansalades i lloms, la seva presència es fa omnipresent als inven
taris del segle XIX. 

En un inventarP9 postmortem de Lluís Baylina Sabater, de 21 de febrer de 
1820, llegim: 

"- Ítem, tres embuts, dos per fer butifarras, tots de llauna, usats. Ítem un 
botifarré usat." 

En un segon, aquest més detallat, del 2 de maig de 1820, que correspon a 
Francisco Pagès, notari de la vila de Peralada, trobem un rebost molt ben proveït: 

"-Prima: una salera de fusta usada 
- Ítem, dos cosiets petits en quals hi ha los trossos de tocino en aigua sal 
- Ítem, quatre carters de cansalada 
- Ítem, divuyt llangonisas picants, y vuyt llangonisas dolsas 

16.- Mario ZUCCHITELLO, Homes, vaixells i mercaderies de Tossa al Grau de València (1459-1703), 
Centre d'Estudis Tossencs, 4, Tossa de Mar, 1991 , pàgs. 164-172. 
17.- A cura de Josep Iglésies, Barcelona, Quaderns de Geografia, I, 1949, pàg. 254. 
18.- Josep IGLÉSIES, Mateu Aymerich, S./. (1715-1799) i la seva "Historia Geogrilf~ea y Natural de 
Cataluña " seguit de la transcripció del volum dedicat al Regne Animal segons el manuscrit del Palau 
Reial de Madrid, Barcelona, Quaderns de Geografia, li, Barcelona, 1949, pàg. 252. 
19.- AHF, Notaria de Figueres, vol. 564, fols. 137 i 137v. 
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- Ítem, vuyt botifarras blancas de salvar, y dos llenguas 
- Ítem, dotse botifarras grossas negras 
- Ítem, dos parnils de tocino 
- Ítem, tres ollas de llar dols, y altre de greix de caldera" 
En una cartilla agrícola20 de 1906 escrita per l'enginyer agrònom José Valls 

Torres, que servia a les nostres escoles per ensenyar els rudiments de l'agricul
tura, he llegit aquesta nota sobre la raça dels nostres porcs: 

"El cerdo es un animal que suele encontrarse en todas las casas de campo. 
Los labradores procuran tenerle porgue aprovechan todos los residuos y les da 
valor. En esta región abundaban antiguamente los cerdos negros, altas, con 
patas finas; pero, poca a poca, se van substituyendo por tipos de razas ingle
sas y provenzales, mas aptas para el engorde. Como en consumo excede a la 
producción se importan bastantes cerdos de las Islas Baleares." 

La substitució dels antics porcs negres pels blancs concorda amb la infor
mació que dóna un dietari, recentment editat,Z1 que explica les desventures d'un 
fadristern de Massanet de la Selva: 

"Añ 1892. Aténtate, lector, que voy a explicarte una aflición que me causó 
mi padre este año 92. Recuerdaréis, lectores, que este año se establecieron por 
este país o por esta tíerra o por este pueblo los cerdos blancos. Y mi padre 
siempre decía que no existirían estos cerdos por aquí, despresiandolos mucho 
y diciendo que nunca ganarían a los negros. Mientras que, diciendo esta, tuvo 
ocasión de hacer guardar una cerdecita blanca para que ésta fuese semilla de 
cerdos blancos." 

Del receptari 
De l'amplíssim receptari sobre la cuina del porc transcric aquesta fórmula 

del llibre del segle XVIII, de Joan Baptista Panyó, Memorlas del arte de cocina 
y pastelería, que ens mostra com es preparava durant el Barroc un pastís amb 
peu de porc. 

Pastel de pies de puerco 
Coseris los pies de puerco y luego les quytaras los huesos grandes y los 

rebosaris con huevos y fríanse. Y picaras un poco de tosino gorda, y sazona
ras los pies con todas espesias, y asentaras los pies en el pastel y pondris rosi
no debajo y-ncima, y sierra tu pastel. Quando esté cosida batiras 4 huevos con 
claras y le pondris leche, lo que fuere menester para llenar el pastel, y le pon-

20.- Cartilla agrícola para la enseiianza de la agricultura en las escue/as de Cataluña, Madrid, 
Imprenta de la "Gaceta de Madrid", 1906, pàg. 25. 
21 .- Tribulactons d'un masover fadristern. Edició a cura de Narcís FIGUERAS i Joaquim M. PtnG
VERT, Taller d'Història de Maçanet de la Selva - Centre d'Estudis Selvatans, 1998, pàg. 76. 
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dras 4 on[za)s de asúcar y zerraras tu pastel y sírvelo caliente. Y si tubieres 
buena manteca fresca bien le puedes paner, y algunos piñones picados y 
rebu[elltos con la leche. 

Estos pies de puerco los puedes aser en casuela untandola con manteca de 
vaca o de tosino, y sazona los pies con todas espesias. Luego tomaras 4 o 6 
huevos y batirlos muy bíen y paner leche bastante para llenar la casuela y piño
nes picados, 4 on[za)s [de) asúcar y caneJa y se le a de paner fuego abajo y arri
va y l-as de rodar con manteca por ensi[m)a." 

Cuina ripollesa 
Del receptari ripollès de Núria Roquer (Scriptorium, 1928), copio aquestes 

tres receptes de la cultura del porc. La muntanya olotina i ripollesa també ha 
donat nom al "piumoc", l'ós salat del castelló del porc, les puntes del qual ser
vien per farcir un embotit que es feia amb la bufeta del porc. 

Uomillo amb agredolç 
"Es fregeix el lomillo a talls; quan és fregit, per una lliura es prenen dos o 

tres cullerades de vinagre i una de sucre que es barregen en una escudelleta 
perquè el sucre es fongui i es tira a la paella; es fa fregir un moment tot plegat 
i ja està. 

Es treu el lomillo, i si es vol, el suc que queda s'hi fregeix pa. De la matei
xa manera que el llomillo s'hi fregeixen talls de llonganissa tendre. També es 
fa cap de porc amb agredolç, però primer té de bulir força i a darrera hora s'hi 
posa sucre i el vinagre." 

Cap de porc amb all i oli negat 
"Es fa bullir i quan es tou es posa a la llauna amb greix; després es pica all 

al morter, s'hi posa un xic i ben remenat es tira damunt el cap de porc." 
Aquest guisat es feia molt el dia de Carnestoltes. 

Peuada 
"Es fa bullir cap o peu de porc, quan es tou se'n fan tallets, treient els ossos, 

i es fa fregir a la cassola amb greix; es debaten uns quants ous amb sucre i s'hi 
tiren. Es tapa la cassola i es posen brases enceses damunt la cobertora, que s'hi 
sol posar de ferro . Quan és cuita puja molt i allavors se serveix amb la matei
xa cassalla. Per aquest guisat se tenien abans casoles expresses que eren llar
gues, estretes i fondes. Ara s'istila més una cacerola d'aram estanyat i l'orella o 
peu de porc es barreja amb els ous i sucre com una truitada, posant també foc 
al damunt i servint-la així mateix amb la cacerola." 

Aquest plat dolç, molt comú també a la vila, s'acaba de perdre. 



ALTRES CARNS¡ 

"Tres plers són: menjar carn, 
jaure ab carn e cavalcar carn" 

LliBRE DE TRES 

ELS ALTRES TIPUS DE CARN, TANT O MÉS POPULARS QUE LA DE PORC FRESC I SALAT, COM LA 

d'ovella, xai de llet, cabra, vaca2
, bou i vedella, demanen també un bon estudi 

perquè en trobem documentat el consum des d'èpoques molt reculades. Fins i 

1.- ANÒNIM, Notes arxiu. Carnisseries, "Scriptorium", gener, 1925, núm. 24. [Es publiquen les ordi
nacions de la "Tabba de tall de la ovella de la vila de Ripoll per lo any 1706", i les condicions d'a
rrendament de la carnisseria de la vila]. Carme BATLLE GALLART, Contribució a la història dels oficis 
de Barcelona: els camisers del segle XIII , "Quaderns d'Estudis Medievals", núm. 5, setembre de 1981, 
pàgs. 310-318. Josep VAL15, La carn, "Girona Gastronòmica", Novembre de 1991, núm. 61 , pàg. 8. 
Glòria MORA iM. Reyes PASCUAL, "Notes sobre l'administració de la carn a la Barcelona del s. XVIll", 

Primer Congrés d'Història Moderna, Diputació de Barcelona, vol. I, 1984, pàgs. 619-625. 
2.- Hi ha una Peguesca d'en Cerverí, en la qual explica que el metge li prohibeix que mengi carn de 
vaca i cansalada de companatge. 
"c'al metg'é l'aygua nostrada, 
e diu que no menuc cols, 
ne vaca, sinó cayllada. 
(He mostrat els orins als metge, i preceptua que no mengi cols ni vaca sinó quallada). 
No puc menjar cinc tunyols 
ses companatg' e viada; 
ne beu pus de set mujols 
de vi , a una tirada. 
(No puc menjar cinc panets sense companatge ni cansalada viada; ni beurf! més de set mujols de vi, d'una 
lirada)." (CERVERí DE GIRONA, Lírica, vol. ll. A cura de Joan Coromines, Curial, Barcelona, 1988, pàg. 228). 
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tot en alguna tradició canonical s'accepta menjar carn, si exceptuem el rebuig 
que en fa en certs moments la regla benedictina. Altra volta, els documents que 
ens forneixen les carnisseries medievals,3 que obrien uns 265 dies a l'any, si 
comptem els 46 diumenges, la quaresma i les festes mòbils, ens indiquen un 
gran consum de carn a tot Europa occidental. 

Un exemple del molt que encara hi ha per estudiar el constitueixen els lli
bres d'obra de la carnisseria de la catedral; que funcionava paraHelament a la 
municipal5• A Girona, des del segle XIV, l'Ajuntament tenia el dret de vendre 
carn en un establiment que estava situat a la Rambla, abans Plaça de les Cols. 
L'administració feia pagar un tribut als carnissers per satisfer la tresoreria muni
cipal, de la qual estaven absents els eclesiàstics per un privilegi de la reina 
Maria. Per diferències amb l'Ajuntament, els eclesiàstics, a través del Capítol, 
crearen la seva pròpia carnisseria (1474-1476). El contenciós tornà a ressorgir, i 
els eclesiàstics obriren al segle XVI una nova carnisseria . L'administració d'a
questa botiga eclesiàstica sobre la carn, i que ningú -que jo sàpiga- ha estu
diat, ocupa 67 grans volums que van de 1672 fins 1823, que és quan cessà 
aquest sistema que beneficiava els eclesiàstics i les seves famílies. De l'establi
ment se'n cuidava un carnisser que tenia el ramat prop d'on ara comença el 
passeig Arqueològic. Els administradors estaven facultats per comprar ramats, 
establir contractes de pastures, vendre els menuts, les pells, etc. Així, per exem
ple, del període de Dissabte Sant de 1734 a Divendres Sant de 1735, vegem al 
detall la relació dels caps degollats a l'establiment: 

"Resumen del present llibre per lo tallada~ 
Número de bestiar mort 
Moltons Anyells Bous 
207 377 
630 3 
642 36 
578 34 
483 250 
201 608 2 
115 500 

2859 1808 2 

Diner procehit: 9622 lliures 6 s." 

Vadellas 

4 
14 
14 
8 

40 

Tossina s 
2 

109 
84 

195 

3.- Als carnissers de la Bisbal del segle XV, per tal d 'evitar contagis, se'ls prohibia, en degollar els 
xais, inflar-los amb la boca per botir-los i treure'ls la pell. (PELLA I FORGAS, llibertats i Antic govern 
de Catalunya, pàg. 233). 
4.- Jaume MARQUÈS CASANOVAS, La Pia Almoina del Pa de la Seu de Girona, "RdG" 81, 82, 88 i 96, 
1977-1981 , pàgs. 325, 13, 163 i 181. 
5.- AHAG, llibres de l'administració de la taula de la carn (1.2.5.). 
6.- ACCG, Comptes de la carniceria, 1734-1735. 
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Els llibres de comptes dels hospitals/ de particulars8, inventaris,9 i els ser
veis d'abastaments municipals10 de la carn -que s'arrendaven a particulars, els 
quals , a canvi, pagaven una taxa al municipi- són també una font interessant 
d'informació per delimitar quina carn es consumia més, a quins preus anava en 
funció de diverses crisis històriques, etc. 

Algunes receptes sobre diversos plats de carn 
El receptari de la carn és molt extens i variat. En donem un tast de diver

ses especialitats: 
"Costi/las de carnera 
En ningún tiempo son mejores que cuando estan las hierbas bien curadas, 

en el julio, y a San Miguel. Toma las costillas descargadas, esto es, quitandoles 
el espinazo, y las golpearas muy bien con la vuelta de la cuchilla, las pondras 
en las parrillas, que se vayan asando; con tocino frito, y agria de limón, las iris 
untando con unas plumas; y lo mismo con la cola del carnera; y si a ésta aña
des un poco de pan rallada, sera linda para los inapetentes." (Juan Altamiras, 
Nuevo arte de cocina, Girona, 1770). 

Una mostra de la cuina de l'agredolç, tan freqüent i estesa durant el segle 
XVIII, ens l'ofereix aquesta fórmula del mateix receptari. 

"Guisada de carnera con granada 
Pon las raciones cortadas en la olla con sal y pimienta, picaras tocino gorda 

y cebolla. Échalo en la olla, y de este modo se ira reogando la came a fuego 

7.- AHLB, Llibre de comptes de l'Hospital de Tossa . Fons patrimonial Sabater de Calonge Dia 14 setem
bre [1788] he pagat per lo gasto de set tersas carn per lo dit, y set sous, y deu diners per manutencias 
segons disposició del metge ... l lliura 15 sous 
Dia 21 setembre per 1 tersas carn y demés 1 lliura 5 sous 
Dia 28 setembre per set tersas carn y demés 3 lliuras 4 sous 
Dia 5 octubre per lo gasto de carn y demés 3 lliuras 4 sous 
8.- "Tinc rebut de Miquel Anglada sis camiceras Ua lliura carniserra eren 36 unces i 3 terces] de carn 
celeda que tots añs fa de sensus a n'al sr. marquès d'Aguilar. " (Santi SOLER i SIMON, Memòries d 'una 

família pagesa: els Anglada de Fonteta. Ajuntament de la Bisbal, 1994, pàg. 99). 
9.-lnventari postmortem de Lluís Baylina Sabater (21-2-1820). AHF, Notaria de Figueres, vol. 564, fots . 
137 i 137v. 
- Ítem una llauna per courer vianda, usada. 
10.- A final del segle XVII, a Blanes, una part de la recaptació que s'obtenia per l'arrendament de la 
carnisseria municipal servia per finançar el retaule de l'altar major de Ja parròquia de la vila: "disposi
tió dels senyors jurats se tornia a nal preu de l'any passat que és a quatre sous y mig y ademiis que 
posíem tres diners més que són 4 sous per cuixa de moltó y la carn grossera a rahó de tres sous y tres 
diners son per daurar lo retaule major de la mare de Déu" ... El 15 de juny de 1693: "tres diners per 
carnisseria tant de moltó y anyell per l'obra de daurar lo retaule major de l'església de dita vila y per
què dit efecte tinga obligació de donar compte cada setmana lo tal arrendatari de les carns que hau
ría venut al rector F. Poch y Alemany ... " (Ferran GÓMEZ, El retaule de l'altar major de la parròquia de 
Blanes, un tresor perdut, "RdG", núm. 185, novembre-desembre, 1997, pàgs. 343-44). 
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manso, y cuando estuviere alga mas que media cocida la echaras una salsa de 
avellanas, como queda dicho, poniendo de todas especies, y cuando ya se 
hubiere del toda cocido, toma dos, o tres granadas cocidas, y las exprimiriís 
sobre el guisa do: se ha ce así una salsa muy gustosa y buena." 

"Para hacer una cabeza de ternera 
Después de !impia la pondras dentro de una casarola con un porrón de agua, 

y otro de vino blanca, y en caso que éste no la cubriesse le pondriís mas agua, y 
le pondriís también un poca de pernil, ocho clavillos, y dos rajas de caneJa, una 
cebolla, un poca de peregil, y quatro ojas de laurel, y la dexacis a poca !umbre 
por la noche, y por la mañana micacis si esta cocida, y en caso de no estaria la 
dexaras cocer mas, y quando lo esté sacariís, la pondran en otro plata, y después 
dexaras hervir la salsa, hasta que de tres partes buelva una. Después, con un poca 
de agua fría, desaras un poca de harina, y rniraras si esta bien de sal. Bolveras la 
cabeza a dentro de la casarola. Echo esto tendriís un plato muy gustosa." 

Apèndix 

Uns comptes de carnisseria del Capítol 
Reprodueixo unes pàgines d'un dels seixanta-set volums de la carnisseria 

capitular (1672-1683), que mostren la meticulositat en els apuntaments comp
tables sobre les bèsties que mataven diàriament, diumenges inclosos. A més de 
detallar el nombre i el pes dels animals morts, la comptabilitat reflecteix les 
rebudes i les despeses de la institució. Com a entrades es comptabilitzen la 
venda del sèu i greix dels animals, els fems, la llana, els menuts, els cuiros de 
bous i vedelles, pells de moltó, anyells, robes dels pocs, venda de la carn, l'a
rrendament de la carnisseria a un home de la professió que es cuidava de la 
venda de la carn a les famílies dels eclesiàstics de la ciutat, etc. 

En el camp de les despeses hi ha balanços molt afinats sobre el que es 
pagava al pesador, al comprador, tallador, tonador, pastor i rabadà que cuida
va dels ramats d'anyells, moltons, porcs, bous i vedelles, etc. També s'apunten 
despeses extraordinàries per dietes i cavalcadures. El Capítol es cuidava i paga
va també els accessos i manteniment de la carnisseria. Així, per exemple, 
sabem, pels "[comptes] de dades y de rebudas de la carniceria del molt Il·lus
tre Capítol aportats per lo Canonge Hyacinto Vilar, altre dels comissaris elegits 
por dit Il·lustre Capítol des de 16 abril 1672 fins lo últim de Carnestoltes prò
xim vinent", que aquell concepte puja a 499 lliures 9 diners. 

"Arxiu Capitular de Girona, 1672-1673: Comptes carniceria del Cabi/do. 
Diumenge 10 de julio/1672 s/p. 
Ítem un moltó de . ................. . .... .... 13 U 1 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 O 11 1 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 U 2 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 U 1 
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Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 11 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 li 

70 u 
Dilluns 11 juliol 1672 
Ítem un moltó de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 11 
Ítem dit dia altre de pes de . .. .. . . . . . .. ... . ... .. 9 11 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 11 
Ítem dit dia altre de pes de . .. ... . .... .. . ..... . 12 11 
Ítem dit dia altre de pes de .. . . . ..... ... . .. . ... 12 11 
Ítem dit dia altre de pes de .. . . ... . . .. . ........ 12 11 

72U 
Dimarts 12 julio/1672 

2 

1 

2 
1 
2 

1 

Ítem un moltó de pes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 11 1 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 11 2 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ll 2 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 11 
Ítem dit dia altre de pes de . ... .. ..... . .. .. .... 10 11 2 
Ítem dit dia altre de pes de .. ..... .. ...... . . . . . . 9 11 2 

67 11 
Dimecras 13 julio/1672 
Ítem un moltó de pes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ll 2 
Ítem dit dia altre de pes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 U 1 
Ítem dit dia altre de pes de . . . ... .... .. . .. . .. . . 10 11 2 
Ítem dit dia altre de pes de .... . . . ... .. . .. .. .. . 13 11 1 
Ítem dit dia altre de pes de . . . .. . . . . ... ... ... .. 10 11 1 
Ítem dit dia altre de pes de . ... .. ... . . . ... . . .. .. 9 ll 2 

64ll 

5II 

"Rebut dels caps de anyells, sanch y peus los quals se son arrendats an an 
Bonet a dos sous de ardit als 12 de abril 1672. fo!. 60 

25 caps. Primo· tinch rebut de dit Bonet als 24 abril de 1622 per bint i sinch 
caps de anyells a rraho lo cap 2 sous ... 2 lliuras deu sous. 

53 caps el 29-4-1672 . . ..... . .. .. ....... .. 5 lliuras 
43 caps el 6 -5-1672 .. . .. . ... . .. .. ... . . . .4 lliuras 
34 caps el 13-5-1672 . .. . ....... . ... . .. .. . 3 lliuras 
31 caps el 20-5-1672 . ... . ... . . ... . . .. . .. . 3 lliuras 
34 caps el 27-5-1672 .. . ...... . .. . ... . . . .. 3 lliuras 

22 11iuras 

6 sous 
6 sous 
8 sous 
2 sous 
2 sous 

2 sous" 
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"Rebut de las lliuras de la carn de bacons que se mataran en la carnisseria 
del Molt Il·lustre Capítol en lo any 1672. 

26 de novembre de 1672 
Prímo als 26 novembra 1672 se tallaran en la carnissseria de dit capítol sínch 

tossines de Pera Pou , pagès de Sarrià, a rraó la lliura tres sous y quatra ardits 
los quals haurà ell donats a tall a rraó dos sous y nou ardits, y lo capítol los 
tallava a rró 3 ll 4 sous la lliura los quals han fet de pes. 

Lo primer corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 lliuras 
Lo 2 corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 lliuras 1 
Lo 3 corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 lliuras 
Lo 4 corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 lliuras 1 
Lo 5 corte .... .. . ........ . .... ..... . . 15 lliuras 
Lo 6 corte ....... . . ....... .. ... ..... . 15 lliuras 
Lo 7 corte . ............. .. . ...... . ... 15 lliuras 
Lo 8 corte .. .. ...... ........... ...... 15 lliuras 
Lo 9 corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 lliuras 2 
Lo 10 corte ............... .. ......... 12 lliuras 
Los peus y fetjas que sen lliuraran dels sinch tossines que han passat sis lliu

ras ... 6 ll. Los quals fan ab les dat ditas sent quaranta set lliuras que a rró 3 s 4 
d. la lliura fan en ardit vint quatra lliuras deu sous, les quals tínch rebudas ... 24 
11. 10 sous." 
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ELS MENUTS] 

"La sang, sense foc, bull ." 

