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BRANCAL

Entrant rebomborià
 Josep Miquel Carceller i Dols

Parle del vi dels pobres. El vi que ens feia forts.
Un tros de ceba crua, un rosegó de pa.

V.A.EstEllés

El llibre que la gent lletraferida de la Colla Rebombori està enllestint, quan comença el mes 
de juny del segon any de la pandèmia que ha assolat el món i ha canviat tantes coses, es titula 

De cuines i cuinar i, com és habitual a les nostres publicacions, porta afegit un subtítol, que 
és la dita popular que diu «Menjant, menjant, ve la gana». El títol l’hem consensuat ràpidament, 
però el subtítol ens ha costat més. Algú va plantejar que el suprimírem perquè opinava que amb 
el títol ja n’hi havia prou, mentre que un altre hauria preferit: «Menjant, menjant, se’n va la 
gana» que és una dita que també existeix però que, tot i que reflecteix amb més rigor el procés 
fisiològic que esdevé quan ens alimentem, a la majoria ens ha semblat que no tenia la connotació 
de positivitat que la primera dóna a la paraula gana, entesa de manera ampla com el desig, la 
tendència de la voluntat a fer una cosa. I realment a ningú dels qui ens responsabilitzem de tirar 
endavant la nostra amateur editorial se’ns han anat les ganes, la voluntat, de seguir fent-ho, ben al 
contrari, des d’aquell llunyà 1997, quan vam encetar la biblioteca rebomboriana amb El Caminàs 
i les ermites i vam guanyar el primer premi de la Generalitat Valenciana per a la promoció de l’ús 
del valencià, en l’àmbit de les Festes de la Magdalena. 

Quan va ser evident que la Magdalena del 2021 no se celebraria, almenys en les dates que 
corresponia, teníem escrits una bona part dels textos del llibre que avui estic presentant en aquest 
brancal. Vam pensar que caldria guardar-los fins, almenys, el 2022, però finalment la convocatòria, 



que jo personalment ja no esperava, publicada al dogv el 18 de maig passat, d’aquests premis 
que, any rere any, han ajudat tant a la Colla per seguir publicant els nostres llibres, ha fet que 
ràpidament ens posàrem a preparar el menú d’aquest De cuines i cuinar. Hem tret, doncs, del 
congelador els plats que, sense presses, fent xup xup, amb tècniques seculars vam o ens van cuinar 
fa temps, en els llargs mesos de la pandèmia més dura i del confinament; d’altres, com d’aquest 
brancal, n’hem cercat els ingredients i n’hem procedit a l’elaboració, fent servir tècniques de cuina 
ràpida i eines sofisticades de recent aparició, en els darrers dies d’aquesta primavera que camina 
cap el seu final amb una nova factura de la llum que obliga a la ciutadania, acostumada a acotar 
el cap, a filar prim amb les franges horàries, amb la campanya de vacunació agafant velocitat de 
creuer als països del Primer Món i amb el final del toc de queda, que ens ha acompanyat durant 
tants i tants mesos. 

Sempre he escrit els brancals dels llibres rebomborians 
enmig del fred de l’hivern, en dies de gener, quan el dia és curt 
i es fa de nit ben prompte, amb la calefacció de la casa enge-
gada i alguna beguda calentona a tocar de l’ordinador; se’m fa 
estrany, per açò, estar avui escrivint a últimes hores de la ves-
prada amb la llum natural que entra pel finestral obert i deixa 
veure el cel d’un blau apagat, blanquinós, núvols petits que 
s’allunyen mar enllà, el campanar de l’església de la Nativitat 
d’Almassora difuminat per la calitja i tots els colors del verd, 
no precisament del País Basc que cantava Raimon en la meua 
joventut sinó de la plana castellonenca estimada i amiga. 

Aquest llibre que teniu a les mans o esteu llegint al nostre 
lloc web collarebombori.cat en l’aplicació on-line de Yumpu o en 
el pdf que us heu descarregat a algun dels vostres dispositius 

electrònics és de justicia poètica, mai millor dit, que sapieu que pense ben sincerament que no 
tindria el gust deliciós i abellidor o la flaire delicada i saborosa que m’agradaria compartíreu amb 
mi que té, sense la implicació tan destacada del periodista, dissenyador gràfic i poeta, excel·lent 
persona i amic que és Josep Porcar i Museros; sense els seu bon, molt bon, ofici ni tindríem el 
web que tenim –no és culpa seua que nosaltres no l’actualitzem més sovint– ni els nostres llibres 
haurien assolit l’excel·lència formal de la qual n’estem tan orgullosos des del 2007, quan amb 
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onze llibres ja publicats, els nostres camins es van creuar i vam tenir la gran sort de trobar-lo 
en la impremta Graphic Group, ja desapareguda, on ell treballava. La maquetació i el disseny 
dels següents dèsset llibres porta la seua signatura en els crèdits, primer amb nom i cognom i 
després sota l’epígraf de Veta Visual, la seua empresa, des del 2011. He escrit dèsset perquè són 
els que estan publicats, impresos en paper i penjats al web quan el calendari que tinc davant 
marca el divendres 4 de juny de 2021 i estic escrivint el brancal/pròleg/introducció que mai no 
ha faltat als nostres llibres. En poques setmanes, però, en seran divuit perquè aquest De cuines 
i cuinar ja el té Josep en fase avançada de maquetació i pel poc que hem vist i hem olorat ja 
comença a fer goig i a crear-nos salivera als membres del Consell de Redacció que interactuem  
amb ell, amb proves, correccions, idees o suggerències al grup de Whatsapp que compartim i que 
tan bé ens ve en aquests temps de virus biològic pandèmic, quan la tecnologìa permet estalviar 
les trobades personals que els entesos i el sentit comú encara desaconsellen. Trobem a faltar, 
això sí, les converses tan sucoses i agradoses per a l’esperit que hem tingut al seu despatx quan 
ens ensenyava el treball que havia fet o estava fent i nosaltres podíem veure a la pantalla gran de 
l’ordinador com els nostres textos i dibuixos esdevenien petites joies tipogràfiques. 

Potser en poc més de mig any la normalitat siga un fet real i puguem reanudar les enyorades 
converses perquè si, com esperem, el 2022 estarà ja lliure de pandèmia –almenys de la del  
Covid 19, perquè per a d’altres mals que assolen i avergonyeixen la humanitat sembla ser que 
encara no s’han trobat o no s’han buscat vacunes– la setmana llarga magdalenera se celebrarà 
quan correspon i el cartell que publicita les festes anunciarà que començaran el dissabte 19 de 
març i acabaran vuit dies després el diumenge 27. Per tant si, com pertoca, la Direcció General  
de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
convoca els premis destinats a la promoció de l’ús del valencià en l’ambit festiu, hem de pensar 
que cap a meitat de gener d’eixe 2022 tornarem a estar immersos en l’acabament i la maquetació 
del llibre encara no imaginat que portarà el número trenta de la col·lecció de la nostra BBC 
(Biblioteca Bàsica de Castelló) i podrem reanudar a casa de l’amic Porcar plaenteres reunions de 
treball, com les que vam tindre en aquells dies de final de gener i principi de febrer del 2020 quan 
es va maquetar La xicalla. Temps d’infantesa el llibre del qual encara tenim centenars d’exemplars 
guardats en caixes al nostre local del carrer Mealla, esperant pacientment que siga segur repartir-
los a les escoles i biblioteques de Castelló i als amics, coneguts i saludats que mostren interés i 
ganes de tenir-los, llegir-los i comentar-los.
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La darrera vegada que la rebomboriada es va poder reunir va ser el 12 de març del 2020. 
Faltaven un dia per al nostre particular començament de festes i la plantà del nostre cadafal de 
fusta al carrer de Sant Roc, dos per a la mascletà inicial i el Pregó i tres per a la romeria. Acabàvem 
de saber que la Magdalena d’aquell any s’ajornava, però encara no sabíem o no volíem saber, que 
acabaria suspenent-se definitivament. Teníem el local preparat, net i guarnit, amb les despenses 
i les neveres plenes. Teníem el nostre programa fester llest i repartit i les tasques assignades. I 
aquell dia que era dijous, o potser va ser el dia abans, vam saber que no es faria l’acte de lliurament 
dels premis als Llibrets de Gaiates i Colles (en la terminologia festera es parla de llibrets, però 
nosaltres pensem que el que publiquem són llibres, no ho digueu a ningú no siga que ja no ens 
deixen presentar mai més per incomplir les bases!). Havíem guanyat el primer premi –4.500 euros,  
poca broma– com tantes vegades i volíem celebrar-ho, encara que l’acte oficial, solemne i festiu 
al pati de la Casa dels Caragols s’haguera suspés. Encara no acabàvem de ser conscients de la 
magnitud de la tragèdia que s’estava congriant i mitja colla, si fa no fa, tampoc tants que ja només 
en som vint-i-quatre, vam voler i vam poder reunir-nos per sopar en el reservat d’un cèntric 
restaurant de la nostra ciutat, la capitat del riu Sec que és Castelló. Tot i que el virus desconegut 
que deien havia començat a la Xina i s’havia fet fort al nord d’Itàlia i el que se’ns venia al damunt 
en forma de restriccions, prohibicions, contagis, angoixes, separacions, pors, tancaments,… van 
monopolitzar les converses, els sis històrics del Consell de Redacció vam fer un apart a les postres 
i vam acordar que el proper llibre, aquest, el faríem sobre cuina. Feia temps que rondava aquesta 
idea pel cap d’algun dels meus amics i la decisió que aquella nit estranya es va prendre, no va tenir 
res a veure amb el fet ben cert que en pocs dies la cuina seria objecte d’interés preferencial per 
milions de persones que arran de l’estat d’alarma decretat van haver de tancar-se, de confinar-se, 
a casa seua durant mesos. 

Aquell dijous 12 de març encara sense mascaretes, hidrogels, ni distàncies de seguretat, vam 
comentar que posaríem èmfasi principalment en el nostre ric i divers patrimoni gastronòmic, 
amb els productes naturals de reconeguda qualitat –oli, fruites, cereals, vi, verdures, llegums, 
etc.– que són els ingredients bàsics d’una completa tradició culinària i configuren la secular i 
revaloritzada dieta mediterrània. Així va anar, si fa no fa, la conversa que no falla mai, en el sopar 
de celebració del llibre premiat cada any, per començar la gestació del llibre de l’any següent. Jo 
vaig escoltar molt i al final vaig dir que no escriuria res, ni el brancal, perquè les meues habilitats 
i els meus interessos en matèria de cuina eren molt escassos per no dir nuls. Vaig afirmar, ben 
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convençut, que davant d’una meua impensable o impossible participació en algun dels concursos 
de cuina que s’han posat de moda, en format competitiu i de reality sow a les cadenes de televisió, 
el resultat no podria ser altre que ser el primer eliminat fent el ridícul més gran. Els meus cinc 
interlocutors, que em coneixen bé, van estar completament d’acord.

Formem un bon equip la mitja dotzena de 
rebomborians que ens preocupem de la nostra 
BBC. Entre els sis fem tots els papers de l’auca 
i ens hem especialitzat per aptituds i també per 
disponibilitats que ara ja en són més jubilats, com 
estem: hi ha el coordinador, el gestor, el corrector, 
l’il·lustrador, el publicista, el public relations, l’ani-
mador, l’arxivador, el realista, l’optimista, el pessi-
mista,…  Cap de nosaltres és sempre el xef i tots 
ho som, de vegades, en alguna mesura. I tot i que, 
en ocasions assumim diferents rols i donem su-
port a l’especialista titular, és poc habitual que això 
passe, així que finalment de la carta d’entrants, 
primers i segons plats, postres i begudes que presentem a la taula o sumari, ningú ha volgut subs-
tituir-me en la redacció d’aquest brancal, que fa d’entrant rebomborià i finalment, en uns minuts, 
acabaré signant-lo i portant-lo a taula jo mateix. També em correspondrà treure del congelador 
de la cuina de casa meua els dos plats que em va tocar cuinar, o millor dit, recollir d’un establi-
ment de menjars preparats que tinc tan a prop, que no em va caldre eixir al carrer, vaig tenir prou 
amb entrar al meu despatx i començar a buscar a la biblioteca llibres de cuina i contes i novel·les 
d’autors castellonencs. La lectura de tots aquells llibres em va servir per fer les dues seleccions de 
textos, que podreu llegir si aneu passant pàgines. Els textos triats potser entren en la categoria  
de primers plats d’aquest menú, si més no pels autors que els signen. Les lectures del confinament, 
totes, i aquestes també evidentment, em van alimentar tant, si fa no fa, com ho van fer els exquisits  
plats que Carmen anava inventant-se, pel pur plaer d’investigar i de descobrir olors, sabors i tex-
tures. Diguem-ne que m’he documentat llegint –sóc un lector apassionat i sovint m’alimente de 
paraules– sobre els ingredients que formen part del menú de l’àpat, que vol ser de dia de festa. 
que és De cuines i cuinar.
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I Xavier, ha corregit i ha trobat errades de pulsació, de puntuació, d’ortografia i de sintaxi i 
ara espera que Josep ens passe la primera prova del llibre maquetat, per fer una segona lectura  
i amb la lupa i tots els estris de cuina que calgue acabar de deixar els plats tan presentables com 
als restaurants d’Estrelles Michelín que encara esperen la nostra visita. 

I Manolo, com sempre, ha il·lustrat el llibre, amb dibuixos esplèndids, no ho dic jo solament, és  
vox populi! I en fer-ho ha posat la sal justa, la salsa oportuna, l’amaniment necessari per potenciar el 
sabor i fer-lo més abellidor i més nutritiu, més estètic, més glamurós. 

I Miquel ens ha explicat, amb tots els ets i uts, la cuina casolana, l’espai destinat a la 
preparació dels menjars durant generacions a les llars castellonenques, per recordar-nos 
la infància a molts i explicar-li al jovent, que viu l’era desbocada i imparable de les noves 
tecnologies, com eren les cuines d’aquell temps quan tot plegat era més senzill o més 

complicat, segons es mire. 
I Ferran ha escrit sobre fruits de tardor del terreny, que no s’exporten ni es troben 

habitualment als mercats, amb la ironia consubstancial que el caracteritza i alhora 
amb l’erudició que atresora gràcies a la seua formació teòrica i pràctica en materia 
de biologia i botànica. I, per entretindre’s, ha imaginat anuncis publicitaris que no 
desentonarien en una revista humorística, i ha escrit també peus de fotos divertits 
per recordar i comentar alguns del molts àpats rebomborians que al llarg dels trenta 

anys de colla han ajudat tant a consolidar amistats i afinitats.
 I Eliseu, el nostre tabaleter, que viu immers en el món de la música popular, des 

de ben jove, i fa anys que forma part de l’Associació de Cant d’Estil de Castelló, ha 
recopilat un munt de copletes cantades durant segles als pobles del País Valencià amb el 

menjar, els aliments i la cuina protagonitzant les lletres inspirades i rimades, sovint amb 
doble sentit i improvisades. 

Cinc membres més del Rebombori han volgut aportat la seua contribució a la carta del nostre 
particular restaurant. Berta explica com podem arribar a tenir un equilibri en la nostra alimentació 
i ens fa una classe magistral sobre vitamines, minerals, elements energètics (carbohidrats, greixos 
i proteïnes), fibra i aigua. Carmen, Amparo, Isabel i Emilio bussegen en els records i signen 
quatre textos emotius, on la cuina, la família, les estacions, les festes, les creences i els costums 
que s’han conservat i també que, en molts casos, han canviat o desaparegut, van marcar els seus 
aprenentatges, la seua personalitat, les seues estimes i el seu devenir vital.
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Hi ha tres textos en la primera part del llibre que conformen un bloc històric que fa un 
recorregut molt ben condensat i explicat sobre la cuina de l’època romana, de l’Edat Mitjana 
i, fent un llarg salt, sobre la fam de la postguerra espanyola allà pels anys 40 del segle xx. Hi 
hem comptat amb quatre persones, que podem considerar ja com els nostres historiadors de 
capçalera. Mai tenen un no a les nostres demandes i, amb el rigor i l’amenitat de les seues 
aportacions, sempre enriqueixen els nostres llibres. Són dues dones, l’arqueòloga Ana Miguélez 
i la medievalista Lledó Ruiz, i dos hòmens, Joaquim Alfonso, també arquòleg, i F.Mezquita, 
que és un pou de coneixement i no para d’investigar, documentar-se i escriure. Ja he parlat a 
bastament d’ell en altres brancals, però és de remarcar també la seua faceta com a poeta, de la 
qual podreu tornar a xalar en aquest llibre. 

Al pròleg d’Arrels d ’un lledoner (L’Eixam edicions, València, 1995), el filòleg i sociolingüista 
Vicent Pitarch va escriure que l’autor, Toni Porcar, participava de les excel·lències del ric corrent 
del costumisme castellonenc, amb textos d’elaboració senzilla i espontània, ordits mitjançant un 
riquíssim doll lèxic i que la perspectiva castellonenca que ens brindava era: «la combinació feliç 
d’una realitat viva –no pas fabulada– i intensament viscuda –d’un petit món immers en tot el 
seu realisme– amb una técnica de descripció sens dubte captivadora». No seré jo qui contradiga 
el professor Pitarch i sols afegiré que fa uns mesos Toni Porcar va acceptar tornar a col·laborar 
amb nosaltres i ens va lliurar el text «Menjar al camp», que podria, perfectament, haver format 
part d’aquell llibre que retrata el Castelló dels anys seixanta, el de la infància i joventut de la 
rebomboriada que també escrivim, tot i que cap de nosaltres va conviure i treballar, com ell, amb 
aquells llauradors de meitat del segle passat que «encara conservaven totes les habilitats que 
feien de la vida al camp una bona manera de viure. Sabien com i quan s’havia de treballar, i quan 
tocava descansar».

