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«Després de Dios és la 
nostra salut el major cuidado» 

«Després de Déu l’olla» 
 
Resum 
 
A la lliçó inaugural1: Les cuines del peix al segle XVIII, després 
d’esbossar breument la importància del calendari litúrgic cristià, de la 
figura del mostassà, del consum de peix, de les tarifes dels mercats, 
del transport i de la conservació d’aquest, el món dels hostals,  explico 
sumàriament  com era aquesta cuina en els àmbits menestrals, 
burgesos i conventuals.2  
A partir d’una tria de receptes presents en manuscrits i impresos 
setcentistes (provinents de Girona, Barcelona, Mallorca i Menorca), 
llibres de memòries de particulars, comento una llista escollida, triada 
i remenada, de plats  (entrants,  sopes,  primers i altres 
preparacions),  el paper que hi tenia el marisc, el qual es consumia 
des de l’època medieval), tots representatius d’aquella centúria. 
També destaco les tècniques que hi havia per tallar el peix, què se 
n’aprofitava, com es venia. En aquesta ocasió no parlem del peix de 
riu, molt més apreciat i consumit que ara, entre el qual hi havia la 
truita dels rius pirinencs. 

                                                 
1 Nota de l’editor. Aquest Quadern Blau recull la conferència que el sr. Pep Vila 
va fer el dia 7 d’octubre de 2011 al Museu de la Pesca (Palamós) en el marc de 
la Lliçó Inaugural del curs 2011-2012 de la Càtedra d’Estudis Marítims 
(Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós). 
 
2 Nota de l’autor. En tractar-se d’una conferència divulgativa, he volgut que el 
text fos com més assequible millor. He buscat  un registre que no traís  gaire 
l’exposició oral.  Les notes a peu de pàgina són les imprescindibles. Després de 
passar el text en net, hi he afegit mostres de documentació històrica. I a la fi 
del treball, una bibliografia mínima, les sigles de les obres emprades en la tria i 
la identificació dels plats.  
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La cuina, a més de ser una necessitat, l’hem de veure també com un 
fet històric i cultural. La sobrietat que s’observa, en general, en 
l’alimentació quotidiana de les classes subalternes, en els receptaris 
conventuals, ens obliga a pensar que per a molta gent menjar cada 
dia era un miracle. Les classes dominats eren més selectives, tenien 
més poder adquisitiu. Al segle XIV Francesc Eiximenis va deixar dit 
que, en general, lluny de guerres, pestilències i altres cataclismes, els 
catalans practicàvem una alimentació sana i equilibrada: «Els catalans 
en vida comuna cascú és content de menjar a dinar cuyna ab carn o 
ab peix, e a sopar peix o ous o qualque cosa altra simple en sa valor».  
 
Mentre les classes altes consumien peix de tall, les més modestes 
s’acontentaven amb el peix menut. La infanta Mata d’Armanyac, 
esposa de l’infant Joan, en el regnat llunyà de Pere III, era molt 
afeccionada a menjar marisc i peix de luxe. L’11 de gener de 1376 la 
duquessa demana per carta als batlles de Palamós, Cadaqués i Sant 
Feliu de Guíxols, que li facin arribar musclos i ostres. Si fem un salt en 
el temps fins al segle XVIII, observem que el menjar habitual del 
poble era l’escudella i la carn d’olla. En els cuinats s’observa la barreja 
de dolç i salat. El safrà i les herbes aromàtiques són presents en la 
majoria de les aplicacions gastronòmiques. Els queviures d’origen  
vegetal: cereals, llegums, verdures, fruites seques, oli, acompanyats 
del pa i del vi, els productes hortícoles: cols, naps, carabasses, eren la 
base de la majoria de les dietes. Cap a la fi del segle XVIII, 
s’incrementa el consum de patates. No serà, naturalment, una anàlisi 
gaire  aprofundida perquè veuran que haurem d’abreujar, simplificar 
molt.  
 
En la bibliografia que els hem lliurat a l’entrada veuran que hi ha un 
llibre de cuina menorquina: L’art de la cuina de fra Francesc Roger. 
Ara bé, el que m’interessa d’aquest llibre, llevat del receptari, és la 
introducció i l’estudi que figura de la cuina catalana del segle XVIII, a 
cura d’Andreu Vidal Mascaró, al qual remeto. A grans trets aquesta 
cuina, encara que comporta vestigis de l’art culinari medieval i del 
Barroc, s’acosta més als gustos burgesos, a la senzillesa de la cuina 
conventual, menestral, pragmàtica i econòmica. A la fi del segle XVIII 
es comencen a popularitzar alguns productes vinguts d’Amèrica (el 
tomàquet en conserva, la patata, etcètera). El famós suquet de peix 
amb ceba i tomàquet és de final del segle XVIII. 
 
El nombrós públic que hi va assistir disposava de la llista de plats 
proposats, alguns dels quals van ser comentats, amb recomanacions 
sobre la bibliografia  pertinent. Fins al dia d’avui els manuals de cuina 
conventual del segle XVIII conservats, que són nombrosos, que 



                                                                                        QB030 

 3

mostren patrons de conducta molt detallats, són la font més important 
que tenim per estudiar el patrimoni culinari durant aquesta centúria.   

 
El peix blau era molt present en la dieta de les clases populars catalanes de 
l’Antic Règim.  
 
A més de regular la prohibició de menjar i/o prohibir segons quines 
viandes, són útils perquè hi trobem més o menys codificada la cuina 
catalana tradicional i popular, senzilla, natural, gens sofisticada, a més 
d’altres aspectes de la vida material del país.  
 
No entro a considerar les diferències i les similituds que hi havia entre 
les diferents tradicions culinàries que practicaven les congregacions 
religioses. Segons quins ordes tenien la seva pròpia normativa interna, 
que, a voltes, era molt estricta. Altres congregacions tenien una cuina 
més interrelacionada. 
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El calendari 
 
El peix, animal de sang freda, en contraposició a la carn animal, com 
els llegums era un aliment típicament monàstic. Com que no era gaire 
assequible, en moments de privació es consumien també molts ous i 
formatges, fruita seca. Una observació que no volia deixar de 
subratllar és que no podem parlar del consum del peix sense deixar 
constància de l’ordenació de l’any litúrgic cristià que durant segles va 
crear uns hàbits i unes pautes, de la importància del cicle pasqual, 
amb unes quaresmes3 rigoroses i severes, que regulaven les 
restriccions i dispenses, els  dejunis, les abstinències de carn durant 
els dies prescrits per l’Església.  
 
L’Església tenia establert que no es podia menjar carn ni per 
Quaresma, ni durant l’època d’Advent, ni cap divendres de l’any, ni a 
les vigílies de les principals festivitats religioses. Aquestes 
prescripcions obligaven a estrictes canvis de dieta en monestirs, 
convents, seminaris, cases de beneficència, a la majoria de les cases 
particulars que eren creients. D’aquí els suplements en les dietes de 
peix, mel, fruites seques, etcètera. Sabem que per Quaresma es 
consumia més peix que a la resta de l’any. En total al llarg de l’any hi 
havia gairebé 150 dies en què l’Església prohibia menjar carn. Segons 
les doctrines mèdiques d’aquells temps, el peix era considerat un 
menjar fred, i calia acompanyar-lo d’altres aliments com verdures i 
llegums. Allí on, per motiu del transport i de la conservació, no 

                                                 
3A inicis del segle XX  P. L. Lassus va editar  Cocina práctica de Cuaresma 
(Barcelona, Librería de Francisco Puig, 1905), obra aprobada per l’autoritat 
eclesiàstica del Bisbat de  Barcelona,  que mostra l’arrelament en la societat 
d’aquell temps d’aquesta pràctica  coneguda ja abans del cristianisme, amb 
observacions sobre el dejuni i abstinència de carns: «Antiguamente en señal de 
tristeza por la Pasión, muerte y sepultura del Salvador, solían los cristianos 
ayunar el miércoles, viernes y sábado de cada semana», (pàg. 7). A més de 
nombrosos plats de peix, figuren en el receptari molts tipus de sopes, 
amanides, purés, hortalisses, com preparar els ous,  la confecció  de salses per 
al peix, etcètera. 
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arribava el peix fresc, hi havia tota mena de salaments, peixos secs 
(sobretot el congre), fumats, en conserva. El bacallà i la tripa d’aquest 
peix era un plat molt popular. Per posar un exemple, una font de 
riquesa per als Països Baixos fou la descoberta l’any 1417 del 
procediment de fumar els peixos. 
 