ELS MENlJfS SÓN PlATS POPUlARS CADA DIA MÉS ABSENI'S EN LES CUINES DE LES VElLES FONDES, 

hostals de carretera, cases de menjars i bars estratègicament situats dintre els 
mercats que, abans, servien tapes a transportistes, negociants de bestiars i reca
ders. Moltes cases de menjar els cuinaven també, aprofitant el dia que els page
sos anaven a mercat. Les receptes, amorosides per l'habilitat del cuiner, en les 
quals entren tripes, vísceres, entranyes, sang i fetge, cap i pota, sang i perdiu 
(pulmó i freixura del xai), sang amb ceba, escaldums, cap de xai, galtes i peus 
de porc, carn de perol, pit i coll del xai, etc., són una síntesi de la secular cuina 
de les classes treballadores. Avui molta gent sent repugnància per la sang fre
gida o la perdiu. Jo recordo haver vist menjar la llengua de vedella rostida, els 
cervells bullits, la peuada de Carnestotes (Maresme i Empordà), les truites de 
sang fregida de quan les cases mataven els ànecs o els pollastres, els peus de 
porc, un dels plats més vius de la cuina catalana de tots els temps, cuinats amb 
cargols, naps, salsafms, etc. La sang i fetge era el menjar típic del dia de la 
matança del porc. L'any 1776, el baró de Maldà, en la festa de sant Mateu a 
Esplugues, prova un plat d'escaldums amb suc d'agredolç.2 

1.- Jaume FÀBREGA, Sobre els menuts i altres plats amb noms sorprenents, "Girona Gastronòmica", 

núm. 101, juny de 1995, pàgs. 5-8. 
2.- Misce(lània de viatges i festes majors. Edició a cura de Margarida ARJTZETA, Edirorial, Barcino, 
Barcelona, 1994, pàg. 184. 
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A l'Alt Empordà, segons Joaquim Gironella i Garriga, per la Pasqua de 
Resurrecció o Florida, hi havia el costum d'assaborir per esmorzar la sang de 
l'anyell pasqual. Sembla, que, antigament, aquest àpat es feia tan públíc com es 
podia, com a signe de complir una tradició ancestral de regust bíblic. Els qui 
mataven l'anyell convidaven a esmorzar parents i amics, i tots havien de men
jar poca o molta sang de la bèstia sacrificada. Igualment, l'esmorzar obligat per 
Pasqua era el plat anomenat sang i fetge, fins al punt que, en totes les fondes 
i hostals, com també a les cases de menjar, no feien altre cuinat, i aquell a qui 
no agradava no trobava pas res més per menjar fora de casa.3 

Pel que fa als textos conservats, en el tractat del religiós caputxí Fra Sever 
d'Olot Llibre de l'Art de Quynar hi podem llegir algunes receptes, com Un plat 
de peus de porch rellenos, en què es qualifica "aqueix plat de festa majó y sin
gularment per Carnastoltas y dijous llardé; un plat de cap de añell o moltó, que 
és plat propi de enterro y honras"; Altre plat de un cap de moltó, que es cuina
va amb moltes espècies i untat amb una picada. Com que aquest cuiner de con
vent sempre té el costum de batejar els menjars, afegeix que "aquest és plat de 
llépuls y llaminers." 

En el manual del frare aragonès ]uan Altarniras Nuevo arte de cocina, imprès a 
Girona el 1770, hi trobem algunes receptes d'aquesta mena, d'una cuina senzilla en 
la qual s'aprofitava tot: pies de puerco rellenos, sesos de carnera, manos de cordero, 
sangre de cordero o cabrito, una cabeza de cordero, manos de temera, etc. 

A Girona, després d'un període de trasbals com el provocat per la Guerra 
de Successió, l'Ajuntament de la ciutat fixa en el Manual d'Acords de 1716~ els 
preus dels aliments bàsics per tal de controlar la inflació, entre els quals hi ha 
els dels menuts de moltó, anyell i ovelles, que passo a transcriure: 

"Moltó. Tínga la obligació de vendrer en los preus següents. 
- Lo cap sens cervell un sou y sis diners 
-Lo cervell vuit diners 
- La frexura .. . ~ 
- Los quatre peus nets ... 
- La sanch sinch diners 
- La tripa quatre diners 
La de anyell en los preus següents, és a saber: 
- Lo cap ab lo serveU un sou y sis diners 
- Los quatre peus nets un sou 
-La frexura un sou y quatre diners 
- La sanch quatre diners 
- La tripa quatre diners 

3.- Antics costums, tradiciones i llegendes de l'Alt Empor&l, Diputació de Girona, 1988, pàgs. 37. 
4.- AHAG, MdA, 1716, fots . 44v-45. 
5.- Un estrip al paper impedeix llegir els preus de la freixura i dels peus nets. 
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De las ove//as als preus següents: 
- Ço és lo cap sens cervell un sou y dos diners 
- Lo serveU sis diners 
- Los quatre peus nets, vint diners 
- La sanch tres diners 
- La tripa dos diners" 
Del manuscrit dels Avisos e instrucció per lo principiant cuyner del Seminari 

Conciliar de Girona, vegeu-ne aquesta recepta de tripes de vedella, bullides 
amb cansalada, cebes i espècies. Després el plat s'acabava de lligar amb qua
tre rovells d'ous i vinagre. La ceba amorosia i donava un gust dolcet al plat. Una 
segona preparació ens explica com hem de fer el fetge de vaca, cérvol, bou o 
vedella fregit amb llard. 

Tripa de vadella 
"La tripa de vadella se compon així: ben blanca que sia, posa-la a perbullir 

ab aigua y sal així sensera, y en aver donat dos bulls, trau-las, y talladas des
pués, torna-las posar a bullir ab aigua y sal, y un padàs6 de tocino gras, y posa
i sebas enteras que bullian fins estar ben cuitas las tripas, y en ser-o trau lo 
padas de tocino y la seba, y ho picolaràs tot junt, y ho tornaràs a tirar a la olla 
de las tripas, y sasonau de especias, y que tornian a bullir altra ratet, no hi que
dia mes caldo que com si fos un platillo. Lliga-u ab quatro rovells crusos7 y vina
gra, y fet açò a taula." 

Com se cou lo fetja de vaca o de ciervo o bo o vadella, etc. 
"Fendràs lo fetja , y tindràs aigua bullint, i posa-i al fetja que no donia més 

que tres bulls; luego lo posaràs al tallador, y lo tallaràs a xulletas primas, y 
amplas, y tira-i un pols de sal. Luego pren la paella, y posala ab foch violent, 
y una collarada de llart, y lo llart calent tira-i las llescas del fetja, de manera que 
luego lo has de traurer fora, que sols arribia a matar lo calor de las sanchs, y 
així calent tira-i algo de pebra, y taronja, y veuràs si es tou , y tendra que lo fetja 
fa com los ous, que com més rodant per lo foch, més durs se tornan." 

Las "criadillas"8 

L'aragonès Juan Altamiras, en el receptari Nuevo arte de cocina, reeditat a 
Girona, dóna una recepta de "criadillas de corderos", encara que no s'està de 

6.- Enteneu "pedaç". 
7.- En aquest mateix receptari hi ha l'explicació per "lligar platillos ab rovells de ous." 
8.- Teresa VINYOLES VIDAL, en l'article Alimentació i ritme del temps a Catalunya a la Baixa Edat 
Mitjana, CHACA, I, 1995, pàg. 120, recull una carta del rei Joan a la seva dona, Violant de Bar, en la 
qual, entre altres coses, li diu: " ... demà nos anam dinar a l'Arboç e a sopar e jaure ab vós, pregant-vos 
que entre les altres viandes nos façats aparellar andolles (botifarres) e botons de moltó." 
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reconèixer escrúpols, dubtes i inquietuds de consciència per haver d'escriure 
com s'han cuinar els testicles de xai, que el diccionari Nebrija tradueix del llatí 
com a "turma o collons". Aquest cuiner de convent afirma que a la primavera 
és quan són millors. Un cop obertes i netes s'han de bullir. Després s'han de 
fregir rebossades amb farina i rovell d'ou. Com molts plats d'època, se servien 
dolces amb sucre i canyella. 

Criadillas de cordero 
"Con bastante rubor, Amigo Cocinero, me ponga a tratar de esta especie 

porque como te he hablado de chanza, y las gentes estan tan puestas en equí
vocos en materias poco decentes, no quisiera daries materia para entreteni
miento tan arriesgado, pero diré brevemente lo que entiendo; ojala sea sin 
ofensa de tus oídos. Abriras las criadillas de los corderes, que en el mes de 
abril, y mayo son las mejores, les quitaras la primera, y la segunda tela, las pon
dras a cocer con agua y sal, y cuando estuvieren cocidas, las escurriras, hervi
ras aceite, las freiras, fritas las pondras a escurrir. Batiras unas yemas de huc
vos, con un polvo de harina, y sal, las iras mojando, las volveras a freir, y las 
servicis con azúcar, y canela. Es plata muy regalada." 

7. 
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"Monges, 'gardes' i ous ferrats, 
sempre van aparellats" 

REFRANY ROSSEllONÈS 

PER A LES CLASSES SENYORIALS, 1 ELS OUS, COM EL FORMATGE, EREN UN COMPLEMENT O UNA 

contraposició a altres menjars més delicats. En un famós capítol de la genial 
novel·la de cavalleries de Joanot Martorell Tirant lo Blanc, una vegada acabat 
el bany, la Princesa va prendre una coHació "que fon d'un parell de perdius ab 
malvesia de Candia e aprés una dotzena d'ous ab sucre e ab canyella." Segons 
l'Espill, de Jaume Roig, els ous es menjaven "ab gingebre, / los durs ab pebre." 
Hi ha també en el món de la literatura i de les tradicions populars tota una sim
bologia dels ous de Pasqua/ sobre els quals no entrarem a parlar. 

1.- La duquessa de Girona, que també ho era de Cervera, filla del comte Joan I d'Armanayc i de 
Beatriu de Clermont, que es va casar el 1373 a Barcelona, amb el duc de Girona , era molt afecciona
da a la cuina dels ous: "Los huevos guisabanse de muy distintas maneras: los libros del comprador 
citan los 'ous als jusell', a la 'morcebol', al 'xoroniat' i a la 'nabada'. También se servían fritos con agraz 
y cocidos en agua, con salsas picantes." L. JAVIERRE MUR, Matha de Armanayc, duquesa de Gerona, 

Madrid, Tipografia de Archivos, 1930, pàg. 57. 
2.- "Ítem rebí del salpàs axí d'ous venuts con en diners, net de totes messions ... Xlll sous." Doc. de 
1409. Gabriel LLOMPART, Religtosidad popular, José). de Olañeta, editor, Palma de Mallorca, 1982, 

pàg. 213. 
A la Vigília de Pasqua de Resurrecció, les camalleres, després de cantar els Goigs del Roser, replega
ven bastant partida de ous, cansalada y botifarras. Vegeu Jaume COLL I CASTANER, Breda històrica i 
actual, Editorial Montblanc, Granollers, 1971, pàg. 150. Arreu de les nostres contrades es cantava la 
coneguda cançó: 
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En canvi, per als pagesos3 i menestrals eren un menjar bàsic, especiahnent per 
sopar. En èpoques de fam i de penalitats deien que cada ou de menestral valia 
un ral, per indicar que Ja gent pobra ho havia de comprar tot, i la vida era molt 
cara. Els ous també reforcen altres plats o postres de confiteria. Se servien amb 
llet per a les persones malaltes, i entraven en moltes salses. Francesc Eiximenis 
ens recorda que a les viles i ciutats "cascú es content menjar a dinar cuyna ab 
carn o amb peix i a sopar peix o ous o qualque cosa simpla en sa valor. "4 

Els ous són un menjar molt present en els censos que els pagesos donaven 
als senyors feudals . L'any 1090, la vila de Prats de Molló i del seu terme dona
va a l'abat d'Arles, des de Pasqua de Pentacosta fins la festa de sant Miquel, 
cent-cinquanta ous cada quinze dies, i la vila de Besalú un cens de dos oques 
que donava al guarda de la porta .s Dels censos que pagaven els capbrevants al 
monestir de Sant Pere de Rodes en dates concretes, entre el bestiar es lliuren 
35 gallines, 29, 75 oques (porcions), 35 ous i 3 cuixots.6 

En els monestirs i convents eren un menjar excel·lent quan els frares havien 
de suportar les llargues abstinències. Ben sovint eren el complement adequat 
als àpats on entrava la carn. A l'hivern, de vegades es menjaven amb llard o 
verdura per reforçar la dieta. A l'estiu es feien bullits . Vegem-ne la seva presèn
cia en les porcions que es donaven en el monestir de Sant Esteve de Banyoles 
(1387-1401). L'l de gener a cada monjo i clergue se'ls donaven tres ous per 
sopar (tria ova): "In diebus ferialibus per totum annum recipiunt monachi et 
ipsi lli cleríci et medicus qualibet die VII ova alii cleríci l/11 panatarí et mana
taríi recipiunt per totum annum in diebusferíalibus." Els dies ferials a l'any els 
monjos, els tres clergues i metge rebien set ous, altres quatre els panaters i 
manaters quatre ous ... llevat que es faci ofici de Sant Esteve.7 

Un dels problemes que presentaven els ous era el de la seva conservació. 
El geògraf i historiador Mateu Aymeric afirmava que es conserven molts mesos 

"Serra la vella, serra la jove ... 
Mestressa porteu ous, que demà serà dijous 
Mestressa porteu cansalada, que la serra és embussada 
Mestressa porteu vi, que la serra no pot seguir 
Virolet Sant Pere. Virolet Sant Pau 
Doneu-nos la paga i adéu-siau. • 
3.- La historiadora Assumpta SERRA I CLOTA, en el seu llibre La comunitat rural a la Catalunya 
Medieval (Collsacabra, s. Xlll-XVI) . (Eumo, Vic, 1990. pàg. 228) va documentar una giradora d'ous 
ferrats en un inventari del mas Avenc. 
4.- Com usar bé de beure e menjar ... pàg. 89. 
5.- Fco. MONSALVA1JE, Colección diplomatica del Condado de Besalú, vol. 11, lmprema y Librería de 
Juan Bonet, Olot, 1901, pàg. 39. 
6.- Raül PÉREZ I POZA, Sant Pere de Rodes: un capbreu de l'any 1419, "Annals de l'IEE", 29, 1996, 

~àg. 113. 
7.- Lluís G. CONSTANS, Diplomatari de Banyoles, vol. N , Banyoles, 1991, pàg. 45. 
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frescos, i encara un any sencer, si, sortits de la gallina, s'unten amb greix de xai 
fos al foc . Sobre com es cuinaven, reconeix que "se guisan de infinitas mane
ras y son reputados por saludables ahun para enfermos, estando frescos. Los 
mas saludables son los hervidos en agua quando ni estan muy blandos ni muy 
duros."8 En algun lloc que ara no recordo vaig llegir que en les llargues traves
ses martítimes es cobrien els ous amb una capa de guix per preservar-los dels 
canvis de temperatura. 

Quan l'armada catalana llançada pel pariatge lluita contra els corsaris mar
sellesos el 1431, s'enduu a bord 18 parells de pollastres, 55 parells de gallines 
i 343 dotzenes d'ous, que devien ser difícils de conservar. Els avitualladors o 
pollers eren de l'Empordà i la Selva: Maçanet, Palamós, Palafrugell i Torroella. 
Sembla que al segle XV la cria i la indústria auxiliar de polls i pollastres era molt 
desenvolupada per aquestes terres. 9 

Miquel Agustí, en el Llibre dels secrets d 'agricultura (1617), en parlar dels 
"secrets de les gallines i el pollam", dóna diverses aplicacions sobre els ous que, 
cuits i durs, menjats amb vinagre, "restreyen el flux del cos". 

El receptari que posseïm sobre diverses maneres de cuinar els ous és molt 
variat. En el capítol 173 del Llibre de Sent Soví llegim una de les primeres rela
cions que expliquen de "contes maneres se deuen aparellar los hous." Al segle 
XIV hom els menjava fregits amb agràs [picada de pa remullat amb vinagre i 
fetge de pollastre), amb alidem [una salsa caldosa], amb sal, ous al caliu, ous en 
truita, esclafats en aigua, amb salsa d'agràs o amb julivert. En la Crònica de 
Bernat Desclot sobre el rei Pere d'Aragó es diu: "dinares pa e vi e de truyta 
d'ous." Aquest és potser un dels primers esments en català d'aquest plat. 

Fra Sever d'Olot, al Llibre de l'Art de Quynar, ens ofereix diverses fórmules. 
En el receptari hi figura un plat d'ous amb carbassó i altres espècies que afir
ma que és patrimoni i "pitansa" dels frares josepets, al costat d'"altre plat de ous 
amb llus." 

Els rovells d'ou eren i encara són emprats per lligar plats, sobretot en els 
guisats i en els platillos, 10 per fer la pilota de l'olla del caldo, en la preparació 
de la sopa daurada, per fer menjar blanc, etc. 

En els aplecs i en les reunions que es feien a les ermites i en altres llocs de 
tradició, eren famoses les truitades farcides de llomillo o de botifarra que inci
taven el regnat olorós dels sentits. De final del segle XIX tenim la descripció 

8.- Josep IGLÉSIES, Mateu Aymerich, S./. (1715-1799) i la seva "Historia Geogrii.fica y Natural de 
Cataluña " seguit de la transcripció del volum dedicat ai Regne Animal segons el manuscrit del Palau 
Reial de Madrid, Barcelona, Quaderns de Geografia, II, Barcelona, 1949, pàg. 124. 
9.- Claude CARRÈRE, Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Curial, Documents 
de Cultura, 1977, pàg. 323. 
10.- "Per lligar platillos ab rovells de ous és necessari quant lo guisado esta ab sas espècies, y lo such 
necessari, y posats los ous crusos en una cassola .. .. " (Avisos e instrucció ... ). 
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d'un aplec multitudinari celebrat a l'ermita del Vilar de Blanes. Llegim el testi
moni del folklorista blanenc Josep Cortils i Vieta: 

"Aviat lo espeternegar de la llenya fa concert ab lo xinxim de la paella i 
grosses truites, farcides de tendre llomillo i de saboroses botifarres, exiten 
ab llurs agradable olor lo apetit i fan pujar de punt lo bon humor dels 
romers."11 

Durant el dijous gras hi havia a moltes viles i pobles el costum de menjar 
truita amb botifarra, la famosa "truita del dijous gras." A Palafrugell i rodalies en 
deien "truita amb passeres", perquè els talls de botifarra en el conglomerat de 
la truita recordaven les pedres planeres que es posen en un rierol per creuar
lo a peu sec. 

El receptari 
En la rebosteria antiga i moderna gairebé no hi ha cap recepta en què no 

entrin els ous. Antigament s'usaven pel clarificar el sucre, és a dir, per treure-li 
les impureses que tenia, tal com es pot llegir en Ja fórmula següent. També 
aporto una segona recepta en la qual calien els ous per fer pasta blanca. 

Per clarlficar el sucre 
"Pendré un paro! molt ben net y posaré lo sucre que boldré clarificar y un 

altre paro! molt ben net que conexaré que auré menester. Posaré aigua clara y 
pendré per cada arroba de sucre dos ous del dia y debatré'ls ab aquella aigua 
y ab lo rorniol' 2 molt ben net. Posaré de aquella aigua de ou ab lo sucre y ab 
un menador'3 molt ben net fondra aquell sucre de modo que per las voras ni 
dins no y reste gens de sucre sens fondre , y posaré aquell paro} ab lo sucre 
sens fondre y posaré aquell parol ab Jo sucre al foch fent-hi bon foch." '4 

Per fer pasta blancha o pasta d'elcorsa'5 

"Pendré goma dragant que siga ben blanca y la picaré ab un morter que 
siga ben net y Ja posaré en remulla ab aigua-ros. Y en ésser ben remullada pen
dré sucre de pa que sia ben blanch y fort y lo picaré y passar-lo per un saciàs 
ben sutil. Y en ésser picat pendré Ja goma dragant y la colaré per una ftlampua 
molt ben neta y mesclar-i-é una o dos clares de ous del dia, segons la cantitat 
que voldre pasta[r]. Y batré la gema y los ous molt ben batut[s] y en ésser ben 

11.-josep MAURI SERRA, Història del santuari de la Mare de Déu del Vilar, Barcelona, 1952, pàg. 180. 
12.- Un romiol és un "cullerot d 'aram amb un mànec llarg, que els confiters usen per a tirar a la cal

dera o paina el sucre quan està a punt per a fer els confits." (DCVIJ). 
13.- Un menador és "barra o bastó amb què es remena alguna cosa." (DCVB). 
14.- OO.AA., Un receptari gironí d 'adrogueria i confiteria del segle XVII (1663) de Francesc 
Corominas, Ajuntament de Girona, 1994, pàg. 94. 
15.- Alcor:sa és una "pasta de sucre i midó que cobreix cenes confitures." (DCVIJ) . 
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blanch y aniré mesclant de aquell sucre picat ftns a tant estarà feta la pasta. Y 
aquexa serà la pasta bona."16 

Del manuscrit dels Avisos e instrncció per lo principiant cuiner, de la Biblioteca 
del Seminari Conciliar de Girona, transcric la recepta Per fer ous filats. 17 De la com
binació de sucre bullit i de rovells d'ous ben batuts i sense tels, s'obtenen uns ftls 
daurats que, un cop escampats sense que es toquin uns amb altres, serveixen per 
guarnir i decorar un guisat, una truita, una llesca de pa, etc. 

"Faràs fondrar una lliura de suera ab aigua al foch, y quant bullia la tocaràs 
ab dos dits, y quant la aigua farà un fUet del un dit al altra ja estarà bé. Y 
pendràs dos dotzenas de rovells de ous, y ben debatuts, los colaràs ab una 
punta de estameña o seda de haon quedaran los tels y las galladuras, y luego 
posaràs los rovells dintra una olleta que tinga un foradet al cul, 18 y posa lo such 
del sucre al foch que bullia ben rematat, y fes rejar los forat de haon son los 
rovells y ves rodan per lo rodador del such, y vindràs a fer com una madeixa 
de seda que luego que no rajia. Fora del foch que de est recapta ne poràs trau
rer tres o quatra madeixas; y en conaxent que ja ni ha una, ab la escumadora ... 
traula, y assentela sobra uns jonchs o altra cosa que se escorria. Luego torna lo 
such al foch, y en bullint torna a fer rejar la olleta a fins sia acabat. Luego si 
vols torrar alguna llasqueta de pa, i tira-i lo such per damut ab un pols de cañe
lla, y posa-i las madeixas sobra ben posadetas que fassan festa, y si los fils estan 
enbunagats, 19 ab la punta del ganivet adobals, que no toquian lo un al altra, que 
fan més festa , y a taula. " 

Del Tratado de Confiteria y Pasteleria (segle XIX) de la Biblioteca del 
Seminari Conciliar de Girona, transcric aquesta recepta per fer gató ing/és. 