Ja ho he escrit, brancalejant en altres ocasions, que un dels grans mèrits dels qui pensem 
la BBC és no haver-nos cregut mai per res el melic del món i haver sabut trobar un centenar 
llarguíssim d’hòmens i de dones que han posat el seu saber al servei dels nostres vint-i-nou 
llibres. Amb algunes d’aquestes persones tenim una relació de confiança i d’amistat que, com 
en els cas dels historiadors esmentats, ens dóna sempre la seguretat que podrem comptar amb 
ells. Així passa amb l’escriptora de Borriana, Rosabel Gumbau, que ens ha cuinat un arròs negre 
impactant i sorprenent, un relat breu, per als que té tanta mà, sucós deliciós i divertit, que m’ha 
evocat pàgines llegides de l’admirat Jesús Moncada. 
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Així passa també amb els poetes Josep Porcar i Marta Vilardaga, que ens han regalat, de la 
seua bellíssima producció tan remarcable i tan mereixedora de divulgació i de reconeixement, 
dos tastets exquisits que –quan els llegeixes, pausadament, assaborint-los– són com el mos d’una 
delicatessen gastronòmica que esclata a la boca, delitós i perfecte, i ràpidament la inunda de plaer, 
de serenor i de joia.  

Un plaer semblant a la lectura de les novel·les de lladres, serenos i detectius de M.Vázquez 
Montalbán, Donna Leon i Andrea Camilleri protagonitzades per Carvalho, Brunetti i Montalbano,  
tan amants de la cuina, de la bona cuina. De l’escriptor barceloní vaig llegir una vegada que: «El 
gastronòmic és l’unic saber innocent, l’única forma de cultura que paga la pena de respectar». Bé, 
potser sí o potser no, ahí queda la reflexió per si algú la vol pensar i comentar. He començat dient 
que sóc un cuiner pèssim o directament que no sóc cuiner i, malgrat això, a casa meua hi ha bastants 
llibres de cuina, tot i que en la majoria dels que jo he comprat les receptes tenen poc de pes perquè 
m’interessen més les reflexions històriques, culturals i antropològiques sobre el fet mateix de cuinar. 

També he confessat que no m’agraden gens els concursos de cuina que tanta 
audiència donen a les cadenes televisives que els emeten, però tanmateix 

recorde amb simpatia els rodolins simples i efectius, quasi naïfs, amb 
els quals Jaume Pastallé solia començar i tancar el seu exitós Bona 

cuina fa més de trenta anys a TV3. La sintonia d’aquell programa 
em ve sovint al cap encara ara, després de tant de temps, igual que 
la tornada de la cançó que va popularitzar el programa «Con las 
manos en la masa» d’Elena Santonja, a TVE, que feia així: «Siempre 
que vienes a casa me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con 

las manos en la masa». Eren els anys vuitanta i era ella i no ell qui 
esperava i tenia les mans enfarinades. A les cases dels meus fills això 
ja no és així i malgrat el mal exemple que jo els vaig donar, afortu-

nadament ara a la cuina s’empastifen a quatre mans amb les parelles i 
han heretat el plaer per cuinar que la mare els va empeltar.

Al subtítol del llibre esmentem la gana, però no la fam; la fam que 
pateixen diàriament, amb risc vital, centenars de milions de persones del 

nostre planeta, tants que es pot afirmar que una de cada sis pateixen desnutrició 
severa i no tenen aliments suficients per estar saludables i portar una vida activa. 

COLLA REBOMBORI. JOSEP MIQUEL CARCELLER I DOLS



15

Potser ens ho fem mirar tots plegats. És evident que iniciatives tan encomiables com el Menjador 
del Pare Ricardo, tan aplaudit i conegut a Castelló, no haurien de ser la solució definitiva, que 
caldria tinguera un abast mundial de justa redistribució de la riquesa que a hores d’ara no pareix 
estar entre els objectius dels governants dels estats i dels pressupostos i ideologies que fan servir. 
Quan jo era menut m’encantava llegir tebeos, aleshores els deíem tebeos als còmics (per aquella 
revisteta d’humor que es deia TBO) i en algun d’ells, potser al Pulgarcito, llegia les historietes de 
Carpanta, un homenet sempre afamat, dibuixades i guionitzades, des de finals dels anys quaranta, 
pel genial Josep Escobar, que va haver de sortejar la censura de la dictadura de l’època, aquella 
que afirmava que «en España no se pasa hambre». Aquell Carpanta, que sí que en passava molta 
i mai no tenia un final feliç en les seues aventures a la recerca del menjar, es presentava com un 
personatge marginal que vivia al carrer, potser el que aquelles autoritats englobaven sota l’epígraf 
de vagos y maleantes. Quants Carpantes tenim actualment també als països del Primer Món, amb 
estudis, oficis, preparació de sobra i ganes de treballar? Qui pregunta ja respon. La resposta és 
molts, la resposta és massa. 

 Tant de bo, mentre trobem el desllorigador, la valentia, el talent i la força que ens permeta 
fugir de tantes injustícies i la pandèmia de la fam trobe vacunes efectives, continuen, però, editant-
se o autoeditant-se llibres, com el nostre, en tots els racons del món. I seguisc preguntant: quants 
llibres de cuina s’editen anualment tocant temes de tota mena per als qui encara poden, podem, 
cuinar i menjar diàriament i fer d’aquesta necessitat un art? No ho sé, però milers i milers, 
m’imagine, i la majoria de factura impecable en la forma i en el fons. Si el nostre forma part 
d’aquesta categoria o no, ho heu de decidir vosaltres. Deia Joan Fuster que un bon llibre sempre 
és una provocació i, en un altre dels seus aforismes, afirmava també que només hi ha una manera 
seriosa de llegir, que és rellegir. Així que seguint el seu mestratge us desitge que aquest llibre us 
provoque bones sensacions i, si és el cas, que us faça pensar i, si cal, debatre, fins i tot rebatre’ns, i 
que tingueu temps i ganes de poder rellegir-lo de gust unes quantes vegades.

 Bona lectura, bon profit i bona cuina!

BRANCAL. ENTRANT REBOMBORIÀ
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A partir del segle xvi, l’esplendor medieval entra en decadència i afecta tant la qualitat i 
refinament dels menjars com la vida mateixa, l’economia, la política, etc. i les causes foren moltes 
i molt complexes.

A les primeries del segle xvi, el regne està revolt i desemboca en una guerra civil: és la Guerra 
de les Germanies –alçament que esclatà com un intent fracassat de la burgesia recolzat pels 
pagesos, menestrals i el poble per a poder prendre el poder…

Al mes d’octubre de 1527, n’Úrsula Germana de Foix, la reina-virreina, i el seu marit en 
Ferran d’Aragó, duc de Calàbria, intenten celebrar el cinqué aniversari de la victòria dels exèrcits 
de l’emperador i la noblesa valenciana contra el poble agermanat del regne. Els preparatius de 
la festa són grans. Al forn del palau s’havien cuit tota mena de llepolies: «valves d’amor, artelets, 
canyelons, fogasses, tortells, gingebres, flaons, padous, casquetes, pinyonades, neules, crespells i 
coques».

El coc preparava a la gran cuina pollastres tendres a l’ast i a l’aiguarròs, guatles, tortugat, 
vedells de llet, perdius, pollastres, francolius, tórtores, moltons primals, així com cabirols, cérvols, 
porcs senglars i cabres salvatges.

Hi hauria fruita de tota llei: gínjols, cidres, magranes, figues seques, nous, moscatell, pomes i 
carabassa al forn, a més de mel, quallada i formatge tendre.



I no podien faltar els vins grecs, de Suria de Càndia, calabresos de Sent Oneixent, garnatxa, 
clarets d’Avinyó i fins de la Gascunya.

Per al poble de València s’havien organitzat alimaries pels carrers, justes al Pla del Real, 
corregudes de bou «i una gran caldera de sopes de pa eixut» davant la porta de la Seu.

A l’hora de la festa al palau tot estava preparat: els criats, els músics, la gran taula ben muntada 
i adornada estava esperant als cinquanta comensals invitats, però els sitials estaven buits. De tots 
els invitats, la meitat es van disculpar en l’últim moment al·legant una repentina malalatia que els 
impedia assistir-hi: la resta, ni això. Al carrer tot era silenci. Aquesta escena «fantasiosa» dóna a 
entendre quina era la situació al primer terç de segle al regne. Però entre d’altres causes, trobem 
l’inici de la destrucció de les mesquites i la proclama oficial de la fe cristiana, tot això fa que la 
societat valenciana entre en un període de desastres.

En aquest període de convulsions socials amb l’expulsió morisca, el nostre país perd un terç 
de la seua població que era la força del treball…la majoria del país queda despoblat com diu 
Cavanilles. Tot el territori va quedar transformat durant més d’un segle en bosques silvestres y 
guarida de fieras. La crisi afectà a tothom, nobles i poble. En alguns llocs als pocs pobladors 
existents els permeten caçar «perdius, conills i llebres» perquè puguen menjar…

[…]

Tan important és conéixer els guisos i la forma de preparar-los com, a més, el fet de plantejar-
se la forma de menjar, el mode de fer-ho i com han arribat a nosaltres, intentant d’alguna manera 
entendre tots els canvis de les distintes èpoques i circumstàncies que ho han fet possible, de 
vegades prohibicions o limitacions naturals, fins aconseguir que l’alimentació s’haja convertit en 
art per a delectança del paladar mentre ens alimentem i nodrim.

[…] la cuina popular, eixa cuina repetitiva per necessitat, pobra en els seus productes, i 
normalment d’escassa qualitat, la que per ser plat comú es transmet generació rere generació 
mentre les condicions econòmiques de l’individu no canvien la seua condició social…. aquestes 
receptes… quasi mai les trobes escrites (olleta de la Plana, arròs amb carabassa, bullit, pésols 
amb bacallà…) perquè, a banda de la seua senzillesa i quotidianitat, la que sabia i sap de la cuina 
era la dona, encarregada de guisar així com d’altres feines de la llar, i la seua educació era molt 
limitada i molt freqüentment menyspreada, però la seua paciència va fer un constant exercici de 
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la memòria transmetent per via oral i per l’ensenyament pràctic, generació rere generació, els seus 
coneixements perquè no es perderen.

Parlar de cuina és parlar també de l’alimentació i hauríem de distingir el que són alimentació 
i nutrició. Si entenem per alimentació l’acte o el procés pel qual prenem del món exterior les 
substàncies contingudes en els aliments que componen la dieta i que són imprescindibles per 
a la nutrició, la cuina i cuinar són l’art d’amanir, coure i conservar els aliments d’acord amb els 
costums de cada societat i cada cultura.

Però intentar esbrinar quina és la cuina popular comporta encara més problemes i anàlisis, 
perquè el menjar comporta altres distincions, sobretot en les aversions i preferències, que no són 
per tots iguals i els aliments es converteixen en forma d’ostentació d’aquells que més tenen (el 
qui més té, millor menja) entrant, doncs, en una dinàmica de mercat on apareixen els conceptes 
de car o barat, de pobre o de ric, que estan per damunt del valor nutritiu i acompanyen sempre 
qualsevol societat. 

Així ens trobem que les classes mitjanes manifesten el seu benestar en gran quantitat de 
menjars corrents i locals, mentre que les classes altes i intel·lectuals menjaven i mengen allò 
saludable, natural, rebuscat, exòtic, de difícil preparació i normalment car.

Les classes més humils en el passat solien consumir productes de cost baix com salaons, 
peixos forts, greixos, els productes cuits (olles) de fàcil preparació i d’alt valor energètic.

Però a banda de totes aquestes qüestions tothom sap que malgrat l’home ser un animal 
omnívor no ho menja tot, unes vegades perquè les limitacions són simplement d’origen biològic, 
com per exemple menjar certs vegetals que sobrepassen la taxa de cel·lulosa no assimilable per 
l’organisme humà, i altres que sí, es podrien menjar, tant d’origen vegetal com animal amb tota la 
garantia per a la nostra salut i que unes cultures mengen i altres no (el porc prohibit per l’Islam i 
la vaca per als hindús) així trobem les diferències religioses i culturals de cada poble…

Joan Agustí i Vicent1

1. Agustí i Vicent, Joan. 1998. Cuina tradicional de Castelló, pp. 19 i 26-27. Castelló: Diputació de Castelló.
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[…] seguint el cicle agrícola, existia una presència d’aliments estacionals que enriquien 
i feien més amena la monòtona i repetitiva dieta quotidiana…en la nostra cuina tradicional 
hi ha dues realitats diferenciades: la cuina diària familiar casolana i la cuina de festa. En la 
primera es poden incloure productes repetitius elaborats amb tècniques simples, com ara plats 
de verdures, bullits i olles, alguns llegums, ous, salaons, cansalada fregida i algun rostit de 
carns o peix, embotits, pa i vi… Els menjars eren i són un component importantíssim de la 
festa, que significava el trencament de la rutina i l’exaltació de l’excés, tant en les maneres de 
preparar com de prendre els menjars: notable canvi en un context de frugalitat i d’estalvi com 
era el nostre món tradicional.

[…] Antigament, el sopar era la menjada forta del dia. Se sopava en amagar-se el sol,…
normalment de calent, sobretot si durant el dia s’havia menjat de sec. El plat, per excel·lència 
sempre ha sigut l’olla, més o menys carregada de carn, però també solia fer-se bullit –que 
abans de conéixer les creïlles o pataques era com una olla de dejuni: més tard les pataques 
substituïren els naps i altres verdures–, sopes escaldades, arròs, cigrons guisats, fesols estofats 
o bullits, faves al tombet…Tots aquests eren alguns dels primers plats, en els quals el bacallà 
era un bon acompanyant. D’altra banda, la carn fregida o guisada; algún peixet normalment 
fregit, que es podia acompanyar de mandonguilles fetes amb peix, carn o abadejo, que estaven 
guisades amb tomaca; el conill amb tomaca, les llonganisses i botifarres ben fregides amb 
creïlles amb tomata…constituïen el segon plat. A més, qui s’ho podía permetre acabava l’àpat 
amb un tros de formatge, pernil o fregit. Per a postres, meló o fruita del temps, cacaus i 
ametles torrats, figues seques, nous, avellanes, pa i vi; però en realitat, a la majoria de les cases, 
amb prou feines es podia menjar un sol plat. Era costum que abans d’anar a dormir els avis i 
els xiquets prengueren un plat o un tassó de sopes ben farcides, i molt bullides, de pa amb llet, 
sucre o mel.

Alguns llauradors, quan venien de l’horta, després de desenganxar el carro i d’arreglar 
els animals i donar-los aigua i menjar, es rentaven i s’arranjaven mentre la dona acabava de 
preparar el sopar (conill o pollastre amb tomaca, algun guisat de carn, abadejo fregit amb ous 
i creïlles, o alguns peixets fregits, ous i pataques fregides) que posava normalment en una 
cassoleta. Aquesta cassoleta, juntament amb el pa, algun grapat de cacaus torrrats o algun 
bagot de raïm, una taronja o un tros de codonyat, segons l’època de l’any, ho posaven dins d’un 
cabasset que l’home agafava per anar-se’n a sopar a la taberna, a vegades acompanyat del fill 

SELECCIÓ DE TEXTOS DE LLIBRES DE CUINA



més gran, si havia anat a l’horta amb ell. Aquest era un costum bastant corrent a Castelló, que 
durà en els barris perifèrics i llauradors fins ben entrada la dècada dels cinquanta.

Joan Agustí i Vicent / Pere Agustí i Ramos2

La casa ibèrica no tenia un espai culinari diferenciat. Cuinaven en una llar de foc central, a 
nivel de terra, al costat de la qual també menjaven. Per preparar els aliments, a més dels forns i els 
molins, disposaven de graelles de fang, morters-ratlladors de ceràmica, olles, ganivets de metall i 
altres objectes.

Per menjar…feien servir vaixelles de ceràmica, amb plats, bols, copes, gerres i craters de 
producció local, i, en algun cas, importats. En canvi, no tenien coberts (tret de culleres de fusta 
o d’os) i havien de prendre els aliments en bols si eren líquids o amb salsa, i amb els dits, si eren 
sòlids. Per al foc a terra feien servir capfoguers, trespeus, molls, astos i graelles (de terrissa o de 
ferro)

[…] coneixien diverses tècniques culinàries: bullit, graella, ast, forn, guisat i estofat. 
Probablement, com en tota la cuina antiga, les peces de carn primer es bullien i després es rostien. 
Les excavacions mostren que tenien bones tècniques d’especejament de la carn. També coneixien 
els fermentats (lactis, pans, cerveses…)

[…] els aliments vegetals bàsics dels ibers, eren els següents: ordi, civada, escanda, mill, panís 
(per fer pans i farinetes); llenties, pèsols, faves, cigrons, guixes, veces i erbs (que s’han menjat fins 
recentment) per a sopes, farinetes i guisats. Alguns d’aquests cereals i d’aquestes lleguminoses ara 
no es fan servir per al consum humà. Els llegums se solien consumir secs, com una bona provisió 
per a tot l’any, com els cereals. També cultivaven (o bé en feien servir les espècies salvatges) 
l’alfals, el lli, la vinya, l’olivera, la figuera, l’ametller, la noguera, el pi pinyoner, l’avellaner, l’alzina 
(glans), la prunera, el magraner, el pomer…No hi havia cítrics, ni albercoquers ni presseguers, que  

2. Agustí i Vicent, Joan i Agustí i Ramos, Pere. 2009. Castelló i la seua cuina. Tradicions, històries i receptes, pp. 39 i 49. Castelló de la Plana: 
Diputació de Castelló/UJI Universitat Jaume I, Biblioteca de les Aules Maior 4 [2a ed.:  Castelló, 2019].
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van venir de fora. També feien ús de les plantes silvestres i de les herbes aromàtiques: espàrrecs, 
pixallits, canonges, pastanagues, màstecs, conillets, ortigues, alls, cebes, farigola, romaní, sajolida…

Els primers animals que van consumir van ser el bou, l’ovella, el cavall, la cabra, el porc, la 
gallina i fins i tot el gos.

Hi ha proves (a part dels documents romans) que elaboraven pernils i, probablement, 
embotits. També consumien la sang i els menuts (la llengua, per exemple)

Pel que fa a la caça major i menor, de pèl i de ploma, menjaven ànecs i oques, perdius, tudons, 
grues, fotges, tords, estornells, garses i corbs. Pel que fa als mamífers: conill, llebre, cabra salvatge, 
cérvol, cabirol, senglar, teixó, ós, linx, gat salvatge, mostela…

Segons les excavacions, el repertori de peix i marisc 
que consumien és prou ampli: boga, besuc, pagell, pagre, 
morruda, càntera, verat, salpa, musola, bis, llissa, llobarro, 
sorell, tonyina, barb, esturió. També consumien sípies i 
tortugues. Els mol·luscs que menjaven eren el musclo, 
la petxina de pelegrí, l’ostra, la cloïssa, la rossellona, els 
cargols, el nacre i d’altres. També menjaven diverses 
espècies de cargols terrestres.