 
Detall d’un àpat d’una familia benestant en una pintura d’un armari barroc de 
mitjan segle XVIII. Fons Museu Romàntic  Can Papiol. Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Captura, transport i conservació 
 
La pesca era un recurs natural important. Hom procurava agafar  peix 
per al consum de la població, per vendre, però també n’hi havia per 
exportar. Mario Zuchitello ha investigat el peix sec i confitat que sortia 
de Tossa de Mar en destinació a altres mercats.  Majoritàriament el 
sistema de pesca es feia pel nostre litoral. Naturalment els pobles més 
acostats a la costa eren els qui consumien el peix més fresc, també 
més sovint.  No hi havia grans desplaçaments de pescadors catalans, 
com feien per exemple els bascos, fora de les nostres costes. Cal dir 
també que la captura del peix anava lligada a l’estació de l’any.  
 
Destaquem la presència de peix mediterrani: tonyina, esturió, morena, 
congre, sardina, llissa, seitó, pops, calamarsos, ostres, lluç, déntol, 
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llobarro, llenguados. La lentitud dels transports, la manca de glaç,  no 
afavorien la venda del peix fresc. Girona s’abastia preferentment de la 
platja i del port de Sant Feliu de Guíxols. Un traginer tardava vuit 
hores a fer aquest trajecte. Havia de dur la fràgil mercaderia, 
preferentment de nits, tapada amb sacs i amb falgueres. I encara així 
a l’estiu la mercaderia arribava a Girona mig podrida. 
 
El peix fresc que no s’havia de salar demanava un treball intens. Per 
tal de conservar-lo millor, primer s’havia d’obrir, escatar. Es treien les 
vísceres,  es bullia el fetge, es conservava el greix de la ventresca per 
a fer sopes.  De la llagosta i la tortuga, a voltes considerades menjar 
de dejuni i abstinència,  aliment de vigília,  animals que havien 
d’arribar vius al mercats, se’n feia un brou. El marisc, de vegades, es 
bullia.  La sang de la tortuga servia també per a guisar.  Per regla 
general, l’arengada venia del mar del Nord. El bacallà no es troba 
documentat a Catalunya fins a 1640. A l’interior predominava el peix 
sec, salat, confitat. A muntanya, a més, hi havia el peix de  riu.  A les 
dietes de viatge que s’han conservat hi trobem sovint mostres de peix 
sec i salat. Com a curiositat he de dir-vos que la pell de la rajada es 
venia als fusters, argenters i escultors per a fregalls, per polir les 
peces. 
 
La figura del mostassà 
 
El mostassà o mostassaf, de l’àrab mothasib, era un funcionari 
municipal que feia tasques d’inspecció, controlava els horaris, els llocs 
públics destinats a la venda. També era l’encarregat de contrastar els 
pesos i mesures, el pes dels barrils, de controlar els preus, de vigilar la 
revenda no autoritzada, la qualitat dels aliments que es fabricaven i es 
venien en els mercats i en llocs autoritzats. En temps de guerra també 
s’encarregava d’administrar els queviures emmagatzemats destinats 
als camps de batalla. En molts pobles i ciutats els jurats determinen 
que el peix només es pot vendre a les peixateries municipals. El peix 
que entrava s’havia de descarregar tot. Hi havia la prohibició de 
vendre peix en casa pròpia. Tampoc no es podia posar la mà a les 
cistelles per tocar-lo, havia d’anar directament als taulells.  
 
En el moment en què ja no era prou fresc no es podia barrejar amb el 
provinent d’altres partides, ni usar-lo per a salar. A Girona, al segle 
XV, per tal d’identificar-lo hi havia la normativa de tallar la cua a tot el 
peix que fes més d’un dia que hagués entrat a la ciutat. El peix que no 
es podia vendre s’havia de llençar forçosament a l’Onyar. Com que en 
aquella època no existia la indústria del fred tal com la coneixem ara, 
la  conservació del peix i de la carn era molt precària. La neu i el gel 
que s’obtenia de pous i glaceres era cara, arribava a les ciutats ja molt 
disminuïda. Gairebé no existien les intoxicacions alimentàries, perquè 
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al segon o tercer dia els queviures frescos pudien i no es podien 
comercialitzar. Tot i això hi havia herbes i espècies que servien per a 
dissimular la pudor, el color i sabor d’alguns aliments en estat de 
putrefacció. La moda a les cases burgeses era de beure begudes 
fresques, amb gel picat, com aigües d’ordi i de civada, orxates. 
 
Com a mostra del que acabo d’explicar sobre el funcionament del  
mostassaf, llegiré unes ratlles  d’un resum d’unes Crides de la 
mostasseria de l’any 1713 a la Bisbal4, que regulaven el consum i la 
venda de peix en aquesta vila empordanesa: 
 
[19]. Pescaters.  Ítem que ningun pescater no gose ni presumesca 
vendrer peix fresch a ninguna perçona dins la present vila y terme a 
pes ni a ulls, primer que no sie dins la pescateria y donat  preu per dit 
mostassaph  (acceptades las llagostas) sots pena de vint sous 
barcelonesos aplicadora com dalt està dit, y si li’n restan per lo 
endemà, y si li’n cadaran per lo endamà y las voldrà entaular tinga lo 
tal pescater primer de demanar licència a dit Mostassaph, y així bé 
que qualsevol pescater que aportarà peix per véndrer y passarà prop y 
de trànsit per dita present vila age de descarregar aquell en la present 
vila y fer en ella plassa sots pena de vint sous, y lo peix perdut si fan 
lo contrari. 
 
[20]. Arrendador de peix.  Ítem que lo arrendador del peix o imposició 
del peix de la present vila age de tenir neta y condreta la pescateria y 
així bé las balansas, pesos y taulas bé y degudament sots pena de 
sinch sous barcelonesos aplicadors com dalt està dit. 
 
[21]. No poder entrar a la pescateria.  Ítem que ninguna perçona, de 
qualsevol grau estat o condició sie,  no gose ni presumesca pendrer ni 
tràurer peix dels còvans, morrals, enjocada ni de qualsevol altre part, 
ni tampoc estar dins las pescaterias sots pena de sinch sous per lo 
pescater que pesarà peix essent dins ditas pescaterias. Y sinch sous 
exigidors de quiscun comprador així contrafahent aplicadora com 
sobre està dit. 
 

                                                 
4 Santi Soler Simon,  Un antic càrrec municipal: El mostassà, responsable del 
mercat. La Bisbal d’Empordà. “Programa de la Festa Major” 1997, pàgs. 107-
108. 
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  En un altre ordre de coses, els Ajuntaments de l’Antic Règim 
arrendaven la fleca, la carnisseria, la taverna, l’hostal, la peixateria 
municipal. Fins i tot arrendaven les balances públiques del peix. Una 
ullada als manuals d’acords de molts pobles, viles i ciutats ens 
permeten conèixer, entre altres condicions, quins queviures es venien 
en  aquestes botigues. 
 