Gató inglés 
"Se toma 1 libra manteca y se disuelve, y en otra caldera se pone 1 libra 

azúcar y 2 huevos, y se mezcla bien con la manteca ya disuelta y se le añade 
1 libra de harina y luego la confitura que son tres onzas de pedacitos de cidra 
y luego las 9 onzas pasas de Corinto. Se mezcla todo bien y se deja repossar 1 
poc o en el mol de y se pon e e el horno regular." 

16.- DD.AA., op. cit., pàg. 135. 
17.- Aquesta recepta, encara que amb variants, figura recollida a La Cuynera Catalana 0851). 
18.- A la Cuynera fan servir un porró. 
19.- "Embunyegats", embolicats i desordenats. 
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FORMATGES, LLETS 
I RECUITS] 

"Hi ha molts de gats i poc formatge"' 

ÉS CURIÓS QUE COSTI TANT DE TROBAR DOCUMENTACIÓ ANTIGA QUE DONI CLARÍCIES SOBRE 

la llet, que no siga per confegir moltes de les salses que trobem en la cuina 
medieval i en la preparació del menjar blanc, formatges, crema, etc. Ben 
poques vegades la llet formava part de l'alimentació medieval dels catalans. En 
el Llibre de disputació de l'Ase contra Frare Encelm Turmeda,3 l'ase recorda a 
l'home que si aquest no matés els animals "no beuriets gens de llet, ne menja
Tiets gens de fromatge, de mantega, ni de mató ... ». 

El Líbre del Sent Soví ens dóna la recepta de Com sa deu fer !et molt bona 
alforn, i d'una salsa que s'elaborava amb llet de cabra que s'anomenava luxe/, 

1.- Antonio BAIASCH TORELL, Los "Matons" y las ''Matorwras" de Pedralbes, "Divulgación Històrica 
de Barcelona", XII, Institut d'Història de Barcelona, 1965, pàgs. 71-73. E. CANUT i F. NAVARRO, Els for
matges a Catalunya, Alta Fulla, Barcelona, 1980. Jaume FÀBREGA, Els formatges i la mantega als Països 
Catalans, "Girona Gastronòmica", núm. 99, 1995, pàgs. S-8. Josep FERRER, "Els recuits de la Bisbal", 
dins Jnstàntanies Empordaneses, E. R. , Edicions Catalanes, 1983, pàg. 70. Josep LLOVET MONTRÓS, 
La producció de llet i vaques lleteres a l'Empordà, 1934. Joan RIERA SIMÓ, Dels vells formatges ando
rrans, edit. Andorra, 1981. Ferran VALLS I TABERNER, Privilegis i ordinacions de les Valls d'Andorra, 
Universitat de Saragossa, 1990. ["Capítols concordats entre'ls representats del bisbe i del capítol d'Urgell 
i els homes de la vall d'Andorra , sobre') pes i el valor dels formatges que aquests donaven al bisbe i 
el capítol per raó dels delmes i atres rèdits." 16 d'octubre de 1497, pàgs. 5o6-510l. 
2.- Refrany que es deia d'una casa on hi havia molta gent a mantenir. 
3.- Edició a cura de Uuís DEZTANY, [Faraudo de Saint Germain), Barcelona, 1922, pàg. 66. 
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consumida pels frares benedictins de Sant Feliu de Guíxols. Segons M .T. 
Vinyoles i Vidal, al convent de Santa Anna de Barcelona només compraven llet 
per confegir una salsa quan cuinaven carabasses.~ 

Sobre els orígens del formatge, hom explica que la llet de cabra i la d'ovella 
es quallava amb els enzims d'origen natural --sense cap manipulació- que es 
troben en els estómacs dels animals joves. Els primers pastors i ramaders que pas
turen en els paisatges bíblics utilitzaven aquests budells com a portadores de llet. 

Els romans ja prenien de postre la Iac frlta, que ha arribat fins a nosaltres. 
Des d'antic, el formatge surt recollit en molts testaments. juntament amb 

el pa, es donava als pobres que assistien a un enterrament. Els ous i el for
matge també fomen part de molts censos5 en espècie que els pagesos paga
ven als senyors en èpoques determinades. Sabem que el comte de Barcelona 
percebia el 1153 deu formatges de cada home de Querol. També figura, 
sovint, en dietes de viatge i en pagaments en forma de companatge, és a dir, 
per acompanyar el pa. 

En època medieval la major part del formatge d'ovella s'havia d'importar de 
Mallorca, Menorca, Sicília i Sardenya,6 que eren zones productores d'ovelles lle
teres. Sabem que el rei joan I es feia portar formatges torradors o de fregir, 
especialment de Manacor. El formatge ratllat, "per a raure", que s'escampava 
pels molts aliments era també molt popular. D'aquella època, trobem múltiples 
referències al formatge fresc, al formatge ratllat, i al torrador, que servia per fre
gir, aquest darrer present en alguna recepta del Llibre de Coch. 

En moltes comarques de muntanya' el formatge substituïa o complementa
va la carn. A més de moure un comerç que tenia molta importància, era un ali
ment substanciós perquè contenia molts d'hidrats de carboni, greixos i vitami
na A. Gairebé sempre trobem documentat el formatge de xais o cabres, més 
que de vaca, ja que aquest animal estava destinat al treball al camp. En el règim 

4.- L'Alimentació a Barcelona vers l'any 1400, "L'Avenç", 31 , 1980, pàg. 47. 
5.- En un llevador de censos de 137? del convent de Sant Bartomeu de Bell·lloc, de Peralada, Bernat 
Massot de Morasaach (sic) dóna en la festa de Nadal "dos formatges e dos ous."(Miquel GOLOBAR
DES, Els remences dins el quadre de la pagesia catalana del segle XV, Edicions del Palau de Peralada, 
1970, pàg. 153). 
6.- En les Noves ordinacions y crides fetes ... per la bona exacció dels drets del General, bolla per los 
trieni de 1701, conservades a l'AHCG (Biblioteca de]. Pella i Forgas, IV. 20, pàg. 105), figuren els 
impostos que graven els formatges de Mallorca, de Menorca, de Flandes i de Placenti. 
7.- En unes ordinacions de 1485, redactades a la vila de Puigcerdà , llegim la normativa que regulava 
la venda d'aquests productes al mercat local: "Ítem mana a tots aquells qui portaran frornatges per ven
dre dins la dita vila o barris d'aquella, que aquells, ans que els venan junrats e en gros a altra perso
na per revendre, els baien a portar a la plaça de la dita vila e tenir en dita plaça per un jom natural 
sots pena de XI sous ... " (Salvador GALCERAN VIGUÉ, La indústria i el comerç a Cerdanya. Estudi 
socioeconòmic i polític segons les "Ordinacions Mustassapb ", Fundació Vives Casa jua na, Barcelona, 

1978, pàg. 134). 
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alimentari de convents i monestirs, els formatges, juntament amb el peix i els 
ous, ocupen un lloc important, ja fos en benefici de l'austeritat de les regles 
monàstiques o bé per equilibrar les dietes en els nombrosos dejunis i abs
tinències practicats durant l'any. El pietancer del monestir de Sant joan de les 
Abadesses estava obligat a donar formatge als canonges cada dia, a excepció 
de les setmanes de Pasqua de Pentacosta i de sant joan Baptista. El formatge 
provenia gairebe tot de les propietats del monestir.8 

A Sant Pere de Roda, el 14 de novembre 1221, fra Bernat Abat, amb con
sell i voluntat de tot el convent, dóna la dècima de la parròquia de Sant joan 
Sescroses a l'ofici de la Piateria: cada dilluns havia de donar als monjos i famí
lies del monestir dos trossos de bon peix o un tros de formatge, o cinc ous, i 
també feia tots els dimarts i dijous.9 

Miquel Agustí , en el Llibre dels secrets d 'agricultura10 (1617), dedica un 
capítol als "Secrets de la mantega i formatges". Amb la llet -ens diu- es 
poden treure diners, i es poden emplear filles i criades per aprendre a gover
nar aquest art. També ens explica els senyals per conèixer quan la llet no s'ha 
passat, i la importància de l'elaboració dels formatges i mantegues per a l'e
conomia familiar i per al propí consum. A l'estiu es donava . en les berenes, 
en lloc del companatge de cansalada o peix salat. Per coagular els formatges 
-Agustí usa el mot "congelar" en el sentit de solidificar- s'usava greix de 
cabrit, d'anyell o de llebre, flor de card salvatge, llet de figuera, el ventrell de 
gallina, la flor de carxofa domèstica, etc. Si es volia conservar el formatge una 
bona temporada, s'hi posava sal al damunt. En casos extrems es col-lacava en 
una gerra que se segellava amb farina, ordi, o entre cigrons o pèsols, o cobert 
amb fulles de serpentària. Agustí també recomana que sí hem de fabricar for
matges escollim "una donzella de catorze anys acomodada y polida, que no 
tinga las mans ronyosas, de temperada calor, perquè se persuadexen de la tal 
llordura empedexen la íntegra condensió o coagolació dels formatges, y se 
fan plens d'ulls ." 

En els receptaris setcentistes trobem moltes receptes en les quals intervé la 
llet, la mantega o el formatge. En els Avisos ... molts de preparats incorporen el 
formatge ratllat o picat. En el Llibre de l'Art de Cuynar figura una escudella de 
carabassa amb caldo, llet i mel que es prenia durant els rigors de l'estiu. També 
hi hem llegit Un plat de ous ab llet y cosas do/sas, qualificat de plat de "mares 
mon jas y de misañoras" . 

8.- Fco . MONSALVA1JE, Colecci6n diplomatica del Condado de Besalú, vol. 11 , Imprenta y Libreña de 

Juan Bonet, Olot, 1901, pàg. 38. 
9.- Fco. MONSALVAl]E, Colecci6n diplomatica del Condado de Besalú, vol. 11, Imprenta y Libreña de 

Juan Bonet, Olot, 1901 , pàg. 474. 
10.- Fols. 151-152. 
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Elogis sobre el formatge 
L'escriptor religiós Francesc Marès, autor d'una celebrada Història y Miracles 

de Nostra Sra. de Núria, no s'està de cantar les exceHències dels formatges i 
mantegues de les muntanyes de la vall de Ribes: 

" .. . A demés de això són tan copiosas, y abundants de herbas per pasturar 
lo bestiar, que los pagesos de la terra de Serdanya, Plana de Vich, Empurdà, 
Urgell y altras parts envian lo bestiar per a estivar en ditas montanyas; y així hi 
ha en ellas moltas pletas, en las quals se fan molts orris, abundants de saba
rossísims formatges, delicada mantega, y altras cosas de llet." 11 

El jesuïta Pere Gil, a la seva Geografia de Catalunya, 12 sembla que té pre
ferència pels de la plana. Creu que els formatges de l'Empordà i de la Selva13 

poden rivalitzar amb els millors d'Europa: 
"En especial los formatges ques fan en lo Ampurdà, y en lo territori de la 

Selva cerca de Gerona, és cert que es tan bo com qualsevol ques faça en 
Europa; o en molt pocas parts li llevaran ventatja." 

Un altre jesuïta, Mateu Aymerich, natural de Bordils, insisteix en la qualitat 
dels formatges frescos de l'Empordà i la Selva: 

"Los quesos frescos de el Empordan y de la Selva son singularmente esti
mados, como también los secos de elllano de Vich."14 

El funcionari reial Francisco de Zamora, a la fi del segle XVIII, realitza el 
seu viatge d'inspecció per Catalunya, i reconeix la importància d'aquests for
matges: 

"De la Selva son los famosos quesos que son de este nombre y hacen de 
leche de ovejas. Al Sr. Don Fernando el {fl se le enviaban en todos los correos. "15 

Matons, recuits i brossat 
Pel que fa als formatges frescos, sobre els quals hi havia gran tradició de 

menjar-ne per Nadal, hauríem de distingir entre el mató, el brossat i el recuit, 

11.- Puigcerdà, Joan Diumenge, 1850, pàg. 6. 
12.- A cura de Josep JGLÉSIES, Barcelona, Quaderns de Geografia, I, 1949, pàg. 254. 
13.- Uegim en un llevador de la segona meitat del segle XVII, de M. Bosch, natural de Sant Feliu de 
Guíxols, la compra de formatges de la Selva: "Ítem, a 25 de maig 1670 a de haver lo valor de un for
matge de la Selva me ha enviat. Ítem, a quatre juny 1671 a de aver lo valor de dos formatges me envia 

de la Selva." AHAG, Iv. V. Uigall 4, 24., s/ f. 
"Que no se pugan comprar formatges de la Selva per tornar revendrer", explicita una ordenança del 
mostassaf de Girona. Vegeu, Joan BOADAS RASET, Girona després de la Guerra de Successió, IEG, 

Girona, 1986, pàg. 
14.- josep IGLÉSIES, Mateu Aymerich, S. I. (1715-1799) i la seva "Historia Geografica y Natural de 
Cataluña " seguit de la transcripció del volum dedicat al Regne Animal segons el manuscrit del Palau 

Reial de Madrid, Barcelona, Quaderns de Geografia , li, Barcelona, 1949, pàg. 247 . 
15.- Francisco de ZAMORA, Diario de los uiajes hechos en Cataluña. A cura de R. Boixareu, Curial, 

Barcelona, 1973, pàg. 305. 
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tres derivats de la llet que de vegades es confonen. A l'època medieval, quan 
menjaven mantega massa crua, hi posaven mel. Ramon Llull considerava aques
ta barreja un menjar del paradís. El famós mató de Montserrat, aquella famosa 
relíquia del mató de mocador de Vic, Balenyà, Berga, Solsona o Granollers, s'e
labora amb llet de cabra i herba-col per quallar-lo. Modernament es talla amb 
llimona, vinagre, fins i tot amb aspirina. Es tracta d'una fórmula en regressió 
perquè cada dia hi ha menys cabres, i hom substitueix aquesta llet per la de 
vaca. També hi havia el mató de monja, el famós mató del monestir de 
Pedralbes, que tirava a dolcet, batut amb una mica de rovell d'ou, midó i sucre, 
motiu pel qual agafava un color una mica cremós, i era tou com la massa flàc
cida d'un flam. 

El recuit es treballa amb llet d'ovella quallada. Com que és més aspre al pala
dar la gent l'endolceix amb una cullerada de càlida mel rosada o sucre espur
nejant. També he vist qui el farceix amb algunes nous per matar la textura d'un 
formatge fresc de cabra. Són considerats molt saborosos els preparats a totes les 
comarques gironines. Jo servo la vibració del record quan penso en els recuits 
que havia menjat a Cal Podrit, una fonda de la Bisbal que ja no existeix. 
Antigament a l'Hospital de la Santa Creu de Vic administraven als malalts, com 
a medecina, el xerigot, que és el suc que sortia d'escórrer la llet coagulada. 

Per contra, el brossat és un formatge tendre de "reciclatge", ja que es pasta 
amb restes d 'altres formatges, com ara el serrat d'ovella o el "tronxon", i té una 
àrea de producció més delimitada. La zona de localització per excel·lència és a 
la Vall d'Aran. 

Receptari 
De les Memorias del Arte de cocina y pasteleria y confituras y geleas de joan 

Baptista Panyó, transcric una recepta per fer formatge fresc. 
Frumatge natural a la crema 
"Pendràs una chopina 16 de bona llet que faràs entebiar sobre lo foch, la 

remenaràs, hi pozaràs un poch de presura que tindràs en remull, y faràs pen
dre la quaxada pozant-la sobre de un poch de sendra calenta. Tapa-la ab una 
cobertora de ferro (t] poza sendra calenta sobre. Quant serà presa, tindràs un 
paneret de bímets cubert ab un drap fi de musuli[n]a, 17 tiraràs esta quaxada din
tea, y se escorlnarà. Quant serà ben escorreguda, la tombaràs en lo plat y la ser
viràs ab bona crema per desobre y sucre." 

També dono a conèixer, d'un tractat de rebosteria -un recull de fórmules 
que figura copiat amb els Avisos e instrucció per lo principiant cuiner, de la 
Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona- una recepta per fer crema de llet, 

16.- Chopina: Una chopine és, en francès, una mesura de capacitat equivalent a mig litre. 
17.- Musulí/n}a: Enteneu mussolina. 
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la típica crema cremada anomenada modernament "crema catalana", que amb 
l'afegitó de la canyella forma aquella crosta d'aromàtic i envidriat caramel que 
antigament se servia en plates o safates. Aquesta crema reposada que es feia a 
primeres hores del matí s'havia de menjar freda, i no gelada. El baró de Maldà 
l'assaboria sucant-hi un fràgil melindro. En el calendari llaminer, la crema i el 
mató eren postres típiques de la diada de sant josep, quan el dia del patró dels 
fusters era encara festa grossa. 

Per fer crema de llet 
"Pendré una quarta de llet de ma pàtria que són dos quartons de Gerona, 

y pendré dos lliuras de sucre y dos dotzenas de robells de ous, 8 unces farina 
blanca de blat, y mitg quart de canyella entira [entera]. Las menusaré a trosets 
y en tenir tot lo dit, debatré los robells tot junt. O posaré dins de un perol, y o 
posaré al foch ab un foch seguit y o faré coure y o remenaré com lo manjar 
blanch, y després o posaré a las platas, y en ser un poch fret pendré una pala 
de ferro, y la faré rentà y després la passaré per demunt de la pasta de la llet 
que està en las platas, y li faré posar una crosta rossa, y antes de pasar-ne la 
pala y posaré mig quart de canyella y quatra onsas de sucre de llustre18

, y des
prés passar-ne dita pala roenta posarà bona crosta, y advertint que no a de ser 
de molt tant cuita com lo menjar blanch, que al més que a de bullir és un quart, 
y cadarà no massa espessa. Y després de ésser a la plata ja se pendra y faré lo 
que tinch dit, y estara bé y se menja quant és fret, y no ab neu." 

18.- El sucre de llustre, treballat amb una mica de clara muntada, s'escampava amb una mànega per 
damunt la crema. Hom decorava la plata amb dibuixets i filigranes. 



UN MOS DE FRUIT Al 

"La figa sequellina 
és lo millor del fruit anyal, 
més que Ja pera dolça i fina, 
més que el raïm muscat de Nadal, 
a mi'm gusta aquell gust frescal 
de figa sequellina." 

HEM DE COMENÇAR PARL\NT DEL PAPER DE LA FRUITA EN EL PROCÉS D'HOMINITZACIÓ, I EN el 
gastat mite edènic, descrit al Gènesi, quan Déu va col·locar al paradís terrenal el 
primer home, que s'alimentava de fruita. D'Orient a Occident, a les ribes de la 
Mediterrània, la fruita ha comportat des de l'antiguitat una llarga tradició gastronò
mica de colors, sabors i aromes. Fresca o seca, confitada amb mel o sucre, en suc 
o aixarops/ la trobem des de la cuina d'Apici en tots els receptaris posteriors. 

Quan Josep Pla va dedicar en el llibre El que hem menjat un capítol a par
lar de la fruita que havia assaborit, ho va fer encara seguint un cicle estacional 
molt marcat que avui ha perdut tota vigència. L'ordre ancestral de distingir una 

1.- MarceHí AUDIVERT, Torroella de Montgrí. Una vil·la singular, edició d'autor, Barcelona, 1983, 
pàgs. 376-377. [Els torradors de castanyes). jaume FÀBREGA, La taronja agra. Antiga i desconeguda, 
"Girona Gastronòmica", març de 1989, núm. 31 , pàg. 10. jaume FÀBREGA, La figa, "Girona 
Gastronòmica", desembre de 1992, núm. 73, pàg. 18. Josep FERRER, "El meló i la sindria" dins 
Instantànies Empordaneses, E. R. , Edicions Catalanes, 1983, pàg. 64. Josep Maria de PUI SURÓS, 
L'origen d 'uns melons, "Catalana", 16-5-1920, pàg. 520. Real Cedula de S. M., y señores del Cortsejo, en 
que por punto y regla general se concede a los dueños particulares de tierras y arrendatarios, la facul
tad de que puedan cerrarlas o cercar/as, para bacer plantíos de olivares o viñas con arboles, o buertas 
de bortaliza con arboles jrutales: con lo demas que se expresa. Año 1788. En Madrid. Reimpresa en 
Gerona, por joseph Bró Impresor del Rey, 4 pàg. 
2.- Francesc Eiximenis aconsellava l'abstinència de sucs de fruita i aixarops: "per amor de abstinència 
esquiva tot convit.. . e totes fruytes e totS confits, e lots sucs extraordinaris." (Llibre de les Dones, pàg. 322). 
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fruita primerenca de l'estival, i aquesta de la fruita del final de temporada, ha 
sofert un gran desballestament. Com molt bé ha explicat l'iHustre historiador 
italià Maximo Montanari, "menjar maduixes per Nadal o préssecs per Cap d'Any 
és un luxe agradable, però també un senyal de desarrelament. Gràcies a una 
oferta de mercat increïblement variada i a un poder adquisitiu inusitat en altre 
temps, la nostra relació amb els aliments es difumina." 

Com que forçosament haurem de retre culte al passat, explicarem breument 
que a l'època medieval la fruita no era gaire aconsellada pels metges. El metge 
i dietista Arnau de Vilanova desaconsellava les barreges. Posa l'exemple de la 
mescla de cireres i prunes, i també de les figues amb els raïms quan n'és el 
temps. Després de menjar figues , el millor que hom podia fer era beure.3 

Per les ordinacions palatines de Pere IV sabem que la fruita se servia fres
ca i seca, abans i / o després de dinar i sopar, encara que: 

''Jacsia que menjar fruytes no sia per meges molt approbat, elles, però, per 
gràcia dels hòmens són perduytes a tast humanal naturalment ordonades: per 
què en les regions en les quals se fan de bona costuma e en dinar e en sopar 
comunament són ministrades."' 