[…] Els ibers consumien mel (els romans deien que 
no era de gaire bona qualitat) i, seguramen, mantega 
i altres derivats lactis, com ara el mató i el formatge 
fresc. També consumien el garum, condiment universal del món antic (gàron, a l’antiga Grècia) i, 
segurament, el llard i altres greixos. L’oli d’oliva no va aparèixer fins al segle iv aC. Els ous també 
eren un dels aliment bàsics.

Com a begudes, els ibers tenien la cervesa, que en els segles iv i iii aC va ser la beguda més 
consumida pels pobles indígenas de la península Ibèrica…

Jaume Fàbrega3

3. Fàbrega, Jaume. 2017. La cuina antiga. Ibers, grecs i romans,  pp. 43-47. Barcelona: Viena.
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Als valencians els agrada molt mullar o sucar pa. Això coincideix 
amb el que he vist al Magrib…on també és una pràctica corrent. De 
fet, ho és a tota la Mediterrània. Hi ha plats que es mengen sucant… 
als que venim de pagès ens agrada molt aquesta pràctica, que els 
burgesos elegants i les senyores que fan cursos d’urbanitat i bones 
maneres rebutgen…Ells s‘ho perden!

Una magnífica aportació valenciana són els mulladors… Són 
alhora salsa i acompanyament d’un bullit, d’embotits, picadeta i plat, 

a vegades tot alhora…Me’n vaig assabentar davant d’una magnífica 
ensalada amb pebrots, tomaques i bacallà, quan un company de taula 
em va dir «pega-li una mullada!». L’expressió té també un doble sentit. 

En el meu dialecte seria «sucar-hi pa». Sucar o mullar pa és sinònim d’un 
plat abellidor o apetitós. Els valencians en són mestres i han aconseguit 
que simples plats de verdures siguin, realment, per mullar-hi pa.

[…]
En la cultura popular mediterrània –i valenciana–, el blat era 

un aliment absolutament essencial. En la cultura judeocristiana, 
té el mateix símbol, tal com diu la Bíblia. Es pot dir que tot es 

menjava amb pa, de les sopes als mulladors, de les salses al peix i la 
carn. El tros de pa feia de cullera, una cosa que encara és totalment corrent al 

Magrib, on es mengen així des del tagín marroquí fins al h’miss d’Algèria (un mullador 
de pebrots i tomaques, molt semblant als mulladors valencians)…

El pa és l’aliment sagrat de jueus i cristians… En la cultura tradicional es tractava amb molt 
de respecte… El pa eixut no es llençava mai i servia per fer sopes i altres plats… Amb el pa eixut 
i les tomaques que, per massa madures, eren per tirar a les gallines, sembla que els catalans van 
inventar el pa sucat o mullat amb tomaca.

[…] Si bé el País Valencià és deficitari en el cultiu de blat –blats com el candialet, el fartó, el 
rabet de gat…–, el pa sempre hi ha estat un aliment essencial.

[…] En algunes comarques, el pa es feia a casa… Aquests pans molt blanets rebien el nom 
de pa d’horta. En canvi, el pa de valleca es coïa als forns públics i era més compacte. En els temps 
antics es distingia entre el pa de rei –pa blanc, per a la gent rica– i el pa roig, pa negre o moré. 
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Pans més populars eren els minxos, a base de farina de dacsa, o bé barreges amb farina de forment, 
dacsa i fins i tot moniato. Eren plats que s’associaven a la misèria, com el pa negre que l’escriptor 
Emili Teixidor ha glossat…

Els pans valencians tradicionals eren de farina de blat o forment: pataca, bollo, rotllo, corn, 
fogassa, ferradura i altres…

Una aportació valenciana són els bastonets de pa cruixent –grisini italians, colines o picos 
espanyols, etc. –, dits rosquilletes. 

[…] Un «invent» ben valencià és l’entrepà….com a esmorzar, sopar, etc., és fonamental al 
País Valencià. De fet, sovint els entrepans valencians són un autèntic plat combinat, amb carns, 
menuts o embotits, peix fresc o sec i hortalisses diverses… 

El valor ritual i sagrat del pa queda provat pels pans beneits… de nombroses festes: la de Sant 
Antoni, incloent la coqueta de terró a Vilanova d’Alcolea…, els prims, primes, pans coques o 
coquetes d’altres localitats de Castelló… Entrepà és una paraula valenciana que va passar al català 
general…Tenim, en el cabal lingüístic, entrepà, rua, badall, panet, cantó (de pa), cantell (Camp 
de Morvedre), llesca, berena (la Vall d’Uixó), mescla, pa i mescla o mescla entre pa, i entrepans 
especials, com la rua de Castelló,...

[…] I el pa amb tomaca, que els espanyols s’esmercen a dir-ne pantumaca i a fer-lo molt 
malament –amb pa torrat i tomaques no adequades, sense fregar-les ni sucar-les, i amb all (no 
n’ha portat mai). Hem d’agrair a uns pagesos de Castelló de la Plana que ara puguem disposar de 
tomaques de sucar (dites també tomacons, de penjar, etc.) tot l’any, que, sobretot fora de l’estiu, 
són les úniques acceptables. De fet, Castelló és dels pocs llocs del País Valencià on el pa amb 
tomata (normalment, amb pernil) és corrent.

[…] Al País Valencià els pastissets solen estar farcits amb verdures silvestres…Arreu n’hi ha 
amb noms monogràfics: coca de mestall, coca de tomata, coca d’espinacs, coca de bledes, coca 
de pebrera, coques de molletes…També els cocs –que vol dir el mateix– propis de Castelló, la 
Catalunya meridional i la Franja.

[…] Per Sant Joan, coques –dolces a Catalunya, i de tonyina a Alacant. I per tot l’any: salades 
o dolces, són una menja sempre agradable…La coca…, en efecte ,és el dolç refrigeri segurament 
més característic del llevant ibèric. Per esmorzar, per dinar, per sopar, per berenar per fer un mos, 
per alegrar les postres i les festes… Una coca ho admet gairebé tot: pinyons i llardons, ametlles 
i fruites confitades, nous i ametlles, panses i pinyons, llonganisses i arengades, peix fresc petit o 
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tonyina salada o de llauna, llom, cansalada o sobrassada, rovellons, tomaca, ceba, pebrot, carbassó, 
espinacs, bledes, albercocs, pomes, cireres, codony, taronja, carabassa, cacau, cabell d’àngel, crema, 
nata,… Hi ha coques de llanda valencianes, coca llaminera, coques d’aire,…, coques bobes, coques 
cristines, coques celestials, coques tapades, coques bambes, coca amb molles, coca de llet, coca de 
tel, coca de mel, coca d’ou, coca cubana, coca escaldada, coca de sagí o de llardons o de greixons….

Jaume Fàbrega4

 Si engolírem la teca exclusivament per a nodrir-nos, un dels plaers més inenarrables de 
la vida no existiria. Però, per sort, menjar és un conjunt de sensacions que depassa la mera 
virtualitat biológica. Menjar és cultura i civilització, bellesa i art, música i literatura. En aquelles 
boires neolítiques, quan els caçadors avantpassats nostres tornaven al grup després d’una intensa 
jornada, hi trobaven el menjar al foc, seien fent-hi un rogle, interactuaven i hi feien nàixer alguna 
cosa –el llenguatge, per exemple– que es comunica directament amb aquesta olla que escudellem 
ara, assaltats per una flaire inenarrable, milers d’anys després, al menjador de casa, en una pausa 
de ferotge domesticitat dins el corrent de la lluita diària.

[…] la cuina és el cordó umbilical que ens lliga més sòlidament a les vivències del passat…
Algunes (receptes) han passat d’àvies i mares a filles i nétes en quaderns de lletra minuciosa i 
ordenada, i després han acabat resolent-se amb la intuïció del dia a dia de la cuinera en qüestió…A 
cuinar se n’aprén cuinant –és a dir, equivocant-se–…

[…]
El pa, nosaltres, sempre l’hem comprat a la fleca. «Fleca», però, és un concepte en desús en 

gran part del nostre domini lingüístic. A la Plana ja no se sent com terme espontani (com tampoc 
a Barcelona, segons tinc entès). Sí que era habitual quan ma mare era jove: guardiana de les 

4. Fàbrega, Jaume. 2020. Menjars i memòries del gust. Les arrels de la cuina valencian [IV Premi Ciutat de Benicarló], pp. 13-14, 49-52, 55, 
78-79, 88, 91 i 93. Benicarló: Onada - Biblioteca la Nau, Minor 18.
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paraules i dels sabors, així m’ho ha transmès. Però la gent de la meua generació –i no diguem els 
més joves– ja no anàvem a la fleca, sinó a la panadería, un mot lleig que ha acabat imposant-se 
en la part col·loquial. 

[…] Hi ha paraules mare com hi ha la massa mare (el compost de farina, aigua, vinagre i llet), 
i «pa» i «fleca» formen part d’aquest lèxic escollit. Per això em sembla inquietant que la segona 
haja desaparegut de la circulació, en segons quins llocs. ..Per sort, ens queda el pa, però no sé quin 
futur espera també a les fleques d’ara. Al capdavall, l’agressiva competència dels supermercats 
ha posat de moda les masses precongelades…Si el pa fresc és un arsenal enzimàtic, la massa 
congelada és un aliment mort.

[…]
...cal no oblidar, en matèria de paelles un oportú recordatori de Martí Domínguez: «Entre 

nosaltres, a més d’agricultura, indústria, socioeconomia, varietats botàniques, rendiments agraris, 
comerç nacional o d’exportació, l’arròs és una cosa més, i molt important: conversació» I això 
és realment el que pot resultar més difícil de reproduir internacionalment…Perquè la millor 
paella…no és mai la més purament cuinada i de més excel·lent sabor, sinó la que propicia una 
conversa més matisada i apassionada del seu resultat, un interval estudiadament dilatat favorable 
a fer vindre ganes de menjar, a taula parada.

[…]
Llorenç Millo a «Gastronomia valenciana», 1997) observa la coexistència encara ara al nostre 

país de dues clases de cuina: una de cassolana, interior, feta a la intimitat familiar; i una altra 
exterior, social o col·lectiva; cuina de festa o per a celebrar tal o qual esdeveniment…La primera 
és deixada sempre en mans de les dones; la segona hom considera que és digna de ser oficiada 
pels homes, sense detriment de la seua masculinitat. Consegüentment, l’olla és un plat femenívol. 
És un plat quotidià, domèstic, amb la particularitat de coure’s lentament, amb foc pobre o al caliu, la 
qual cosa permet a la dona, a la mestressa de casa, que mentrestant puga atendre les feines de la llar.

Joan Garí Coflent5

5. Garí, Joan. 2015. La memòria del sabor, pp. 9 ,12, 16-17, 29 i 59-60. València: 3i4.
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El nostre cereal fundador va ser el blat, el pa, sense menysprear la civada, l’ordi, o el panís dels 
minxos (pastissos que actualment porten farina de dacsa). I el vi va ser, i és, el nostre sagrat soma. Però 
ha estat l’arròs la gramínia que, finalment, ens ha donat (als valencians) personalitat gastronòmica. 
L’arròs s’escampà fins a les portes de Xàtiva i les marjaleries de Castelló, assumint tercianes i mortaldats 
esfereïdores, perquè la seua producció per fanecada triplica la del blat. L’arròs podia matar a la llarga; 
però, de moment, matava la fam dels pobres i omplia les butxaques dels terratinents.

[…] Un forn valencià de grandària regular sol oferir tal varietat de menges salades (ara no 
comptem els dolços) que sembla la cova dels tresors, l’interior d’una autèntica cornucòpia: un 
espai miraculós que fa compatible les visions més luxurioses amb la modèstia de recursos. Si el 
material és del dia i el forner de confiança, haureu arribat a la manifestació més intel·ligent del 
fast foud. Un forner honrat i un vinater solvent, i les forces del mal no prevaldran…

Tant ens agrada el pa que en anys de pocs aliments, inventaren el pepito*, la forma més 
contudent d’enriquir un panet, per dins i per fora, mullant-lo amb llet, arrebossant-lo amb ou, 
farcint-lo de pimentó, tomaca i ou dur o carn entatxonada, tapant-lo amb un escuradents i 
fregint-lo: una bomba encara vigent en el nostre repertori de tapes. *ximo, en Castelló de la Plana

[…]
Olles, putxeros i potatges són la primera cuina. I de vegades, també l’última. Als xiquets els 

repugnen un poc els brous espessos plens de coses diverses surant (són addictes a la cuina més 
artificial, de formes i colors nítids, als precuinats). El mateix xiquet, en fer-se adult, recupera l’afició 
dels pares per les olles, per la cuina de cullera, pel plat de calent.

Cuina popular, sens dubte. De pobres, per dir-ho sense cap eufemisme. Però també exponent de 
les fantasies de prosperitat mesocràtiques…Plats de captaires i proscrits…i de senyors. Olles de festa 
i caritats ,antecedents de les populars calderes d’Almassora o Foios, i, també, espectacular processó de 
quatre plats –sopa, vegetals, carns i embotits– al putxero de Sant Blai, digne d’una taula reial.

[…]
Els nostres hàbits i possibilitats alimentàries s’han transformat radicalment, per a millor, 

però no fins al punt de modificar un fet decisiu: la singularitat de la paella –un recipient de ferro 
amb anses, de molta base i poca altura– per a generar, no un plat o molts plats, sinó, el que és 
més important, tot un sistema de cuina. La paella permet una cocció més uniforme de l’arròs 
en capa fina i en íntima comunió amb les menges, els sofregits i els brous saboritzants, deixant, 
si s’obra correctament, el gra sencer i solt i, eventualment, un fons viciador de grans sobrecuits: 
el socarrat. La paella, invent culinari barroc nascut en la potent imaginació dels pobres, és a dir, 
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sincrètic i eclèctic, encara fusiona en el mateix propòsit de menjar i mitjançant un únic vehicle 
privilegiat –l’arròs– qualsevol criatura animal (conill, gamba, pollastre) o vegetal (garrofó, tomaca, 
bajoques, col, carxofa) que passe per allí. La definició és de Manuel Vicent. Tampoc no ha canviat 
la seqüència térmica: un sofregit a foc lent, una curta cocció molt enèrgica en principi, seguida 
d’una cocció suau més llarga. Vint minuts de mitjana….La llenya de taronger té poder calorífic, 
bon perfum i germanor ecològica amb la resta dels ingredients del plat. 

[…] El foc de llenya és la causa primera de l’escola paellera valenciana, on l’artífex, encara més 
fogater que arrosser, sol ser un mascle lliurat a un ritual de galanteig i seducció…en el qual un home 
quasi despullat com per a una dansa solar, amb un recipient únic i renegrit, sofregeix, prepara el 
fons, cou i remata el plat segons ritmes i proporcions perfectament pautades i sovint intransferibles, 
dominant els calibres de les branques i el curs i els designis del foc. De categoria.

[…] Tota la populosa i bigarrada descendència de la cuina de l’arròs deriva de tres llinatges: la 
paella, mare dels arrossos secs; la cassola plana, que és, potser, la que bull al forn en el conegut poema 
d’Ausiàs March (segle xv) i la cassola fonda o el calder de ferro, matriu dels arrossos caldosos, 
que, en una primera fase, es limitaren a substituir per arròs el forment de la molt primitiva però 
insuperablement saborosa olla de blat picat.

[…] quina és la paella autèntica, la genuïna paella valenciana? La cuina és un art; no una 
doctrina. La cuina és un saber pràctic, no un repertori de qüestions ontològiques.

[…] El pare dels arrossos al forn, en cassola plana, porta blanquet o botifarra o les dues coses, 
ossos, costelles i magre. Tot de porc, si no hi ha incompatibilitat dietètica: sobre la condició cristiana 
del plat no hi ha el més mínim dubte. L’all, abundant, hi ha qui el trosseja i sofregeix i hi ha qui posa 
un cap sencer al centre de la cassola. I cigrons bullits prèviament: l’aigua del bullit pot enriquir la 
combinació en funcions de brou, encara que poca substància deixa el cigró. Sol dur creïlla i tomaca, 
tallades en rodanxes.

[…]
L’home modern no ignora que el peix és més fácil de digerir –i gairebé sempre menys calorífic– 

que la carn; que el peix de piscifactoria és un mutant en relació amb el seu germà d’aigües lliures, i 
que el millor peix és el que ha estat més poc temps fora de l’aigua (tret de la rajada, que millora en 
un parell de dies dins la nevera). Comprar el peix pot ser tan interessant com cuinar-lo i quasi tant 
com menjar-se’l, sobretot si el comprador es lliura a la relació colorista, vernacla i no mecanitzada 
que s’estableix, per exemple, amb les pescateres del Mercat Central de València, campiones de la 
seducció, posseïdores d’una instintiva i fulminant prosopopeia anterior al marquèting. […]
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Rigorosament valencià és el tombet, orgull del nord castellonenc. Tombet és una carn cuita 
a foc molt dolç, en oli i en el seu propi suc amb acompanyament sumari (alls, ceba, tomaca), de 
vegades amb l’afegit final d‘una picada on solen entrar els alls, les ametles i el safrà en bri. Allò més 
important en el tombet és «tombar», moure la cassola, perquè la carn no s’enganxe al recipient…El 
tombet de les Useres duia cabra o corder;…Plat de paciència, savi, on la carn no és tocada per cap 
classe d’estri, sinó sacsejada i abandonada a la destil·lació de tots els seus sucs, tendrors i melositats.