L’historiador Modest Puig Reixach en el seu treball «El Règim Municipal 
d’Olot al segle XVIII» dins Estudis Històrics de la Garrotxa, (1, AHCO, 
Olot, desembre 2004, pàg. 87), analitza, entre molts altres materials, 
els arrendaments, els arbitris que cobrava l’Ajuntament d’Olot pel que 
feia la fleca, la sal, la carn que només es podia comprar a les 
carnisseries municipals. Pel que fa al peix que entrava a la vila sabem 
que el fresc, més aviat escàs, pagava 1 sou, sis diners per lliura del 
seu valor. Entre el peix sec hi ha anotat el valor del bacallà que 
pagava 9 sous per quintà i el congre sec: 1 lliura, 4 sous per quintà. 
 

 
Gravat d’una pescatera que oferia  la seva mercaderia pel carrer (segle XIX). 
Col�lecció particular. 
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Ordinacions, tarifes, exportacions i importacions de peix 
 
També són interessants aquestes normes que aquest inspector de 
mercats municipals a Girona havia de fer observar, a la segona meitat 
del segle XVIII. Aquí esmento només les que fan referència a la venda 
i consum de peix: Ordenansas políticas y econòmicas del offici de 
mostasaf de Gerona. Segle XVIII.  
 
[Art. 54].  Que ningú puga comprar ni péndrer peix antes de haver 
donat preu. 
[Art. 55]. Que los treginers, no pugan aportar cabassos de peix 
comprat per ells 
[Art. 58]. Que ningú puga vendrer bacallà sech ni remullat en gros, ni 
a la menuda, que no sie de la primera o segona sort. 
[Art. 59]. Que per los carrers ni clavagueras, se puga llensar aigua de 
bacallà o altre peix. 
 
En el Manual d’Acords de l’Ajuntament de Girona de 1771 hi ha 
copiada aquesta observació contra les males pràctiques observades 
per traginers o peixaters en el transport  i manipulació del peix fresc 
que arribava a la ciutat per al consum: 
 

“Con motivo de haverse experimentado, que por la 
codicia de los pescateros o traginantes de pescado para  sacar 
mayor precio de él, se lo guardan dos o tres dias de manera 
que muchas veces, quando llega a esta ciudad, tiene mal olor 
en perjuhizio de la salud pública y dezeando corregir este mal 
abuso, se avisa a dichos traginantes de pescado, que siempre 
que alguno de ellos le trayga que tengan mal olor, se le echará 
al rio y se le multan por la  pena de treinta reales” (Girona, 
26-1-1771, MdA de 1771, f.20v)   

 
Per tal de fer-nos una idea dels peixos que es podien trobar en el 
mercat de Girona, ens fixarem en aquesta tarifa de preus de mitjan 
segle XVII (1654), copiada en el Manual d’Acords d’aquell any, a 
l’Arxiu Municipal de Girona. La llista de peixos posats a la venda a la 
ciutat, cinquanta anys després, no podia ser gaire diferent d’aquesta. 
Les autoritats de l’època, per tal d’evitar abusos i fluctuacions en els 
preus en moments difícils, taxava a un preu just els queviures de 
primera necessitat. Una part de la sal que es venia, producte molt 
apreciat i del tot necessari per a la conservació dels aliments, provenia 
de les mines de Cardona: 
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TARIFES. Jurats y comissaris per fer la tarifa.  12 de desembre  

de 1654 

 
Deliberarunt… en virtut de la comissió a ells feta per lo concell general 
celebrat lo die de ahir, que qualsevols personas  de qualsevols grau, 
estament o condició que sien no pugan demanar ni véndrer a ninguna 
de las personas qui voldran comprar las cosas que baix se 
especificaran dins la present ciutat de Gerona a major preu del que 
cada una de ellas estarà taxat en la forma següent: 
 
-Primo la lliura del peix gros com són congras, morenas, pagells, 
rogers y altre peix tetjat [taxat] a quatre sous la lliura. 
-Ítem la lliura del  peix gros com són gats, graneus, salpars, varats, 
bogas, càrias, calamars, seipias y altres pexos comsemblants a tres 
sous la lliura. 
-Ítem clavalladas, sardina, surell, boga a dos sous y sis [diners] la 
lliura. 
Ítem lo bacallar novell axut a dos sous y dos [diners] la lliura y lo 
remullat a un sou y sis la lliura. 
-Ítem lo bacallar vell axut a un sou y sis [diners] la lliura y lo remullat 
a un sou la lliura. 
-Ítem la tunyina a dos sous la lliura 
-Ítem la sorra a quatre sous la lliura 
-Ítem las arangadas de la costa a  un sou la dotzena 
-Ítem las sardinas saladas a vuyt diners la dotzena. 
-Ítem los varats salats a deu diners lo parell 
-Ítem los bargs de riera a dos sous y mig la lliura 
-Ítem las anguilas a tres sous la lliura 
-Ítem las bagarras a dos sous la lliura 
………………………….. 
-Ítem la sal de Cardona y de escuma a deu diners la lliura. 
 
 
En una Tarifa de preus de les teles y altres sorts... (Barcelona, 
Rafel Figueró,1704) trobem,  en raó del pagament d’aranzels, una 
llista dels peixos que Catalunya exportava i importava. Pel que fa a les 
exportacions trobem: peix fresc, peix salprès, peix en panada, peix en 
escabetx, paga deu sous per lliure eixida.  
 
Tarifa de totas sorts de pesca, és com se segueix.... 
 

En el capítol de les importacions, assenyalo aquestes 
mercaderies. La tarifa que es pagava, que depenia segons els mesos 
que eren pescats,  permet saber  també el lloc d’on provenien: 
 
- Congre  anglès, congre francès o de Galícia.  
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-Bacallar de qualsevol part que sie que ve del primer de octubre fins al 
primer de maig sens ningun gènero de tria.  
-Tunyina espineta y frontals que de del primer juliol fins al darrer 
desembre, val lo barril...  
-Tunyina espineta y frontals que de del primer  de gener fins a la 
nova, val lo barril... 
-Bussinalla, que ve del primer janer fins a la nova, val estimat lo 
barril...  
-Bacallar vell, que ve del primer de maig fins al nou, val lo quintar.....  
-Sorra de llevant de pes un quintà, val lo barril....  
-Arengades de Satubre [Setúbal, Portugal] i de Bretanya, val lo 
miller...  
-Arenchs, val lo miller...  
-Sardines salades, val lo barril petit dit curtarolas...  
-Sardines salades, val lo barril més gros dit sarts...  
-Anxoves salades, val lo barril...  
-Arengada inglesa, val lo miller...  
-Tunyina de ponent per fer lo barril....  
-Sorra així mateix de ponent...  
-Sorra de retorn que ve de Sardenya....  
-Tunyina dita de retorn, que ve de Sardenya...  
-Bossinalla y demés sorts de retorn ..... 
 
 
Els hostals 
 
Arreu de la geografía catalana hi havia hostals,  fondes,  cases de 
menjar. Gairebé sempre eren un recés incòmode. En algunes ocasions 
els viatgers s’havien de portar els queviures ja que no hi havia res per 
menjar. Per regla general les condicions d’aquests hostals eren molt 
precàries. Cal dir també que les categories dels establiments eren molt 
desiguals. A Barcelona hi havia hostals excel�lents.  A la Jonquera i a 
Figueres n’hi havia molts, de diverses categories.  Un dels més 
coneguts de les nostres comarques, al segle XVIII, era el de la 
Granota,  a Sils, una cruïlla de camins on s’aturaven els viatgers, els 
traginers i tartaners que anaven a la zona del Maresme;  també hi 
paraven els que s’adreçaven cap a la Catalunya interior via Granollers 
i  Barcelona. En els llibres de notes, en els dietaris  del baró de Maldà 
hi ha abundoses referències sobre aquests establiments que donaven 
alberg i sopluig a persones i animals. El baró de Maldà anota que a 
Girona  la Fontana d’Or, al carrer Ciutadans, era el lloc on hi feien 
estada tots els viatgers, la petita noblesa que provenien de Barcelona. 
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Taula parada en un hostal o taverna. Col�lecció particular. 
 
