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Activitat 9. La cuina marinera i la literatura de Josep Pla 
 
Objectius:  

• Conèixer les idees gastronòmiques de Josep Pla a partir dels seus textos  
• Identificar alguns dels trets de la seva literatura 
• Elaborar una recepta marinera 

Treball en grup 
 
Josep Pla, amb una saviesa culinària i literària extraordinària, ha estat l’home que més 
interès, coneixements i adjectius ha posat a la cuina del nostre país. 
 
En el fragment del text que segueix i que, en bona part, ja hem vist en l’activitat anterior, 
Josep Pla fa tota una declaració sobre les seves prioritats gastronòmiques i deixa ben clar 
quina és, al seu entendre, la funció de la cuina: 
 

Aquests sis peixos constitueixen, al meu modest entendre, l’equip principal que, 
des del punt de vista del gust, produeix aquest mar... resisteixen la màxima 
simplicitat culinària… 
 
Els peixos que vénen després –el sard, el pagell, la daurada, el déntol- es 
troben ja en aquella frontera en què les qualitats estan balancejades pels 
defectes, i, per tant, és sempre preferible de cuinar-los per augmentar, amb 
l’amenitat del sofregit o de la salsa, la seva posició. La cuina, que és l’art de 
convertir algunes coses en altres de diferents, sovint de més qualitat, és 
apropiada en aquests casos. 
 
… l’ebullició fa perdre a les coses la força divina que tenen, el seu esperit, les 
converteix en pasta vegetal, passiva i xuclada. Només el caliu i la brasa 
permeten el manteniment del seu perfum... 

Josep Pla. Cinc històries de mar. Bodegó amb peixos 
 
Expliqueu breument quina és la concepció que l’autor té de l’art de la cuina i si penseu que 
es decanta més per una cuina sumptuosa i exòtica o per una cuina orientada a captar el 
sabor autèntic dels aliments. 
 
En el text que trobareu a continuació Josep Pla parla de la sardina, però entre les seves 
línies hi trobem des de la seva concepció de la cuina fins a la manera d’entendre la vida. 
 
Llegiu-lo atentament, encara que sigui una mica més llarg resulta molt il·lustratiu, i mireu de 
contestar les preguntes que trobareu al final. 
 

Les persones afeccionades a la cuina del peix saben perfectament que la sardina és el 
peix millor de tots els peixos que divaguen per les aigües amargues, sempre que es 
compleixin dues condicions: que arribin a taula en el moment adequat i que no 
s'abusi en menjar-ne... 
 
Havent estat sempre partidari de la cuina senzilla, neta i clara, bona però saludable, 
em permetria de donar-los un petit consell: no mengin, en aquest país, sardines 
fresques abans de la segona quinzena d'abril... Hi ha una sardina parasitària que no 
es mou dels llocs on viu (generalment en golfs) i una sardina que va de pas. És 
aquesta darrera la important. L'altra val molt poc: és seca, amarga, sense gust, 
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esquifida —tot l'any. La seva important espinada és més aparatosa que la seva 
substància comestible. La sardina és excel·lent només quan passa.  
 
Arriba un moment, però, que les aigües del mar s'escalfen, en la superfície, i 
augmenta, amb la temperatura, l'alimentació —el plàncton— i llavors les sardines 
comencen d'engreixar-se. Aquest augment del pes de la seva contextura es comença 
d'observar —en el nostre litoral— a partir de la segona quinzena d'abril. Pel maig 
entra en el seu moment literalment culminant. La sardina llavors és grossa, grassa, 
greixosa, de carn dura però suau. És el moment d'enfrontar-s'hi d'una manera 
decidida i impel·lent.  
 
La sardina s'ha de menjar a la brasa. Facin el favor, no se la mengin mai a la planxa! 
Mai. I, a la brasa, si pot ser, s'ha de coure sobre brases vegetals. Jo sé molt bé que 
tot això ha passat a la història. Ho sé per experiència! (...) 
 