[…]
Després de la nostra guerra incivil només hi havia fam (o gana de moltes coses inaccessibles) 

i cuina burgesa. En conseqüència, sols eren possibles dues instàncies crítiques: Carpanta i el diari 
ABC. Carpanta expressava, des del tebeo, les fantasies provocades per la famera o l’escassetat, 
mentre que des del diari monàrquic, el Conde de los Andes tractava, amb èxit, de salvar les runes 
d’una certa esplendor passada…

En matèria de cuina, la decisió més sàvia sol ser la més simplificadora. El barroquisme i la 
pretensió són la disfressa predilecta de la incompetència. Davant d’una cuina dubtosa, és millor 
proveir-se d’un formatge excel·lent o d’un pernil de bon predicament i d’un vi a la seua altura o 
un poc millor. Com deia un banderiller de Curro Romero: «no conozco a nadie que se haya muerto de 
comer jabugo y beber fino La Ina».

Emili Piera6

…hi ha una cosa que és capital per fer un plat bo: és l’afecte, l’afecció i l’interés que hi posa la 
cuinera o el cuiner… i a més de la tècnica, cal posar-hi el cor. I, si cal afegir-hi alguna cosa, jo diria 
que temps. El secret primer davant de l’art culinari està a no tenir pressa davant dels perols i del foc.

En l’art de la bona cuina hi ha uns principis basats en la lògica més simple i que mai no fallen: la 
cuina, tant la tradicional com la moderna, primordialment ha de basar-se en els productes autòctons i 
qui desitge menjar bé, siga on siga, cal que es predispose a favor del que té parat a taula.

Una bona dieta seria: un plat a migdia i un altre a la nit, amb una entrada o postres de fruita bona. 
Diuen els qui ho entenen, els metges, que és millor llevar-se de taula sense la sensació d’estar atipat, o 
amb la sensació d’una mica de gana.

6. Piera, Emili. 2002. La nostra cuina, p. 23-25, 35, 48-50, 53,57, 68, 83-84, 93, 97. Fotografies: Francesc Jarque. Alzira: Bromera.
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A les nostres latituds les menjades més fortes cal fer-les amb la llum del sol, és a dir de dia. De 
nit la menja ha d’ésser sempre més lleugera i digestiva.

[…]
De la cocció depén que una vianda estiga sucosa o cuita, tendra o estopenca, que absorbesca 

millor o pitjor els condiments...
Els llegums, les verdures, les carns cuites o guisades i les de caça, així com tots els guisats, deuen 

fer-se a poc a poc, és a dir, amb poca intensitat de foc. Així resulten més melosos i digestius.
Les sopes de verdura i els acompanyants o guarnicions de verdura, contràriament, s’han de coure 

ràpidament, perquè queden, com diuen els italians al dente…
Els rostits al forn han d’estar en el seu punt i, en cas de dubte, és preferible quedar-se curt…Sols 

les carns molt greixoses, com les dels porcellets, d’oques, de xais i de cabrits engreixats, deuen resultar 
cruixents en les seues parts externes.

Les carns roges, a la planxa o a la graella, deuen servir-se al gust del comensal…
Les carns de xai, cabrit, conill i les de ploma, si es torren, han de quedar sempre ben cuites…
Al contrari, els peixos han d’estar cuits el mínim just perquè resulten tendres i sucoses les seues 

molles. El mateix cal dir dels mol·luscs i crustacis...Per saber si un mújol, una dorada o un llobarro, a la 
brasa o al forn, estan en son punt o no, se’ls prem una mica el llom i si es nota tou, és que ja està cuit…

[…]
Modernament s’ha fet una reedició del «Llibre de Coch», editat el 1520 a Barcelona.L’autor, 

Mestre Robert, segons sembla fou cuiner de Ferran d’Aragó, fill natural d’Alfons el Magnànim, 
que governà de 1458 a 1494. Malgrat la data de l’edició, amb tota seguretat el llibre fou escrit 
abans…

Mestre Robert comença fent relació de com cal parar taula i servir-hi, de com cal beure, 
de com facilitar el rentat de les mans dels comensals, de com disposar les viandes a la taula, del 
guardarroba i del coper, de com es trinxaven les carns...

[…] presenta un receptari de no menys de dos-cents quaranta plats diferents…

Rafael Ribés Pla7

7. Ribés Pla, Rafael. 1989. Rodamón i tastaolletes, pp. 20-21, 32-33 i 60-61. València:L’Esquer. 
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La cuina casolana
Miquel Gómez i Garcés

Dibuixos de l’autor

...perquè la humitat se’ns menjava, devorava les tres cadires,  
els dos llits i la taula, l’armari, tot comprat de vell, usat i miserable.  

La comuna era fora, al pati, on també calia cuinar amb un fogó portàtil...
Manuel de Pedrolo, Joc brut, Barcelona, 1965

«cuina f 1 arquit 1 Estança de la casa on hom prepara i cou el menjar.»
Diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana

La casa i els espais

La cuina sempre ha estat el centre de relacions familiars dins la casa, independentment del 
tipus d’aixopluc a què ens puguem referir. És evident, però, que les cases no sempre han estat 
iguals a les actuals, ni tampoc la cuina, l’espai que acull tant l’estança com els foguers i la resta 
d’elements o parament.

A Castelló les cases presenten canvis en la disposició dels seus espais i el seu ús en funció de 
les seues dimensions, del nombre de plantes construïdes i de l’ofici dels seus habitants. A grans 
trets podem distingir-ne dos tipus: la casa llauradora i la casa habitual d’altres oficis.

La casa habitada per gent del món de la llaurança solia tindre a l’entrada l’espai destinat per 
l’utillatge agrícola: carro, apers de llaurança i tasques del camp,...Cap a l’interior de la planta 
baixa se situaven el menjador i la cuina, mentre que el fons es reservava pels animals (l’haca, la 
conillera...) i el comú; aquestes dependències restaven unides pel passadís que anava des del carrer 
fins l’estable. La planta alta estava ocupada totalment pels dormitoris i algunes cases de llauradors 



tenien damunt la falsa, la cambra que s’usava per emmagatzemar la part de la collita emprada  
per a ús domèstic. La cuina sempre a la planta baixa, va canviar el seu lloc amb el pas del temps per  
tindre un espai més gran i lluminós que s’obria al pati posterior entre la casa i la quadra.1

En l’altre tipus de casa, on vivien persones que exercien algun ofici de vila, sovint una família 
ocupava la planta baixa, mentre que la planta de dalt, on s’hi accedia per una escala directa i 
empinada, hi vivia una altra. El dormitori i l’alcova, que estaven comunicats donaven al carrer, 
mentre que cap a l’interior trobàvem el menjador i la cuina. El comú o necessària es trobava en 
el lloc més proper d’algun pati de llums o bé al costat de la cuina, amb accés directe per aquesta.

Els espais i usos adés descrits tenen el seu germà, però molt més esquemàtic, a les alqueries 
i masets del terme municipal encara que només siga distribuint-lo tot en un mateix i únic espai.

Feta aquesta aproximació als espais i usos generals dels immobles habitats, vaig a centrar-me 
en la cuina –el centre neuràlgic de totes les cases– que al llarg dels segles ha sigut lloc de preparar 
els àpats, per suposat, però també lloc de reunió, de menjar, d’organitzar les festes amb el receptari 
tradicional, i centenari, de dolços i de plats suculents, de vegades extremadament senzills, i també 
lloc per la neteja i l’endreç personal, per rentar la roba, cosir..., o per fer tasques prèvies al treball a 
l’hort: preparació de llavors, de plantons, d’organitzar les verdures per a la casa,... 

L’estança de la cuina

La cuina, entesa com espai, com estança, dins la casa ha fet un salt espectacular des de les 
darreres dècades del segle passat. D’entrada cal dir que la cuina l’hem de vore des de diversos punts 
de vista o des de diverses mentalitats, com ara la urbana o la rural, la llauradora, la benestant, la 
d’oficis, la d’una fonda, la de casa amb carro i haca o la de casa amb l’habitatge a la planta alta 
amb escaleta, la d’un maset o alqueria. Canvia la funció de l’edifici i canvia la composició i la 
distribució d’aquest espais i, a més a més, també canvien els estris a emprar i la seua quantitat i 

1. La casa castellonenca des de l’inici de la vila, en la planta baixa només disposava de tres zones: l’entrada (amb usos diferents bé agrícoles, 
bé d’oficis), la sala interior amb utilitats comunes, i el pati. És més endavant que comença a reformar-se l’habitatge de vegades dividint en 
dues habitacions la sala: el menjador-llar i un dormitori i introduint al pati el corral amb unes dependències noves,.
La planta alta, quan hi havia, estava destinada a dormitoris. Amb el temps aquesta estructura distributiva canvia i s’hi adapta a les necessitats 
de cada família. De la vila, oficis i costums (Castelló de la Plana: Colla Rebombori, 1999).
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qualitat. Així cal dir que l’espai físic de la cuina s’ha modificat en funció de la manera de cuinar, 
del moment històric i de la situació econòmica dels seus usuaris.

La mateixa manera d’estar i treballar davant del foguer ha sigut el resultat d’un procés de 
canvis i d’innovació tecnològica que també ha afectat la posició física de qui en ella ha estat fent 
les tasques. Així, de cuinar en posició ajupida o asseguts en una cadireta davant el foc –sense 
banc de foguers quan només hi havia dos elements bàsics com ara el suport metàl·lic i el perol 
de vegades penjat d’un ganxo al sostre de la llar2– es va passar a la posició dreta actual, tot i que 
les modernes tecnologies comencen a permetre moltes tasques amb la persona asseguda amb el 
comandament electrònic a la mà. L’evolució des d’aquesta cuina mínima fins a la de la primera 
dècada del segle xxi ha estat, no cal dir-ho, considerable.

La cuina a dins la llar

Aquesta modalitat de cuina mínima era emprada tant a les casetes de camp, alqueries i masets, 
com als habitatges urbans de la vila, quasi des dels inicis de l’Edat Mitjana. A les primeres ha 
perdurat fins els darrers anys del segle xx i a les cases del nucli urbà es va substituir més prompte, en 
la segona meitat del segle xix o primeries del xx quan la millora de l’economia familiar va facilitar 
i aconsellar la rehabilitació de la casa al recinte antic i es començaren a introduir modificacions i 
noves distribucions espacials i d’elements nous, tant dins la cuina com en l’aixovar casolà.

Alqueries i masets

La llar de foc com l’espai específic per a cuinar la trobem a les alqueries i els masets del terme, 
construïts entre finals del segle xix i els anys trenta de la següent centúria. Ja en descrivíem alguns 
tipus a altres llibres de la Biblioteca Bàsica Castellonenca editats per la nostra Colla3, on quedava 
patent que el lloc per cuinar no era precisament el més important de la casa ja que era la pròpia 

2.  El perol solia estar tot el dia al foc. S’afegien els aliments: verdures, creïlles, carn,... i el menjar se servia directament del perol al plat i a taula.
3.  De la Plana, l ’horta, 1998; De la vila, oficis i costums, 1999; Castelló, mar i marjal, 2000; El cas del secà. De la Magdalena a l ’Estepar, 2003 
(Castelló de la Plana: Colla Rebombori).
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llar de foc i tenia molts pocs estris per treballar-hi: un suport metàl·lic, el perol, l’olla o la cassola 
situada al damunt del suport, la paleta o cullera de fusta, el foc amb llenya del propi hort i la 
rústega llar en un angle de l’habitacle. És una tipologia de cuina/llar que es repeteix en multitud 
d’aixoplucs a l’horta, la marjal i el secà.

Les construccions que trobem en alguns horts estaven formades només per una sala comuna 
que compartia tots els usos i en un dels racons hi havia una petita llar al terra (amb campana 
de fum en xamfrà, rodona o recta) o un menut banc de foguers4 per a condimentar i cuinar el 
menjar mínim que allí es podia fer en èpoques de feinejar al camp. Malgrat que el llaurador 
portava el menjar ja fet o preparat de casa, sempre es podia torrar algun embotit o verdura, o en 
dies en què s´hi ajuntava més gent fer una paella o una torrada dins l’alqueria. També hi havia el 

4.  «Alqueries a l’horta de Castelló», dins De la plana, l ’horta (Castelló de la Plana: Colla Rebombori, 1998); i «Camins i barraques a la 
marjal, i altres cases al Grau», dins Castelló, mar i marjal (Castelló de la Plana: Colla Rebombori, 2000).

A la dreta, exemple de foc a terra d’alqueria. A la dreta, foc a terra de llar d’un saló menjador
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mínim indispensable d’estris: uns pocs gots, plats, culleres, el ferro de tres potes, la paella,... En 
construccions més grans sempre trobàvem el banc de foguers, el brocal de la cisterna amb el seu 
poal i corda i una piqueta per rentar i escurar. De cuines al camp 
castellonenc n’hi ha moltes i diverses, però totes són variants o 
combinacions dels tipus adés descrits.

La casa vilatana entre mitgeres

Alguna cosa semblant hi va haver a dins la vila, però amb un 
caràcter i uns acabats més d’acord amb la diferent qualitat domèstica 
de cada habitatge familiar. Així hi ha el cas de cases on es cuinava a 
la llar, ajupits, com he esmentat, perquè no hi havia el banc de foguer 
que tenia un o dos rebosts, un a cada banda per guardar tot el parament 
necessari com ara plats, gots, tasses, coberts, cassoles,... La llar se situava al 
centre del mur de l’estança que la família emprava com zona de reunió, el 
menjador, sovint sense ventilació directa. Amb el pas del temps i els canvis 
de costums i de modes i la millora econòmica, aquesta estança va passar a ser del lloc de treball i 
preparació dels queviures a l’espai destinat per festes senyalades com ara la celebració dels sants 
familiars, les festes de carrer o per a rebre la gent quan la taula era ben parada. El canvi d’ús del 
menjador va associat a què l’espai de foc es trasllada a una estança que és exclusivament per cuinar 
i s’hi ubica al pati de la casa situat al fons d’aquesta, que ara es cobrirà ni que siga parcialment, 
tot just al costat del corral o del gran rebost en aquelles cases on no hi ha l’haca ni animals 
engabiats (conills, gallines...). Aquest canvi implicarà modificacions totals en la casa de la vila5 
que afectaran l’ús de cada una de les peces que la integren: entrada, menjador, nova cuina, corral 
i pallissa, dormitoris,... Es passa d’una casa on el menjador-llar, situat a la planta baixa, és on la 
família realitza els seus actes col·lectius –fer el menjar i compartir-lo, xerrar o estar al davant del 
foc en dies de mal temps o èpoques de fred, compartir celebracions amb altres familiars i veïns,... – a 
una casa amb estances diferenciades, cadascuna de les quals es fa servir per un ús concret.

5.  «Cases i coses. Els raval i la vila als segles xviii i xix.», dins de De la vila, oficis i costums (Castelló de la Plana: Colla Rebombori, 1999).

Foguer de tres peus
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La cuina de les cases 
de la vila, ubicades 

primer al pati i més tard 
a cobert, evoluciona 

cap a la moderna 
compartimentació  

dels habitatges
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Aquesta evolució en l’ús de l’habitatge i les seues dependències va fer que la cuina prenguera un  
major protagonisme, en part heretat dels usos anteriors de la llar-menjador, malgrat que ocupa 
un espai que és lloc de pas fins a la quadra on hi haurà la cavalleria i el comú; de vegades la 
cuina i el comú –o necessària, o latrina, o excusat, o caganera– compartiran el mateix espai. 
La cuina ubicada al pati de la casa –que es cobrirà ni que siga parcialment amb un forjat o 
amb la claraboia– ja disposarà de banc de foguers, un únic banc amb tots els elements (foguers, 
piques i safareig), o dos de separats on hi haurà un amb els focs i l’altre amb els elements que 
empren l’aigua. La cuina tindrà ara llum i ventilació directa pel celobert o desllunat, que a l’estiu 
li aportaran frescor. D’aquest tipus de cuina encara se’n troben a moltes cases de la vila, tant al 
recinte antic com als eixamples on moltes de les edificacions construïdes des de la segona dècada 
del segle xx copien aquesta estructura: cuina al pati o desllunat (ara semi cobert) amb l’accés per 
ella al comú. Tanmateix hi ha construccions rurals d’aquestes dates que ja empren el banc de 
cuina amb foguers de llenya o carbó.

Foguers de llenya i de carbó
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Tipologies de foguers

El banc de foguers

La cuina més habitual, que encara ha conegut i emprat mol-
ta gent que estarà llegint aquest text, constava dels següents ele-
ments situats al banc de foguers. El propi banc que acollia tots 
els atifells necessaris i estava construït d’una manera ben senzilla 
i sempre amb materials elaborats a la localitat, com ara els murets 
de rajola que suportaven amb una volta el pedrís; els foguers per 
a llenya formats per un buit al banc que tenia una peça de ferro arrodonida, amb les argolles mòbils 
per poder ajustar-se a cada estri, amb una graella per davall on es posava el carbó i per dalt hi havia la 
campana de fums que els conduïa al fumeral de la coberta; la pica sempre de pedra artificial i en oca-
sions de pedra picada i a un costat el safareig. De vegades part del frontal de la paret de la cuina estava 
emmanisat, igual que el propi banc. A les parts inferiors, a sota de les voltes, es guardava la llenya, el 
carbó o estris de neteja (poal, llibrell de fang, la tina metàl·lica...). A dalt de les piques solia haver-hi 
l’escorredora de fusta on s’hi dipositaven els plats i els gots nets per eixugar-se. Al costar solia estar el 
rebost amb les portes de fusta i vidre –o malla de fil d’aram– on es guardaven la resta d’estris, atifells 
i parament. La taula per menjar cada dia fa la seua aparició en aquesta cuina al pati com un element 
bàsic i quotidià, l’altra taula quedava al menjador per diumenge i festes. A primeries dels anys 50 del 
passat segle aquest foguer comença a perdre ús i ser substituït per la cuina econòmica.

La cuina econòmica6

La cuina econòmica, formada per una mena de caixó de ferro no va causar, però, cap canvi 
al conjunt de l’estança ni al mateix banc. Això sí, va significar un avenç considerable perquè va 
substituir l’ús directe de la llenya i del carbó per la serradura, més neta i fàcilment accessible dins 
d’una ciutat ja que no calia estar pendent de les tasques al camp ni pendents dels dies de poda 

6.  La cuina econòmica és un invent britànic de 1630, més tard el 1802 es va patentar una cuina de ferro forjat que seria el primer tipus 
d’aquesta. A Espanya es van popularitzar en ferro colat esmaltades de negre i decorades amb llautó. De bona casa, bona brasa (Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 2019).