La sort ens va afavorir perquè en una fira del paper celebrada a Sant 
Feliu de Guíxols vam comprar un cartell de 1784, vigent al Principat de 
Catalunya,  per estrenar, vull dir sense marcar els preus, que ens 
permet fer-nos una idea de com funcionaven aquests establiments. 
Per tal que el client conegués, sense enganys, els serveis que oferien,  
quin preu  havia de pagar el client en abandonar l’hostal,  existia  una 
tarifa de preus dels menús: de primer i segon ordre, el tipus de peix o 
carn que hom podia trobar en el menjador a l’hora de dinar i sopar. 
Com que la majoria dels viatgers feien els trajectes a cavall d’animals 
de bast (cavalls, cotxes de mules), en diligències i tartanes, els hostals 
havien d’oferir serveis per a les bèsties: quadres segures, palla i 
userda, coberts on els animals  poguessin passar la nit, ben 
arrecerats. 
 
En aquesta avinentesa, de l’imprès només en detallo els serveis de la 
cuina del peix, que anava a pes. Passo a llegir-vos alguns d’aquests  
menús. Com veureu hi havia abundància de pesca salada, també de 
peix fresc. 
 
TARIFA DE PREUS  PER ALS HOSTALS DEL CORREGIMENT DE 

GIRONA  (1784) 
 
Principado de Cataluña 
Corregimiento de…… 
 
TARIFA de los precios establecidos, a que deberán arreglarse 
desde 1 de enero de 1784 las posadas y mesones de este 
Partido en los comestibles y víveres que se expresaran para la 
asistencia de los viajantes, y sus ganados, que, con expresión 



                                                                                        QB030 

 13

también del coste de su hospedage, y además que a baxo se 
nota, es en la forma siguiente: 
 
Pesca salada 
 
La libra o tercia de abadejo seco de la primera suerte 
La de abadejo seco de la segunda suerte 
La de abadejo remojado de primera suerte 
La de abadejo remojado de segunda suerte 
La de congrio seco de primera suerte 
La de congrio seco de segunda suerte 
La de congrio remojado de primera suerte 
La de congrio remojado de segunda suerte 
La de atún bueno 
La de atún mediano 
La de atún de hijada dicho sorra buena  
La de atún de hijada  dicho sorra mediana 
La de salmon salado 
La de escabeche 
[…] 
 
Pescado fresco 
 
Cada libra de 36 onzas. Merluza dicho Llus 
Cada libra ídem de pagell 
Cada libra ídem de castañola 
Cada libra ídem de lenguados 
Cada libra ídem de salmonetes dichos molls 
Cada libra de besugo 
Cada libra ídem de dorada 
Cada libra ídem de dental 
Cada libra ídem de reix 
Cada libra ídem de rajada 
Cada libra ídem de nero 
Cada libra ídem de sardina 
Cada libra ídem de anchoa dicho saitó 
Cada libra ídem de corball 
Cada libra ídem de barats 
Cada libra ídem de langosta 
Cada libra ídem de musola 
Cada libra ídem de calamarsos o cipias 
Cada libra ídem de anguilas 
Cada libra de asturion 
Cada libra ídem de lampreas 
Cada libra ídem de sabogas 
Cada libra de truchas 
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El tractat de cuina de Juan Altamiras fou molt popular i reimprès durant els 
segles XVIII i XIX. A Girona es va editar en dues ocasions. Portada. Col�lecció 
particular. 
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Cada libra ídem de rajada 
Cada libra ídem de cangrejos dichos llagostins 
 
[…] 
[en blanc]. 
 
Comidas 
  
[Taula de primer ordre] 
 
La mesa redonda de primer orden, deberá componerse de una sopa, la 
olla, dos guisados, que el uno podrá ser de pescado en donde le 
hubiere fresco, un asado, una ensalada y los postres regulares, con 
pan y vino de la mejor calidad; y por ella pagará cada persona al 
medio día [en blanc]. 
 
Para la cena se servirán dos guisados, que el uno podrá ser de 
pescado como en la comida, una ensalada, con postres, pan y vino 
correspondientes: y por ella pagará cada persona [en blanc]. 
 
[Taula de segon ordre] 
 
La  mesa de segundo orden o de los criados deberá componerse de 
una sopa, olla, un guisado abundante y algunos postres con pan y vino 
de la calidad que a sus amos; y por ella pagarán por cada uno a medio 
día [en blanc]. 
 
 
A la cena se les subministrará un buen guisado de carne o pescado, un 
plato de ensalada cruda o cocida, y postres con pan, vino 
correspondiente; y se pagará por cada uno en cada noche [en blanc]. 
 
 
A los cocheros, caleseros, carromateros y mozos o criados de a pié, 
deberá dárseles una sopa, una olla abundante y un guisado, con pan, 
vino de buena calidad, debiendo pagar cada uno al medio día [en 
blanc]. 
 
 
Para la cena, deberá servírseles un guisado también abundante, un 
plato de ensalada cruda o cocida y pan y vino de la buena calidad 
espesada, debiendo pagar por ella cada uno [en blanc]. 
 
A los viajeros que no quieran concurrir a estas mesas, podrá 
facilitárseles raciones de carne o pescado, debiendo pagar por cada 
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una, tanto de día como de noche, sin comprenderse el pan y el vino 
que deberá comprarse separadamente a los precios de tarifa.[Afegit a 
mà posteriorment: “Este corresponde a tabernas, y en los pueblos 
donde no los hai se paga por cada una  [en blanc]”. 
 
 
 
NOTA: Que en los días de vigilia, y a los mismos precios de la mesa 
redonda de primer orden, deberá esta servirse a medio día una sopa, 
potaje o verdura; dos guisados de pescado en donde le hubiere fresco; 
y en donde no le hubiere, uno de atún o escabeche, otro de bacalao y 
una tortilla de huevos en que entren tres por cada persona. 
 
A la noche o cena dos guisados de pescado fresco donde le hubiere y 
uno de frito, con la ensalada correspondiente, y donde no hubiere 
pescado fresco, dos guisados de pesca salada, y una tortilla abundante 
del mismo modo que en la comida, y todo con los postres 
correspondientes, y pan y vino de la expresada calidad.  
 
Otra: Para la mesa de los criados, o de segundo orden, y a los propios 
precios respectivos, deberá dárseles una sopa, potaje o verdura, un 
guisado de pescado donde le hubiere, y donde no, uno abundante  de 
atún o bacalao, o otra pesca salada, y una tortilla de huevos en que 
entren dos por cada persona. 
 
Para la cena se les dará una ensalada, un guisado de pescado fresco, 
y donde no lo hubiere, de bacalao, atún u otro pescado salado, y una 
tortilla como al medio día, todo con los postres, pan, vino en la forma 
que queda prevenida. 
 
Otra: Cada particular que quisiere comer solo o acompañado fuera de 
la mesa redonda y subministrándole lo mismo que para ella se 
establece, deberá pagar por cada persona [en blanc] o ajustarse con 
el mesonero voluntariamente sin sujeción, por ser arbitraria en todo 
viajante esta libertad, con arreglo y proporción a los precios de tarifa 
como arriba queda prevenido.  
 
Otra: La mesa redonda de primer orden deberá estar servida y 
compuesta con la mayor decencia posible, de manteles, servilletas y 
cubiertos correspondientes, con sus cuchillos y con proporcionada 
curiosidad de los criados, y demás que quedan expresados. 
 
Otra: Cada cama  deberá componerse de dos bancos con las tablas 
correspondientes para una o dos personas, según se pidieren, un 
jergón, con un colchón, una almoada del ancho del colchón, o dos 
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regulares con sus fundas, sábanas y una simple cubierta en verano, 
con mantas en el invierno, todo con la mayor limpieza y aseo.  
 