Així, doncs, les sardines, passades per les brases i portades a taula, s'han de ruixar 
amb un oli d'oliva —el millor oli d'oliva possible— i una mica, un pensament, de 
vinagre. El vinagre ha de ser molt poc acusat. Si no volen destruir el gust de les 
coses, no abusin mai del vinagre. Mai! És en aquest precís moment que les sardines 
arriben al màxim al·licient i són un aliment prodigiós, mengívol, fascinador, el millor 
peix de les aigües del mar en aquest instant. Els peixos tenen els seus moments, les 
seves temporades. No són mai iguals.  
 
És en aquest moment, en efecte, que aquest peix, fabulosament gregari, de 
presentació tan igualada i monòtona, vulgar, resisteix totes les comparacions i bat, 
satisfactòriament —sempre al meu entendre— tots els altres que s'hi posen en 
contrast. Bat, no solament totes les espècies de la seva classe, totes les espècies de 
peix blau: verat, sorells, bisos, anxoves, etcètera, que resulten, al seu costat, 
insignificants...  sinó que bat peixos de molta més categoria, incloent-hi els serrànids 
—el nero és un serrànid. Pel meu gust es troba molt per sobre de tots els crustacis, a 
pesar del prestigi que tenen entre les persones que en mengen pocs o mai. Bat el 
llobarro —que quan és clovellat és excel·lent—, la rascassa, el llenguado i, de 
vegades, em sembla, el millor peix d'aquest mar, que és el corball. I no diguem els 
peixos d'aigües superficials: el moll, el sard, la daurada, el pagell, el déntol i la 
càntara. En el meu país hi ha admiradors recalcitrants del congre amb pèsols, i 
l'afecció d'aquests senyors sembla posar una mica d'ombra sobre les sardines a la 
brasa del mes de maig, però em sembla que estan lleugerament equivocats —i ara 
utilitzo el «lleugerament» en el sentit que la gent del país dóna a la paraula, que és 
un sentit de cortesia i de conversa afable. És gairebé segur que estan simplement 
equivocats.  
 
Però, això sí, no perdin mai els estreps fascinats per la qualitat de les sardines a la 
brasa. No en mengin cada dia, no abusin de la freqüentació, tinguin calma. Mirin 
d'alternar-les, posin una mica d'aire entre les graellades. Si no ho fan, es fatigaran i 
acabaran per avorrir-les per excés de felicitat. Ja ho deien els antics: «De res massa.» 
La vella frase grega, aplicada a la cuina i a totes les coses de la vida, projecta 
saviesa, prudència, equilibri i equanimitat. És un bon programa per a viure com Déu 
mana i com la salut exigeix. Tot això, ho diu un pobre home que més aviat no n'ha 
fet gaire cas.  
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La sardina és un peix de pas, viatger, 
però viatger en masses. En relació 
amb l'àrea en què vivim, la sardina 
entra en el Mediterrani per l'estret de 
Gibraltar, generalment amolada, com 
diuen els pescadors, és a dir , en 
bancades de vegades molt 
voluminoses. Els naturalistes diuen 
que, una vegada, en les aigües del 
mar interior, una part d'aquestes 
bancades segueix el fil de la costa 
nord d'Àfrica, i una altra part sobre 
les coses del llevant peninsular… 
s'inicia a darrers d'hivern i dura fins a darrers d'estiu, cosa que dóna temps a aquest 
peix d'arribar a les aigües del golf de Gènova. L'arribada en aquests paratges 
coincideix amb l'inici del refredament de la declinació de l'any, i això fa que la sardina 
retrocedeixi. Torna a passar llavors el fil d'aquest litoral fins a Gibraltar i el mar de 
Nelson, on troba, ja en plena tardor, aigües més calentes. És, doncs, una emigració 
d'anar i venir que ha de portar a cap tot el peix blau. I aquest sembla ésser, segons 
els observadors de la naturalesa, el cicle anual de l'emigració de la sardina.  
 