Escorredora
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ni es necessitava d’un espai per emmagatzemar-la; a les nombroses 
fusteries i serradores hi havia primera matèria en abundància i a bon 
preu; també s’aprofitava el mateix foc per a diversos foguers i fins i 
tot alguna disposava d’un petit forn i, en ocasions, d’un recipient per 
disposar d’aigua calenta. Tot açò li aportava al recinte una calefacció 
afegida que ajudava a quedar-se de sobretaula a l’hivern. El seu ús va 
començar a minvar quan, entre meitat dels anys cinquanta i seixanta, es  
va comercialitzar el foguer de petroli.

El foguer de petroli

La introducció del foguer de petroli va aportar més espai a la cuina, però com alhora va 
limitar les tasques culinàries per tenir un únic punt de foc –tot i que poc després va aparéixer 
el mateix estri amb dos punts de foc–sense forn, la cuina econòmica va seguir emprant-se uns 
quants anys més. Es tracta d’un estri metàl·lic amb un recipient per posar-hi el petroli i una 
sortida superior amb unes metxes on cremava el líquid i la flama feia la resta per sota del perol, 
la paella o la cassola. La implantació d’aquest foguer ve a coincidir amb la fi de la cartilla de 
racionament, època aquesta en la qual hi havia poca cosa per a cuinar.

En tot cas, cal dir que el foguer de llenya o carbó, la cuina econòmica i 
el foguer de petroli van coincidir en el temps i en ocasions en l’ús, fins 

l’entrada en escena de les cuines de gas. Mentre aquests foguers van 
estar emprant-se l’espai de la cuina a penes va canviar perquè 

només cal substituir un estri per un altre o bé superposar-lo.
Les noves cuines que vindran obligaran a introduir 

canvis d’espai i de distribució: lloc per a la bombona de gas, 
instal·lació nova per les conduccions elèctriques o de gas 
ciutat, conducte o buit per a la ventilació,... Els canvis també 

vindran, evidentment, per altres factors econòmics i socials 
que comportaran nous habitatges de disseny molt diferent i de 
tipus molt divers en altura i amplada.

Cuina econòmica

Foguer de petroli
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La de gas, l’elèctrica i les d’inducció

El pas següent de l’aparell de foc per a cuinar ja s’explica per una evolució ben ràpida. Entre 
els anys seixanta i finals de segle els estris passen de la cuina de gas butà, amb diversitat de models 
i funcions, a la cuina elèctrica (que només podien utilitzar pel seu cost en electricitat aquells que 
treballaven a la companyia elèctrica «la Lute» o que tenien una capacitat econòmica gran), i l’ús 
del gas ciutat.

De les cuines d’inducció i d’altres més actuals no cal explicar massa coses perquè són ben 
conegudes i usades. I a més, la concepció espacial i de distribució interior de la casa ja no se 
sembla quasi en res a les adés descrites.

La conservació dels aliments, a casa

Els aliments frescos com la carn i el peix eren comprats de diari per la manca d’estris o 
mobles que els pogueren conservar amb seguretat. No hi havia neveres! La carn de casa s’obtenia 
dels conills que es criaven al corral o al terrat de la casa.

Hi havia cases que a la planta baixa se soterraven sitges de ceràmica –a moltes excavacions 
arqueològiques s’hi han trobat– on es conservaven grans de cereals o determinats llegums, oli i 
altres aliments duradors.

Les verdures de l’horta s’usaven de seguida que arribaven a casa, però algunes, com pebreres, 
tomates i cebes... es conservaven dins de gerres amb vinagre; els llegums, les creïlles, cebes i altres 
podien aguantar més temps en sacs, caixes o al rebost. Els embotits es guardaven en carneres, 
formades per una mena de caixes penjades del sostre, on no podien arribar les rates i els gats, amb 
un parell de postetes de fusta amb una porteta i tancades amb tela mosquitera. Només la carn 
seca i el peix en salaó no necessitava cap conservació especial i podia durar més temps al rebost. 
Algunes fruites com les pomes es conservaven dins de caixons amb arena, i les tomates de penjar, 
els melons, el raïm... es penjaven als cabirons del sostre de la cambra del més amunt per ser un 
espai més ventilat i sec, disposant d’aquesta manera de aliments durant bona part de l’any.

La nevera, utensili bàsic a la cuina actual, era impensable anys enrere. D’estiu i en algunes 
cases i masets, va popularitzar-se l’ús de neveres de gel en barra; cal recordar que aquest element 
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refrescant s’usava per a fer gelats i per a conservar només un parell de dies els aliments frescos 
de què es disposava. Pasqual Boira (2013) ens indica que el 9 de març de 1898 l’ajuntament 
de Castelló va autoritzar la instal·lació del primer motor per a la fabricació de gel; així, a partir 
d’aquesta data l’ús del gel artificial per a conservar aliments comença a fer-se més habitual; fins 
aquest moment les neveres no existien a les llars castellonenques.

Dels atifells i parament d’aquestes cuines que s’han descrit, com ara les piques i safareig de 
pedra picada o artificial, armaris de cuina de fusta i rebost encastat a la paret, l’escorredor de fusta 
penjat, posts per a les cassoles, perols, paelles, penjolls on deixar les cullers i cullerots... ja m’ocuparé 
en algun proper llibre. La intenció d’aquest article és deixar constància de l’evolució de les cases a la 
nostra ciutat i la repercussió en les maneres de distribuir la casa i de situar el lloc de foc i de cuinar, 
així com els moviments de l’estança anomenada cuina dins el seu temps i de les rehabilitacions 
permanents que han afavorit que la casa a la vila haja tingut una durada tant extensa. Pensem que 
moltes de les cases existents dins el recinte antic van estar construïdes, en la seua estructura inicial, 
allà pel segles xiii i xiv, amb reformes importants tant d’interiors com d’altura durant el segle xix. 
Així, sempre ha estat un element important el foc de cada casa, allò que li atorgava aquest nom a 
l’habitacle, només cal pensar que durant molts segles, les cases han estat catalogades com a «focs» 
als llibres de la Peita, dels Consells... de la vila de Castelló de la Plana.

L’han deixat entrar fins a la cuina!
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El menjar i la cuina a l’antiga Roma
Ana Miguélez González
Joaquim Alfonso Llorens

El menjar és una part central i definitòria de cada cultura. Ens diu moltes 
coses sobre les persones i les civilitzacions. També és una cosa que ens 

transmet els gustos, bellesa, accés, estatus i identitat
FArrEll MonAco

Sabem molt dels costums culinaris dels nostres avantpassats en l’antiga Roma, en part gràcies 
a l’enorme quantitat de referències que podem trobar en les fonts escrites: textos literaris, cartes, 
en tractats de medicina, com el del metge Galé i les seues recomanacions de beure vi, o fins i tot en  
autèntics receptaris de cuina, com el del famós Apici, on trobem receptes que inclouen des de les 
més senzilles i humils a les més luxoses, elaborades i fins i tot extravagants, que només podrien 
ser gaudides per les famílies més riques de l’Imperi.

Les restes arqueològiques també ens ajuden a conéixer els costums i gastronomia d’un poble tan 
llunyà i alhora tan pròxim, al qual devem tant i amb el qual tenim tant en comú: els frescos i mosaics 
ens mostren escenes de banquets i representacions d’aliments; les restes de ceràmica ens ensenyen 
com era la seua vaixella de taula i cuina, i els recipients on s’emmagatzemaven i transportaven 
els aliments; com eren les cuines i les instal·lacions industrials on es processaven aliments tan 
importants com el pa, l’oli, el vi, el salaó de peix o el famós garum, al costat de, per descomptat, les 
restes de fauna i altres aliments, com les llavors de fruits, que apareixen en els jaciments al llarg de 
tot l’imperi i ens ajuden a conéixer com era la vida quotidiana dels antics romans.

Si cal remarcar un lloc, realment emblemàtic, per fer-nos una idea de com era la vida i costums 
és la Campània (Itàlia) on l’erupció del volcà Vesubi, en el 79 d. C. ens va deixar una oportunitat 



única, en jaciments com Pompeia, Herculano i altres de l’entorn, per a poder observar no sols els 
aliments peribles com el pa, la fruita o els ous, que normalment no es conserven, i que ací apareixen 
carbonitzats en les cuines i sobre les taules, sinó també per a veure i estudiar cases amb les seues cuines 
completes, a més de forns, fleques o tavernes. Fa uns mesos, quasi tots els mitjans de comunicació 
es van fer ressò d’una troballa excepcional a les excavacions de la Regio V a Pompeia. Es tractava 
d’un termopolium, és a dir, un lloc on es venia menjar, en un estat de conservació excepcional. S’ha 
conservat la barra, amb tota una sèrie de recipients contenidors del menjar o nombroses àmfores, 
però també uns frescos pintats amb escenes de la vida quotidiana, amb un genet ad litteram com si 
estiguera entregant les encomanes, dos ànecs i una gallina. La nostra estimada amiga, l’arqueòloga 
nord-americana Farrell Mónaco, especialitzada en menjar romà, ho interpretava d’una manera molt 
senzilla: com possiblement els destinataris foren esclaus o persones d’altres estaments de baixa 
categoria social, la majoria analfabets, aquestes pintures no tindrien un sentit artístic, sinó més bé 
pràctic: «Ací hi ha menjar per endur-te’l» o «ací pots menjar ànecs o gallines». 

Termopolium trobat a la Regio V de Pompeia en 2020. Fotografia: Agència Reuters
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Aquest aspecte del menjar per a portar, que ara ens sembla tan modern, era d’allò més 
habitual en una urbs en la qual la major part de les cases humils no disposaven d’una cuina i els 
ciutadans, treballadors i esclaus començaven la seua atrafegada jornada molt prompte cada dia, i 
això és només una de les coses que tenim en comú amb ells.

La cuina romana: aliments

La cuina romana en principi era senzilla, i la seua alimentació es basava en l’agricultura, 
ramaderia i pesca. Si tenien la possibilitat, menjaven ous, formatge d’ovella o cabra, olives, 
verdures, fruites i llegums. Les carns es consumien poc, sobretot pollastre o porc, i solament els 
més adinerats menjaven bou o vedella. El peix només es consumia en la costa. 

Amb l’expansió de Roma i el comerç a partir de finals del segle iii aC, la gastronomia 
romana es va renovar amb l’aparició de nous aliments i ja en època imperial, va nàixer l’interés 
pel luxe, el refinament refinat i el sibaritisme, la qual cosa es va reflectir també en l’art culinari. 
A partir d’aquest moment va començar una tendència per la combinació d’aliments i una gran 
condimentació per a buscar nous sabors i provocar l’admiració dels comensals. 

En general podem dir, com succeeix amb altres aspectes de la cultura romana, que la seua 
cuina seria la conjunció d’altres cultures com l’etrusca, la fenícia, l’egípcia i, principalment, la 
grega, amb influències i productes de tot l’Imperi.

Bàsicament els aliments que es consumien diàriament en l’Antiga Roma no es diferencien 
molt dels que tradicionalment han sigut considerats com a «dieta mediterrània», amb el predomini 
de cereals, llegums, fruites (figues, llimes, pomes, cireres, albercocs, bresquilles, magranes,...) 
moltes varietats d’encisams i de carabasses, els melons i els melons d’Alger.

Pel que fa a la carn, els romans disposaven de bestiar boví, oví i caprí, encara que sobretot 
apreciaven els productes de caça. En la vila romana de Vinamargo, a Castelló de la Plana, s’han 
trobat sobretot restes de bestiar boví, però també de cabra, ovella i gallines, que garantien el 
consum de lactis i ous. A més s’han documentat també restes de caça, com a cérvol i sobretot 
porc senglar. Segons Farrell Monaco «El consum de carn en la vida diària dels antics romans era 
baix i bastant poc comú per al romà plebeu mitjà, ja que la carn era costosa en l’antiga Roma i la 
majoria dels animals tenien altres fins més valuosos a més de ser una font de proteïnes. Era car 
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i laboriós matar un animal o pescar; i la carn, la 
majoria de les vegades, es comprava només per 
a banquets o per a llars més riques. Els romans 
consumien molts llegums i productes lactis per a 
obtindre proteïnes en lloc de carn. Això, al meu 
entendre, és molt més saludable (i més savi) que 
menjar carn tots els dies».

En època imperial també es menjava ja molt 
més peix fresc, a més de marisc i mol·luscos, 
encara que aquests tampoc estaven a l’abast de tot 
el món, per la qual cosa les classes populars solien 
consumir el peix en salaó. D’això també en tenim 
proves en Vinamargo, on trobem ostres, petxines 
de pelegrí, caragols de mar, petxines, cloïsses, etc. 

No obstant això, el producte més important 
obtingut del peix és el garum, que tot i que no 
està massa clar què és, sí que sabem que era una 

salsa utilitzada com a condiment a la gastronomia romana (entre altres usos), i que es fabricava 
sobre tot a Hispania, encara que s’han trobat factories a altres indrets de l’Imperi. Era el suc que 
desprenien peixos com la tonyina, la morena, l’arengada o el verat, posats en bases més o menys 
grans, on fermentava de manera controlada.

Hem de tindre en compte, a més, que encara que en general els aliments bàsics continuen 
sent els mateixos, els romans no coneixien molts dels productes que ara són imprescindibles en 
la nostra cuina, com la tomaca, la creïlla, la dacsa o la xocolata, que no apareixen fins a l’arribada 
dels europeus a Amèrica.

De la dieta romana destaca la gran importància dels cereals, ja que quasi el 70% del total de 
les calories consumides provenia del gra, a més d’alguns llegums. Els plats més comuns eren el 
palmetum, unes farinetes de mill o pèsols; el puls, farinetes de farina de blat i altres cereals a la qual 
a vegades afegien llard, o la polenta, unes farinetes realitzades amb farina d’ordi. 

Respecte al pa, cal dir que els que tenien major consideració eren els pans blancs refinats i 
tres vegades mólts, als quals només tenia accés la població de major poder adquisitiu. Els pobres 

Àmfora amb restes de garum. Antiquarium di Boscoreale, Nàpols, 
Itàlia. Fotografia: autors
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s’havien de conformar amb els pans de segó o els pans integrals sense refinar, que realment 
aporten molts més nutrients, fibra i beneficis per al cos, tot siga dit. 

Es coneixien i enfornaven gran varietat de pans: pa àzim i pa fermentat, amb i sense sal, pans 
de diversos cereals, amb espècies o herbes aromàtiques, amb mel, amb formatge o amb panses; a 
més de les seues diverses qualitats i formes, i amb diversos tipus de cocció: al forn, a la cendra, pa 
cuit en motle…i fins i tot hi havia també pans per a dies assenyalats i diferents festes.

Per a fer-nos una idea de la importància d’aquest producte, podem dir que l’any 30 aC a 
Roma hi havia uns 300 forns de pa. El preu del pa estava regulat per llei i existia el col·legi de 
forners, que gaudia d’alguns privilegis sobre els impostos. A la ciutat de Roma es va arribar a 
distribuir pa a tots els ciutadans, perquè com va dir Juvenal per a tindre content al poble només 
feia falta donar-li «pa i circ».

A l’esquerra, Antiquarium di Boscoreale, Nápols, Itàlia. A la dreta, Molins per a gra. Pompeia, Nàpols, Itàlia. Fotografia: autors 
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Un altre dels productes bàsics en la dieta romana era l’oli d’oliva: en l’època es distingien fins 
a vint-i-una varietats d’olives, utilitzades per a l’obtenció de l’oli o per a preparar amanides amb 
vinagre, oli, sal i aromatitzades amb herbes. Igual que succeeix amb el vi, els romans elaboraven 
molts tipus d’oli, segons el moment en el qual es cullen les olives i el premsatge podien diferenciar: 
Oli flos o oli verge, el sequens, obtingut en el segon premsatge, el cibarium de menor qualitat, o el 
omphacium, utilitzat només per a la perfumeria. 

La vinya és un altre dels productes estrela en el món romà, ja que a més del vi, la beguda 
més popular i consumida en l’Imperi, també era comú el defrutum, un xarop de reducció creat 
amb les pells de raïm i la polpa que sobrava de l’elaboració del vi, que els romans utilitzaven com 
a conservant, additiu per al vi, o fins i tot com a salsa en algunes dels seus menjars, com podem 
comprovar al final del text. 

Els romans feien servir el vinagre també com a beguda: com la posca, mescla de vinagre amb 
aigua, beguda refrescant utilitzada per les legions romanes; o l’oximel, que s’obtenia mesclant 
vinagre amb aigua i mel.

Fins i tot Plini el Vell, en la seua obra «Història Natural», ens descriu algunes de les propietats 
medicinals del vinagre, que recomana per a fer gàrgares, banys de peus o per a aclarir la visió, 
encara que la seua utilització més important va ser en la cuina, com recomanen Marcial o Apici, 
com a conservant, per a amanir plats i com a part dels ingredients de moltes salses.

En la cuina s’utilitzaven molt les espècies, com per exemple: pebre, comí, safrà, cardamom, 
gingebre, mostassa o sèsam, i també les herbes aromàtiques: alfàbega, coriandre, fenoll, llorer, 
menta, marduix, julivert, rude, sàlvia, timó.

A Roma «Mai es malgastava menjar», com diu Farrell Monaco, «No va haver-hi desapro-
fitament d’aliments en l’Antiga Roma perquè Roma estava contínuament sota amenaça de fam». 
Això explica en part l’obsessió i l’obstinació posada per l’Imperi a conquistar i colonitzar més i 
més territoris, ja que està relacionat estretament amb la necessitat d’obtindre matèries primeres 
per a proveir i assegurar el manteniment dels seus ciutadans. D’ací la importància del comerç i les 
rutes comercials que connectaven tot l’Imperi. Els fragments d’àmfores trobades en la vil·la de 
Vinamargo, per exemple, ens indiquen una gran activitat comercial amb la resta del Mediterrani: 
fins ací van arribar oli de la Bètica i del Nord d’Àfrica, salaons de la Badia de Cadis, vi de la 
tarraconense i ebusità i altres productes d’Itàlia i fins i tot del Mediterrani Oriental.
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La cuina romana: espais, utensilis i tècniques

A les cases pobres no solia haver-hi cuines, per la qual cosa era molt comú comprar menjar 
i menjar fora de casa. De fet, existien diferents tipus de botigues de menjar: les cuppediae eren 
les més luxoses, i servien menjars exquisits a clients adinerats; les popinae eren més populars, per 
a gent més modesta, i oferien plats calents per a consumir allí o per a portar; les cauponae, on a 
més se servien begudes i funcionaven també com a hostal, o les thermopolia, com la que fèiem 
referència a l’inici d’aquest article on es venien begudes i menjar que es podia consumir allí 
mateix o comprar per a portar.