Quan el viatger anglès Arthur Young va visitar Barcelona l’any 
1787, va fer estada en un  establiment anomenat La Fonda,  de la 
qual en va deixar escrits alguns elogis: «És una casa excelente, los 
criados son allí tan numerosos y tan vivos como en Inglaterra. Una 
buena cena, con pescado fresco, melocotones maduros, buen vino, la 
mejor limonada del mundo, y buenas camas, nos devolvieron la 
vida».5 

 
 
Per aprendre a guisar 
 
Abans d’entrar a considerar  la qualitat i la diversitat  dels  plats,  
fixem-nos que el caputxí fra Sever d’Olot inclou en el  seu Llibre de 
l’art de Cuynar (LlaC) un petit tractat amb recomanacions «secretes» 
per aprendre a guisar. Es tracta de consells sobre com conservar els 
paraments a la cuina, la roba, el carbó,  el lloc que ocupa la sal i l’oli. 
Recomana conservar els peixos en un lloc fresc ja que el pitjor enemic 
és la calor; recomana  no netejar-los, com fem la majoria, si pot ser, 
amb aigua dolça. El millor conservant per al peix era la sal. 
 
Dono fi en aqueix petit trectat de apendre de guisar: 
 
Principi de algunas advertèncias o secrets per lo cuiner y és a saber, 
en primer lloch, que ha de tenir: 
 
- La sal en part molt exuta 
- Lo oly en part homida 
- Lo carbó en part molt exuta y que los ayres y vens y toquin bé 
- La roba també vol part axuta 
- La tonyina y sorra vol part fresca 
- Lo congre vol fresco també 
- Lo peix fresch vol ser esgañat, escatat y esmocat y luego pres amb 
sal y no vol tocar aygua dolsa, si pot ser. 
- Carn  y peix, per guardar, vol estar ab una part molt fresca y que ni 
la lluna ny sol ni moscas ni altres animals la toquin; en temps de 
calor, vol molt de cuidado per per conserbar-ho. 
- No hi ha com la sal per conserbar carn y peix. 

                                                 
5 Pérez Samper, op. cit, 2011, pàg. 459. 
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Malauradament no podem llegir totes les receptes. Com que per motiu 
de temps he d’abreujar, us les dono fotocopiades en aquest resum 
sobre els trets d’aquesta cuina, que us han donat en entrar a la sala 
de conferències. Veureu que hi ha una mostra d’entrants, primers i 
segons plats de peix, algun berenar. Els plats escollits figuren ordenats 
alfabèticament, amb indicació del recull d’on provenen. En alguns 
casos, pel seu interès, copio la recepta sencera. D’altres les 
comentaré. 

 
Gravat  que il�lustra les obsessions i les  meditacions d’un gastrònom. 
Il�lustració provinent d’una edició francesa del Manuel des amphitryons 
d’Alexandre- Balthazar-Laurent,  Grimod de la Reynière 
 

 



                                                                                        QB030 

 19

Entrants 
 

En els entrants de peix hi ha abundància de  sopes, mandonguilles, 
plats de pilotes de peix. En aquest tractats es detallen alguns sofregits 
(alls sofregits, una mica de sucre, safrà, agre de llimona). Les  picades 
es feien amb pinyons, safrà, molla de pa, etcètera. Pel que fa al 
marisc, en el receptari del menorquí Fra Francesc Roger, Art de la 
Cuina, trobem plats de marisc: escopinyes llises, escopinyes gravades, 
òsties [ostres], sopa d’òsties, òsties cuites, dàtils de mar, corn de mar, 
corn cuit a les graelles, ortigues de mar. Les mandonguilles o pilotes 
de peix han desaparegut dels nostres receptaris. Recordo breument 
que l’escriptor i historiador Joan Ramis i Ramis (Maó, 1746-1819) fou 
autor de  Temps i paratges de Menorca en què és gustós i saludable o 
danyós, respectivament, el peix i marisc que s’aporta per vendre a la 
pescateria de Maó (1811), on passa revista a molts aspectes de  la 
cultura del peix en aquella illa. 

 
 
 
[1] Sopa (APC): Sopa d’escòrpora, lluerna (la cua d’aquest peix era 
molt basta i no s’hi posava), de cap de nero, de corball, de reig i 
palomida. 
 
[2] Sopa d’òsties [AdC) 
 
[3] Sopa de peix (AdC) 
 
[4] Mandonguilles (APC) de peix que es posaven a la sopa. Els 
peixos que s’usaven per enriquir-la eren: lluç, castanyola, tonyina 
fresca, esturió. Per fer-les es barrejava la carn de la còrpora del peix 
amb la ventresca. En la pilota, per tal d’amorosir-la, hi entrava també 
la ceba, pa ratllat, ous amb la meitat de les clares per no ser massa 
esponjoses,  nou moscada, sal, julivert 
 
[5] Mandonguilles  (IB) de peix, bacallà i sorra. 
 
[6] Plat de pilotes de peix (AdC) 
 
 
Dinars de peix 
  
Destaco  d’aquesta sèrie  els  plats escabetxats6 (22, 23, 24),  l’arròs 
amb dàtils de mar (20), els dàtils de mar a la brasa, les gambes al 
                                                 
6 Els escabetxos es feien amb l’ajut de  garnatxa,  vi blanc, oli, vinagre, 
etcètera. Es condimentava amb herbes,  talls de taronja. 
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caliu (27), les ostres fregides amb sucre i taronja. Aquesta barreja de 
dolç i agre és una reminiscència dels gustos medievals (48). La 
tortuga també hi és representada (76 i 77). El bacallà fregit amb mel 
(7) és d’ascendència medieval. En aquesta recepta ja hi ha tomàquet. 
 
 
 [7] Abadejo, abadejo frito com miel, abadejo con tomate (A). A la fi 
del XVIII notem la presència del tomàquet en conserva que ja s’usava 
com a salsa. 
 
[8] Adobo para pescado (A). «Freirás el pescado sin harina, y harás 
el adobo de este modo: coge hojas de laurel, ajos machacados, 
vinagre fuerte, tomillo, hinojo, orégano, unos pedacitos de naranja; 
con todo  esto harás un cocimiento, y echarás el pescado frío en él, y 
si no tuviese bastante sal, se le pondrà a proporción». [En aquesta 
recepta podem notar la riquesa d’herbes i condiments que es feien 
servir per cuinar el peix]. 
  
 
[9] Arròs en dia de peix (APC)  «Si tens aigua en que s’hàgia 
perbullit [bullit dues vegades] algun peix o llagosta o bé algun cap 
gros d’algun peix, serà millor. I compra una lliura d’arròs per  cada 
meitadella d’aigua; esto és per fer-lo a la valenciana; però a la 
catalana hi compraràs meitadella i mitja per lliura d’arròs, ja que 
t’eixirà bo, i si lo fas ab llet, ja n’hi poràs posar dues meitadelles per 
lliura d’arròs, perquè la llet ajuda a espessir per sa cresitud [pel greix 
que conté], i en portar-lo a taula son sucre i canyella per sobre, etc., 
així com d’aigua serà, oli, alls, julivert i safrà; i lo de llet, tant si és de 
cabra, com d’ametlles o pinyons, no té de portar oli, per lo greixós o 
oliós que ja ell és; i si fas fideus lo matex ordre has de guardar; 
advertint que l’arròs no ha de bullir més que un quart, com està dit a 
la carn, i que sia curt, i altre de reposa, i a taula, a no ser que vulles 
que l’arròs se tórnia pastetes o fang que, aleshores, posa aigua a bull 
que bull que seran sopes». [L’autor o copista després d’explicar-nos 
com feia el fumet que també podia servir per a la preparació de 
fideus,  ja diferenciava  l’arròs a la valenciana de la catalana (aquest 
darrer més espès). La llet servia d’espessidor. Abans de servir-lo s’hi 
tirava sucre i canyella].  
 