A partir de la nombrosa documentació que ens ha pervingut, sabem que de 
fruita se'n consumia molta durant l'època medieval. A Joan I li plaïen molt els 
raïms de dàtils barbarescs, i les magranes dolces i agredolces. En una carta data
da a València, el juny de 1414, comunica a Ferran d'Antequera: 

"Ítem vos tramet una adzembla ab carabaces termenyes, pressechs de sent 
Johan, unes poques albergines e llimons, altres fruytes .. Tramet de les ffigues 
encara que no sien bones solament per que les veja vostra excellent senyoria."5 

Quan Anselm Turrneda, en Autobiografta i atac dels partidaris de la creu,6 

explica la seva sortida de la Ciutat de Mallorca, d'on era fill, diu que va passar 

3.- Capítol X. De les fmytes que hom usa 
"No és profitosa cosa a cors atemprat usar fruyta per manera de menjar, mas per manera de medidna ... " 
Com hom no deu menjar de moltes fruites ensems. 
"La terça regla mana que nuU hom no menuc fruites diverses ensems, per gran semblança que hagen 
en si mateixes naturalment, ne en llurs efectes; així con podem veer, per exempli: De prunes e de cire
res. Si alcun menja prunes per moHificar lo ventre, no és cosa covinent raebre cireres ab elles ensems, 
mas basta que la una cosa o l'altra sia reebuda al començament del menjar. De figues e de rai'ms. 
AJtanbén, en temps que hom troba figues e raïms, no deu hom menjar de cascunes ensems, jatsia que 
cascuna cosa sia profitosa a moHificar lo ventre, mas basta la una fruita, e majorment les figues. De 
boure aprés figues. Aprés de les quals deu hom boure o altra licor per ço que mills pusquen moHifi
car. Mas a aquells qui han lo fetge e el ventre cald, e a tot hom colèric, així con són aquells qui habi
ten en Àfrica e en Líbia, és pus segura cosa boure aigua freda aprés de les figues; e als altres, vi ben 
enaiguat." (Obres Catalanes, vol. li, a cura de Miquel Batllori, Barcino, Barcelona, 1947, pàg. 141 i ss). 
4.- P. de BOFARULL Y MASCARÓ, Cobiemo y Casa Real de los monarcas de Aragón, "Colección de 

Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón", 1850, pàgs. 169-170. 
5.- josep Maria ROCA, Prosa Reyal, "Catalana", 26-1-1919, núm. 42, pàg. 70. 
6.- Edició a cura de Mikel de EPALZA i Ignasi RIERA, Curial, Barcelona, 1978, pàgs. 105-106. 
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del seu país a la ciutat de Lleida, en terres de Catalunya. Allí, deia, "hi ha molta 
fruita. Hi he vist com els pagesos partien els préssecs en quatre parts i els posa
ven al sol perquè s'assequessin. També fan assecar pel mateix sistema els 
cogombres i les nous. Quan a l'hivern volen menjar-se'ls, els posen en remull, 
de nit, i els couen com si fossin fruita fresca del temps." 

Quan Francesc Eiximenis7 publica en el Terç les seves meditacions morals 
relacionades amb el menjar i les regles per servir a taula, no s'està de criticar el 
costum d'alguns religiosos que deixaven les peles a la taula o a terra: 

"Les fruytes se deven a:xí contractar, que nuyltemps res qui d'eles sobre 
deus posar en taula, axí com fan molts homens bestials qui los capols e para
dures de les figues e les raspes dels rayms et a:xí d'açò qui roman de les altres 
fruytes posen en taula, davant si matexs, sis vol que mengen ab grans senyors, 
la qual cosa és una gran pagesia e bestialitat."8 

En les memòries d'un rossellonès, datades el 26 de febrer de 1591, la 
dona de Joan Francesc Albi, que acaba de parir un fill, deixa constància dels 
arbres que ha plantat en un pati que acabava de comprar. Ens admirem de 
la varietat de fruits d'aquest jardí renaixentista, en el qual planta guindes, 
nespres, presseguers, pomers, magraners, una parra, etc. Aquesta abundàn
cia de tot el que és natural es fa present també en un col·loqui del tortosí 
Cristòfol Despuig9

: 

"ço és en lo febrer, fas memoria que posi en lo pati de la casa que comprí 
deM. Miquel Pellicer, prevere, lo qual yo e fet ort, alguns abres, y en particu
lar un guinder10 que comensa a llevar, y un nespler que també comensa a lle
var y són emplets; y altres abres, ço és un alberge,11 y presseguers, y pomers, 
y un pomer lo qual me an molt alabat, perquè és xich y diuen que fa gran fruit, 

7.- Aquest menoret franciscà, que va mantenir estretes relacions amb els jurats de la ciutat de València, 
ponderà les especials belleses de la ciutat per la riquesa dels seus vins i les seves fruites: "De aquí avets 
vin blanc e vermell, noble, bo e bell qui s'escampa per diverses parts del món. Aprés hic ha panses 
blanques e negres, figues , molt oli, ametles, préssecs, pomes, peres, teronges, llimons, llimes, adze
brons, aranges, cireres de diverses sorts, guíndoles, albercocs, magranes, gínjols, nous, avellanes, sar
menyes, lledons, aggrofes, prunes, nesples, codonys, albèrxiques, ab molts d'altres." (Regiment de la 
cosa pública. A cura de Daniel de Molins de Rei, Editorial Barcino, Barcelona, 1927, pàg. 24). 
8.- Andrés IVARS, El escritor Pr. Francisco Eiximénez en Valencia (1383-1408). Edición de P. Santoja, 
Ajuntament de Benissa, 1989, pàg. 213. 
9.- "Més avant tenim per a coses de delit y de vista molta abundància de totes sidres com són pon
sis, llimes, llimons de Cetàlia (provinents de Turquia), dels altres llimons comuns, naranges, taronges 
de què.s fan mil delicadures .. . Així mateix tenim moltes fruites molt bones y saboroses, tenim tàperes, 
fonoll mañ .. ." (Cristòfor DESPUIG, Los col· loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Col·loqui sisè. Curial, 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 1981, pàg. 192). 
10.- Cirera molt vermella, fosca i més petita que l'ordinària (OCVB). 
11.- Varietat de préssec primerenc, més petit que els que coneixem. Segons el DCBV, a Uofriu en 
deien "poma alberge". Segons diu AGUS1Í al seu llibre Secrets d'Agricultura, aquesta fruita es confita
va, 136. 
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y també y e posada una parra ya gran, y magraners socrells12 y dolç, y albars13 

y rosers, y lliris, y carxofers, y altres cosetes, en fi que pren prinsipi dit ort lo 
present any que es nat lo dit infant."14 

El juny de 1546, un criat de fra Benet de Cartellà, monjo del monestir de 
Sant Esteve de Banyoles, porta un present a una monja. Es tracta, possiblement, 
d'una taronja amarga de la pela de la qual feien confitura. Hom també guisava 
la cacera amb suc de taronja agra, en salces agredolces: 

"Ítem mes tinch donat a dit thoni lo die que aporta los taronges a la monja 
Farres de Sant Feliu .. .. 1 ll, iüi sous."15 

Durant el Barroc la taronja amarga i aguardent constituïa l'esmorzar del 
Madrid popular. La confitura de peles de llimona amarades de mel [lletovari] es 
menjava arreu. Recordem aquella letrilla de Góngora titulada Ande yo caliente: 
"y en las mañanas de invierno I naranjada y aguardiente I y ríase la gente." 

La fruita, com tot allò que abans teníem per natural i simple, ha sofert grans 
canvis. No es tracta d'uniformitat i monotonia, perquè l'avió permet que tin
guem a taula qualsevol fruita tropical. Més aviat hauríem de parlar d'una dicta
dura de mercat que imposa uns productes pasteuritzats i I o fibrosos, una frui
ta que no ha madurat a l'arbre. Dia a dia trobem la polpa d'un préssec des
provista de gust carnal, una poma farinosa, el raïm i el meló que no tenen un 
dolç amorosit... Aquelles maduixes boscanes avui convertides en maduixots 
industrials han pervertit la base material i ideològica de la nostra tradició. 
Francesc Marés, l'escriptor religiós natural de Llívia, ens recorda "el punt" d'a
quelles maduixes carnerianes: 

" ... són molt abundants de la fruita que en català li diem maduxes, en lo llatí 
se diu fragum i en castellà l'anomenam fresas, de la qual n'hi ha en molta 
abundància, i són tan odoríferes i saboroses, que causen gran alegria a la vista, 
apacibilitat a l'olfato i donen gran gust a qui les menja."16 

Aquesta pèrdua de qualitat i varietat fructífera es torna profètica amb el testi
moni del viatger Francisco de Zamora, que era gran admirador de la fruita que es 
conreava a la comarca de la Selva i a altres zones de les nostres comarques. Hi 
havia moltes pomes a les valls d'Amer i Arbúcies, préssecs a Torroella i Verges, i 
maduixes boscanes a les muntanyes de Rocacorba. El que em va cridar més l'a
tenció del seu informe és constatar la pèrdua d'espècies. Zamora reconeix que del 
Soler de Monsolí al Subirà de Santa Creu, a la Selva, es feien pomes de classes molt 
diverses i variades, la majoria de les quals avui han desaparegut del mercat: 

12.- Magranes dolces com sucre? 
13.- Varietat de magranes que tenen els grans més blanquinosos que altres. Una recepta amb magra

nes albars ja surt consignada en el famós Llibre de Cocb. 
14.- ALART, Cartulari manuscrit de la Biblioteca Municipal de Perpinyà, XXVIII-389. 
15.- Lluís G. CONSTANS i SERRATS, Diplomatari de Banyoles, vol. V, CEC, Banyoles, 1992, pàg. 70. 
16.- Història i miracles de Nostra Senyora de Núria, Joan Diumenge, Puigcerdà, 1850, pàg. 6. 
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"Camuesas de cinco especies: pomas, mamellot, renetas, gabachas, conilles, 
de niu de garsa, ripolles, gaietanes, puniques, paradises, bafarulles, moscatell 
fort, moscatell tendre de Sant Jaume, de sang de llebre, glaçades, del ciri, 
gavacx, de la serra vermelles, proses, camoses vermelles, pinyoles, borda amb 
pell, Déu n'hi dóna."17 

En una publicació figuerenca del segle XIX, dedicada a la divulgació agrà
ria, hi he llegit la queixa dels proveïdors de l'època, que havien d'anar a com
prar els arbres fruiters al magatzem dels germans Roin a Perpinyà pel seu bon 
tracte i per les exceHents varietats de fruits que posseïen: 

"Nos lamentamos que sea preciso al Ampurdan acudir al extrangero para 
proveerse de un artículo de podríamos tener sin salir de nuestra casa; ahora 
como entonces decimos que en cada comarca debiera haber una almaciga en 
que se encontrasen toda clase de arboles ya de fruto, ya de adorno, ya de 
madera. Esto facilitaria el poder embellecer nuestras campiñas y mejorar las 
condiciones de este país, que tanto debe a la naturaleza." 18 

L'any 1928, un escriptor que s'amagava sota el pseudònim de Víctor d'Amoc 
va publicar a la revista Recull de Blanes'9 un article, "Els préssecs de Palafolls" , 
en el qual ja en aquell temps es queixava de la pèrdua de qualitat i varietat de 
la fruita: "cireres de cor de colom, nispers (sic), guindes sagnats, albercocs 
dolços com sucre, síndries, melons, etc. Aquests meravellosos fruits saborosos 
s'havien fos d'aquests cistells de fruita pagesívola que les pageses del pla de la 
Tordera portaven a vendre a Blanes. Tenien un color estrany, havien perdut 
gust i ritme." No sé què hauríem de dir ara, nosaltres, quan la fruita de super
mecat, arrencada verda dels arbres, que porta dies i dies viatjant del camp a les 
cambres frigorífiques, no té gust a res. Uegim aquesta elegia d'un món perdut: 

"Un hom al tocar la seva pell envellutada al sentir aquella flaira, preludi del 
deliciós nèctar que empapava la daurada pulpa, flns li sabia greu de clavar-hi 
queixalada per a no esvair en un acte de golafreria el deliciós fruit que la terra 
ens oferia per a compensar-nos de les genialitats del astre rei quant vol curtir 
la nostra boca." 

La fruita admet múltiples aplicacions: pomes cuites, plats amb bolets i fruites: 
peres, pomes, castanyes, prunes, figues , taronges,20 platillos, rellenos, etc. En el 

17.- Diarlo de los viajes bechos en Cata/uña. A cura de R. BOIXAREU, Curial, Barcelona, 1973, pàg. 
207. 
18.- Arbolesfnttales, "La Granja", núm. 12, Figueres, desembre de 1850, pàg. 232. 
19.- Núm. 284 d'll-8-1928, pàg. 6. 
20.- Salvador Vilarrasa ens descriu un dinar de nuvis, efectuat a Ripoll, en el qual trobem taronges i 
prunes que acompanyen i endolceixen els guisats: "perdiu amb taronja i pebre, i separadament la lle
bre .. . ofegada i amb espècies, herbes, xocolata, vi bo, aiguardent De segon, pilotilles de carn de xai 
amb peres, ànec a talls petits amb bolets i conill amb all i oli negat." (285-6). (Salvador VILARRASA, 
w vida a pagès, Impremta Maideu, Ripoll, 1975, pàgs. 285-6). 
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camp de la confiteria, del qual ja hem parlat, també té amplíssima aplicació. Els 
gelats i les begudes glaçades oferien al segle XVIII noves possiblitats. Sovint tro

bem la fruita com a present i regaP1 a la taula palatina o comuna, en la configu
ració de les melmelades i confitures del rebost casolà, licors de fruites, codonyat, 
etc. Ha estat també cuina de malalts i d'ermitans. Juan Altamiras, en el Nuevo arte 
de cocina (Girona, 1770), ens presenta un guisat de xai amb magrana, i la pre
paració d'aigües de llimona. Els Avisos ... d 'un principiant cuyner ofereixen un 
relleno de peres. El baró de Maldà en menjava molta en el primer esmorzar: 

"Col-lacades taules al mig que unides feien una, ocupades de plates de 
figues, de raïms, assafatada amb bescuits i torrades amagades en tovalló: sota
copa amb gots d'aigua fresca .. . quedant fresquets de ventre amb lo raïm i les 
figues, amb tot que es diu ser calentes. Elles eren dolces com mel; panxones i 
prou grossetes."22 

El baró de Maldà encara segueix el costum de menjar melons en començar 
el dinar, una pràctica molt estesa al segle XVII/3 ja que consideraven que la frui
ta menjada primer ajudava la digestió. En un dinar a Vilafranca del Penedès, el 
1771, explica com "se comensà pues per una molt sazonada sopa, uns melo
nets emperò passadors, plat de custelletes a cremadent... "24 

Del receptari de rebosteria de Francesc Corominas, del segle XVII, transcric 
aquesta fórmula per confitar albercocs amb sucre. 

Per fer abarcochs cuberts 
"Pendré los abrecochs que sían ben verts y ab un drap ben aspre de un en 

un los aniré fregant perquè se'n vaje lo pollissó.25 Y en ésser nets pendré un 
parol molt ben net, y posaré aigua clara y posar-l'é al foch. Y en voler alçar lo 
bull hi llansaré los albracochs y dexar-lo-hé bullir fins que sían ben tendras. Y 
ab las rnanillas los trauré del foch y los posaré al cosi que tindré bo y amanit. 
Y ab un parol net pendré sucre clarificat, lo que auré menester, y los aniré 
donant dos bulls, conforme lo citronat." 

21 .- "Ítem als 8 de juliol de 1712 he pagat a Maria Rossa per fruita se li ha presa per enviar en 
Torroella al Sr. Marquès de Vaubon, sargento major del Regiment dit de Vacubon de cavallaria ale
manya, un sou y tres diners dich .. .. . 1 s. , 3d." (AHP, Secció 1.3.2.5., plec solt, 1712-1772). 
22.- Alexandre GAÚ, El Col-legt de la Bona Vida, Selecta, Barcelona, 1954, pàg. 69. 
23.- Barthélemy )oly, conseller i almoiner del rei de França, que va visitar Catalunya el 16o3, s'es
tranya que en un dinar fet a Barcelona se serveixi la fruita a l'inici de l'àpat: "En primer lloc ve la frui
ta, que mengen, al contrari del que fem nosaltres, al començament: taronges senceres i en rodanxes 
ensucrades, amanides-, raïm verd, milgranes, melons d'hivern ... ." (Pere BALANY À, Vtstó cosmopolita de 
Catalunya ... Generalitat de Catalunya, 1991, pàg. 142). 
24.- Miscel-Jània de viatges i festes majors. A cura de Margarita ARITZETA, Barcino, Barcelona, 1994, 
pàg. 134. 
25.- Tant pollissó com pellissó (recepta 66) són formes no documentades al DCVB amb el sentit que 
tenen aquí, el del bonissol de la pela de certes fruites i per extensió la mateixa pela. 
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FRUITS SECS 

"la castanya de Na Vica : com més 
se l'arregla, més se l'embolica" 

LLOFR!U 

ELS FRUITS SECS SÓN UN DELS ALIMENfS MÉS ANTICS DELS POBLES RECOL'LECfORS. ELS romans 
ja assecaven els fruits frescos, com les panses, figues, dàtils i prunes. El poeta 
Marcial reconeixia que les castanyes torrades a foc lent eren més bones. Molts d'a
quests fruits secs els posaven amb mel, vi dolç, vins de fruites, etc. Des del punt 
de vista nutritiu les ametlles, avellanes, nous, pinyons i cacauets porten molt d'oli; 
les castanyes contenen hidrats de carboni i midó. Les ametlles, avellanes, nous i 
pinyons són rics en matèria grassa, amb un valor calòric alt que els feia molt aptes 
per consumir-los en treballs que demanen grans despeses energètiques. 

D'altra banda, els fruits secs constitueixen la base d'una tradició rebostera 
molt acreditada. A la confiteria medieval trobem el nogat, que es preparava amb 
nous, farina i mel; els ametllons confitats, els dàtils confitats amb mel i sucre, 
les nous verdes, la pinyonada de mel, el torró d'avellana. En aquesta època, 
abans que trobem la denominació específica de "torrons", el dolç deriva de la 
fruita amb la qual ha estat composta. Així, en el Libre de totes maneres de con
fits, trobem moltes postres anomenades avellanat, festugat, ametllat, pinyonat, 
etc. Els fruits secs també són la base d'una indústria amb la qual farcien els con
fits, ametlles i altres dolços, desplegada sobretot a Arenys de Mar1 i a altres 

1.- Aquí a Arenys tenim ametlles .. . "Aquí a Arenys tenim ametelles I dolces fetes de can Cot, I que 
el que ve aquí i les prova I en conserva gran record." (Immaculada CABALLÉ i Pere M. IBERN, El 
Carnestoltes arenyenc al segle XIX, Alta Fulla, Barcelona, 1985, pàg. 100). 
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pobles del Maresme, sobre la qual no conec cap estudi. Podríem estendre'ns 
fins l'infinit a valorar la importància d'aquests fruits en la rebosteria moderna, 
en la fabricació de panellets, coques, gelats, sorbets, etc. 

Els anomenats postres de músiC' o grana de capellà, perquè, en el primer 
cas, els donaven als integrants de les colles que anaven a tocar pels pobles, 
constitueixen la darrera popularització d'aquests fruits que trobem en la carta 
de molts restaurants. 

Les picades 
En el camp de la cuina, les ametlles, avellades i pinyons tenen una gran 

aplicació en les picades, i en els estofats. Els nostres arrossos, platillos, guisats, 
suquets i sopes milloren molt amb la picada, un dels suports cardinals de la 
cuina catalana, una forma de lligar sucs i líquids que altres cultures culinàries 
solucionen amb la farina o la crema de llet. En alguna recepta podem afegir 
picada al sofregit. Són moltes les cuines que presenten cuinats d'aviram i de 
conill amb castanyes. En un Plat de pollastres que ens ofereix fra Sever d'Olot 
al Llibre de l'Art de Cuynar, cuinat a la paella o la cassola, hi podem llegim la 
preparació d'una picada feta amb "clavells, cañella, pebra, un poch de vi blanch 
y sal y una salsa de aballanas o pinyons o emmellas."3 Juan Altamiras, al Nuevo 
arte de cocina, afegeix a un plat de peus de xai una salsa de pinyons, grans 
d'all, julivert, tomàquet, formatge ratllat, etc. Miquel Agustí, al Llibre dels secrets 
d'agricultura (1617), ja sabia que farcir de nous els pollastres ajudava a enten
drir-ne la carn i a fer que es cogués més de pressa: 

"Les nous posades dins de un capó o gallina lo fan coure més prest, y lo 
atendreixen. "4 

Els fruits secs a la comarca de la Selva 
A la comarca de la Selva han estat un producte àmpliament conreat i expor

tat. En una tabba de 1339 observada per la vila de Blanes llegim: 
"Ítem, si alguna persona en la dita vil matrà, per vendra, avellana, castanya 

o altra natura de fruyta, pach per liura de de dinés de asò que-n traurà en gros 

2.- Aquesta és una de les primeres cançons que he trobat en la qual es documenta el pagament esta
blert a un músic amb fruits secs, confits i aiguardent: 
Cançó "Direm an en Rasquí, I que és bon violí, I per mitja pesseta I si és que vol venir: I tocarà sis 
hores I i mai descansant. I Nou quartos d'ametlles I i dos d'aiguardent I seran per la boda I àpat 
excel·lent; I de confits sis unces I i un poc de vi blanc." 
(Ball de la Boja, Altafulla recollit per Francesc PUJOL i Joan AMADES al Diccionari de la dansa, deis 
entremesos t deis instruments de música i sonadors, vol. I, Dansa, Cançoner Popular de Catalunya, 
Barcelona, 1936., pàg. 99). 
3.- Pàg. 39. 
4.- fot. 5lr. 
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en la dita vila .VI. diners per Hura de dinés, dels quals la maytat pach lo com
prador e l'altra maytat lo vanador."5 

Maria Zucchitello6 ha estudiat el comerc de les castanyes,' un producte assi
milat a les patates del segle XIX, i del qualla comarca de la Selva era gran pro
ductora. La castanaya selvatana s'exportava en grans quantitats a València des 
dels ports de Tossa Lloret i Blanes. Ferran Agulló, al Llibre de la cuina catala
na, apunta que les castanyes, a més de ser un menjar ritual en la diada dels 
morts, són unes postres de gran aliment d'octubre a març, torrades, bullides 
amb aigua amb un pols de sal, amb una mica de comí o de fonoll. 