Quan en una domus romana apareix una cuina, aquesta es tracta normalment d’una de poc 
tamany, situada sovint darrere de l’atri. En elles trobem un simple banc de rajola sobre el qual 
es cuinava amb un o diversos fogons (focus), i les cassoles i olles es col·locaven sobre trípodes o 
graelles. Davall d’aquest banc de rajola se situava la llenya. Normalment la cuina comptava amb 
una pileta menudeta d’aigua per a facilitar la rentada dels aliments, i també era comú la presència 
d’un forn per a coure pa o altres aliments, que apareix sempre fora de la casa i prop del jardí.

Termopolium, Pompeya, Nápoles, Italia. Fotografía: autors Cuina. Vil.la d’Oplontis, Torre Annunziata, Nàpols, Itàlia. 
Fotografia: autors
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Els aliments es conservaven en grans rebosts (penus), orientats al nord per evitar els raigs del 
sol i els insectes. També hi havien cambres, de vegades subterrànies, per la conservació del vi, l’oli 
i altres productes com salaons, conserves o embotits.

El material de cuina i taula que coneixem és molt variat, i la major part d’ells ens resulta 
també molt pròxim: forns, morters, olles, paelles, cassoles, coladors, graelles, cistelles de vímet, 
pinces, pitxers, morses, fustes per a tallar i picar aliments, etc. La taula es disposava amb un mantile 
o llenç de gran grandària que s’utilitzava com a estovalles, i sobre ella podríem trobar des dels 
grans recipients per a mesclar el vi o brasers de metall portàtils per a calfar els aliments durant 
el banquet, fins a gots, plats profunds i plans, salers, salseres, pitxers, fonts, safates i l ’acetabulum 
o setrill. 

Respecte a les tècniques de conservació dels aliments, sabem quines eren les més utilitzades 
gràcies a l’obra d’Apici: salar els aliments, era la tècnica més comuna, i s’usava amb les carns i 

Recipients de cuina documentats en la Vil.la romana de Vinamargo, Castelló de la Plana. Dibuix: autors i Miquel Gómez
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peixos, principalment. Era, així mateix, molt comuna la conservació d’aliments en vinagre, fumar 
carns i peixos, submergir els productes en salmorra, o també, com ara, es conservaven en oli 
d’oliva, per exemple, els llegums, el formatge o els peixos. També es feia servir la mel o s’assecaven 
l’aire, sobretot les fruites. I a més, després de la matança, era l’hora dels embotits per a conservar 
la carn durant més temps. 

A l’hora de preparar les seues receptes coneixien les mateixes tècniques d’elaboració actuals, 
així que els aliments es rostien, bullien o fregien amb oli. 

Un dels trets més característiques de la cuina romana era la utilització de gran quantitat 
de salses, com el famós garum ja esmentat (salsa de peix fermentat) que usaven tant en els seus 
plats principals com en les seues postres, i espècies, la qual cosa feia que fóra una cuina molt 
condimentada, plena d’olors i sabors exòtics i diferents als nostres. Malgrat això, veiem que la seua 
cultura culinària ha deixat un gran llegat en la nostra cultura occidental, no sols en la nostra dieta 
mediterrània, sinó també en els nostres costums quotidians. Per exemple, sabem que els antics 
romans realitzaven tres menjars al dia.

En primer lloc, el Ientaculum. Equivaldria al nostre desdejuni (entre les 7-8 h), i normalment 
estava basat en formatge, llet i pa untat amb oli, all i sal o remullat en vi. També es podien menjar 
altres aliments: mel, formatge, figues, ous, fruita fresca o seca, raïm, dàtils, olives adobades, etc. 
Amb el desenvolupament de la pastisseria, es van popularitzar per al desdejuni uns bescuits amb 
vi i panses que els xiquets portaven fins i tot a l’escola. 

En segon lloc, el Prandium. Era com un piscolabis al migdia, amb pa, carn freda, verdures, 
peixos, ous i fruites. Se solia menjar dempeus, ràpid i sobretot plats freds. 

Per últim, en oposició a aquests dos menjars lleugers i, el menjar fort del dia era el sopar, que 
es feia a l’hora huitena o nona del dia ( sobre les 14 o 15 h), després del bany. Fins al s. ii aC el 
sopar era molt simple, ja que es prenia el puls o pulmentum, farinetes de blat, al costat d’aliments 
procedents del camp. 

Aquestes «cenae» tenien sobretot una funció social i familiar de convivència, en les quals no  
es buscava només el plaer del menjar, sinó el gust de conviure, ja que era l’únic menjar en el qual es  
reunien tots els membres de la família entorn de la taula. Encara que en el cas dels grans festins 
moltes vegades l’objectiu primordial era mostrar als convidats el luxe i l’opulència en els quals 
vivia l’amfitrió. 
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Un banquet romà

Ja hem dit que els banquets solien començar sobre l’hora octava (a l’hivern) o la nona (a l’estiu), 
i es recomanava que la vetlada acabara sempre abans de ser nit tancada. Cada convidat acudia amb 
un esclau personal que l’atenia durant el convit, i amb una mappa (tovalló) que no sols s’utilitzava 
per no tacar-se, sinó també per a endur-se’n al final els aliments o menges no consumides, la qual 
cosa es considerava de bona educació, ja que afalagava a l’amfitrió. En el triclinium (menjador), una 
sala amb tres llits entorn d’una taula de la qual tots se servien, els comensals prenien seient seguint 
l’ordre disposat pel nomenclator (acomodador), es recolzaven sobre el braç esquerre i menjaven amb 
els peus descalços. S’utilitzaven culleres o els dits per a menjar, ja que encara que sí disposaven 
de ganivets, no usaven forquetes; per això, abans, durant i després del banquet, els esclaus, amb 
aiguadors, abocaven aigua fresca i perfumada a les mans dels convidats. 

En primer lloc, abans d’iniciar-se el sopar, s’efectuava una libació o ofrena de vi pur (merum) 
als déus, perquè el vi, del qual existien molts tipus i qualitats, es bevia sempre mesclat amb aigua 
(calenta, freda o gelada), i se li podien afegir espècies o mel. El vi pur sense mescla es reservava 
únicament per a les ofrenes i cultes religiosos. 

Un banquet romà constava d’almenys set plats, que es distribuïen en tres parts: 

1)  Gustatio o entremesos, per a estimular l’apetit: verdures, ensalades, olives, peixos en salmorra, 
ostres, xampinyons i ous, acompanyats d’un vi calent, el «mulsum» (vi negre amb mel). 

2)  Prima mensa: El plat fort del sopar, normalment ocells (grisos, perdius, lirons, tórtores, 
pollastres, etc.), carns (corder, cabrit, porc, senglar, etc.) i peixos (bruna, anguiles, llenguados, 
rogers, etc.). Generalment se servien dos o tres plats diferents. 

3)  Secunda mensa o postres, on solen servir fruites fresques, dolces o fruita seca. Igual que al 
començament, tenia lloc una nova libació als déus, acompanyada d’un brindis de caràcter 
patriòtic i religiós, que indicava que la vetlada havia arribat al final.

En algunes ocasions, la celebració es prolongava amb una comissatio, sobretaula en la qual es 
consumia gran quantitat de vi, els participants coronaven els seus caps amb flors, heura o llorer 
perquè pensaven que això reduïa els efectes de l’alcohol. Estava amenitzada amb danses, cants, 
recitals de poesia, es repartien regals, etc.
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Algunes receptes del llibre  de Marc Gavi Apici

Vi aromàtic amb mel 

És recomanat per viatjar:  abocar dins 
d’un barril xicotet pebre mòlt amb mel 
escumejada en lloc del vi aromàtic, i quan 
es vulga beure, mesclar mel i vi segons la 
quantitat a prendre. Si en lloc d’un barril 
fóra un recipient de coll estret, afegir al vi 
amb mel una mica més de vi, per a facilitar 
l’eixida de la mel.

Farinetes 

Netejar espelta i coure-la. Quan arri-
be al punt de cocció, tirar l’oli. Una vegada 
espessat, afegir dos cervells cuits i 150 gr. 
de carn picada. A continuació, picar pebre, 
api de muntanya, fenoll en gra, ruixar amb 
garum i una mica de vi pur; tirar-ho per da-
munt dels cervells i la carn. Quan estiga tot 
bullit, mesclar amb la salsa. Afegir l’espelta, 
removent sense parar amb un cullerot fins 
que adquirisca la consistència d’una crema.

Llentilles amb castanyes 

Preparar una cassola i tirar en ella castanyes netejades amb cura. Afegir aigua i una mica de 
carbonat sòdic, i deixar bullir. Durant la seua cocció, picar en un morter pebre, comí, coriandre 
en gra, menta, ruda, arrel de benjuí, poliol, picar-ho bé, ruixar amb garum, vinagre i mel, macerar 

Mosaic amb fauna marina, Pompeia. Museo Archeologico di Napoli. Foto: autors
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amb vinagre i tirar-ho damunt de les castanyes cuites. Afegir oli i deixar bullir. Quan estiga, 
picar-ho en el morter. Tastar; si està mancat d’alguna cosa, arreglar-ho. Servir-ho en una font, 
ruixant amb oli verd.

Puré de verdures

Malves, porros, bledes o cols cuites, uns grisos i mandonguilles de pollastre, trossos de carn 
de porc, o bé de pollastre, i de qualsevol altra que es tinga a mà. Picar pebre, api de muntanya, 
amb una mica més de mig litre de vi ranci, la meitat de garum i de mel i bastant oli. Tastar-ho, 
mesclar-ho bé i tirar-ho en una cassola, deixant-ho bullir a foc lent. Durant la cocció, afegir mig 
litre de llet amb uns ous que s’hagen batut en ella prèviament. Quan haja quallat, servir.

Pollastre farcit

Buidar el pollastre pel coll, com es fa per al pollastre al garum. Picar pebre, api de muntanya, 
gingebre, un tros de carn del pollastre, espelta cuita amb aigua, picar un cervell cuit en el seu pro-
pi suc, trencar uns ous i mesclar-los fins que lligue formant una massa homogènia. Amalgamar 
amb garum i un poc d’oli, afegint pebre en gra i molts pinyons. Emplenar el pollastre amb aquest 

farciment (o igualment un garrí), sense excedir-se. Es procedirà de 
la mateixa forma amb un capó, que s’haurà de desossar abans  

de coure’l.

Salsa a les herbes per al peix fregit 

Netejar el peix que es preferisca, i posar-lo a fregir. 
Picar pebre, comí, coriandre en gra, arrel de benjuí, oren-
ga, ruda, picar bé, ruixar amb vinagre i afegir uns dàtils, 

mel, defrutum (una reducció de vi), oli, garum i amalgamar. 
Posar-ho en una cassola i deixar bullir. Quan estiga, tirar-ho 

damunt del peix fregit, empolvorar pebre i servir.
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Dolços casolans 

Traure l’os d’uns dàtils, emplenar d’anous, pinyons o de pebre mòlt. Embolicar-los amb sal, 
fregir-los en un recipient amb mel cuita, i servir. Posar en llet la molla de pa de most (el d’Àfrica 
és el de millor qualitat). Quan haja absorbit bé la llet, posar-ho en el forn només un moment, 
per a evitar que s’asseque. Traure, i untar-ho amb mel mentre està calenta, punxant-ho perquè 
l’absorbisca. Empolvorar pebre i servir.
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Abastir la taula durant l’Edat Mitjana

Lledó Ruiz Domingo

No seiem a la taula a menjar, sinó a menjar junts. 
PlutArc

Menjar és una necessitat que tots els humans compartim des del nostre naixement fins l’ocàs 
dels nostres dies. Menjar no és només un acte de supervivència i un imperatiu biològic, sinó que 
és un acte on es manifesten les particularitats de la cultura, del passat del territori i de la seua 
comunitat humana. La cuina i l’alimentació han superat la barrera de l’existència natural i s’han 
convertit en un esdeveniment, un treball que implica unes tècniques, coneixements i formes 
d’intervenció en la natura productora. La història de l’alimentació il·lumina les particularitats 
i tendències culturals dels nostres avantpassats i, a la vegada, és un reflex de la curiositat del 
ser humà que sempre innova, canvia i aporta la seua empremta, pròpia, a la recepta coneguda i 
heretada. 

Actualment les possibilitats que tenim a l’hora d’escollir la dieta que volem seguir en 
són moltes i al Castelló de l’any 2021 la majoria de la gent pot menjar allò que vol i quan ho 
considera oportú. Aquest accés a l’aliment és il·limitat, fins i tot en la pandèmia que ens ha tocat 
viure podem triar quin restaurant volem que ens porte el sopar a casa. La realitat dels nostres 
avantpassats medievals era bastant diferent. L’aliment no era un bé assegurat per a la majoria de la 
població. El risc d’una mala collita, l’especulació en els productes de primera necessitat, la guerra, 
les pandèmies, tot jugava en contra d’un important sector de la població. 



Idealitzar l’aliment en temps de fam 

Quan ens imaginem el passat medieval, l’alimentació –o la manca d’aquesta– és una de les 
primeres imatges que evoquem. Certament, no tothom menjava tot el que necessitava i allò que 
volia durant els segles medievals. La capacitat adquisitiva o el lloc de treball determinaven i molt, 
la dieta de les persones. L’aliment va afectar tots els aspectes de la vida quotidiana i afectava 
qüestions com el cànon de bellesa, que preferia els cossos grans i ben alimentats, i es creaven 
idearis i arquetips sobre els propis productes, que es jerarquitzaven en una escala simbòlica. La 
gradació alimentària transcendiria el món de les elits i s’integraria en la codificació social general, 
per la qual cosa seria imitada en sectors socials més humils encara que fos en una dimensió 
molt més reduïda. Un exemple d’aquesta piràmide del luxe alimentari la trobem en el teòleg 
Francesc Eiximenis, que assenyala el pa blanc, el vi especiat, les fruites, les salses, els confits, la 
llet colada, el formatge, la mantega i les aus o la carn d’animals poc comuns com els aliments 
de millor consideració. Les aus eren considerades el millor tipus de carn, per davant d’altres  
que avui trobem suculentes, per les seues qualitats curatives, però també perquè en volar es creia que  
estaven més directament lligats a Déu i la seua divinitat; el contrari d’allò que ocorria amb animals 
que reptaven o s’arrastraven per terra, que es consideraven inferiors i indignes de ser consumits. 
Amb tot, els productes servits a la taula també eren un reflex de l’estatus i posició dels mateixos. 
Davant la incertesa crònica que fa a l’aliment de la resta de la població els monarques mostraven 
la seua posició al cim de la cúspide social també amb l’aliment, fent de la desigualtat alimentària 

un mecanisme propagandístic amb què es recalcava la seva grandesa 
respecte dels que no podien disposar d’aliment sense problemes. Per 

a les elits i la monarquia, l’acte de l’alimentació, exemplificat en la 
seva major esplendor durant els banquets regis, ha de ser considerat 
com un acte públic on el luxe i el refinament que es plasmava 
en les cerimònies de la monarquia es traslladava simbòlicament 
a la taula, en la qual s’havien de trobar els millors productes i en 
abundància. La composició formada per la qualitat i la quantitat 
es tornava essencial en l’alimentació de l’elit. Tampoc existia una 

noció d’entrants, plat principal i postres. Al llarg del servei d’un 
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banquet s’intercalaven plats amb dolços de sucre per poder crear el tan desitjat sabor agredolç. 
De fet, el rei Pere el Cerimoniós va haver de dictaminar que les fruites i dolços no podien ser 
el primer que es mengés en un banquet i s’havien d’intentar deixar per a la meitat o el final, per 
evitar que els seus comensals només consumiren aquests productes. Les quantitats servides en un 
banquet podien superar els cinc kilograms de carn per persona, acompanyats de pa, verdures, ous, 
fruites i dolços. Aquestes quantitats no eren consumides en la seua totalitat pels rics i poderosos, 
tot i que sí una bona part, i es deixaven per a repartir entre els servidors de la casa i, especialment, 
els pobres, que podien menjar com un rei si volien, però només les sobralles d’aquest. 

Del camp a la taula 

Aquesta caracterització diferia molt de la realitat dels nostres avantpassats medievals. Per a 
la resta de la població l’alimentació es basava en la triada pa, vi i companatge, és a dir, allò que 
acompanyava al pa. Aquest acompanyament podia ser carn, peix, vegetals, llegums, ous depenent 
de les possibilitats de cadascú però en quantitats més bé reduïdes. Castelló està considerada pels 
medievalistes com una «agrociutat», ja que el gros de la seua economia es basava en el sector 
primari. Les famílies i comunitats pageses, vivien en habitatges fràgils de pedra, fusta i cobertes 
de palla en una parcel·la de terra en la qual es tenien els animals, com moltons i ovelles, i que 
es complementava amb una menuda explotació agrària en forma d’horta. Els pagesos podien 
gaudir d’una major varietat dietètica que altres contemporanis donada la seua relació directa 
amb l’aliment, però no era una dieta assegurada, tot i que sí que disposaven de fruites, verdures, 
llegums i cereals de manera més abundant. No sols pensem en blat, la rotació permetia tindre 
cereals d’hivern i primavera. Aquests cereals menors com la civada o l’ordi complementaven el 
blat i permetien fer pa de menor qualitat, però que podia ser adquirit per altres butxaques i en 
diferents moments de l’any. 