Ara, la idea que tenien antigament els pescadors segons la qual la sardina és un peix 
exclusivament viatger que arriba, se'n va i reapareix, s'ha corregit molt els últims anys 
amb la comprovació inqüestionable de l'existència, en el nostre litoral, sobretot en les 
golfades, riques en plàncton, principalment pels corrents d'aigua dolça que hi 
desguassen, de petites bancades de sardina sedentària, arrelades, diríem, en el país. 
El golf de Roses és una d'aquestes golfades, sens dubte perquè hi van a parar moltes 
aigües dolces —el Ter vell, el Fluvià, la Muga, la Mugueta, i els estanys de Castelló 
d'Empúries, rics d'alimentació per al peix. El golf de Roses és un viver de peix. 
Aquestes bancades sedentàries no són mai tan voluminoses com les viatgeres, perquè 
està demostrat que si a l'hivern s'agafen sardines sempre se'n pesquen menys que a 
l'estiu. Abans feien aquesta feina amb barques de sardinals. Jo n'he vistes 
moltíssimes encara a l'Estartit, l'Escala i Cotlliure. A l'hora baixa emplenaven el mar de 
veles i solien pescar de prima —o sigui a les primeres hores de la nit. Aquestes 
barques eren insignificants al costat de les actuals teranyines, però l'efecte que 
produïen era d'una amenitat visual inoblidable.  
 
S'ha formulat la hipòtesi segons la qual la sardina sedentària fa a l'hivern un 
moviment vertical cap al fons del mar, per a reaparèixer, en determinats moments, 
en les aigües més somes de la superfície. No sembla pas absurda, ni de bon tros. 
Sigui com sigui, hi ha dues classes de sardines: la que viatja i la sedentària. Aquestes 
dues varietats han produït la discussió entre els afeccionats a aquest peix sobre si és 
més gustosa la sardina naturalitzada o la transhumant. Després d'haver escoltat els 
arguments que solen donar a favor d'una posició i l'altra —a l'Escala, sobretot, 
població en què he viscut llargues temporades de la meva existència— m'he 
convençut que la discussió és una simple verbositat de cafè crepuscular i hivernal. El 
que no té el mínim dubte és que les sardines de primavera i d'estiu són infinitament 
millors que les d'hivern i que aquestes qualitats es manifesten tant en les sardines 
ambulants com en les fixes. És impossible, si més no, de discriminar-les en un sentit o 
l'altre, segurament per falta d'un carnet d'identitat de les sardines… 
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Si la naturalesa fos un paisatge 
clement i plàcid, tinc la impressió 
que les sardines de pas viatjarien 
lentament, fruint del sol, de la tebior 
de les aigües i de la pura delícia dels 
ventets... Però les sardines es troben 
dintre del sistema universal del 
parasitisme i s'han de defensar —
precàriament— dels dofins i dels 
gavians, que són els seus principals 
enemics. Una concentració d'ocells 
d'aquesta classe —totes les cruels 
espècies de gavines— en un punt 
determinat del mar assenyala en 
aquest temps la presència d'un banc 

de sardines i, naturalment, d'una tropa més o menys nombrosa de dofins. De 
vegades l'atac es produeix per sorpresa i els dofins les devoren a boca plena, 
insaciablement, amb una golafreria impressionant, mentre els ocells, a cops de bec, 
les fan saltar de l'aigua, aletejant furiosament enmig d'un guspireig líquid frenètic, les 
rompen pel ventre i se les empassen fins que no poden més. La lluita deixa, sobre el 
mar, un espai ple de vísceres sanguinolentes. Les sardines no poden esquivar aquests 
perills més que fugint, generalment enfonsant-se a profunditats més propícies, 
perquè els dofins tenen una força juvenil prodigiosa. I són aquestes tràgiques 
escenes el que accelera el pas de les sardines i el que no els permet de fruir amb 
tranquil·litat de la vida. Quan els pescadors que a les cinc de la tarda han vist indicis 
de peix no el troben a la nit, és que hi ha molts dofins i hi han passat els ocells. (…) 
 