La producció catalana d'avellanes al segle XV provenia en bona part de les 
comarques gironines.8 Miquel Agustí, al Llibre dels Secrets d'Agricultura (1617), 
desaconsellava menjar avellanes perquè considerava que anaven contra la salut: 
"donan dolor de cap, y la inflamació del ventrell."9 

La fama dels fruits secs conreats a la comarca de la Selva també és confir
mada, al segle XVIII, pel funcionari Francisco de Zamora.10 En una estada a Santa 
Coloma de Famers11

, anota: "En este pueblo se eogen bastantes piñones y, ade
m:ís, los hombres se dedican a coger las piñas de los términos inmediatos, que
br:índolos después las mujeres uno a uno, con lo cual salen mas enteros." 

En el Llibre de comptes i de conductes de Salvador Guilló, escrivent de la vila 
de Figueres (1682-1723), 12 trobem pagaments fets en espècie, pagats amb nous: 

"-Ítem dit dia [24 janer 1697] Anthoni Barris me ha enviats 4 sents nous 
valents 7 lliures 4 sous. 

-Als 10 fabrer 1698 me ha donat a mi dit Anthoni Barris en lo lloch de la 
Vajol, onsa sents nous valents 19 lliures 16 sous." fol.89. 

Del receptaris13 antics, ofereixo aquestes fórmules 

5.- josep M. PONS i GURI, Llibre de la Universitat de la vila de Blanes, Ajuntament, 1969, pàg. 51. 
6.- Homes, vaixells i mercaderies de Tossa al Grau de València (1459·1 703), Centre d'Estudis 
Tossencs, 4, Tossa de Mar, 1991, pàgs, 161-163. 
7.- En un episodi del teuúble món dels bandolers, ocorregut el 9 de març de 1624, uns lladregots de la 
colla d'en Serrallonga queden enfitats per tantes castanyes que havien menjat: "y jo y dit joan Sala està
vem de mala gana, per massa castanyes havíem menjades per falta de pa, ahont varen anibar en Juan Sala 
Serrallonga." (Antoni PlADEVAll i FONT, Alguns aspectes de la vicia quotidiana dels bandolers de la qua
dn'lla d 'en Serrallonga, "Monografies del Montseny", 10, Edicions Cedel, Vtladrau, 1995, pàg. 38). 
8.- Claude CARRÈRE, Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Curial, Documents 
de Cultura , 1977, pàg. 328. 
9.- fol. 51. 
10.- Díario de los viajes becbos en Cataluña. A cura de R. Boixareu, Curial, Barcelona, 1973, pàg. 303. 
11 .- En un inventari dels béns de Pere Gubau, pagès, fet el 17-10-1730, trobem: "un morter foredal 
per a trencar pinyons, un rusch dolent." (Miquel BORRELL I SABATER, Santa Coloma de Farners al 
segle XVIII, Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Eix Editorial, 1997, pàg. 249). 
12.- AHAG, N.5. núm. 35. 
13.- El manuscrit número 243 del Museu Episcopal de Vic, fols . 46v-47, ofereix una fórmula "per fer 
nous ab sucra", del segle XVII. 
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Com confitar nous verdes14 

"Si voldreu confitar nous, pendreu nous petitas, tendras y verdas ab escorça, 
y foradareu-las ab un punxó de fusta de part a part en creuher, aprés posau-les 
a remullar ab aygua per espay de deu o dotze dias poch mes o manco, y nete
jaries heu de aquella pelleta que se mostrarà sobra la esclova, sense pelaria, y 
posaries heu a bullir en sucre clarificat llargament, ajustanthi sovint sucre clari
ficat per que se consuma ab llarch coure; fmalment los posareu en un vas ab 
espècies, però noy posareu molts clavells, per que la faria massa amargant." 

Per fer confits fins de amella palada u 

"Pendré amelles de la terra que sien ben dolses y bones y triar-las-hé que 
sien totes de una mida y que no n'i haja de basones y que no y haje ninguna 
brossa. Y en ésser triades pendré un parol ben net y posar-i-é aigua clara y 
posar-l'é al foch. Y en bullir y llansaré las amellas, y en pelar-se pendré las mani
llas y trauré aquell parol de foch y buidar-l'é dins la garbella de espart que tinch 
a punt. Y llansaré unas quantas casetas de aigua fresca y en ésser escorregudes 
las aniré pelant y en ser pelades las posaré dins un gibrell y passar-n'é dos o tres 
aiguades. Y las escorreré de aquella aygua y posaré un axu[ga]mà net desobre 
un garbell. Y posaré las amellas y cobrir-las-é ab una ftlampua y posar-las-é al 
sol [a] axugar. En ser axutas de aquella umitat, pendré una casola ben empape
rada y posar-las-i-é y las posaré al forn , a torrar, que tinch bo y a punt, no massa 
calent. Y en ésser ben torrades las na trauré y tindré a punt la caldera, molt ben 
neta, posada ab son gomiment, ab sa copa de foch desota, y posar-hi-é las ame
llas. Y entretant que se aniran escalfant, pendré lo parol ab lo romiol, tot ben 
net, posar-hi-é una cuiteta de sucre clarificat que tinch ya boy a punt y posar
l'é al foch a coura. Y en tenir son punt, ab las mlmillas trauré aquell parol del 
foch y posar-l'é sobre una boteta y ,pendré la caseta de donar ben neta y la escal
faré. Y ab lo romiol posaré lo sucre que aurà menester y banyar las amellas. 
Posar-l'é al foch y en alsar bull lo trauré del foch y posar-l'é al ganxo y donaré 
aquellas amellas y axogaré molt bé. Y en ésser axutas tomar-i-é a donar y con
tinuaré en donar. Y acabar-las conforme los canyellons grossos, donant principi 
lo sucre fluxet y donant ben prim y arrugant bé y raura la caldera y garbellar 
ben sovint, fins que sien prou grossos y estígan ben aparellats." 

Leche de almendras16 

"Para doce vasos una libra de azúcar, doce onzas de almendras. Se mon
clan, y se van echando en agua fría, porque no saiga parda la leche; luego mole-

14.- Miquel Agusti, op. cit, fols 135v-136 
15.- DD.AA., Un tra<;tat d'adrogueria t confiteria del segle XVII, Ajuntament de Girona, 1994, pàg. 113-114. 

16.- jual) ALTAMIRAS, Nuevo arte de cocina, Girona, 1770. 
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ras la almendra, y cuando estuviere bien molida, la desataras con dichos doce 
vasos de agua; desataras, y colaras el azúcar, y almendra del mismo modo, pera 
ésta se ha de colar hasta que no quede substancia, torciendo bien el colador, y 
aquel residuo inútil lo arrojaras, y compondras la nieve como queda dicho." 

Com se guisa los colomins ab salsa de ametlla 
"Nets que sian, ja a trossos ja sensers, posa a fondrer dauets de cansalada, 

y fet lo such, trau-na lo macarroni, y tira-i los colomins que sian ben escorre
guts de la aigua; y quant sian ben rossets, hi tiraràs alga de seba menuda, y 
quant sia rossa tira-i luego caldo flach de la olla o bé aigua calenta fins que ho 
cobria quasi tot, y que bullia seguidet; y mentras bullirà, picaràs quatra unças 
de ametllas, ço és, per quatra o sis columins, y han de ser torradas, y tiralas, y 
deixalas ab lo caldo dels colomins, y primer ho colaràs, y en avent'i lo such 
necesari hi tiraràs la salsa. Hi pendràs cosa de 3 onças de sucre, y lo dexatas 
ab such de agràs, llimona o taronja, y si açò falta sia vinagra, y aniàs tentajan 
lo agra ab lo dols, y quant lo quisado haura bullit alga amb la salsa y aigua de 
ametllas, y los culumins sian ja cuits, y lo such no més que lo necessari, y tiraràs 
lo agra dols hi cañella així bullint, y luego vaja fora del foch saccejant lo plat 
que tot se comuniquia, y si los portas a taula ab dos o tres torradas sota, o 
malindros, no hi és mal." (Avisos e instruccions per lo principiant cuiner) 

pastes 
aliment 
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EL PETIT GRAN MÓN 
DELS BOLETS¡ 

"Mos se faran bolets a l'esquena!"2 

CATALUNYA ÉS UN PAÍS MICÒFAG, I DES DE SEMPRE AQUESTS PRODUCTES DEL BOSC HAN GAUDIT 

d'un gran predicament entre nosaltres. La cuina romana d'Apici, de fa gairebé 
dos mil anys, ens dóna coneixements sobre els bolets, que pel que sabem eren 
una menja molt apreciada pels romans. Hem llegit que els consumien amanits, 
bullits, sols o amarats amb vi dolç, barrejats amb mel, etc. També eren cone
gudes les salses per a tòfones, les tòfones cuites, rostides, per a conserva, etc. 
Un epigrama de Marcial ens instrueix sobre un personatge que menjava bolets 
i senglar, segurament el primer estofat documentat de la història. . 

Com que el nostre país fou molt romanitzat, aquesta dèria per les moltes 
espècies de bolets -que ens obren múltiples possibilitats per als nostres 
plats- ha arribat fins als nostres dies. Aquí hi ha la prova de l'autenticitat d~uns 
gustos seculars, amb els escarlets, o carlets, per salar; rovellons i pinetells per 
guisar o fer a la brasa; cama-secs per acompanyar les carns; gírgoles per fregir, 
etc. Què seria d'un platillo de vedella amb cebes tendres sense la presència 

1.- DD.AA., La cuina dels bolets, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1988. S. LLENSA DE GELCEN, Glossari 
de noms populars dels bote/s a Hostalric, "Colletanea Botanica", VII, Barcelona, 1968. Francesc MAS
CLANS, Els noms catalans dels Bolets (Ordre dels agaricals), JEC, Barcelona, 1975. Santi SANT AMARIA 
I PUIG, La cuina dels bolets, "Monografies del Montseny", 5, 1990, Edicions Cedel, Viladrau·, pàgs. 25-
38. Conté una breu història dels bolets amb un receptari . 
2.- Ho deien a Uofriu quan feia molt de temps que plovia. 
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d'uns ceps de Requesens, que diuen que són els més gustosos, o un conill o 
un pollastre orfes de diverses espècies de bolets? El Libre de Sent Soví ja ens 
ofereix una salsa de bolets; el Libre de Coch, capironades de tòfones, tòfones 
fregides amb salsa d'espècies, ametlles i pinyons; tòfones al caliu, etc. 

Tenim una carta del rei Joan -que tenia fama guanyada de bocafí- en la 
qual demana als seus coHaboradors, el 3 de maig de 1391, que com que s'ha 
restablert d'una malaltia i ja pot menjar de tot, que li busquin insistentment tur
mes3 de terra, les delicioses tòfones: 

"Quant és de nos, molt cara companyona, vos certificam que som bé del tot 
gorits, mercè de nostre Senyor Déu, car de dilluns a encà no havem exit, ens sab 
fort bo lo menyar, car los metges nos manen tomar a les viandes primeres e demà 
entenem a menjar vedell e lo divendres anar a Fraga .... De les turmes• nos ne 
havem fetes cercar, en fem cercar de present, car non vaguen de cercar. "5 

Un apunt extret del famós Calaix de Sastre del baró del Maldà ens parla d 'u
nes noies que, muntanya amunt, van a buscar bolets, quan la part muntanyosa 
d'Horta era encara un paradís inexpugnable: 

"han anat tots i totes a ventejar-se cap amunt a les muntanyes d'envers 
Horta, entre boscos i maleses, a collir bolets. "6 

Pedro Martínez Quintanilla, autor del llibre La províncía de Gerona. Datos 
estadísticos sobre su territorio ... , reconeix la importància dels bolets en l'eco
mania domèstica i en el comerç gironí de mitjan segle XIX: 

"Abundan en la provincia, y entre las varias clases que se conocen, citare
mos las llamadas en el país muxarnons, múrgulas, pinatells, rovellons, ciurenys 
o seps, reigs o rnbells d'ou, cualbras o llorells de diferentes clases, escarlets, 
terrandosos. Algunos, como los muxarnons, que se eogen en gran número en 
los valles de Rocacorba, Camprodon y otros puntos de la alta montaña, se con
servan secos años enteros y son muy buscados por el esquisito gusto y olor que 

8.- La provincia de Gerona. Datos estadísticos sobre su territorio, población, beneficencia, baños y 
aguas minera/es, instrucción pública, monUnJenlOS hístón'cos y artísticos, díuersiones y espectilculos, 
criminalidad, contn'bucíones, aduanas, rentas eslancadas, desamorttzactón, prestaciones persona/es, 
industria minera, forestal, pesquera y de caza, agricultura, ganaderia, industria fabril y comercial, 
medios de comunicación etc., Imprenta de F. Dorca, 1865, Gerona, pàg. 300.3.- El mot turma sembla 
que vindria del radical preromà "turm-", que expressa la idea d'inflor. 
4.- Turmes de terra, tòfones. 
5.- Josep Maria ROCA, La medicina catalana en temps del Rey Martí, Barcelona, Fidel Giró, 1919, 
pàgs. 113- 114. 
6.- Baró de MALDÀ, El col·legi de la Bona Vida. Edició a cura de Margarita ARITZETA, Barcanova, 
Barcelona, 1997, pàg. 124. 
7.- Hi ha un personage que surt en l'obra narrativa de Raimon Casellas que s'entreté a collir aquest or 
negre: "Una per una anava collint les tòfones, una per una les netejava amb afalac, una per una les amo
rosia amb el palmell de la mà ... i, després de contemplar-se-les un rato, tan negretes, tan polides, tan 
bonicoies, les desava amatent dins del sarró." (Narrativa, MOLC, Edicions-62, Barcelona, 1982, pàg. 19). 
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dan a las salsas; exportandose para diferemes puntos, no como articulo de 
comercio, sinó como objecto de regalo. También se crían trufas (tófunas)7 aun
que de elias no se saca la utilidad que en el vecino Imperio y otros países. "6 

El receptari 
La meva collita de receptes històriques, en les quals entren bolets és, però, 

més aviat magra. Vegem aquesta de Juan Altamiras publicada a Nuevo Arte de 
Cocina (Girona, 1770), en la · qual fregeix bolets amb ceba i una picada d'ave
llanes amb julivert i altres espècies. 

Setas de monte 
"Las setas regularmente se lavan bien, porque no sepan a tierra; si estuvie

ren secas, las pondris a remojo por la noche, las exprimiras bien, y pondras a 
cocer con agua y sal; cuando estén cocidas escúrrelas, y ponlas a freír en acei
te; estando medio fritas, echaras cebolla cortada, y que se acaben de freír con 
ella; ponlas después en una cazuela, haz una salsa de avellanas, echa un puña
do de perejil, hierbabuena, y un polvo de pimienta, y que dé todo un hervor; 
son muy buenas, sino te agradaren con salsa, las comeras con sola cebolla." 

Dels Avisos e instrucció per lo principiant cuiner, del Seminari Conciliar de 
Girona, transcric aquesta altra recepta també del segle XVIII, la qual conté 
diverses formes de cuinar-los. Hom pot fer-los sofregits amb cansalada o oli i 
espècies; bullits i ofegats amb mantega, vi, vinagre i safrà; fregits amb all; con
fitats amb sal i fonoll. 

Bolets 
"Los bolets ho faràs de esta manera. Los bolets se acomodan ab la graiella, 

ab alguna salseta com també als platillos. 
Primerament los perbulliràs ab aigua, y sal, y luego los escorraràs de dita 

aigua, y los sofragiràs ab cansalada o oli, y una sebeta trinxada, y luego hi 
tiraràs los bolets que se sufragescan bé, y de la paiella ho buidaràs en una çaço
la de terra, y posa-i un poch de pa ben picat. Luego sasona-u de espècias y 
algo de curní, y algun granet de all y dexata esta salsa ab un poch de caldo, y 
si és dia de peix ab caldo ab ciurons, y sinó ab aigua calenta. Y fes-los courer 
algo amb la salsa, y en ser cuits ab lo such necessari, a taula ab such de llimo
na. Com també los pots courer ab mantega si te gustan, però ofagats, y los 
osaràs algo de vi o vinagra, y algo de safrà, y sasona-u de totas espècias. 

8.- La provincia de Gerona . Datos estadísticos sobre su territorlo, pob/ación, benefiCencia, baños y 
aguas minera/es, instrucción pública, monumentos bistórlcos y artísticos, diversiones y espectacu/os, 
criminatidad, contribuciones, aduanas, rentas estancadas, desamortiZación, prestaGiones persona/es, 
industria minera, forestal, pesquera y de caza, agricultura, ganaderia, .industria fabril y comercial, 
medios de comuntcación, etc. , Imprenta de F. Dorca, 1865, Gerona, pàg. 300. 

-· 
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ELS CARGOLS¡ 

"Per Tots Sants, castanyes 
i caràgols amb banyes." 

No HE TROBAT GAIRE DOCUMENTACIÓ HISTÓRICA2 A LES TERRES GIRON1NES SOBRE AQUESTS 

mol-luscs de carn misteriosa, que pel que sabem ja figuraven en la dieta dels 
caçadors-recol·lectors de les èpoques prehistòriques, i que a casa nostra repre
sentaven fins fa quatre dies la cuina de tardor i la d'hivern. A l'Edat Mitjana eren 
un plat quaresmal. El receptari de cargols · és amplíssim, ja siguin rostits a la 
llauna, bullits i acompanyats amb una salsa qualsevol, saltats a la paella o bé 
acompanyats de pollastre, llagosta o cabra. A mi particularment m'agraden a 
la cassola, amb un bon sofregit, acompanyats de conill o peu de porc. Ja els 
romans estimaven molt els cargols cuits a la llauna, cremats damunt la palla, 
tal com ara els coneixem a la brutesca, amanits amb profusió d'herbes aromà
tiques, sal, pebre i oli. Apici ens explica com en altres ambients més refinats 
els romans els criaven a l'engròs a les seves propietats i els peixaven amb llet, 
farina i vi perquè fossin més saborosos, ja que els consideraven un menjar 

1.- Patrick GIFREU, Escargot en 100 receles, Mare Nostrum, Perpinyà, 1999. Miquel TORROELLA 
PLAJA, "Cargols", dins Coses de Casa, vol. 11, reedició d'E. R., Edicions Catalanes, Sant Cugat del Vallès, 
1983, pàgs. 187-192. 
2.- En un document mallorquí de 1490, citat per Jaume Bover a Receptaris de cuina balear, "Randa", 
9 / 1, 1979, pàg. 212, trobem la presència de cargols mitjaners i cargols bovers al caliu: "faves sayades 
ab alls picats, caregols miganers, arengades, gerret, perdiu, galiana, figues yvernenques, caragols 
bovers al caliu ... coques frites, ous frits i spàrrechs." 
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sublim. A França, la cuina dels cargols és molt més refinada i inteHigent que la 
nostra. Encara que aquí els servim amb crustacis, carn o peix, i que aquesta 
combinació de sabors hagi donat un cert resultat, el cert és que la cuina fran
cesa els ha donat un tast i una fama especial. 

És curiós que Miquel Agustí, al Llibre dels secrets d 'agricultura, ens expli
qui els secrets contra els cargols i llimacs per eliminar-los de les hortes, herbes 
i plantes i, en canvi, no ens descobreixi l'irresistible atractiu del seu consum, en 
una comarca que té fama de cargolera. 

Mateu Aymeric, un jesuïta natural de Bordils que visqué al Segle de les 
Llums, que fou rector del col·legi de Gandia i que coneixia bé el País Valencià, 
aporta el testimoni d'un científic iHustrat de l'època sobre l'afició que sentien 
els valencians per aquesta menja delicada. Aquest religiós lloa els que es cria
ven a la muntanya del Montgrí: 

· "El Dr. Laguna dize que en el reyno de Valencia se comen mas caracoles 
que en todo el mundo. Ahora no comeran tantos como en su tiempo, por lo 
menos en los casi cuatro años que he vivido en aquet reyno .. . En Torroella de 
Mongrí, villa del Empordan, se crían unos caracoles cuatro o cinco vezes mayo
res que los regulares; son mas sabrosos y menos dañosos que en otros lugares, 
quiza por alimentarse de flor de romero. Conviene que con el fuego se les haga 
arrojar todo el licor glutinosa para que no dañen."~ 

A la novel·la Solitud,4 de Víctor Català, hi llegim algunes descripcions de les 
èpiques menjades de cargols que la Mila fa en companyia del pastor i de l'À
nima. Alguns crítics literaris de formació freudiana sostenen que els cargols 
tenen aquí un valor simbòlic, i que tradueixen un dels molts trasbalsos que 
sofreix aquella dona: 

"Mentris l'ermitana me deixi el morter per a fer una cuierada d'alioli -per
què sense oli o pebre els caragols valen pas una escopinyada de penjat." 

L'historiador i escriptor costumista Miquel Torroella Plaja, en l'article 
"Cargols", esmentat a la bibliografia, explica que al Baix Empordà anar a bus
car cargols era un modus vivendi per a dones i criatures que s'havien de gua
nyar un sobresou. Com ha passat amb molts altres queviures, els cargols, que 
abans no es cotitzaven gaire i que eren una menja de pobres, ara s'han con
vertit en un àpat de luxe. A principi de segle la gent encara distingia cinc clas
ses de cargols: "bohuer (bover), boca-fort, joanets, boca-molls i monjas." Els 
més estimats eren el bover i el boca-fort. A Palafrugell, la tarapalla, nom col-lec
tiu donat als obrers tapers, els cuinaven rostits sobre una base de palla de mes-

3.- Mateu AYMERICH, S. I. (1715-1799) i la ser;a "Historia Geogrdfica y Natural de Cataluña ", seguit 

de la transcripció de/volum dedicat al Regne Animal segons el manuscrit del Palau Reial de Madrid, 
Barcelona. A cura de josep !GLÉSIES. Quaderns de Geografia, li , Barcelona, 1949, pàg. 282. 
4.- Edició a cura de Núria Nardi, Edicions 62, Barcelona, 1990, pàg. 119. 
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tall de tres dits de gruix. Després se'ls menjaven amanits amb una bona vina
greta feta amb sal, pebre, òli i vinagre. Aquest plat també es donava una vega
da acabada la feina de segar i batre. 