[10] Bacallà (APC) Es podia menjar de diverses maneres: al caliu, 
ben remullat, després s’hi afegia «son oli, pebre i taronja». A la 
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graella, perbullit [bullit dues vegades] amb oli, taronja i pebre, amb 
suc (allioli negat) amb son pols de farina, pebre, safrà,  julivert 
trinxat, ceba. També es menjava enfarinat. Després es  fregia  amb 
mel i vinagre. 
 
[11] Bacallà perbullit [a la vinagreta]. Peixopalo (LlaC). 
«Aquest bacallà també, després de tallat y ben net; lo posaràs a la 
cassola ab aygua, y posaràs sal y que no bulli massa, que casi no ha 
de bulli; y lo faràs a la binagreta que dihuen». 
 
«Quan lo voldràs traure a taula, lo posaràs ab una plata ben estès, y 
posaràs julivert ben trinxat y alls –y, si no�n tens, y pots posar seba 
ben trinxada– y un pols de pebre y oly y ja lo pots traure a taula, que 
és molt bo per entrant de cartoxos» (pels frares de la Cartoixa). 
 
[Peixopalo]. «Y los matexos guisados, que ja estan dits de bacallà, 
pots fer amb las llenguas y peixopalo y diablillos [rap], que en dihuen, 
y ab lo congre sech, sinó que lo congre ama molt las pansas y pinyons 
enters y lo peixopalo y diablillos aman molt lo alioli negat». [Amb la 
llengua i les tripes del bacallà, panses, pinyons i allioli  ja es feien 
guisats]. El peixopalo, ara present en alguns plats de  cuina, a la 
Costa Brava, era una mostra ben típica de la cuina del segle XVIII. 
També se n’aprofitava la llengua]. 
 
[12] Besugo asado (A): «Este es el mejor pescado de estos Países 
de Aragón; después de bien limpio, y escamado, le lavarás y 
enjugarás con un paño limpio, lo pondrás en vasija espaciosa; sobre 
unas hojas de laurel le echarás los ajos fritos por encima, luego le 
pondrás fuego abajo, y arriba algo más; y cuando los trozos estén 
medio asados, tendrás prevenida una cazuela, ajos picados, pimienta, 
perejil, sal, agrio de lima o limón, y los irás rociando con un manojo de 
plumas o perejil, por una y otra parte». [Segons Altamiras aquest era 
el millor peix de l’antic regne d’Aragó]. 
 
[13] Calamars,  sípies i pop a la brasa (APC) 
 
[14] Caps i fetges amb arròs (IB) 
 
[15] Castanyola (IB) 
 
[16] Congre sec (APC):  «Lo congre sec és bo ab una cebeta ben  
menuda i feta tornar rossa i tirar-li; luego fer-hi una picadeta de 
pinyons ab un bocí de pa tot ben picat i deixatat tirar-li lo pa estovat 
ab vinagre, ses espècies, oli i cuit a taula; a est guisado de congre 
sec, hi pots posar qualsevol espècie de fruita seca o verda que tingues 
que tot hi diu sols estiga bé d’oli. D’estos sucs de coses ordinàries, no 
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cal parlar-ne molt perquè cada u se’ls fa a sa moda ab lo que té; però 
sobretot lo tino i prudència». [Aquí en el sofregit encara no hi ha 
tomàquet]. 
 
[17] Congre fresc, congre amb arròs (IB).  [El greix de la 
ventresca del congre es posava a l’escudella si era de llegums. Així 
guanyava en sabor]. 
 
[18] Un plat de un corn de la mar viva (Adc) 
 
[19] Costrada de atún (A) 
 
[20] Un plat de dàtils del mar ab arròs bo (AdC)  «Per fer esto 
plat de dàtils ab arròs, se fa de esta manera: pendràs dues dotzenes 
de dàtils, i aluego faràs un poc de sofrit de ais pelats i tomàtigues, 
panses. I, tallat que serà tot esto,  lo posaràs dins de una olla en el 
foc; i deixa-lo coure ab oli, sal i un poc d’aigua. I, cuit que serà, 
posaràs aigua dins de la olla per mitja lliura de arròs bo. I aluego que 
la aigua bullirà, tremparàs la aigua de espícies, safrà i clavells. I 
aluego li posaràs los dàtils juntament ab lo arròs, i deixa-lo coure. I 
aluego que la arròs esclatarà, lo trauràs del foc i deixa-lo estovar per 
espai de una hora, i trempa-lo bé de sal. I serva-lo calent». 
 
[21] Un plat de dàtils cuits ab les graelles (Adc) 
 
[22] Escabetx (APC): «Ben fregit que sia lo peix, lo deixaràs 
refredar i, entre tant, posaràs a bullir vi blanc ab les herbes odoríferes, 
com també algun all esclafat i,  havent assò bullit bé, posa-hi algo de 
sucre; luego ho trauràs del foc que se refrèdia bé, pren luego lo tonell 
o gerra, i vés-hi posant lo peix ben estibat...»  [S’escabetxava el 
pagell, l’orada, el besuc, etcètera]. 
 
[23] Escabetx per congre (IB) 
 
[24] Escabeche de besugo (A) 
 
[25] Un plat d’escopinyes llises (Adc) 
 
[26] Com se fan les neules de l’esturió (APC) 
 
[27] Gambes cuites al caliu (AdC) 
 
[28] Gambes en panadera (AdC) 
 
[29] Gambes frites (AdC) 
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[30] Greixera [tipus de plat] de sardina en el forn (AdC) 
 
[31] Greixera [tipus de plat] de sardina en el forn ab mel i 
vinagre (AdC) 
 
[32] Per fer guisado de tonyina i sorra, que tot és un quan ja 
està salat (APC) 
 
[33] Juevertada [salsa a base de julivert] de peix (AdC) 
 
[34] Lobo de mar asado (A) 
 
[35] Llagostes de tres, o quatre, o cinc maneres  (APC) 
 
[36] Un plat de llagosta ab panadera (AdC) 
 
[37] Un plat de llagosta en el forn ab alioli (AdC) 
 
[38] Per fer llagostas rellenas (APC) 
 
[39] Llagostins (IB) 
 
[40] Com se compon la llamprea. Cassola de llamprea. 
Llamprea rostida a l’ast (APC) 
 
[41] Llengües i altres dels peixos (IB) 
 
[42] Llises: [Hom preparava cebeta sofregida amb salseta de 
pinyons. Una vegada perbullides amb aigua i sal i una fulla de llorer, 
safrà, pebre, tàperes, s’estofaven amb cebetes i vi blanc] (APC). 
 
[43] Lluç amb ceba. Lluc  fregit amb suc. Lluç a la graella (IB) 
 
[44] Molls (IB) 
 
[45] Morena ab aioli (AdC) 
 
[46] Nero i altres (IB) 
 
[47] Un plat de ortiges de mar frites (AdC) 
 
[48] Un plat d’òsties [ostres], òsties  frites, ab adobo de sucre i 
suc de taronja (AdC): «Per fer  esto plat de òsties frites, se fa es 
esta manera: pendràs una dotzena de òsties i les posaràs en el foc per 
matar-les; i, mortes que seran, les obriràs ab un tallant, aguardant la 
aigua de elles, que ab esta aigua consisteix la sua bondat. I aluego 
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trauràs los bons i los enfarinaràs i los fregiràs ab oli; i, frits que seran, 
los posaràs dins de un plat i lo tremparàs de suc de taronja i pebre bo 
per damunt, i un poc de aigua de les òsties. I serva-lo calent». 
 