A Castelló els cereals ocupen les més extenses i millors superfícies, sobretot a costa del bosc 
i en són bona part responsables de l’ampliació de la xarxa de reg. El gra era l’aliment bàsic de les 
persones així com dels animals, tants els de tir, de grossa talla, com les aus de corral. De la cen-
tralitat que tenen els blats en la vida quotidiana i en la mateixa estabilitat política, en donen fe 
les ordenances urbanes que regulaven les preus de les distintes varietats de pa, els llocs de venda 
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i distribució, les taxes impositives 
a què són sotmesos o les ajudes a  
la importància, intentar garantir 
l’arribada de grans per fer front a 
la demanda. De la mateixa mane-
ra, les lleis del regne eren tremen-

dament proteccionistes i prohibien, 
des del regnat d’Alfons el Benigne, 

la venda o sortida de cereals fora d’aquest, 
i autoritzaven l’autoritat municipal urbana vi-

gilar la costa i castigar els contraventors. 
La vinya segueix la mateixa tendència que 

els cereals, especialment al segle xiv quan el 
seu consum es va difondre i generalitzar a tot 

el territori de la Corona. La demanda urba-
na és la responsable de la reconversió de molts 

camps de conreu en vinyer, en busca de majors 
rendiments i profit econòmic. A la producció lo-

cal, protegida escrupolosament per les ordinacions 
dels consells municipals, s’afegeixen els vins d’importació, 

de major qualitat i cars, sol·licitats per les exigents taules de nobles i ciutadans rics. La 
preferència dels medievals eren els sabors dolços i així vins –com el moscatell– arribats 
des de Grècia es consideraren bocatto di cardinale només assequibles per a les butxaques 
més solvents, com el vi de malvasia que apareix al Tirant lo Blanc. El vi negre tenia una 
graduació inferior a la dels vins actuals, per això es podia beure de manera abundant i 

generalitzada, ja que aportava el complement de calories diàries que l’alimentació sòlida 
no proveïa i evitava la dependència de l’aigua en el món urbà ja que els pous podien estar 

contaminats. 
L’aprovisionament de carn resultava tan primordial com els cereals i el vi. En conseqüència 

els ramats proliferaven a la Corona d’Aragó. El problema, de vegades insoluble, era com conciliar-
los amb l’agricultura. La cria de l’ovella a gran escala requeria transhumàncies regionals per tal 
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de combinar pastures d’hivern i d’estiu, amb el Maestrat com a uns dels epicentres de la Corona 
d’Aragó en la seua producció. Tot i això, la producció ramadera era insuficient en conjunt, 
almenys per a assegurar el subministrament de carn als grans centres urbans, per la qual cosa els 
mercaders havien d’anar a fires castellanes per aprovisionar els mercats de la Corona d’Aragó. 
Aquest comerç estigué sempre condicionat pels avatars de les relacions polítiques, conflictives o 
amistoses, entre totes dues corones.

L’arribada d’un temps de carestia apareix en cròniques i narracions medievals com un fantasma 
present en el dia a dia d’aquelles persones, una incertesa crònica que estructurava el dia a dia de 
moltes vides. Les variants que afectaven a les collites cada any, malalties, mal oratge, problemes 
d’aigua, guerra o conflictes, no es podien predir de bestreta provocant en l’imaginari col·lectiu una 
incertitud i inquietud que podia arribar a afectar més que la pròpia carestia. Per exemple durant 
el segle xiv hi hagué tres grans caresties a l’Europa medieval: la de 1333, 1347-1348 i 1374-
75, les dues darreres afectaren a Castelló i els seus habitants. La carestia de 1347 agreujava les 
conseqüències de l’esclat de la pesta negra, la pitjor pandèmia medieval que matà a més d’un terç 
de la població europea del moment. Aquesta horrible conjuntura fou continuada per la guerra 
dels dos Peres, una guerra entre Castella i la Corona d’Aragó amb episodis entre 1356 i 1375. En 
la seua primera dècada la guerra assolà el regne de València. Quan l’exèrcit castellà avançava sobre 
una localitat per assetjar-la o conquerir-la, la població urbana podia decidir cremar les collites per 
evitar l’aprovisionament de l’exèrcit invasor. De la mateixa manera, quan l’exèrcit castellà deixava 
enrere un plaça conquerida, podia decidir cremar tota la collita. La conflictivitat, que continuà 
de manera moderada a finals del segle amb les lluites polítiques entre bàndols que es disputaven 
el control de les institucions representatives, complicant les possibilitats d’abastir les taules dels 
habitants del territori valencià.

De credos i aliments

Una de les particularitats que la cuina assenyala a la perfecció són les diferències religioses. 
A la Corona d’Aragó persones de les tres principals religions monoteistes: cristians, musulmans i 
jueus, convivien amb complexes relacions entre els col·lectius. Al cap i a la fi, la formació del regne 
de València es va produir per la conquesta d’un model, el feudalisme cristià, i substitució d’un 
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altre, les taifes islàmiques. La implantació feudal i cristiana suposava arraconar a les altres societats 
i religions no predominants. Per exemple, el consum de carn de porc era bàsic per al cristianisme, 
així com els dels moltons, mentre que la societat musulmana donava preferència als ramats bovins 
i ovins així com a les aus. La substitució, però, no significava que no s’incorporaren elements del 
món musulmà al cristià, ans al contrari i així un producte clau introduït pels musulmans fou 
l’arròs, tant important en la dieta i cultura valenciana actual. De la mateixa manera, el pa blanc 
d’alta qualitat tal i com el coneixem era típic dels musulmans, que sorprenien a altres societats 
com la cristiana. Els jueus dels calls i les jueries urbanes eren impulsors i compradors de productes 
que respectaren les especificats del seu credo, com el vi casher. 

Si bé en la taula tenien les seues diferències, totes tres cultures coincidien en emprar el menjar 
com una eina per fer constricció i homenatge a la divinitat. Els cristians havien d’abstenir-se 
del consum de carn durant la Quaresma, període en el qual havien de limitar-se a verdures, 
lleguminoses i peix. A llocs costers com Castelló era fàcil poder abastir els mercats de peix fresc 
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i ben conservat, tanmateix, l’arribada de peix a l’interior era un repte tècnic, despatxat a través 
de salaons i conserves rudimentàries. Els musulmans cada any fan el Ramadà i els jueus el Yom 
Kippur, totes dues dicten el dejuni diari. Siga per fer penitència, demanar perdó o com homenatge 
a la revelació divina, és una forma d’establir una nova relació amb Déu mitjançant el sacrifici 
personal i renunciar al més fonamental de l’existència humana. 

Conclusions: l’alimentació com un acte social

A la introducció d’aquests text recordava l’autor clàssic Plutarc que destacava la conversió 
de l’acte biològic d’alimentar-se en quelcom humà i humanitzat. Els banquets reials o dinar al 
voltant de la llar tota la família potser tenien poc en comú, però en tot aquests actes el menjar 
és un esdeveniment que es fa en companyia, pel qual la persona pot socialitzar amb els seus 
coetanis. Moltes coses han canviat des de l’Edat Mitjana respecte a la cuina, però aquesta no ho 
ha fet. Avui, amb disponibilitat d’aliments, el que més enyorem és poder fer un dinar o sopar 
com el fèiem en febrer de 2020. Aquesta és la segona Magdalena que no podem celebrar, però tot 
tornarà: el mesó del vi, els cacaus i tramussos en les places i, sens dubte, poder ajuntar-nos davant 
d’una taula a menjar. 

PUBLICITAT

CARNISSERIA XARCUTERIA 
EL PORCELLET ALEGRE
Productes de porc autèntics! Tota mena d’embotits d’alta 
qualitat! Preparats amb porquets alegres i sans !

Baconets criats específicament per a les festes de la Magdalena, alimentats 
únicament amb cacaus, tramussos i figues albardaes i que beuen sols 

cervessa i mistela. Només cal veure la cara de felicitat que tenen! 

Esperant els bunyols per berenar El PORCELLET ALEGRE Carrer de les Solls, 16. Castelló del Porquet
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La dieta de fam de la postguerra  
i altres menudències

F. Mezquita Broch
 

El franquisme de la postguerra ens va deixar un Castelló inerme entre la repressió generalitzada 
i els més de 900 afusellaments al riu Sec La fam es va establir com una de les conseqüències de la 
guerra. En aquest sentit es va aturar la producció per la manca de mà d’obra, per la deficiència de 
la distribució, per la destrucció de les infraestructures i per la nefasta política de l’autarquia que 
va empobrir els més desafavorits entre la indiferència de les jerarquies.

En els anys quaranta molts camps estaven abandonats o treballats deficientment, la indústria, 
a causa dels estralls de la guerra, va haver de començar de nou, sense primeres matèries, quadres ni 
tècnics especialitzats i la xarxa de comunicacions, va haver de refer-se, sense mitjans ni possibilitats 
pròximes.

Aquesta situació caòtica va ser reconeguda implícitament al ser establerta la cartilla de 
racionament el 14 de maig de 1939 que va durar tretze anys. Com a conseqüència va aparèixer 
l’estraperlo, o siga el mercat negre, que feia circular diferents mercaderies a preus prohibitius i 
que per tant distingia a rics de pobres que, en termes generals, eren respectivament els vencedors 
i els vençuts de la guerra.

Hi va haver excepcions en les dues parts, però no alterava res la tendència. Com a conseqüència 
van haver-hi, amb més freqüència de la normal, morts derivades de la fam i la manca de defenses 
del cos, perquè moltes malalties ho tenien més fàcil amb els més pobres i desvalguts del sistema 
polític. La fam estricta i l’alimentació amb productes inversemblants per al consum humà van 
sovintejar en aquells anys tan negres.



Castelló no va ser una excepció i tot i que comptava amb una terra feraç i poblada de 
llauradors experts, el control de la fiscalia de taxes, no deixava que la producció pogués solucionar 
el problema perquè la major part havia de ser lliurada a l’Estat.

Establir una dieta dels anys de la postguerra que podríem nomenar «dieta de la fam» resulta 
força difícil per les diferents situacions familiars que hi havia en cada poble o ciutat.

No obstant això els doctors Ley i Oliveras de la Riva1, en una comunicació en la Revista 
Clinica Española de l’any 1941, van establir una dieta d’eixe mateix any, d’uns malalts amb el quals 
van estudiar pel problema de la fam i la desnutrició, i les seues conseqüències:

Menjades al dia Malalt núm.1 Malalt núm. 2 Malalt núm. 3 Malalt núm. 4

Desdejuni Un plat de guixes
Un got de vi
Un ou

Guixes
Fesols o faves

Guixes amb pa
Un poc de pa
Xocolata (a vegades)

Farina de panís

Dinar Guixes amb creïlles
Puré de panís
Un poc de pa
Un got de vi

Guixes amb creïlles
Un areng
Un poc de pa

Guixes
Tomaques
Seves
Enciam

Guixes amb pa
Fruita

Sopar Puré de panís
Un plat de verdures
Un poc de pa
Un got de llet

Guixes
Un poc de pa
Un got de llet

Guixes
Una arengada  
(a vegades)
Un got de llet

Col
Sardines

Per poc que mirem els productes o plats d’aquest quadre el que destaca són les guixes, una mena  
de farinetes sense gens de substància proteínica que consumida amb excés causava una paraplegia 
espàstica anomenada latirisme mediterrani molt freqüent en aquells anys. 

El poc de pa, de baixa qualitat, pa de panís, per exemple, o barrejant la farina amb serradura 
de barrusca2, que es repeteix en cada dieta, són els 150 grams que es van establir per persona i 

1. Citat per Rafael Abella en la seua obra Crónica de la postguerra 1939-1955, ediciones B, Barcelona 2008, pàg. 196-197
2. Maribel Peris Muiños, ho cita, mitjançant un testimoni en el seu treball: La gelada de 1946 a través de les fonts orals, dins de La gelada 
de 1946 (coord. Cristian Pardo Nàcher i Andreu Ginés Sànchez), UJI, 2020, p. 82. Aquesta mateixa autora també tracta el tema en el seu 
llibre: Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra, UJI, 2012, p. 129-134.
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dia, perquè en el cas de sacerdots, militars i guàrdies civils eren 350 grams, segons la normativa 
vigent. Per això apareix la dita per referir-se a una persona de manera pejorativa: «Eres més bord 
que el pa de panís!».

D’altra banda també crida l’atenció, la inexistència de productes amb riquesa proteínica, sols 
està el got de llet i les dues vegades que apareix el peix (sardina i arengada). La carn no està per a res. 
Si a més pensem que els productes bàsics (oli, carn, sucre, arròs, blat) havien d’aconseguir-se amb la 
cartilla de racionament instaurada immediatament, com hem vist, ens adonarem que l’alimentació 
era molt incompleta, perquè a més els productes del racionament estaven fets amb components que 

La cartilla de racionament va ser instaurada el 14 de maig de 1939 i va durar tretze anys. Fotografia: F. Mezquita
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no eren els propis. D’aquella època s’escoltava murmurar en veu baixa per la persecució política, allò 
de: «Franco, / nos prometiste pan blanco / y solo nos das serrín / que eso no lo hacía ni Negrín».

Per tant l’única alternativa per menjar normal era acudir a l’estraperlo, o siga al mercat negre, 
allò que no passava pel control de la Fiscalia de Abastecimientos, però sempre estava a preus molt 
alts, per la qual cosa no arribava a la major part de la societat, sinó als més rics i poderosos. 
D’aquesta manera, no caldria ni dir-ho, qui va patir fam en aquella societat era la gent més pobra, 
amb menys recursos, que coincidia majorment amb una gran part dels vençuts en la recent guerra.

La cartilla de racionament va durar fins el primer de juny de 1952. S’ha de tenir en compte 
que per aconseguir els aliments amb la cartilla, s’havia de fer cua durant bon temps i quan arribava 
el torn podien haver-se acabat alguns productes i calia tornar el dia següent. No es tenia tampoc 
una completa seguretat, ni era còmode.

 Hi ha un estudi de 1943 fet pel metge Pedro Blanco Grande en la Revista 
Sanidad e Higiene Pública, amb el títol La fiebre tifoidea en Madrid. Datos 

para su estudio epidemiologico que pot servir-nos de referència, en el qual 
sense fer una crítica directa al règim polític, tan sols mostrant els fets 

estudiats amb finalitat científica ens dóna una idea molt aproximada 
sobre l’alimentació en aquells anys en Espanya amb les evidents i 
greus mancances.

Aquest estudi divideix els aliments que es podien aconseguir 
amb la cartilla de racionament i els de venda lliure, la major part 

d’aquests provinents del mercat negre. Hi ha diversos indicadors, ex-
pressats en grams per habitant i dia, com pròtids, lípids, glícids, calories i 

quantitats d’aliment. Evidentment en aquesta taula, no tots els habitants els 
consumirien tots, cada dia, sinó uns pocs, segons les dietes que hem vist abans.

Segons açò, entre els de cartilla de racionament, agafant sols l’indicador de grams 
d’aliment per persona i dia, consumien 9’01 g de carn, 1’3 g de formatge, 0’8 g de bacallà, 23 g 
d’oli, 12,22 g d’arròs, 12’17 g de cigrons, 54’29 g de creïlles, 16’16 g de moniatos, 6’6 g de sucre, 
13 g de cafè, 0’5 g de xocolata, 120 g de pa i 0’2 g de galetes, entre altres.

Entre els aliments de venda lliure (aquelles persones que podien) estava la llet amb 73 g, els 
ous amb 11 g, peix corrent 93 g, aus amb 10’69 g, fruita 133 g, hortalisses 233 g, malta i xicòria 
0’96 g., entre altres.
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En un resum, el mateix metge exposa que, segons els barems del Ministeri Britànic d’Higiene, 
en aquell any, per al conjunt de la societat espanyola, per a una dieta normal, sense estridències, 
el consum d’albúmines sols arribava al 55’4 %, el de greixos al 38’50 %, el d’hidrats de carbono 
arriba al 33’7 % i les calories al 33’4 %. Sent evidentment el 100 % la normalitat.

D’aquesta alimentació deficient, escassa i de mala qualitat  podem extraure conseqüències penoses 
de misèria, malalties (tuberculosi, cirrosis, diftèria, paludisme, tifus exantemàtic, disenteria, venèries, 
etc), debilitat permanent, mancances del sistema corporal i altres que tot plegat era una altra forma de 
repressió del règim polític. Sols un indicador força eloqüent, la mortalitat infantil de 1941, va arribar 
al 151 per mil. Actualment hem agafat el país amb la taxa més alta del món de mortalitat infantil i 
podem veure que a Afganistan és del 104 per mil i Somàlia el 90 per mil. És cert que no sabem quina 
era la d’aquests països l’any 1941, però no obstant això la comparança és ben indicadora. 

El cas de Castelló

No coneixem un estudi especificat per plats de les tres menjades bàsiques de la dieta de la 
societat de Castelló i comarques en els anys quaranta, però Maribel Peris Muiños va publicar l’any 
2012, «Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra», citat anteriorment; en aquest 
treball arreplega, mitjançant testimonis, productes consumits en aquella societat durant els anys 
quaranta, i a més descriu les condicions de fam i repressió. En un altre treball seu més recent dins 
del volum de diferents autors «La gelada de 1946», torna a incidir en el mateix tema, recollint 
també la veu de diferents testimonis, encara que aquesta vegada, agreujades les condicions per 
la gelada d’aquell any. Entre els dos cita una sèrie de productes alimentaris que convé ressenyar 
perquè d’alguna manera, amb diferents quantitats i qualitats, formaven part de la dieta d’aquells 
anys: arròs, animals de ploma, bajoques, barrusques, blat (farina), carabasses, cigrons, creïlles, 
animals de cria (vaques, bous, borregos, porcs), favó, fesols, garrofes, llisses, moniatos, oli, ordi, pa 
de barrusques i canyots barrejat amb farina, pa de panís, pa de segó, panís, rates d’aigua o talpons, 
sopa de verdolaga, taronges, tomates. 

Altres autors afegeixen les saladures, les castanyes, que no sé si amb segona intenció en molts 
llocs es consideraven el plat nacional, els cigrons, les llentilles, els fesols, el codonyat, etc però 
aquests productes que tenen una qualitat alimentària contrastada i que segueixen consumint-se 
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actualment en les dietes quotidianes, arribaven als consumidors en males condicions, barrejats 
amb productes desconeguts i amb poca quantitat de tal manera que amb algun d’aquells noms es 
menjaven moltes vegades plats dels quals desconeixien el sabor i els components originals.