Del Sant Feliu ganxó tenim el testimoni d'una fontada celebrada durant l'a
bril de 1921. Com que aquest és un país devorador d'arròs, no hi podia man
car d'entrant aquest plat tan emblemàtic. De segon es va servir un estofat de 
xai amb cargols -un plat que avui és poc usual- al costat d'altres desmesu
res culinàries: 

"Un suculent arroç que hauria envejat un valencià fou el nostre entrant, 
seguit d'un estofat de xai amb cargols que feia llepar-se els dits; un magnífic i 
savorós suquet de peix va acompanyar-ho per a acavar amb un rostit de cuixes 
i espatlles de xai amb una gran platada d'enciam, àpit, raves i unes quantes oli
vetes. Menú que malgrat ser tan complert barrotàrem tranquilament."5 

Un escriptor i publicista olotí, Enric Mut i Remola,6 en un llibret que tracta 
de la vida quotidiana a Olot a començament de segle, ens explica com els men
javen a casa seva: 

"A casa els tenien un parell de dies en un cistell tapat, i se'ls alimentava amb 
segó ... Es cuinaven a la llauna o bullits, acompanyats amb allioli. També amb 
salsa de tomàquet i trossos de cansalada." 

Juan Altarniras, en el Nuevo arte de cocina, ens ofereix aquesta recepta de 
cargols fregits amb ceba, i acompanyats d'un allioli molt pastós. Una fórmula 
semblant, Un plat de cargols, la podem llegir en el manual de Fra Sever d 'Olot, 
Llibre de l'art de Quynar (1787).7 En aquest cas, la picada que acompanya els 
cargols -feta amb ceba, pa torrat i estovat amb vinagre, pinyons, all, pebre, 
julivert i menta- es tira a la cassola, i no es deixa al costat del plat, com pre
dica Altarniras. Aquest frare caputxí diu qué els cargols són una menja de "mari
ner y de gent de trago y pipa." 

Caracoles 
"Después de remojados, los lavaras con un puñado de sal, les daras dos, o 

tres aguas, los pondras a cocer, espúmalos, los echaras sal, tornillo, laurel en 
hojas, un manojo de orégano; y cuando estuvieren cocidos, escúrrelos bien. 
Freinis cebolla, los echaras en la sartén en que se frían: son muy gustosos¡ y 
para que sepan mejor, haras un ajo de este modo. Tornaras un pedazo de pan, 
lo remojaras en agua, y vinagre; machacaras unos ajos en el mortero con un 
poco de pirnienta, sal, luego lo exprirniras, pondras un poca de perejil, hierba
buena, lo picaras toda en dicho mortero, echaras yemas a proporción, tomaras 

5.- PROLLONGAT, "L'Avi Munê" de Sant Feliu de Guíxols, 30-4-1921, núm. 156. 
6.- Sociologia urbana. Olot, els anys vint i trenta, Edicions El Bassegoda, Olot, 1991, pàg. 84. 
7.- Edicions del Palau de Peralada, 1982, pàgs. 59-60. 
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una aceitera de pico, y podras echar aceite poco a poco, y revolviendo a una 
mano, sin cesar, hasta que quede como engrudo, y que sepa a sal. De este ajo 
pondnis al borde del plata de los caracoles, si hubieres de hacer muchos pla
tos; y advierto que no es bueno este guisada para aguados, porgue con agua 
no son de provecho." 

Transcric també una altra recepta dels Avisos, y instruccions... de la 
Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona, que com veurem té molts punts de 
contacte amb la d'Altamiras: 

Per courer caragols 
"Pendràs los caragols, y los renteràs ab moltas aiguas, luego los posaràs en 

un parol ab bastanta aigua, y que estigan ben amplas, que pugan gambejar bé. 
Luego los posaràs al foch , a que se vaja escalfant la aigua, y fins que donia dos 
bulls, a la qual los caragols quedaran morts, y quasi mitg fora de la closca. 
Luego los colaràs y los rentaràs ab sal, y moltas aiguadas, y los tornaràs a posar 
al foch ab sal, y aigua, que doniam dos o tres bulls a que acabian de pendrer 
la verdina, y luego escorra'ls bé de l'aigua, y sufragiràs un poch de seba ben 
manuda ab bon oli, y en ser sufragida, hi tiraràs los cargols a que se sufreges
ca tot molt bé, y luego posals dins de una olla amb aigua calenta y sal, y fes
los bulir tres o quatra horas, y al últim picaràs ab lo morter algo de julivert, 
menta y algun gra de all, y rosegonet de pa com qui fa salsa de julivert hi o 
dexataràs ab lo mateix caldo dels caragols, y tira-u dins la olla, i posa-i de totas 
espècias, y algo de funoll y farigola, y si lo such clareja, frageix algo de farina, 
y tira-li, y quant los vulgas abocar per anar a taula los hi tiraràs algo de agra, y 
són bons; los capons per a mi." 

Quan el cargol treu bava 
En el cançoner hispànic són nombroses les referències als cargols com a 

símbols fàHics. Com ja hem dit a la novel·la de Víctor Català Solitud, els car
gols, a més de ser objecte d'un gran menjada, buits o plens són símbol del desig 
sexual. Llegim aquest poema extret del Cançoner d 'Olot, de mitjan segle XVII. 

De una vez que la tacanya 
"De una vez que la tacanya 
los caragoles provó 
tal gusto mayor le dió 
que por el se desentrenyó 
que con inquietud stranya 
muchas vezes repite 
que no hay gusto que le quite 
y pídelos cada día .. . 

Coblas 
Si ells viese quando striba 
en un concha el caragol 
y saca adobado al sol 
los cuernos y frente altiva 
y pídelos cada día ... " 
(Cançoner d 'Olot). 
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AIGUARDENTS. 
U CORS J RAT AFlATS I 

"Aiguardent i vi, borratxo fi. " 

ELS AJGUARDENTS, "AJGUA DE LA VIDA" , SÓN BEGUDES QUE S'OBTENEN PER DESTIL·I.ACIÓ, 

la majoria a partir del vi. Hom atribueix la seva coneixença a Occident al bons 
oficis d'Arnau de Vilanova, de qui es diu que fou el primer que obtingué alco
hol a partir de la destiHació. A l'època medieval, els aiguardents i els licors 
dolços eren patrimoni de les abadies i dels convents. Una de les primeres notes 
històriques sobre el consum de l'aiguardent a casa nostra ens la dóna l'erudit i 

1.- Cuina Popular. Fórmules de ratafia, "Arxiu de Tradicions Populars", III, 1928, pàg. 171. La majo
ria provenen de Ripoll i van ser trameses per Núria Roquer de Vilarrasa. De resultas del Real Decreto 
expedido en 15 defebrero última, por el qual tuvo a bien SM. suprimir. .. el estando de aguardientes y 
rosolis. Madrid; s/ n., 1809, 1 full. [Circular sobre la liberalització del comerç de vins i aiguardents, 
AHCG). Josep F. LÓPEZ BONET, Vindicació de les virtuts de l'aiguardent (1642-1643), "Esrudis 
Baleàrics", 20, 1986, pàgs. 37-47. Carlos MARlÍNEZ SHAW, !A fabricació de l 'ai8uardent, "L'Avenç", 32, 
1980, pàgs. 722-728. V. MINERVINI, "Las virruts de l'aygua ardent", dins Literature, Culture a nd Society 
oftbe Middle Ages. Studies in Honour of Ferran Valls i Taberner, XIV, Barcelona, 1989, pàgs. 2719-2734. 
Pep PALAU, L'bora del vermut, "Descobrir Catalunya", 3, juliol-agost de 1997, pàgs. 47-55. [ratafia 
d'Olot i de Sant Quirze). Joaquim PUIGVERT, Aiguardents i ratafres, "Tosquija", Vilobí d'Onyar, núm. 
39, 1996, pàg. 22. Uuís RIPOLL, Herbes i remeis casolans, Caixa d'Estalvis de Catalunya, Barcelona 1985. 
[Licors casolans, pàgs. 81-105). Salvador]. ROVIRA I GÓMEZ, "Els aiguardents del camp de Tarragona 
a la segona meitat del segle XVIII", Primer Congrés d 'Història Moderna, Diputació de Barcelona, vol. 
1, 1984, pàgs. 305-320. Jacint VERDAGUER, Rondalles, Editorial Selecta, Barcelona, 1974, pàgs. 1431-
1432 [Uegenda sobre la ratafia). 
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historiador vigatà Josep Gudiol. A principi del segle XIV tenim notícies que un 
cirurgià de Barcelona, Mateu Suria, va rebre, el 1322, 106 sous i quatre diners 
per l'aiguardent fet pel bisbe de Vic: "aqua ardent quam ego fed ad opus dicti 
dui episcopi vicens. "2 

Pel que he llegit, durant l'Antic Règim, bona part de la transformació del vi 
en aiguardent obeïa a la manca de transport. Com que el vi no es podia expor
tar en condicions, ni es conservava eternament, les zones de l'interior el des
til·laven per a consum local. Aquest vi alambinat, que d'aquesta manera tenia 
més vida, es barrejava amb espècies, herbes i conservants fins adquirir un gust 
peculiar que el feia doblement estimat. Els alambins casolans, anomenats "olles 
o facines", i els vasos de destiHar eren en aquelles èpoques molt populars a 
Catalunya. Fra Miquel Agustí, natural de la vila de Banyoles, al Llibre dels secrets 
d'agricultura, casa tústica i pastoril (Barcelona, 1617) dedica un Discurs breu 
de la destilació de les aygues,3 que és molt útil per conèixer l'art de la destiHació 
d'aigües per a fms terapèutics, però també en el cas d'escorces d'arbre, flors, 
fruites, arrels, mel, orina, perfums, vinagres i licors. Els gravats que conté el lli
bre són d'un gran valor per conèixer el funcionament d'aquests tipus d'indús
tries. Més endavant, la creixent demanda de begudes alcohòliques, a comença
ment dels temps moderns, obligà a una gran producció d'aiguardent. És sobre
tot a la Catalunya setcentista on aquest negoci pren molta volada, especialment 
a les comarques tarragonines. Els ports del litoral n'exporten milers de càrre
gues i arroves als països d'Europa i Amèrica. 

És molt nombrosa la documentació que testimonia la presència de l'aiguar
dent entre les classes catalanes dels segles XVII i XVIII, beguda que es pren en 
temps de lleure, per "matar el cuc" o com a pagament per un treball. Quan el 
funcionari Francisco de Zamora visita Cadaqués apunta que en el poble "hay dos 
fabricas de aguardiente y prensa de aceite, y seis tejedores. "• Ja el 1865, Pedro 
Martínez Quintanilla, que era cap d'estadística del Govern Central a la província 
de Girona, anota en el seu llibre -que encara és profitós en molts aspectes-
que d'aiguardent "existen en la provincia 25 fabricas, 5 de elias en Figueras y las 
restantes en distintos pueblos; las mas sólo trabajan temporalmente, segun los 
precios del vino."5 Encara al segle passat a Ripoll es bevia un "aiguardent de 
matapagesos", dit així perquè era molt fort . A Cassà de la Selva6 ~a funcionar gai
rebé durant cinquanta anys la fàbrica de licors Duran (1920-1970), que entre 

2.-]. GUDIOL, Aygardent, "Catalana", 8, 26-5-1918, pàg. 198. 
3.- Fols. 115v i ss. "Com convé destiHar les herbas, escorçes, flors, fruyres, y raels en particular"( fols. 

124-125 ). "Modo de destiHar licors" (fol. 125). 
4.- Diario de los vfajes bechos en Cataluña. A cura de R. BOIXAREU, Curial, Barcelona, 1973, pàg. 351. 
5.- La província de Gerona. Datos estadísticos, Girona, 1865, pàg. 314. 
6.- Enric BAGUÉ VILA, El Cassà de tavernes, cafès i casinos, "Plecs". Arxiu Muncipal de Cassà de la 
Selva, núm. 3, 1993. Íd., El Palafrugell popular, Quaderns de Palafrugell , 1995. 
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altres productes elaborava )'"Anís refmado de la Selva", el "Brandy Gran Lord", 
"Aromas de la Selva", "Ron viejo Becada", el "Ron]ennina", ratafies, conyacs, etc. 

En uns comptes particulars7 del segle XVII, hem llegit aquestes notes sobre 
el consum d'aiguardent entre uns amics: 

1667. "Diume(n]ga de juliol en Pere Aliveras y o bag[u]érem çis diners de 
augardent ... 6 d. 

Ítem una liura de augardent que an Joan Baso me donà. 
Ítem sis diners de augardent que an Parere y o haguérem." 
A més de trobar-lo referendat en llibres de tarifes i taxes de preus,8 surt con

signat en els arrendaments de gavelles de tavernes i botigues de queviures de 
molts ajuntaments. Vegem-ho en aquesta ordenació de la vila de Ridaura: 

"Tothom qui vulla dir y entender en arrendar las gabellas de la present vila 
de Ridaura per temps y espay de un any la imposició de poder vendrer oli, 
bacallà y demés pesca salada, arrós, vinagra, ayguardent, y tota manera de 
espècies, suera, malvazia y paper de escriurer y demés casas tocants a dita 
Gabella."9 

Hi ha també aquest altre apunt comptable provinent del Llibre de Clavari 
de l'Arxiu Històric de Palafrugell10

: 

"Me fas càrrega de aver cobrat lo dia 22 fabrer 1759 vint-y-sis lliures tres 
sous y deu diners los quals me ha disposat Torroella Sabater per la venda 
menor ha fet del ayguardent des de 10 fabrer 1759 fis al 20 fabrer 1759, per 
com ta de la vila." 

Altres begudes aromàtiques, com el rosolis, 11 l'anís, 12 les ginebres, ratafies, 
els roms, 13 els famosos roquills, remenets i cremats de Palafrugell, moscatells, 
malvasies, 14 misteles negroses com tinta, vins de missa o els licors dolços cata-

7.- AMG, IV. S, Uigall 9, s/f. 
8.- Noves ordinacions y crides fetes ... per la bona exacció dels drets del General, y bolla per lo trieni 
de 1701 (AHCG, fons Pella i Forgas, IV-20). • Ayguardent comuna, valia càrrega nou lliures." Hi havia 
també a la venda altres classes d'alcohol, segons el grau de refinament: "l'aiguardent fma, l'aiguardent 
ques refma, l'aiguardent més refma", etc. El de més qualitat anava a quaranta-quatre lliures la càrrega. 
9.- Joan PAGÉS PONS, La vila de Ridaura en els segles XVII I XVlll, "Patronat d'Estudis Històrics d'Olot 
i Comarca, Annals 1984-1985", Olot, 1987, pàg. 196. 
10.- Secció 1.3.2.5 (1758-1763). 
11.- Del rosolis, aquest licor fet amb aiguardent, sucre i un ingredient olorós, he trobat una referèn
cia en un dinar que el 1779 el baró de Maldà va efectuar a la festa de sant Ramiri de Sant Feliu de 
Llobregat: "Vins en las postras, de garnatxa, rasolis de ratafia y cañella." (Miscel-lània de viatges i fes
tes majors. A cura de Margarita ARITZETA, Barcino, Barcelona, 1994, pàg. 240). 
12.- 1-11-1866. "Pagado por un mallal y un porrón anisado comprado en Palafrugell a 9 ptas ... 38, 70 
ptas. 16-11-1866. Por tres mallales anisado comprados en Palafrugell a 9 ptas." (Arxiu Municipal de 
Begur, übro auslliar de caja de Pi hennanos de Bagur comenzado en lg mayo 1866). 
13.- En una topografia mèdica de Viladrau, redactada el 1915 pel metge Ariet i Barbeñs, llegim la rela
ció de les begudes alcohòliques més usuals en aquesta vila: "hi ha l'aiguardent, el rom, el conyac i altres 
licors espirituosos que amb diferents noms s'han introduït, per a enverinar més elegantment el cos humà. " 
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!ans, configuren un altre apartat de la sociabilitat a casa nostra. Eeren begudes 
de taverna, cafès i casinos molt freqüents en els ambients populars de la indús
tria surotapera del Baix i Alt Empordà. En aquests cafès hom jugava a cartes, 
llegia els diaris, i es feien reunions de colles i penyes de tots colors. En un lli
bre mecanografiat que hem llegit de l'escriptor palafrugellenc Bepes, 
Palafrugell parada i fonda, 15 s'explica com aquells cafès i societats obsequiaven 
la gent que n'era soci amb unes ampolletes de licor individual anomenades 
"ampolles de canya", amb les quals els socis del Fraternal preparaven els 
roquills, remenets i cremats, abans que la guerra del 14, i després la del 36 al 
39, ho engeguessin tot al carall, i s'acabés la franquícia. Com que els cafès enca
ra es feien de barretina, es reforçaven amb una mica de licor. Els cremats també 
es feien després de dinar, barrejats amb el cafè: 

"Canya de grau, que crema perfumada 
amb la llimona i el sucre de terrós 
i un canó de canyella delicada 
abans de fer-hi el pes cafè de cos." 

Molts d'aquests licors i vins generosos, que són signe d'hospitalitat, no és 
estrany de trobar-los en les proses i poemes de celebracions, aplecs i festes 
majors. A la novel·la de Víctor Català Solitud, el vi i l'aiguardent no podien fal
tar en la festa de sant Ponç: "Venedors de rosquilles i caramels, de confits, vi 
blanc i aiguardent, d'avellanes i pinyons torrats ... "16 Un altre noveHísta empor
danès, Josep Pous i Pagès, autor de la celebèrrima La vida i mort de jordi 
Fraginals, 17 també ens obsequia amb la descripció d'una festa major on corre a 
dojo el vi ranci i la garnatxa 18 melosa: "ara les enormes garrafes de vi ranci i de 
garnatxa, ara les llepolies del refresc i de les postres ... " Per Setmana Santa, hom 
acompanya els bunyols amb una dolça garnatxa d'ambre cristal-lí. 

Un vi per a malalts de l'hospital de Sant Feliu de Guíxols 
A la contracoberta de la Llibreta del diari del Sant Hospital de 1831 hi ha 

transcrita la Recepta per vi amarch, un quinat que es donava als malalts perquè 
-recuperessin forces. També s'emprava com a estomacal. Per a 12 porrons a pro-

14.- 1659. "Ítem, a 9 de abril tinch donat a Nicolau Magí dotze sous per la malvasia begueren a l'hos
pital lo dia del acaptiri, 12 diners." (AHSFG, Uibre de inventaris y comptes del Hospital, núm. 2.) 
15.- Arxiu Històric de Palafrugell, pàgs. 108-109. 
16.- Edició a cura de Nuri NARD!, Edicions 62, Barcelona, 1990, pàg.156. 
17.- Molc, Barcelona, 1979, pàg. 58. 
18.- El baró de Maldà, a les postres d'un dinar celebrat el 1782, en la festa de sant Mateu a Esplugues, 
lloa, entre altres requisits que va provar, " ... y del que hi cantan els àngels, que s'entén la granatxa o 
malvesia." (Miscel-/ània de viatges i festes majors. A cura de Margarita ARITZETA, Barcino, Barcelona, 
1994, pàg. 371). 
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porció del vi s'hi posaven les herbes i ingredients següents: "galls o camelites, 
escorça de taronja agre, quina, donsell, a, fulles de presseguer, aloe sicutri, 
bibarbro i jansiana." Més endavant hi llegim: "se matxaca tot bé y se posa en 
una ampolla, la cual se posa dins un paro! de aygua freda y se posa al foch 
perque se calenti a poch a poch". 

Aquest vi de "pahí" també surt consignat en un altre apunt de la Llista del 
Diari de la manutenció dels pobres del Sant Hospital de esta vila comensant al 
prime a ja ne de 1846. Uegim en el darrer foli: "Dia 7 setembre donar a Maria 
Rosa una garrafa de tres sitras de vi de pahí o garnatxa per los malalts com los 
convinguia .. " 

Les ratafies19 

Amb el nom de ratafies coneixem aquests licors alcohòlics que s'assaborei
xen amb fruits i herbes, i que la veu popular fa derivar de la llegenda recolli
da per Jacint Verdaguer. La famosa rata fiat és ben segur un licor de pro
cedència americana, importat de les Antilles Franceses. A mi m'agraden aquests 
ratafiats que a contrallum mostren una iridiscència, s'espesseixen a la llengua, 
tenen una densitat i consistència de caobes.20 En un llibre de mitjan segle XIX, 
Secretos raros de artes y ojicios, trobem diverses preparacions de ratafies fetes 
amb mel en lloc de sucre: 

"Hecha según arte la infusión de las materias que hacen la base de las rata
fias, como son las de huesos de albaricoques, de flor de naranja, etc., se pon
dca la almíbar e la proporción de una libra de esta [rniell por quartillo y medio 
de aguardiente. Estos licores, pasados por un papel de estraza, quedan tan lim
pios y tan buenos como si se hubiesen hecho con azúcar."21 

19.- Joan SERRA, la ratajta (de les receptes de l'àvia), "Revista de Palafrugell", juny de 1977, any XVI, 

núm. 184-185, pàgs. 13-15. 
20.- Em plau copiar tres fórmules casolanes per preparar la ratafia, cedides per uns particulars. Són 
recoUides entre 1993 i 1996, i provenen de l'àrea del Gironès i del Pla de l'Estany: 
1. Esperit 1850 ml (25, 2%), sucre 2.250 g (30, 6%), aigua 3.250 ml (44, 2%). Marialluïsa, camamilla, 

til ·la, poliol, farigola , romaní, marduix, menta, calaminta, espígol, fonoll, matafaluga, celiandre, sàl
via, alfàbrega, anís estrellat, fulles de noguer, llorer, eucaliptus, taronger, farigoleta, orenga, sajolida, 
pela de taronja, canyella, nou moscada, jamaica, pi, xiprer, ginebró, gingebre, claus, nous verdes. 

2. Marialluïsa, camamilla, til·la, poliol, farigola, romaní, tarongina, menta de la sopa, menta de caramel, 
menta de consol, menta de la reina, calaminta, espígol, fonoll, matafaluga, celiandre, sàlvia, alfà
brega, anís estrellat, fulles de noguer, donzell, milgranes, llorer, eucaliptus, taronger, farigoleta , oren
ga, marduix, pela de taronja, pela de llimona, canyella, nou moscada, jamaica, un gra de pebre 
blanc, xiprer, pi, fruit de ginebró, herba del traïdor, herba flor blava, herba prima, camamilla de mun
tanya, gingebre, nous verdes. 

3. Camam(lla, marialluïsa, frígola , eucaliptus, poliol, romaní, fonoll , consol, plantatge, fulla rodona, 
tarongina, malves, fulles de cirera, fulles d'anou, orenga, ruda, matafaluga, cafè, pela de taronja, pela 
de llimona, nous verdes, pinya verda, llor. Cada quatre litres d 'anís, 1 quilo de sucre. 