Les sardines han de ser molt fresques. El fet és un axioma importantíssim. S'han de 
menjar —crec modestament— a la brasa i, si és possible, sense haver estat tocades 
per la sal i, molt poc, poquíssim, pel gel. La sal crea una sardina salmorrada, que 
només es pot menjar si no hi ha més remei. El gel les fa malbé. Poden ésser 
presentades de moltes altres maneres: fregides, empanades, amb un suquet 
rapidíssim. Aquesta última manera és molt important a la vora del mar: un suquet de 
sardines, a la matinada, acabades de sortir de l'aigua, constitueix una meravella. Però 
la fórmula clàssica, insuperable, decisiva, de menjar-ne és a la brasa —mai a la 
planxa!—, amb una lleugera vinagreta de bon oli d'oliva i un pensament de vinagre 
vínic —no químic. Llavors la sardina (pel maig) és el millor peix del mar i està per 
sobre de tots els peixos coneguts en aquesta època fabulosa de l'any i sempre amb 
les reserves de l'apotegma grec ja citat. 

Josep Pla. El que hem menjat 
 
 
 Contesteu les preguntes a partir del text. 
 

a. Com caracteritza el propi autor la seva idea de la cuina? 

b. Quines menes de sardines descriu el text?  

c. Què creieu que vol dir l’autor amb la frase “La sardina és excel·lent només quan 
passa”? 
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d. Per què desaconsella Josep Pla que mengem sardines abans de la segona 
quinzena d’abril? 

e. Quin és el moment culminant de les sardines? Com les descriu l’autor aleshores? 

f. Com s’han de menjar les sardines? 

g. L’enyorança de temps anteriors, on tot era més autèntic i el ritme de la vida es 
regia per les estacions de l’any, és una de les característiques de la literatura de 
Josep Pla. Interpreteu, des d’aquest punt de vista, el fragment en què diu que 
tota aquesta manera de fer –coure sobre brases vegetals- ha passat a la història? 

h. Quina paradoxa expressa l’autor sobre les qualitats de la sardina en aquests 
moments en relació amb tots els altres peixos? 

i. A quins peixos considera l’autor que pot arribar a superar la sardina?  

j. Josep Pla acostuma a descriure les persones amb un punt d’ironia amarga. Tenint 
en compte aquest fet, expliqueu quina opinió expressa Pla de les persones quan 
diu “Pel meu gust es troba molt per sobre de tots els crustacis, a pesar del 
prestigi que tenen entre les persones que en mengen pocs o mai.” 

k. Quina és la idea dels grecs que hauria de servir com a màxima per a totes les 
coses de la vida? La va aplicar Josep Pla en la seva vida? Penseu que és fàcil? Per 
què? 

l. Què vol dir “la sardina entra en el Mediterrani per l'estret de Gibraltar, 
generalment amolada“ ? Podríeu dibuixar la ruta de la sardina en el Mediterrani? 

m. És la sardina un peix exclusivament viatger? Per què? 

n. Expliqueu l’expressió ”A l'hora baixa emplenaven el mar de veles i solien pescar 
de prima”. 

o. Podríeu explicar el moviment vertical de la sardina sedentària? 

p. Identifiqueu el tret humorístic que Josep Pla fa servir en el fragment del text en 
què intenta discriminar les qualitats de les sardines ambulants i les fixes. 

q. Què impedeix a les sardines viatjar ”lentament, fruint del sol, de la tebior de les 
aigües i de la pura delícia dels ventets...” ? Penseu que hi ha alguna relació amb 
el que passa entre les persones? 

r. Com es pot detectar la presència d’un banc de sardines? 

s. En quines quatre condicions considera l’autor que la sardina és el millor peix del 
món? 