[49] Altre plat  de òsties cuites ab graelles ab paper (AdC) 
 
[50] Pagell i altres qualitats del  peix (IB) 
 
[51] Panadera [guisat de patates amb un sofregit de peix amb 
porros] (AdC) 
 
[52] Panadera amb tomàtigues, prunes i confitura (AdC) 
 
[53] Peix ab ai i vinagre ab lo peix frit  (AdC) 
 
[54]Peix bullit (AdC) 
 
[55] Peix a la castellana dit rigorosa [es feia servir orades,  
pagells, corballs]  (APC) 
 
[56] Peix ab una salsa de tomàtigues i ais (AdC) 
 
[57] Peix estofat i picadillo com carn (APC) 
 
[58] Peix farcit i rostit  en el forn (AdC) 
 
[59] Peix vermell (IB) 
 
[60] Rajada i àngel (IB) 
 
[61] Plat de ratjada frita seca (AdC) 
 
[62] Rap (IB) 
 
[63] Relleno de peix per dia de peix. [Amb esturió, tonyina fresca, 
etcètera]. (APC) 
 
[64] Relleno de carabassa en dia de peix  (APC) 
 
[65] Salmón (A) «El mejor modo para este pescado, si es fresco, 
será cocerle, echarle aceite crudo por encima, y un poco de agrio, y 
sinó cogerás cebolla frita, lo servirás, sazonándolo  de sal; y si 
estuviere salado, ponlo, si ser puede, en agua corriente como el atún, 
por espacio de veinte y cuatro horas; después sácalo, y estrégalo con 
un esparto limpio, como te digo en las notas del principio; porque la 
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limpieza, aunque es forma accidental, basta para hacerte cocinero de 
forma;  lo serviràs con un polvo de pimienta, y aceite crudo». 
 
[66] Salpicón de atún (A). 
 
[67] Sardina cuita ab les grelles (AdC) 
 
[68] Com se couen les sípes (APC) 
 
[69] Sípes (IB). [L’escut, és a dir la ploma de la sípia, es guardava 
per als argenters per a feines de polir]. S’assecaven al sol: «Una 
vegada netes, per conservar-les les entendràs en un canyís en paratge 
fresc». 
 
[70] Sollo, sollo asado [esturió]. (A). 
 
[71] Sorra (IB) 
 
[72] Suquet de peix as caliu. «Per fer esto plat de peix, se fa de 
esta manera: pendràs sorells o pàmpols i los espanxaràs [obriràs la 
panxa] i, si són sorells, los tallaràs la serra que tenen i los rentaràs. I, 
nets que seran, lo salpendràs per espai de una hora; i passat este 
termini, lo rentaràs i lo posaràs damunt de una post, perquè escórria 
la aigua. I aluego pendràs unas grelles  ben netes i li conpondràs el 
peix, untant les grelles ab oli. I posa-lo en lo foc i deixa-lo coure. I 
quan tindrà color de cuit, giraràs el peix i deixar-lo acabar de coure, i, 
cuit que serà, lo posaràs dins de un plat, i deixar-lo refredar. I, fred 
que serà, lo posaràs dins de una olla i li posaràs un poc de aigua, oli, 
sal, pebre bord i posa-lo en  lo foc, que búllia un poc. I aluego que el 
peix serà cuit, lo trauràs de el foc i trempa-lo bé de espícies, sal, oli, 
safrà, clavells i trempa-lo bé de suc de llimona. I serva-lo calent». 
(AdC) 
 
[73] Un plat de tonyina (LlaC) «Dita tonyina, la nit abans la tellaràs 
a talls manuts y, tellada, la rentaràs 3 o 4 begadas, y lo dexaràs en 
remull –si pot ser ab aygua corrent, millor – y lo andemà torne’n  a 
passar dos ayguadas y escorre-la bé de la aygua; y faràs un sofregit 
de ceba y, quant serà rossa, posaràs la payella al foch ab oly y 
enfarinaràs la tonyina ab farina exuta y la fregiràs un poch y la tiraràs 
a la cassola ab dita seba rossa, y posaràs un poch de vi blanc, pebre, 
clabells, canyella y que estiga bé de oly y fes-la bollir una gota y dos 
remanades. Y ja la pots traure a taula que és plat de mariner». 
 
[74] Tonyina fresca (APC) 
 
[75] Tonyina salada, per dessalar-la (IB) 
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[76] Tortuga (IB) 
 
[77] Un plat de tortuga de la mar viva ab cassola (AdC) 
 
[78] Tripes de bacallà (IB). «Después de remullades les posaràs a 
la cassola amb una picada de pinyons (si és cal), sal, oli i julivert. 
Quan sien cuites les trauràs del foc, faràs alioli, i deixatat amb alguns 
rovells, farina i espècies ho posaràs [a] la cassola, li faràs donar un 
bull i la trauràs del foc. També les podràs donar ab sopa i fent-les un 
poc gruixudes i torrades». 
 
[79] Verats i bisos (IB) 
 
 
Berenars i sopars 
 
[80] Es menjava tonyina negra, sorra, tot picolat amb ceba crua. El 
plat se servia fred  amanit amb oli, pebre, taronja o vinagre. (APC) 
 
 
Tècniques 
 
Pel que fa a les tècniques, sobre les quals, per manca de temps, ara 
no hi podem entrar, diversos reculls expliquen com el peix s’ha de 
salar, tallar, guisar, fregir, etcètera. Només puc llegir-vos els 
enunciats. 
 
[81] Del peix que se ha de salar (IB) 
 
[82] Com se ha de tallar lo peix  (IB) 
 
[83] Com se ha de guisar lo peix (IB) 
 
[84] Modo de fregir lo peix (IB) 
 
 
Salses 
 
Sovint el peix s’acompanyava de sucs i de salses: suc de llimona, de 
taronja, d’agràs, vi blanc, allioli, salsa d’avellanes, etcètera. Per fer les 
salses més espesses, per lligar-les es feia una pasta amb farina i rovell 
d’ou. Les més repetides, que no demanen gaires explicacions, són: 
 
[85] Una salsa de peix ab pa raiat i juevert (AdC) 
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[86] Altra salsa de peix de altra manera, de ais i pa torrat 
(AdC) 
 
[87] Altra  salsa de peix ab ais, panses i vinagre (AdC) 
 
[88] Altra salsa de peix ab anous i vellanes (AdC) 
 
[89] Un plat de sardina ab ai i agràs (AdC) 
 

 
Utensilis d’una cuina  popular del segle XVIII. Detall d’un gravat d’una edició 
d’Altamiras, segles XVIII-XIX. 
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El peix en la literatura memorialística, en cases de nobles i de 
burgesos   
 
 Els llibres de memòries, les notes d’arxiu de patrimonis familiars, la 
literatura narrativa, ha deixat constància  també de les delicíes del peix 
del Mediterrani, quines espècies i com el menjaven les classes burgeses 
i aristocràtiques. Del famós dietari Calaix de Sastre del baró de Maldà, 
de Rafael d’Amat i de Cortada (1746-1819), noble que pertanyia al 
Col�legi de la Bona Vida, una associació d’amics que es reunien per 
gaudir dels plaers de la taula, n’hem extret aquests dos apunts. El 
primer fa referència a un dinar que, el 29 d’abril de 1795, va fer a la 
vila d’Esplugues: «... después un plat abundant de faves tendres ab 
talls de botifarra, que ha suplert la falta d’olla; i sent menjar prou 
apetitós, hi hem carregat prou bé. Després hem tingut llucets ab salsa 
groga prou acertada. Después carn en suc i pèsols...» Aquesta salsa 
groga podia ser la famosa maionesa? 
El baró de Maldà7, en una altra ocasió,  ens parla d’un corball que va 
assaborir en un dinar a base de peix.  Aquell era un 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 corball amb suc, molt gustós, amb alguna 
tàpara, així lo demés amb les corresponents postres, pa i vi, etc.»  
 