21.- Tomo IX. Madrid, Imprenta de Víllapando, 1807, pàg. 155. 
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Reprodueixo també unes receptes que sota l'epígraf d'Economía Doméstica 
van sortir publicades en un lloc tan inversemblant com és el "Boletín Oficial de 
la Provincia de Gerona" de l'any 1842. 

Vino de guindas22 

"Tómese una porción de guindas que se quiera, estrújeselas en un lebrillo 
o basija, cuélese después el caldo o zumo, y échesele la cantidad de azúcar sufi
ciente para darle el dulce a medida del paladar o gusto del sugeto. Vuélvese a 
colar, y puesto en redomas, déjese 15 días à la sombra, y de noche al sereno, 
tapandolo bien hasta que quede sentado y clarificado." 

Ucor de guindas 
"Tomése una arroba de guindas; quíteseles el hueso con navaja o palito para 

que queden como enteras, y después échense en aguardiente, de modo que las 
tape. Póngase así al sol por el tiempo de 15 días: pasados éstos, se sacan y estru
jan en el mismo aguardiente, se !e echa el líquido azúcar al gusto, se deja sen
tar y clarificar, y después se secanta en redomas, que se taparan bien." 

Ratafia de nueces23 

"Se recojen bien las nueces que hayan de emplearse, de modo que sean 
tiernas y la cascara no se haya endurecido mucho, y que no tengan ninguna 
mancha o lacra, cogiéndolas a mano para que no se lastimen, y procurando que 
esta operación se ejecute en tiempo muy seco. Luego se enjugan con un paño, 
y quitando los cabos o manguitos que no se hayan desprendido al tiempo de 
cojerlas, se echan con su cascara verde en un almirez de piedra y se majan 
hasta que se haga de elias una especie de pasta. Se pone esta en una vasija de 
barro, y sobre ella el aguardiente mejor que se encuentre, en proporción de dos 
cuartillos por cada diez nueces; tapase bien con pergamino y un paño en 
muchos dobles, y se deja en este estado de infusión por espado de dos meses. 

Pasado este tiempo, se cuela todo tres veces consecutivas por un lienzo 
blanco, cambiandolo en cada una. Se añaden 4 onzas de azúcar por cada cuar
tillo de licor, y se vuelve al cantara, que se habci limpiado bien antes de relle
narlo. Se tapa como antes, y se deja en infusión por otro mes, pasado el cua! se 
cuela de nuevo, y bien clarificada la ratafia, se pone en botellas para guardaria. 

Si se le quiere dar un color hermoso, se machaca con las nueces un puña
do de amapolas por cada dos cuartillos de aguardiente, o lo que es lo mismo, 
por cada diez nueces." 

22.- BOP núm. 15 de 3-2-1842, pàg. 62. 
23.- BOP núm. 19 de 12-2-1842, pàg. 77. 
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LITERATURA CULINÀRIA CAT ALANA 
DELS ORÍGENS FINS A JOSEP PLA 

555 

"LA TAULA ÉS TOT UN MÓN, LA TAULA ÉS EL MÓN." 

ACHillE CAsnGUONE 

EL MENORIT GIRONÍ FRANCESC EIXIMENIS, AL DoTZE DEL CRESTIÀ, 1 AFIRMAVA QUE "GRAN 

senyal de gelosia és volenter parlar de menjar, com la llengua sia gran judici de 
les cogitacions del cor." Tot i les seves objeccions morals, m'atreveixo a des
criure, encara que d'una manera sempre provisional, la parceHa literària de la 
història de la cuina catalana que va dels orígens fins a Josep Pla, i que ens infor
ma de la història escrita d'aquests plaers de boca. 

Ultra els més acreditats, no incloc en aquest inventari d'urgència els nombro
síssims receptaris de cuina que només reprodueixen fórmules i preparats sense cap 
referència històrica. Tampoc no vaig més enllà del llibre de Josep Pla El que hem 
menjat (1972), que constitueix un punt d'inflexió en aquests tipus d'estudis, enca-

. ra que la personalíssima manera d'escriure del seu autor el faci un manual atípic. 
A ben segur que el primer problema que cal afrontar a l'hora d'estudiar la 

literatura culinària2 catalana és el de la coneixença de les fonts impreses i 
manuscrites.3 No posseïm encara cap llibre que reuneixi d'una manera ordena-

1.- 11, 1. Col·legi Universitari de Girona, 1986, pàgs. 1.36-137. 
2.- Pel que fa a l'àmbit general europeu, vegeu el repertori d'obres, Du manuscrit à la table. Essais 
sur la cuisíne du moyen Age et répértoíre des manuscrits médievaux contenant des recettes culinaires. 
Sous la direction de Carole LAMBERT. Champion- Slatkine, Presses de I'Université de Montreal, 1992. 
3.- A les Actes publicades del Ir Col· loqui d 'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó (Institut 
d'Estudis Ilerdencs, 1995) podem llegir el treball d'Antoni RIERA i MELIS Anlea!dents i rerafons d'un 
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da el que sabem de la gastrografia catalana. Tot i les limitacions que he apun
tat, s'han fet en l'àmbit universitari i en el de divulgació algunes recerques molt 
destacables que no esgoten el tema, fràgil i perible, com ho és el menjar. D'aquí 
que encara, en el present treball, inventariï algunes obres inèdites, sobretot de 
rebosteria. Per vergonya de tots, un manuscrit de cuina catalana medieval molt 
important, conegut des de fa molts anys, el llibre d'Aparellar de menjar,• enca
ra resta inèdit. Tampoc no s'ha valorat convenientment la traducció catalana 
medieval d'un clàssic àrab, el tractat dels aliments d 'Avenzoar, el Kitab al
Agdiya,5 que en un altre país hauria estat ja motiu d'anàlisi i estudis diversos. 
La cuina i la rebosteria del Barroc reclamen també una interpretació global. La 
que es practica durant el segle XIX és potser la més desconeguda. 

Un altre tema és el de les referències alimentàries i culinàries que surten en 
monografies històriques, en obres locals, inventaris de notaris, en llibres litúrgics, 
en documents econòmics sobre abastaments i fiscalitat, en els registres de treso
reria, en els manuals d'acords de les nostres universitats, etc. Totes aquestes 
referències s'integren dins el marc general de l'alimentació, sempre sotmès a noves 
revisions i interpretacions, a través del qual coneixem com eren aquestes societats 
i llurs pràctiques alimentàries, que no podem reduir a un acte purament biològic. 

Ni que sigui d'una forma descriptiva i catalogràfica, passo a reconstruir cro
nològicament els fonaments de la bibliogràfia culinària catalana, que és la que 
he tingut en compte en l'elaboració d 'aquest treball, centrant-me sobretot en la 
de les comarques gironines, en la qual, com en molts altres llocs, s'hi barreja 
cuina de nobles, monàstica i de cases particulars. Penso que el lector mitjà, 
atent a la culinària catalana, agrairà aquesta aproximació en la qual descric, 
sumàriament, els principals libres de cuina, tractats d'agricultura, de literatura 
moral, dietètica , tractats de mercaderia, usos de taula, etc. 

En una segona bibliografia ressenyo els articles i les obres d 'abast més gene
ral, amb un repertori d'obres auxiliars prou conegudes. 

col·loqui d 'història de l'alimentació (pàgs. 7-20), veritable pedra de toc dels estudis d'alimentació cata
lana i hispana , amb una bibliografia molt generosa sobre el tema. Pel que fa a èpoques més recents, 
vegeu en aquest mateix volum els treballs de M. Mercè GRAS I CASANOVAS i M. ÀNGELS PÉREZ SAM
PER, Els receptaris de cuina a l 'època moderna (pàgs. 813-835). En l'àmbit hispànic, els treballs 
bibliogràfics de Maria Carmen SIMON PALMER, encara que deficitaris sobre el món de la cuina catala
na, permeten fer-nos una aproximació objectiva sobre el tema: Libros antiguos de cultura alimentaria 
(Siglo XJV-1900), Oiputación Provincial de Córdoba, 1994. Íd., Bibliografia de la gastronomía españo
la, Academia Nacional de Gastronomia - Ediciones Velazquez, Madrid, 1977. Vegeu un estudi modèlic 
de les fonts de la cuina mallorquina a Jaume BOVER, Receptaris de cuina balear, "Randa", 9, 
(Homenatge a Francesc de B. Moll], 1978, pàgs. 209-222. 
Jaume FÀBREGA, "Bibliografia comentada", dins el vol. 7 de La Cuina Catalana, vol. 7, Edicions l'Isard 
1997, pàg. 162-199. 
4.- Ms. 2112 de la Biblioteca de Catalunya. 
5.- Ms. 93 de la Biblioteca Nacional de París. 
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CATÀLEG GENERAL 

Segle XII 

- Constítutío Cibaria del bisbe de Lleida Guillem Pérez de Ravidats, con
sueta de 1168 on es reglamenta la distribució de queviures per als mem
bres de la canònica de la Seu de Lleída, d'obediència agustiniana.6 

-Líber Antidotarius (Antidotari Aurea Alexandrina i Antidotum), dos 
receptaris mèdics i de farmàcia amb moltes referències alimentàries del 
segle XII, provinents de l'Arxiu Capitular de Tortosa.7 

Segle XIII i XIV 

-Llibre del Sent Soví,8 de Pere Felip (segles XII-XIII) , avui perdut. En pos
seïm dos manuscrits, amb diferent redacció, que remeten a aquest arque
tipus que de moment donem per ignorat. La influència d'aquest llibre es 
pot resseguir en el de Bartolomeo de Sacchi, anomenat el Platina, De 
honestate, voluptae et valetudine (Venècia, 1475), escrit en llatí i tradun 
al francès el1474, en el qual hi ha, per exemple, una recepta de Perdius 
a la catalancf. En el pròleg de l'edició valenciana del Sent Soví es fa 
constar que l'obra havia estat dictada pel coc d'Eduard 11 (1307-1327), rei 

6.- Salvador CLARAMUNT, Dos aspectes de l'alimentació medieval: dels canonges a les "miserabiles 
personae" dins ASCM, 1988, pàgs. 167 i ss. 
7.- Anna Maria CARMONA I CORNET, Un tractat d 'aliments al segle XII d 'origen català de l'Arxiu 
Capitular de Tortosa, CHACA, vol. 11, pàgs. 839-843. 
8.- Libre de Sent Soví, a cura de Rudolf Grewe, Barcelona, Barcino, 1979. 
9.- Reprodueixo tres receptes Uatines del llibre De bonestate, de Platina, on comenta tres preparats 
catalans. Es prova així la influència del nostre Sent Soví sobre la cuina italiana. Els exemples provenen 
de la Història de la llengua catalana. 2. El segle XV. Edicions 62, Barcelona, 1996, pàg. 111: 
Mirause catellonicum. Catelani, gens quidem /aula et quae ingento ac corpore italicae solertiae baud 
multum dissimilis, habent obsonium quod mira use illi vocant (. .. ). Hoc nihil suavius cum Valischara 
meo edisse memini. 
Mig-raust català. Els catalans, que són gent molt distingida i brillant, i no gaire diferent en habilitat 
mental i corporal a la italiana, tenen un plat que anomenen mig-raust. (. .. ) Res de més saborós no 
recordo d'haver menjat amb el meu amic Valliscara. 
Patina catellontca in perdices. (. . .) Hoc cibo Gal/us no,ster frequenter vescitur, quamvis catellonicorum 
acerrimus sit hostis. Odit genus hominum, non patí nas. 
Plat català de perdius. (. .. ) El nostre amic Gallo s'adelita sovint amb aquest plat, per bé que ell és un 
enemic acèrrim dels catalans. Odia la gent catalana, no pas els seus guisats. 
Cibarium album catellonicum (. .. )Ad boc Galbes noster Rizonem et me saepius invitavit. Aderat et 
Tridento, qui se nil unquam lautius comisse asserit. · 
Menjar blanc català. (. .. ) El nostre ~ic Galbes ens convidava sovint a Rizo i a mi a menjar aquest 
plat. També hi concorria Tridente, el qual afl.fll1à no haver menjat mai res de més exquisit. 
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d'Anglaterra. Sorprèn que un llibre de cuina mediterrània fos dictat per 
un cuiner d'una cultura tan allunyada de la nostra, encara que també ens 
sobta que no hi hagi cap referent de la cuina anglosaxona. Vegeu-ne l'e
dició a cura de L. Faraudo de Saint Germain al "Butlletí de la Real 
Acadèmia de Bones Lletres"(BRABLL), Barcelona, XXIV, 1951-1952, pàgs. 
5-71. N'hi ha també una edició crítica a cura de Rudolf Grewe, Barcino, 
Barcelona, 1977. 

- Libre de totes maneres de confits. Un tratado manual cuatrocentista de 
arte de dulcería. A cura de L. Faraudo de Saint Germain, "BRABLL", 
Barcelona, XIX, 1947, pàgs. 93-134. 

- Francesc Eiximenis, Terç del cristià, Ms. 91 de la BUB de 13 de juny de 
1389. Hi ha molts més manuscrits a l'Arxiu Capitular i a la BdC de 
Barcelona. Com usar bé de beure e menjar (edició a cura de Jorge]. E. 
Gracia, Curial, Barcelona, 1983) és un llibre de divulgació, de títol ficti
ci, el contingut del qual forma part del Terç, aquella obra enciclopèdica 
destinada a manual de moral cristiana. Sovint, però, el llibre és citat com 
una obra independent, talment com si Eiximenis fos autor d'un manual 
de cuina. 

- Llibre del ventre del monestir de Ripoll (XIV). Obra només coneguda de 
referència, esmentada sovint per molts estudiosos de la cuina catalana, 
com ara Néstor Lujan. A l'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic, entre els 
papers provinents de Ripoll recollits pel monjo Roc d'Olzinelles (1784-
1835), arxiver del monestir, hi ha un llibre de delmes amb aquest títol, 
escrit amb una lletra més moderna. En El arte de corner, una història 
de la cuina universal que el 1983 Néstor Lujan publicava a La 
Vanguardia com a suplement dominical del diari, hi podem llegir 
aquest paràgraf: "Si, como esperamos, Rudolf Grewe emprende la edi
ción crítica de 'Le llibre del Ventre' , manuscrita del monasterio de 
Ripoll, tendremos suficientes textos para conocer la cocina medieval 
catalana a fondo. " (pàg. 78). 

- Pretiosa sive Capubrevium monasterií castri cardonensis, transcrita per 
Joan Serra Vilaró, "EUC", VIII, 1914. Costumari de 1301 del monestir de 
Sant Vicenç de Cardona que fixa l'alimentació dels càrrecs canonicals. 
Ha estat estudiat per Montserrat Casas i Nadal a Història de Cardona. La 
canònica de Sant Vicenç de Cardona a l'Edat Mitjana, Patronat 
Municipal de Museus de Cardona, 1992. 

- Una versió .catalana del 'Libre de les herbes' de Macer, a cura de Uuís Faraudo 
de Saint Germain, "Estudis Romànics", 5, 1955-56, 11959], pàgs. 1-54. 

- Próspero de Bofarull, Procesos de las Antiguas cortes y parlamentos de 
Cataluña, Aragón y Valencia, tomo V, Barcelona, 1850. [Ordinacions 
fetes per lo molt alt senyor en Pere Terç Rey d'Aragó sobre lo regiment 
de tots los officis de la sua cort.] 
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Segle XV 

- Libre de coc de la Canonja de Tarragona. Biblioteca del Seminari de 
Tarragona. Es tracta de la normativa que regula hàbits i costums d'a
questa canonja. Hi ha descrits molts plats sense recepta. El manual fou 
escrit per Guillem Clergue, majordom del paborde Guerau de Rocabertí, 
l'any 1331, encara que la còpia que ens ha arribat és del segle XV. 

- D'Aparellar de menjar, receptari de cuina del segle XV. Actualment és el 
ms. 2112 de la BdC. 

- Tractat de les viandes e dels beures. Ms. 1474 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, fols. 89-104v. Segle XV. 

- Enric de Villena, Arte cisaria. Arte de trinchar o cortar con cuchillo car
nes y demas viandaS-0 (1423). Enric d'Ar:¡gó (Castella 1400- Catalaiud 
1445) era el tercer fill de Ferran I de Catalunya-Aragó i d'Elionor 
d'Alburquerque. A I'Arte Cisaria dóna instruccions i consells a Sancho de 
Jarava, trinxador o tallador de carns i altres menges de la taula del rei. 
És un llibre molt interessant perquè ens explica com se servien les carns 
a la taula de reis i altres personatges de la cort. 

- Tractat de Mercaderia. Ms. 4 de la BUB. Any 1455. Prové de Joan Pons i de 
Uuís Pons d'kart. Es tracta d'una mena d'enciclopèdia informativa i didàcti
ca que servia d'ús als mercaders catalans de l'època, i que conté molta infor
mació de caràcter alimentari, sobre espècies, tarifes, pesos, la geografia d'on 
provenen els productes, etc. Fou editat per Miguel Gual Camarena, El pri
mer manual hispdnico de mercaderia, CISC, Barcelona, 1981. 

- Llibre de doctrina per a ben servir de tallar i de l 'art de coc, ço és, de qual
sevol manera de potatges y salses. Compost per lo diligent mestre Robert, 
coch del sereníssima senyor Don Fernando, rey de Nàpols, 11 datat de 
1477, encara que l'edició més antiga que ens ha arribat és la de 
Barcelona de 1520. Conté 223 receptes. Se'n coneixen cinc edicions cata
lanes entre 1520 i 1568, i set de castellanes impreses al llarg del segle 
XVI. El llibre és fruit dels lligams culturals entre la cuina catalana i la de 
Nàpols. Edició a cura de Veronika Leimgruber, Curial, Barcelona, 1977. 
Ens manca un estudi sobre les edicions catalanes del llibre. S'hauria de 
mirar si totes contenen el mateix nombre de receptes, quin ordre seguei
xen, qui en foren els impressors, etc. Sabem que el llibre fou escrit abans 
de 1520 perquè conté unes receptes amb prescripcions quaresmals que 
van ser modificades el 1491. 

10.- Prefacio y apéndice-glosario por Enrique DÍAZ-RETG, Selecciones Biblióf!las, Barcelona, 1948. 
!Exemplar a la Biblioteca del Palau de Peralada). 
11.- Mestre ROBERT, llibre de Coch, edició a cura de Veronika Leimgruber, Barcelona, 1982. 
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-El De re mstica. Tractat d 'agricultura (segles XV-XVI). Traducció catala
na medieval del Llibre o regla, o ensenyament de plantar o sembrar vin
yes. (Ms 754 de la BdC; 6437 del Fons Serrana Morales de l'Arxiu 
Municipal de València; esp. 291 de la BN de París). Són compilacions de 
la traducció de l'Agricultura de Pal·ladi. 

-Versió catalana del Kitab al-agdiya d'Avenzoar/2 un tractat de dietètica 
àrab. Codi miscel·lani de final del segle XV de la Biblioteca Nacional de 
París (ms. 93). 

Segle XVI 

- Diego GRANADO, Libra del arte de cozina: en el qual se contiene el 
modo de guisar de corner en qualquier tiempo, así de carne como de pes
cada para sanos y enfermos y convalecientes, assí de paste/es, tortas, sal
sas como tonservas a la usança española, italiana y tudesca de nuestros 
tiempos, por. .. Imp. Luís Sanchez, Madrid 1599. N'he vist un exemplar a 
la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, del qual deriva una edició lleida
tana de 1614. Granada, que és un bon coneixedor de la cuina italiana, 
plagia els llibres de Robert de Nola i de Bartolomé Scappi, l'Opera 
dell'arte del cucinare i també Arte Cisaria, d'Enric de Villena. 

Segle XVII 

- És de diferents gèneros de confitures, tant de mel com de sucre, y trach
tas de molts gèneros de drogues. 1602? Ms. 2810 de la Biblioteca de 
Catalunya. 

- Fra Miquel Agustí de Banyoles, anomenat el Prior, perquè ho era de l'or
de del Temple de la ciutat de Perpinyà, fou l'autor del Llibre dels secrets 
d'agricultura, casa rústica i pas tori/, Barcelona, E. Uiberós, 1617. Es trac
ta d'una recopilació de sabers de diferents autors antics, i d'altres extrets 
de la seva experiència, que dóna molta informació sobre el viure quoti
dià als masos i cases de pagès de l'època. Fins al segle XVIII es reedità 
moltes vegades en català i castellà. 

- Miguel de Baeza, Conexenças de les drogues continuades per a, b.c, d ., 
etc. Avisos de moltas maneras de drogas axí de llavant com de ponent y 
de midia, mix jorn y tramuntana, Jet per mi Melchior [?}Palau, droguer, 

12.- Expiración GARCIA SÀNCHEZ, "La traducción catalana medieval del Kitab al-Agdiya (Tratado de 
los alimentes) de Avenzoar", dins Actes I Col·loqui d 'Història de l'Alimentació a ff;¡ Corona d'Aragó. 
Edat Mitjana, Lleida, IEI, 1995, pàgs. 363-386. Walter METIMANN, Eine Obersetzung des 
"Kompendiums" von lbn Wafui u nd andere alkatalf;¡nische Texte üher die Landwírtschaft, "Romanisch.e 
Forschungen", Frankfurt am Main, 92, 1980, pàgs. 350-358. 
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tret de molts doctors. Los quatro líbros de la arte de la confiteria, com
puestos por Míguel de Baeza, vez ino y naural de la imperial siudad de 
Toledo. Ms. 62 de la BUB, de principi del segle XVII. 

- Francisco Martínez Montiño o Motiño, Arte de cocina, pasteleria, vízco
cheria y conseroeria, Madrid, Luís Sanchez, 1611 , amb edicions estam
pades a València (1705) i Barcelona: 1754, 1763, 1790, començament del 
segle XIX, 1807, 1823, etc. [Exemplar a la Biblioteca del Seminari 
Conciliar de Girona]. 

-Llibre de cuina d 'Scala Dei. Fundació Francesc Blasi i Vallespinosa, 
Barcelona, 1963. 

-Francesc Corominas, Un receptari d 'adrogueria í confiteria del segle 
XVII A cura de Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana i Joan Boades, 
Ajuntament de Girona, 1994. 

- Llibre de drogues i confitures de Rafael Corominas. Segle XVII. Ms. 243 
de la Biblioteca Episcopal de Vic. 