 
El domini de la llengua de Josep Pla, la precisió en l’ús dels adjectius i l’aplicació dels 
coneixements donen com a resultat que, amb poques paraules, les seves descripcions 
siguin molt riques i  desvetlladores de sensacions. 
 
Busqueu, individualment, en el text anterior, el fragment que us hagi semblat més il·lustratiu 
del que acabem de dir. Comenteu els tres fragments i trieu-ne un com a grup. 
 
Posada en comú: comenteu les respostes dels grups i la tria de fragments. Seleccioneu 
d’entre les aportacions de cada grup les que incorporareu al dossier comú. 
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Josep Pla no es va considerar mai a si mateix un cuiner ni pretenia escriure llibres de 
receptes. Per a ell la cuina no era sinó un pretext per parlar dels paisatges, dels costums i 
dels rituals socials de la gastronomia. Ho podeu comprovar en el fragment següent: 
 

A la cuina de la casa hi havia molta gent. Un foc de llenya de pi, groguenc i sorollós, 
cremava a la llar. Sobre les graelles posades sobre el caliu, es veien quatre magnífics 
rogers, furiosament vermells. Un llum de carbur cremava sobre la taula...  
 
Quan Hermós diposità el vi, el conyac i el pollastre sobre la taula, es produí entre la 
gent gran reunida una certa expectació, ... Hi havia mig Fornells. Les petites 
poblacions de pescadors solen estar dividides en dos clans enemics. Com més irrisori 
és un poble i menys persones l’habiten, menys es poden veure... A la vora del foc hi 
havia un dels clans de Fornells. 

Josep Pla. Cinc històries del mar. Un viatge frustrat 
 

 
Malgrat el que acabem de dir de Josep Pla, no podem acabar aquesta activitat sense fer una 
recepta marinera. Vegeu el següent exemple: 

Suquet 

El suquet és una olla de peix que es feia a la barca. Es tracta d’un dels millors 
plats de l'Empordà, que és quasi com dir del país. 

Ingredients: 
Una bona escórpora, amb el seu fetge, dues patates, una ceba, un tomàquet 
madur, un grapat de pinyons, un bon pessic de safrà, tres o quatre dents d'all, una 
galeta maria, sal, oli i un got de vi blanc. 

Preparació: 
En una cassola, a foc viu, es posa un bon raig d'oli i una mica de sal i s'hi fregeix 
el fetge del peix. Un cop fregit, es posa al morter. 
En el mateix oli s'hi fregeix la patata, tallada a rotllanes, rentada i eixugada, fins 
que sigui rossa. Llavors s'hi afegeix la ceba, picada ben fina. Quan la ceba també 
sigui rossa, es baixa el foc al mínim i s'hi posa el tomàquet, ratllat, que també es 
deixa coure bé. 
Mentre, es pica el fetge amb els pinyons, el safrà, els alls pelats i la galeta. 
Quan el sofregit ja fa una confitura, s'hi posa el peix, net, escatat i tallat a 
rodanxes, la picada i un got de vi blanc o un raig de rom blanc. Quan fa una mica 
que cou, es gronxa suaument la cassola, per diluir la picada sense esmicolar el 
peix. Es deixa acabar de coure fins que el peix ja no sigui cru. 

 
La recepta és un text amb una estructura força fixada. Els seus apartats acostumen a 
incloure: títol, presentació, nombre de persones i temps de preparació, ingredients i 
preparació.  
 
Elaboreu una recepta de cuina marinera. Per buscar informació podeu recórrer a persones 
del vostre entorn, consultar llibres de receptes o utilitzar un cercador a internet. 
 
Posada en comú: comenteu les receptes elaborades per cada grup i seleccioneu la que hagi 
d’anar al dossier final. 
 