La historiadora Maria dels Àngels Pérez Samper, en parlar de la cuina 
del segle XVIII, rescata la figura d’Erasme de Gònima (1746-1821), un 
industrial barceloní del tèxtil, un representant de la nova classe 
emergent catalana que s’enriqueix amb les indianes, sorgida de la 
Revolució Industrial. A través de les factures conservades entre 1785 
a 1797, presents en el seu arxiu particular, també de cuiners 
professionals de fondes barcelonines que li portaven el menjar a casa, 
al costat de notes d’altres proveïdors, podem reconstruir les seves 
preferències i gustos culinaris. Pérez Samper, a partir dels fons 
conservats a la Biblioteca de Catalunya, ha establert una relació dels 
menús de peix, que, segons quins dies, coexistien amb els de carn. Al 
costat de menús de peix sense especificar (32 serveis) hi trobem la 
presència de llenguado (15), congre (12), castanyola (8), orada (6), 
déntol  (6), lluç (4), corball (1). A voltes trobem a taula la presència 

                                                 
7 Alexandre Galí, El Col�legi de la Bona Vida, Selecta, Barcelona, 1954, pàg. 84. 
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del  marisc: llagostins (7), llagosta (6), ostres (5), musclos (1). El peix 
salat, que era el que consumien les classes populars, gairebé no té 
presència a la seva taula. En aquest període  els Gònima van menjar 
tortuga, una sola vegada, preparada de quatre formes diferents. El 
peix es guisava amb diverses salses, amb trufes, amb pèsols, amb 
tàperes, al forn, fregit, bullit, marinat, amb cansalada. Els 
acompanyaments també eren diversos. Hi  havia també panades de 
peix sense especificar, de congre, escalopes de peix, de llagosta i 
ostres, etcètera. 
 
En les famoses preguntes als qüestionaris que el funcionari il�lustrat 
Francisco de Zamora (1757-1812) enviava als Corregiments i pobles 
de Catalunya quan s’estava al Principat per tal de polsar i fer un 
informe sobre la situació del país, hi ha respostes sobre l’alimentació, 
el món de la pesca, el comerç, del tot interessants. A la pregunta que 
fa a la ciutat de Barcelona i rodalies: Qué género de comida usan las 
gentes acomodadas y las más pobres, les autoritats responen:  
 
«En los pueblos, la gente acomodada usa en la comida el arroz, fideos, 
verduras, legumbres secas y frescas, carne de carnero o oveja 
tarragonina, tocino, huevos, atún y abadejo. La más pobre, verduras, 
legumbres, sardinas saladas y pescado seco o atún... [...] La pobre 
come carne de oveja, o de macho, o de vaca o menudos, algún poco 
de tocino, verdura, legumbres secas, arroz, fideos, atún, abadejo y 
pescado seco o pejepalo” (Francisco de Zamora, Diario de los viajes 
hechos en Cataluña. Barcelona, Curial, 1973, pàgs. 464-465.   
 
Quan Francisco de Zamora visita Lloret, apunta entre altres coses: 
“Hay 80 embarcaciones de pesca que se dedican mucho a la anchoa”. 
A Sant Feliu de Guíxols: “Hay 8 fábricas de botas de vino y 40 de 
barriles de anchoa… Las mujeres, a más de las redes, destripan y 
salan anchoas”. De Palamós: “… 20 laudes de pescar con red y 
palangre. Pescan mucha anchoa y llevan géneros a Barcelona. Hay 5 
artes para pescar”. A Tossa hi havia 50 embarcacions per anar a 
pescar. Com podem veure en aquests apunts, la pesca i la 
comercialització de l’anxova era molt importat a les viles més 
importants de la costa gironina. 
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Detall de la biblioteca imaginària  d’un gastrònom. Il�lustració provinent d’una 
edició francesa del Manuel des amphitryons d’Alexandre- Balthazar-Laurent,  
Grimod de la Reynière. 
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Conclusions 
 
Bé, tornant al que havíem dit al principi, i ja per concloure, podríem 
dir que a Catalunya hi havia bona pesca per l’abundància de costes i 
de platges. Cal destacar la importància del peix en la dieta dels 
catalans, la varietat de preparacions, de plats cuinats de diversa 
manera com ho demostro en la tria de receptes que us he proposat de 
llegir, que podria ser molt més extensa. Aquesta necessitat vital va 
lligada, però, a grups socials, a les possibilitats econòmiques de cada 
moment. Faig notar que, per regla general, les classes populars, 
allunyades de la costa, menjaven poc peix fresc. A propòsit recordaré 
que des d’aquells moments ençà potser hem perdut varietat en les 
preparacions, matisos en els sabors. Hom menjava molt peix a la 
brasa.  
Al segle XVIII la cuina era molt més condimentada, es barrejava el 
dolç amb el salat. Ben segur que més d’una recepta ens pot ser útil 
per estudiar la formació de la cuina catalana moderna. D’altres es 
poden reelaborar pels cuiners i cuineres del nostre país, ajustant 
mesures, temps de cocció, fent lleugers canvis en la preparació dels 
ingredients. El receptari té també un valor historicoetnogràfic afegit 
pel que fa a la llengua, pesos, mesures, procedència geogràfica de les 
receptes, hàbits culinaris, per l’ús abusiu d’espècies i de condiments, 
etcètera. 
 
Amb  deteniment  també  s’hauria d’estudiar com  l’aportació 
americana s’infiltra i enriqueix les primeres matèries disponibles,  
modifica la combinació i el gust d’aquests plats que avui presento. 
Tota cuina, i la catalana no va pas quedar-ne al marge,  manifesta , 
com si fos un organisme viu,  profundes evolucions en el decurs del 
temps. 
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Portada d’una Real Cédula  de  sa Magestat,  reeditada a Girona (Josep Bro, 
1783), de caire liberalitzador, per tal d’afavorir la venda i el comerç de peix 
arreu, per la qual  es mana que els peixos frescos, secs i  salats  provinents de 
captures fetes en  ports d’Espanya, no hagin de pagar arbitris,  impostos 
territorials ni municipals, sempre que aquests siguin destinats al consum 
interior. Col�lecció particular. 
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Sigles emprades i bibliografia 
 
 
A excepció del primer receptari que fou imprès, que va tenir molt èxit i 
popularitat perquè aquest manual d’un religiós, establert a l’Aragó, 
cuiner del convent de Descalços, de l’orde de Sant Francesc d’Assís, 
editat dues vegades a Girona, servia de model d’aprenentatge en les 
cuines de  seminaris, convents, col�legis de religiosos, per a 
particulars, la resta d’obres són col�leccions manuscrites de receptes 
d’estaments religiosos que, deixant de banda la seva projecció, són 
testimoni del que es cuinava i es menjava a Catalunya.   
 
A., Juan Altamiras o Altimiras, Nuevo arte de cocina (Edicions de 
Barcelona, 1758. Girona, 1745, 1770?). Nuevo arte de cocina sacado 
de la escuela de la experiencia. Su autor Juan Altamiras. 
 
AdC,  Fra Francesc Roger, Art de la cuina. Llibre de cuina menorquina 
del segle XVIII. Institut Menorquí d’Estudis, 1993. Edició a cura 
d’Andreu Vidal Mascaró. 
 
APC, Avisos i instruccions per lo principiant cuiner compost per un 
home d’ara (manuscrit del segle XVIII de la Biblioteca Pública 
Episcopal de Barcelona. A cura d’Isabel Juncosa, Barcelona, Akribos 
Edicions,  1988. D’aquesta obra n’existeixen com a mínim tres 
exemplars més. Vegeu-ne una altra edició, segons una còpia 
manuscrita de 1831, a cura de Ramon Amigó, Edicions del Centre de 
Cultura de Reus, 1999. 
 
IB, Instrucció breu i útil per los cuiners principiants segons lo estil dels 
carmelites descalços de Francesc del Santíssim Sagrament  
(manuscrits dels segles XVIII i XIX), Barcelona, Abadia de Montserrat, 
2004. [L’estudi inicial, molt ben documentat, de M. Mercè Gras i Agustí 
Borrell, és una bona introducció a la cuina popular catalana del segle 
XVIII]. 
 
LlAC, Fra Sever d’Olot. Llibre de l’art de Cuynar (1787). Edicions de la 
Biblioteca del Palau de Peralada, 1982. 
 
Els llibres de cuina catalana del segle XVIII no s’esgoten aquí. 
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