Segle XVIII 

-]. B. Panyó, Memorias del Arte de Cocina y Pasteleria y confituras de joan 
Baptista Panyó, "AIEG", II, 1981, voL 25, pàgs. 419-448. Ms. propietat d'un 
particular. 

- Fra Sever d'Olot, Llibre de l'art de Quynar. Receptari de cuina capuxtina 
del segle XVIII, a cura de Jaume Barrachina i Lluís Bagunyà. Edicions del 
Palau de Peralada, 1982. 

-Jaume Martí i Oliver, Receptari de cuina del segle XVIII. A cura de Joan 
Miralles i Francesca Cantallops. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
1989. Es tracta d'un llibre de cuina conventual d'un frare agustinià de 
Mallorca del qual tenim aquesta breu però saborosa semblança personal: 
" ... Molt instruït en cosa s de ventre y natural... Era hom o respectable y de 
garbo, de vida regular y retirada, y que no se entretenia en drogues. La 
sua cel·la era una espècie de megatsem ahont avia de tot, lo que fran
quejava ab molta facilidat perquè s'apreciava de fer un favor. Apenas hey 
hagué convite a Felanitx en son temps a què el P. Jaume Martí no acis
tís y no lo dispongués, perquè tenia mans y cap per tot."13 

- Juan Altamiras, Nuevo arte de Cocina, Gerona, Bro, 1745, 82, de la qual 
no es conserva cap exemplar. N'hi ha una reimpressió molt augmentada 
impresa també a Girona el 1770: Nuevo arte de cocína, añadido en esta 
última impresión. Sacado de la escue/a de la experiencia económica. Su 
autor ... Con licencia. 6 fols, 222 pàgs., 14 fols. 

13.- Joan MIRALLES I MONTSERRAT, Història i cultum popular, Publicadons de l'Abadia de 
Montserrat, Universitat de les Illes Balears, 1998, pàg. 145. 
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- Avisos y instruccions per lo principant cuyner. Segle XVIII . Editorial 
Akribos, Barcelona, 1988. Ms. de la Biblioteca del Seminari de Barcelona. 
És un receptari recollit per Francesc Orri, franciscà. 

- Fra Francesc Roger, Arle de Cuina. Llibre de cuina menorquina del segle 
XVIII Edició a cura d'Andreu Vidal Mascaró. Institut Menorquí d'Estudis, 
1993. 

-José Antonio Valcarcel, Agricultura general y gobierno de la casa de 
campo, Valencia, E. Dolz, 1765. 

- Tractat de diferents conftturas y drogues, S. XVIII. Ms. 875 de la BdC. 
- Tratado de diferentes curiosidades de ]oseph Fina, natural de la Vtlla de la 

Vesbal, año de 1736 Conté 22 folis en blanc + 42 folis manuscrits + 15 
folis en blanc. BPP. 

- Avisos e instrucció per lo principiant cuiner, compost per un home vingut 
de l'altre món. Tractat de cuina i rebosteria de Francesc Grabiach de 
Castelló d'Empúries (1723). Manuscrit de la Biblioteca del Seminari 
Conciliar de Girona. 

-[Tractat d'adrogueria i rebosteria]. Ms. núm. 134 de la Biblioteca del 
Seminari Conciliar de Girona. Segle XVIII. Pertanyia a un adroguer de 
Castelló d'Empúries. 

Segle XIX 

- Llibreta per algunas curiositats. Tratado de confiteria y pastelería. 
Receptaris de cuina i pastisseria del Seminari Conciliar de Girona 
(Ms.178). 

- Francesc del SS. Sacrament, Instrucció Breu per los Cuyners princians 
segons lo Estil dels Carmelitas Descalços. S. XIX. Ms. 55 de la BdC. 

-Família Balanzó de Barcelona. Guisados Bàrios. Quadern de 1831. 
Edicions de la Magrana, 1987. 

- Nuevos secretos de la Naturaleza divididos en doce tratados ... seguidos de 
un vocabulario castellano y catalan. Gerona, Imp. y Lib. de ]. Grasés, 
Editor, 1843. 

- [Receptes i remeis de què usava el Sr. joaquim Bahí de La Pera]. Còpia 
manuscrita de la primera meitat del segle XIX de l'AHAG, IV.S ., lligallll , 
núm. 72. 

- [Receptari de cuina del monestir de Banyoles]. Segle XIX. Arxiu de la 
Cúria Fumada de Vic. Adaptació de l'obra de Juan Altamiras Nuevo arle 
de cocina. 

- Felip Cirera, Cuina vigatana del segle XIX. Avisos o sian reg/as senzillas 
a un principiant cuyner o cuynera ... per Felip Cirera, Vic, 1820?, 
Edicions Catalanes Comarcals. Fascímíl d 'una de Vic de 1894. 

- P.M.T.I. Nou manual de cuinar ab tota perfecció, o método de menjar bé 
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ab pochs diners: tret de una llarga esperiència, y dels millors autors que 
més estensament han tractat aquesta matèria; Conté tota clase de guisa
dos de carns, volateria. Escrit en las dos /lenguas catalana y castellana 
per PTM.l, Barcelona, Imp. Manuel Texero (s.a.1830?). 219 pàgs. 
Manual de cuinar amb tota perfecció. Edició de Lluís Ripoll , que imita 
aquesta primera per a Ja Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, 
Barcelona, 1977. 

- La cuynera catalana. Reg/as útils, faci/s, seguras y económícas per cuy
nar bé. Barcelona, 1880-1887, 4 quaderns en un volum. Fascímil a Alta 
Fulla, Barcelona, 1982. 

- Les receptes d'un confiter de Manresa del segle XIX Transcripció i estudi 
de Marc Torras, Dolors Font i Marta Gonzalez, Centre d'Estudis del 
Bages, Manresa, 1994. 

- La Cocinera moderna. Librito para aprender de guisar con toda regla y 
Umpieza . Contiene la explicación para hacer varias confíturas. 
Aumentada esta edición con la relación de los útiles mas indispensables 
de una cocina. Barcelona, Imprenta de Llorens, Palma de Santa Catalina, 
núm. 6, 1871. 

- Cuyner, (Lo) dels desganats, o sian reg/as molt mínuciosas per lo més 
principal de la gastronomia, mediant las cuals, basta la persona més 
ignorant en lo art de cuynar pot apendrer sens mestre tot lo que més li 
importa saber. Barcelona, Llib. de Lluís Niubó 1875. 

- R. Codina Langliu, La escudella catalana, Barcelona, Lluís Tassa i Serra, 
1881. 

- Eladia M. Carpinell, Carmencita ó la buena cocinera, Barcelona, L. 
Tasso, 1899. 

Segle XX 

-josep Cunill de Bosch, La cuyna catalana, Barcelona, Llibreria de 
Francesc Puig, 1907. 

-josep Serra, Manual del cuiner, Barcelona, 1914. ["Aquest manual té en 
part forma socràtica, o sigui de preguntes i respostes, per a la més fàcil 
comprensió dels lectors. Conté: 1r. Del cuiner: sa personalitat social. 2n. 
Sos deures: advertències útils. 3r. Sos drets i avantatges. 4t. Els aprenents. 
Sè. Pervenir (sic) de la classe."] 

- Pedra Ballester, De re cibaria. Cocina, pasteleria, reposteria menorquí
nas, Maó, 1923. 

-josep Rondissoni, Classes de cuina popular. Curs 1924-1925, 1927-1928. 
Barcelona, s/i. [De la primera part (1924-1925) n'hi ha un exemplar a la 
Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona]. 

-La cuina catalana. Olot. Antiga Llibreria Sala, s/d. 1920-1930? 
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- Ferran Agulló, Llibre de la cuina catalana, Barcelona, E. Puig i Alfonso, 
1928. 

- M. Salvià, Art de ben menjar, Barcelona, Impremta La Renaixença, 1930. 
Sa. edició. En el preàmbul assenyala un llibre de cuina català del segle 
XV, de mestre Xolxim (sic). Els entrants en diuen 'estrepassades'. 
[Exemplar Biblioteca Pública de Girona]. 

- Ignasi Domènech i F. Martí, Cuina de Quaresma. Madrid, 1914. Reedició 
Altafulla, Barcelona, 1982. 

-Ignasi Domènech, Llaminadures, Tipografia Bonet, Barcelona, 1929 
- Ignasi Domènech, La teca, la veritable cuina casolana de Catalunya, 

Barcelona, Bonet de Quintilla i Cardona, Barcelona, 1936. 
-Josep Pla, Coses Vtstes, Editorial Diana, Barcelona, 1925 [Article sobre "la 

cuina catalana"]. 
-Josep Pla, Llagosta i pollastre (sobre la cuina catalana). Selecta, 

Barcelona, 1952. 
-Josep Pla, El que hem menjat, Edicions Destino, Barcelona. 1972. 

Apèndix 

En el decurs d'aquest treball, quan feia escorcolls per les biblioteques i 
arxius, he tingut ocasió de veure algunes obres de cuina francesa i d'altres con
trades que exemplifiquen el grau considerable d'influència que han tingut entre 
nosaltres tots aquests tractats. Entre aquestes obres destaco: 

Biblioteca Marià Vayreda d'Olot 
-La Cuisiníere bourgeoise suivie de l'office: à l'usage de tous ceux qui se 

mêlent de la dépense des maisons: contenant la maniere de disséquer, 
connoitre et servir toutes sortes de viandes. Derniere édition, augmentée 
de plusieurs ragouts des plus nouveaux et de différentes recettes pour 
les liqueurs. À Paris: chez les Libraires associés, 1788.- 360 pàgines. 
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Biblioteca Pública de Girona 
- Juan Altamiras, Nuevo arte de cocina. Gerona por Josep Bro, Impresor 

del Rey Nuestro Señor, en la calle de las Ballesterías, 1770, 82 , 222 pàg. , 
14 fols. 

- Rosalie Blanquet, Le livre de la ménagere, Paris, Theodore Lefèvre, s/d., 
336 pàgs. 

-Isabel Gallarda Àlvarez, La cocina .Tratado completíssimo del arte culi
nano, Madrid, S. Calleja, 1922, 2 vols. 

Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona 
- Le cuisinier Durand. Cuisine du Midi et du Nord. Huitième édition. 

Nimes, 1863. 

Biblioteca Fages de Climent de Figueres 
-Ignasi Domènech, Llaminadures, Tipografia Bonet, Barcelona s/d., 64 

pàgs. 
- La veritable cuisine de Famille par Tante Marle, A. Taride, editeur, París, 

sid., 480 pàgs. 

En el Catalogo general de los libros de fondo y de surtido de la Librería de 
Vicente Dorca (Gerona, Imprenta de Vicente Dorca, 1874) figuren els següents 
llibres de rebosteria i de vinicultura, que es venien en aquell establiment: 

- Manual del repostero doméstico, Por Blanca, 1 tomo, 10 ptas. 
- Tratado sobre el cultivo de la vid y elaboración de vinos. Por Chiarlone, 

1 tomo, 14 ptas. 
- Tratado de destilación con la teórlca de la fermentación y su aplicación 

a la practica. Por Vallais, 1 tomo, 14 ptas. 
- Tratado de vinos y su destilacíón. Por Roura, 1 tomo, 6 ptas. 
- Tratado de vínificación. Por Tablada, 1 tomo, 4 ptas. 

Biblioteca particular de Banyoles 
- L ~rt d 'accomoder les restes. Dédié aux petites fortunes par un gastrono

me émérlte, Paris, Librairie Hachette, 1882. 

Fundació josep Pla de Pala.frugeU 
- La cuyna mallorquina. CoUecció de receptes de cok, de cuynera, de pas

tissé, de rebosté, de licorista, de cafeté, de curandero y de doctó de Soley; 
que per la conveniència d 'aquelles persones que vulguen cuynar bé y 
barato y viure per menjar, publica un aficionat a menjar per viure. 
Sèptima edició. Tipografia deM. Nicolau. -Felanitx, 1934, 188 pàgs. 

- La cuisinière de la campagne et de la ville ou nouvelle cuisine économi
que. Paris, Librairie Audot, 1886. Soixante-quatrième édition, 701 pàgs. 



566---- ------ LES LITÚRGIES DEL MENJAR A LES TERRES GIRONINES 

ABREVIATURES I SIGLES 

ACA: Arxiu Corona d'Aragó 
ACCG: Arxiu Capitular de la Catedral de Girona 
ACMMB: Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, d'Arcadi 

Garcia iM. T. Ferrer, JEC, Barcelona, 1983. 
ACTA: Arxius Textos Catalans Antics 
ADPO: Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals 
AEV: Arxiu Episcopal de Vic 
AHAG: Arxiu Històric Ajuntament de Girona 
AHB: Arxiu Històric de Begur 
AHCG: Arxiu Històric Comarcal de Girona 
AHCLB: Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal 
AHP: Arxiu Històric de Palafrugell 
AHSF: Arxiu Històric de Sant Feliu de Guíxols 
AIEG: Annals de l'Institut d 'Estudis Gironins 
ASCM: Alimentació i societat a la Catalunya medieval. CISC, Barcelona, 

1988. 
AV: L'Avenç 
BRABLB: Boletín Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
BdC: Biblioteca de Catalunya 
BPP: Biblioteca del Palau de Peralada 
BSCG: Biblioteca del Seminari Conciliar de Girona 
BUB: Biblioteca Universitària de Barcelona 
CHACA Primer Col·loqui de la Història de l'Alimentació a la Corona 

d'Aragó, 2 vols., Institut d'Estudis Ilerdencs, lleida, 1995 
CUBdBM: Com usar bé de beure e menjar, de Francesc Eiximenis, Curial, 

Barcelona, 1983. 
EBE: Estudis del Baix Empordà 
EUC: Estudis Universitaris Catalans 
HLC: Història de la Literatura Catalana 
LdC: Libre de Coch 
ISS: Libre de Sent Soví 0324) 
MACSA: La mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris 

(segles V -XVIII). Institut d'Estudis Baleàrics, 1996 
RdG: Revista de Girona. 



fONTS I BIBLIOGRAFIA -------------------- 567 

BmUOGRAFIA 

La bibliografia que ofereixo no és exhaustiva. Recull només aquells manus
crits, articles i llibres sobre els quals he basat la meva recerca. Cada capítol del 
llibre conté, a peu de pàgina, la seva bibliografia particular. 

MANUALS DE CONSULTA 
- DCVB, Diccionari català, valencià, balear, d'Alcover-Moll, Mallorca, 

1930-1962. 
- DCEC, Diccionario critico etimológico de la lengua castellana, 4 vols, 

Madrid, 1954. 
- DECat, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de 

Joan Coromines, Curial , Barcelona, 1980-1988. 
- COLÓN, G. i SOBERANAS, A. ]. (1985): Panorama de la lexicografia 

catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 
- COVARRUBIAS, Sebastian de, Tesoro de la lengua castellana o española, 

Madrid, 1611. 

AGRICULTURA. ALIMENTACIÓ I SOCIETAT 
- AGUSTí, Miquel (1617), Llibre dels secrets d'Agricultura, Casa rústica i 

pastoril. Edició a cura de Uuís Argemí, Joaquim Garriga, Modest Prats, 
Albert Rossich i A. ]. Soberanas, Alta Fulla, Diputació de Girona, 1988. 

- CAMPS ARBOIX, Joaquim, Història de l'agricultura catalana, Barcelona, 
Taber, 1969. 

- CARRASCO i PONS, Sílvia, Antropologia i alimentació, Una proposta per 
a l'estudi de la cultura alimentària, Universitat Autònoma de Barcelona, 
1992. 

-CASTELLANO TRESSERRA, Anna, Pedralbes a l'Edat Mitjana. Història 
d'un monestir femení. [El règim alimentari, pàgs. 306-318), Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 1998. 

- CASTRO MARTINEZ, Teresa de, La alimentación en las crónicas caste
llanas bajomedievales, Universidad de Granada, 1996. 

-CRUZ CRUZ, Juan, Díetética medieval, La Val de Onsera, Huesca, 1997. 
- DD.AA. , Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, CISC, Bar-

celona, 1988. 
- DD.AA. Actes del I Col·loqui d 'Història de l'Alimentació a la Corona 

d'Aragó: Institut d 'Estudis Ilerdencs, 2 vols. , 1995. 
- DD.AA. La mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris 

(segles V-XV/11), Institut d'Estudis Baleàrics, 1996. 
- DURAN I SANPERE, Agustín, "Breve historia del pan en Barcelona", dins 

Divulgación Histórica", tom. IX, 1959, pàgs. 156-169. 
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-FÀBREGA, Jaume, L'hort gironí, "RdG", 172, 1995, pàgs. 103-106. 
- GARCíA MARSILLA, Juan Vicente, La alimentación en el medievalismo 

valenciana. Un tema marginada, "Anales de la Universidad de Alicante", 
8, 1990-1991, pàgs. 301-322. 

- LLONGARIU, Ramon, Un any a pagès, Uibres de Batet, Olot, 1995. 
-MARCET, Alícia; THIBAUT COMELADE, Eliana, Aspectes de l'Edat 

Mitjana a Catalunya Nord, CDACC, Perpinyà, 1993. 
- NUEVOS secretos de la naturaleza: divididos en doce tratados y notable

mente aumentados ... últimamente con ochenta y cuatro remedios en 
idioma catalan de los que usaba el célebre Bahí de la Pera: seguidos de 
un vocabulario castellano y catalan ... Gerona: Imprenta y Librería de ]. 
Grasés, editor, 1843, 268 pàgs. 

- RIERA, Sebastià, El mostassaf i el control del consum (s. XIII- XVIII), 
"L'Avenç", 60, 1983, pàgs. 389-393. 

- RIERA I SANS, Jaume, "La conflictivitat de l'alimentació dels jueus medie
vals", dins Alimentació i societat a la Catalunya medieval, Barcelona, 
1988, 295-311 . 

- RITCHIE, Carson I. A., Comida y civilización. Alianza Editorial, Madrid, 
1994. 

- ROVIRÓ I ALEMANY, Ignasi, Las reg/as per los conegia/s del col·legi de 
Sant joaquim en la ciutat de Vich fundat per lo RM. Señor Don Gaspar 
Gil, Bisbe de Vich, de 1635, "ACTA", 16, Barcelona, 1997 

- SABATÉ, Flocel, Menjar amb el veguer (Segle XIV; segona meitat), "Étu
des Roussillonnaises", XI, 1982, pàgs. 55-98. 

- SIMÓN PALMER, María del Carmen, Libros antiguos de cultura alimen
taria (sigla XIV- 1900), Diputación de Córdoba, 1994. 

- SERRA VILARO, Joan, Pretiosa sive Caputbrevium monasterii castri car
donensis, editum a .. "Estudis Universitaris Catalans", vol. VIll , 1914, pàgs. 
3 i ss 

- THIBAUT-COMELADE, E., L'alimentació racional del cos humà, 2 vols., 
Barcino, Barcelona, 1973. 

-VINYOLES, Teresa-Maria, L'Alimentació a Barcelona vers l'any 1400, 
"L'Avenç", 31, 1980, pàgs. 44-49. 

- WEBSTER, ]ILL R. , Algunos aspectos de la vida disfrutada por las clases 
altas del sigla XIV mencíonados por Francesc Eiximenis OFM., ( 1340-
1409?), "Estudios Franciscanos", 68, 1967, pàgs. 343-354. 

CUINA I GASTRONOMIA 
- AITONA, S.Q., Maneres de guisar bolets, Institut Botànic de Barcelona, 

Barcelona, 1932. 
- ALTAMIRAS, JUAN (XVIII), Nuevo arte de cocina, añadido en esta últi

ma impresión. Sacado de la escue/a de la experiencia económica. Su 
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autor .. . Gerona, por Josep Bro, impressor del Rey Nuestro Senyor, en la 
calle Ballesterias, s/d. 

- ANORO, Francesc, Les nostres receptes de cuina, Ajuntament, 1998 
- APICIO, L'art de la cuina, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1990. 
- BELTRÀN, Antonio, Corner y beber en Aragón, Ibercaja, Zaragoza, 1995. 
-COSTA BAYONA, Agustí, Quin àpat, Editora de Batet, Olot, 1988. 
-DALí, Salvador, Les diners de Gala, Labor, Barcelona, 1974. 
- DD.AA., P/atil/os de l'Empordà, Chalne des Rotisseurs, Figueres, 1987. 
- DD.AA., Libro de la gastronomía de Castilla y León, Junta de Castilla y 

León, 1987. 
- DD. AA., La cuina dels bolets, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1988. 
- DD.AA., Beber y corner en la Edad Media, "Historia y Vida", núm. 223, 

noviembre de 1994, núm. 223. 
- DD.AA., Ritos de la mesa. Centro de Exposiciones y Congresos, 

Zaragoza, Ibercaja, 1990. 
- DD.AA., La cuina a Sils, Ajuntament de Sils, 1994. 
- DD.AA., El guizado sefardí, Ibercaja, Zaragoza, 1995. 
- DD.AA., Seure a taula? Una història del menjar a la Mediterrània, 

Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 1997. 
- DD.AA., L'herència del Sent Soví. Presentació de Rudolf Grewe, 

Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998. 
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Ací fineix el tractat de les Litúrgies del menjar a les terres gironines 
en el qual l'autor mostra per vives raons com, 

de quantes cuines hi ha en el món, 
la catalana és una de les més nobles i antigues. 

I fou acabat d'imprimir el present llibre 
a la ciutat Girona en la vigília 

del 29 jorn de febrer de l'any MM. 
Laus Deo. 









LA CUI:-IA I L'AUMEVTACIÓ, A \lli..<; dc 
representar un fet biològic de 
remar<.-ablc transcendència com 
és el de servir per sustentar un 
país, ofereix altres caires cultu
rals. socioeconòmb, antropolò
gics i creatiu~ que no podem 
passar per ah. A Les litúrgies del 
menjar a les comarques gironi
nes, per cenyir-no a un àmbit 
geogràfic pactat, el lector hi tro
barà diverses mostre~ dc règim:. 
alimentaris del passat, de rebos
teria, menges diverses que mos
tren l'evolució de les ~ocietaLS 
de les quals van :.orgir. La hi~tò
ria dels costums culinaris giro
nins, sense perdre dc vista con
tingtiLS universals, s'iruicriu per 
mèriLS propis en la prestigiosa tra

dició catalana de cuina dc to~ els 
temps, que presumeix de 1enir un 
llibre venerable com el del Sent 
Sovi, datat en 1324. Esperem que 
el Uibre un agmdi com un verita
ble plat de festa major. 
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