Els records i l’experiència familiar també aporten dades aïllades que ens arriben com senyals 
del gran iceberg que era la fam. La visió del mercat de Castelló amb talpons penjats en les parades 
per a vendre. La freqüència d’alguns plats en la taula com les farinetes, sopa d’alls, miques, guixots 
(una espècie de pésol, que es presentava com una farineta verdosa i que es menjava en forma de 
puré) i altres que a poc a poc van anar desapareixent. Els entrepans per a joves d’oli i sal, de pa i 
vi. L’afecció a caçar pardalets de manera furtiva amb una canya i un fil d’aram llarg fent-lo voltar 
per l’aire pels carrers i places dels nostres pobles o parant ceps. El consum de reconstituents per 
enfortir (segons la publicitat) sobretot a gent menuda com el calci del Dr. Olalla o la quina Santa 
Catalina, són una mostra del panorama en el record dels anys quaranta.

L’aportació de l’humor gràfic

L’humorista gràfic Antonio Fraguas de Pablo «Forges» també tracta la fam de la postguerra 
en el llibre Los forrenta años3, on aborda la història del franquisme mitjançant vinyetes i una breu 
explicació a la part superior de cadascuna amb una crítica social i política, molt familiar per a 
gran part de la societat, que emprant un lèxic planer, arribava directament a lectors i lectores. 
Respecte al tema de la fam, dels productes desconeguts que componien la dieta, del mercat negre 
i altres derivats podem veure exemples de cada tema en els quatre primers fascicles corresponents 
als anys (I) 1939, (II)1940-42, (III) 1943-46 i (IV) 1947-514. La transcripció o explicació de les 
vinyetes resulta un mètode diferent de la simple lectura i visió directa, que és el que caldria fer, 
però, a causa del copyright, hem optat per fer-ho així, tot i reconeixent que és incomplet perquè el 
que compta és la lectura i al mateix temps la visió dels personatges, els gestos, vestits, accentuació 
de trets.

3. Editorial Sedmay, Madrid, 1977
4. La paginació dels fascicles segueix del primer a l'últim sense interrupció. Les vinyetes 1, 2 i 3 són del I; la 4, és del II; la 5 és del III i la 
6 del IV.
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Cada vinyeta que hem triat representa un aspecte diferent de la fam de la postguerra.

Vinyeta 1.   Escena: el menjador de la casa, on l’home i la dona estan asseguts amb una font al centre 
i un plat buit davant de cadascú. Explicació prèvia: Martes 18 de julio de 1939. España 
conmemora hoy, en el júbilo y la esperanza del año de la Victoria, el aniversario del Alzamiento 
Nacional. Diàleg: Ella: ¿Quieres un poco más de cloquetas de júbilo?. Ell: No, que me he puesto 
ciego de guisado de esperanza. Ella: Día glorioso proclamo (p. 10).

Vinyeta 2.   Escena: la cuina de casa. Mentre la dona cuina una espardenya, entra l’home exultant. 
Explicació prèvia: Se implanta el 10 de agosto de 1939 el Día del plato único cada jueves. 
Diàleg: Ell: ¡Concha, vamos a poder comer un plato a la semana!, ella: ¿De barro o de porcelana? 
Ell: No consta, pero un plato es un plato. Ella: Sí, mi héroe vencedor. (p. 13).

Vinyeta 3.   Escena: un carrer d’una ciutat amb cinc personatges: dues dones, una monja, 
un home amb l’uniforme de la Falange i un jove baixet i calb. Explicació 
prèvia: La palabra «estraperlo» que pronto inunda toda la vida peninsular... 
Diàleg: Primera dona: ¿Hay pan blanco, judiones del barco? Segona 
dona: ¿Hay aseite [sic], hay tabaco rubio «sester»?. Monja: ¿Hay 
harina, jabón de olor, novel·la?. Home de Falange: Hay licencias de 
importación, cohechos, trinques. Home baixet: Hay mucha cara, mucho 
rostro, mucha jeta!. Home de Falange: Hombre un rojo enano (p. 21).

Vinyeta 4.   Escena: interior d’una botiga de queviures amb tres dones fent cua i 
el tender atenent a la primera. Explicació prèvia: El martes próximo se 
empezará a vender chocolate a razón de media libra por ración, que conste 
en la Tarjeta del Pan (cartilla de racionamiento). Diàleg: Última dona de 
la cua: ¡Ayvé, si me estoy comiendo la cartilla! Següent dona: ¡Se den prisa, coñe! 
Tender: Aquí tiene su media libra, li diu a la primera dona, espolsant el xocolate d’on 
ixen polls, aranyes i cucs. Contestació d’aquesta: No me quite la sustancia, señor Dimas. 
Contestació d’aquest: Es que con «avellanas» son 4 pesetas más (p. 30).

Vinyeta 5.   Escena: està formada per dues dones que estan conversant al carrer davant de dues tendes 
de moniatos. Explicació prèvia: La fiebre de sucedáneos alcanza sus más altas cotas. Diàleg: 
Primera dona: Se coge el boniato, se frota con el adoquín, se unta con grasa de rodamiento, se 
sazona con aserrín, se pone en el horno y cuando está doradito se sirve con una hojas de perejil. 
Segona dona: ¿Y está bueno? Primera dona: Yo doy recetas, no gollerías (p. 57).
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Vinyeta 6.   Escena interior d’una «jefatura» (sic) de policia, 
amb una dona detinguda que presta declaració da-
vant del funcionari que redacta la denúncia. Al cos-
tat d’ella està el policia que la custodia. Explicació 
prèvia: Una mujer detenida por dedicarse a la caza de 
gatos: les daba muerte y los vendia como carne. Diàleg: 
Dona: ...y cuando esté bien dorado se le añaden unos 
ajos machacados y manojo de fino perejil. El que re-
dacta la denúncia: ¡Slurps! Dona: Si U.I. Lo desea, 
tambien le doy la receta de «costilletas minieure»  El que 
redacta la denúncia: Se lo ruego.

 La claredat dels seus arguments i explicacions en cada 
cas  haguera estat difícil publicar-los en ple franquisme a 
causa de la censura, encara que de manera aïllada sí que apa-
reixen en diaris acudits gràfics seus de diferents temes des 
dels anys seixanta. 

També he repassat la revista La Codorniz que es va crear 
l’any 1941, però no he trobat res al respecte, en part perquè en el 

temps que va nàixer per subsistir havia de fer humor negre, quasi de l’absurd, a causa 
de la censura, que la gent de vegades havia de llegir en clau, per això la capçalera deia «La revista 

más audaz para el lector más inteligente». No obstant això en el número del 12 de març de 1944 en un 
acudit gràfic, l’autor del qual pense que és Tono, Antonio Lara de Gavilan ( no està signat), hi ha  
un matrimoni a casa preparat i vestit de noces per anar a casar-se, en aquell moment la núvia agafa 
el telèfon al costat del nuvi i diu: «Qué dices...? ¿Patatas...? ¡Ahora mismo voy a tu casa!».5

Però la inclusió de l’humor gràfic en aquests treball no ha de banalitzar ni molt menys la gra-
vetat del tema de la fam en la postguerra, sinó aportar visions diferents i interpretar notícies que 
a primera ullada no tenen una gran transcendència, però d’alguna manera ajuden a la comprensió 
general del tema. 

5. La Codorniz. Antologia (1941-1978), Edaf, Madrid, 1998
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Un cas en el context de la memòria històrica

Per últim, volguera referir un fet relacionat amb la fam de la posguerra dins del context de la 
memòria històrica explicada pel testimoni Ramón García Beltran (1927, Morella).

Entre els vençuts algun com el pare de Ramón, va arribar a Castelló, desterrat d’Elx on va 
viure durant la guerra, com a conseqüència de la seua condemna. Es va establir a una casa dels 
afores de la ciutat, a l’eixida de la carretera de Borriol, prop de la fàbrica de gel de Belmonte.

Allí va iniciar la seua vida vida a Castelló, amb la família. Conta el Ramón, que des de sa casa 
per exemple s’oïen les descàrregues de metralladora dels afusellaments del Riu Sec i a continuació 
els trets secs de gràcia que asseguraven l’execució. Per aquells trets, de matinada, sabien cada dia 
el número d’afusellats.

Altres successos, però, distreien la vida quotidiana. Per alguna raó, el pare de Ramón era una 
referència, dels que arribaven del sud, desterrats com ell, de Yecla, Jumilla, també se’n recorda 
d’un que venia fugit de la dictadura de Salazar i que li deien el portugués.

A sa casa els acollia per poc de temps, un dia o dos, per seguretat, fins 
que trobaven un altre lloc, o marxaven a un altre poble, però mentrestant 
havien de menjar i en aquells dies dels anys quaranta això era un 
problema, una autèntica qüestió de supervivència, perquè no hi 
havia menjar. No obstant això, sí que disposaven de les taronges 
que als magatzems deien del rebuig, que apagaven la fam.

El pare de Ramón comprava les taronges en un magatzem del 
carrer d’Herrero6, prop d’on està ara l’hotel Intur i les transportava, 
acompanyat del fill, en un carro a mans que llogava al garatge de l’Inglés per tota la ciutat fins a sa 
casa. Allí als qui arribaven desterrats o fugits els donava de menjar taronges, totes les que volien.

El seu fill que ho conta actualment, diu que així aconseguien burlar la fam però que quedaven 
com si estigueren unflats, fofos. Recorda la imatge estranya d’aquelles persones, no de fortalesa 
sinó d’una rara fragilitat. Ara sap que els faltaven els elements bàsics de l’alimentació, però així 
era aquella vida de supervivència.

6. Segons la Guia comercial de 1936, en el carrer d'Herrero tenien el domicili tres socis de la Sociedad Comercio Frutero Castellonense: Nebot 
y Fabregat, en el núm. 27; José Pla Roig, en el núm. 13 i Jaime Sales Ripollés en el núm.10, per la ubicació prop de l'actual Hotel Intur 
(segons el testimoni), podria referir-se al primer. És una hipòtesi.
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Un dia l’encarregat del magatzem (no recorda el nom) li va dir a son pare: «Per què compres 
tantes taronges?». Ramón li va explicar en veu baixa, de manera concisa, i amb certa recança, el 
que passava, perquè era una qüestió sospitosa que el marcava com amic dels republicans vençuts.

Des d’aquell moment l’encarregat li va dir que podia vindre a agafar les taronges que volguera, 
sense cobrar-li res, en un acte de solidaritat silenciada que sols coneixien ells dos. Així va poder 
seguir fent viatges sense contestar cap pregunta inoportuna.

A casa també tenien un sistema d’alarma per si venia gent aliena a aquells interessos, per 
poder fugir per la senda del regador que passava pel costat i anava cap endins. De tota manera el 
pare de Ramón avisava que vingueren de dos en dos per no alçar sospites entre el veïnat.

Fets de la pau de la fam franquista.

Conclusió

La dieta de la fam forma part de la història de la immediata postguerra, inherent a l’autarquia 
franquista en un territori destruït i paralitzat per la guerra i la repressió. Com he dit abans, no 
s’ha de banalitzar aquella manera d’alimentar-se a la desesperada, per sobreviure, amb estratègies 
basades en la picaresca, intentant aprofitar-se de l’estraperlo, amb la corrupció de la dignitat 

humana, i homes, dones i joves, venent-se, davant de la indiferència dels poderosos 
guanyadors de la guerra. Pensem en les gran ciutats, on no hi havia recursos 

naturals sinó era mitjançant el furt o l’engany; pensem en les racions de 
menjar que podia haver en les presons o camps de presoners i com els 
familiars si vivien prop i podien, amb sacrificis, els portaven de tant en tant 
la cistella, amb els obligats peatges als funcionaris; pensem també en els 

que no tenien treball, ni recursos, en els vençuts, als quals els denegaven ajuts 
oficials o treball. Potser prop del camp, hi havia més possibilitats de supervivència, 

conreant el camp o apropant-se a horts per la nit per tal de menjar alguna 
fruita o verdura, però així i tot la denúncia i la persecució de la Guàrdia 

Civil era implacable. Un panorama estremidor sense massa eixides, que 
els nostres pares i avis han amagat de manera conscient, possiblement per 

traure’s de damunt aquells records o per vergonya.
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Aquella alimentació escassa, de mala qualitat o desnu-
trició, sense el mínim necessari per a l’ésser humà, va 
donar lloc a malalties que van adquirir caràcter epi-
dèmic, que la premsa oficial (l’única) silenciava, amb 
l’afegit de l’estraperlo de medicaments com la penicilina,  
la falta de la qual va donar lloc a morts innecessàries i al 
creixement d’una part de la joventut amb cossos formats sols 
per al treball i el sacrifici.

Encara queda molt per investigar amb monografies locals que poden donar-nos 
diferents percepcions del tema per tal d’obtenir una visió general del problema històric 
tant de Castelló com de les seues comarques i poder comparar-lo amb la resta del país i de 
l’Estat. Estic segur que trobarem una casuística interessant i enriquidora.

PUBLICITAT

El més ampli assortiment de canyes cerveseres. Diferents 
capacitats per a diferents sets. Canya índia 100 ml. Canya 
marjalera 200 ml. Canyamel 500 ml. Canya bambú 1000 ml. 

Diferents tipus i graduacions 
segons la pressa que tingueu per alegrar-vos: 

Pilsen, si beuen molt, al fons a la dreta.
Lager, trudis és la millor tiradora de cervesa. 

Ale, que ja heu begut prou.
Ipa, gueu abans d’anar-vos-en. 

Abadia i Convent, per celebracions religioses.
Negra, perdó subsahariana.

RECORDEU!! ESTEU AL BAR LA CANYERIA. 
CARRER DEL CANYARET, 24. CASTELLÓ DE LA CANYA.
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Selecció de textos de novel·les  
i contes d’autors castellonencs

Josep Miquel Carceller
Compilador

Els valencians tenim, senyores i senyors, un menjar per als diumenges. Que tot el món 
sap quin és. I aquest plat s’ha fet universal, però d’un universalisme tan gran que fins i tot els 
astronautes en duien el dia que van pujar a la lluna. […]

Però clar, els valencians igual som valencians els dies de cada dia. I què mengem els valencians, 
aquests dies?. 

Olla, senyores i senyors. Olla!  […]
 L’olla serveix per a primer plat, per a segon i per a tercer quan n’hi ha molta fam i res per a 

entrar a l’estómac.  […]
Hi ha qui diu que és un menjar de pobres. No dic que no; però en tot cas ho és de pobres que 

han sabut compaginar la tradició amb la imaginació més fina.  […]
Pepe l’Olla tenia poques reserves econòmiques. Que dit d’una forma més planera ve a 

significar que s’havia de pasar el dia captant. Això l’obligava a haver d’anar passejant pel Raval. Es 
veu que hi anava de casa en casa i que ja era conegut de tothom.  […]

Sembla que el que veritablement li importava era la quantitat…Aquesta era la seua salmòdia:
-Ave! Un plat d’olla em fa mal; dos, no.

Tomàs Escuder Palau1

1. Escuder Palau, Tomàs. 1983. Gent popular de Castelló, «Pepe l’Olla», pp. 130-131, dins Gentes y biografías 1. Castelló de la Plana: Societat 
Castellonenca de Cultura. 



Els únics dies de vacances que tenia el treballador (i per supost sense cobrar-los) eren el dia 
de la Mare de Déu d’Agost, Sant Roc i el gos… La cosa és que «el pont» ja s’havia inventat per 
aquelles calendes.

…La vespra del primer dia ja començava l’èxode. Es veien famílies senceres, homes i dones, 
pares i fills, avis, germans i cunyats. L’home carregava amb el xiquet menut a les galligotes i duia 
un cistell a la mà i la bóta de vi al costat mantinguda per una corretgeta que li creuava el pit a 
modo de bandolera. Les dones se’n preocupaven dels patos i conills, perquè el pollastre era menja 
de rics i si de cas el provaven era solament als Nadals. Tothom duia gatifells, el paelló per coure 
l’arròs, dos o tres saques de pa, l’acordió i la guitarra i un parell de melons d’Alger…

Enric Forcada Traver2

2. Forcada Traver, Enric. 1977. Un oncle malvat. Històries de la meua terra, «Les festes de l’agost», pp. 128-129, Biblioteca Contemporània, 30. 
Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura.
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Per comprendre açò que anem a relatar ens hem de situar a les darreries de la nostra guerra 
civil, quan el més necessari per sobreviure era un escoll insalvable. Era l’època de l’intercanvi. Si 
hom tenia un article podia canviar-lo per un altre, però amb diners no es trobava res. La gent 
pobra vivia de miracle, puix el racionament era ben magre. El pa, base de l’alimentació de la 
gent treballadora, era fet de farina de blat de moro, però hi deurien moldre les barrusques de 
panís amb el gra perquè el resultat era una menja immenjable. No obstant, i com altra cosa no 
hi havia, no tenien més remei que tragar-se’l. L’estampa d’un peó al Parc de Ribalta amb un 
panet d’aqueixos en una mà i a l’altra un moniato cru com a mescla, no se m’esborrarà mai de 
la memòria. Quan s’atragantava tirava mà de la canterella i el xorret de l’aigua ajudava a passar 
aquella barreja. S’arribaren a menjar coses inaudites que en temps nomals es consideren d’ínfima 
valoració alimentícia o repugnen als sentits.

Enric Forcada Traver3

 

Va arribar el dia de la boda i, cal no oblidar que, una boda que es fa a Morella no és una 
manera qualsevol de celebrar unes noces…Vet ací el menú:

Per a l’entremés res de lletugues i de tomates: embotits de Morella, pernil, «cecina» i formatge 
de Tronxò. Seguia l’àpat començant per una sopa morellana, tan espessa per la molta substància 
que tenia que es podia tallar amb un ganivet; surant per la superficie hi havia mandonguilletes 
de carn, menúncies de gallina i trossets de pa fregit i tostat. A continuació seguien llagostins a 
bondó. L’altre plat era de guatles a prendre’n i menjar-ne sense limitació, però, tan sols amb un 
límit inferior de dues per boca. I es coronava l’àpat amb corder –cuixes i espatles– que ara per 
allà dalt en diuen «ternasco», mot que han pres de l’Aragó. Aquesta carn, que cada comensal en 
podia prendre amb la mesura de les seues possibilitats estomacals, portava la companyia d’un bon 
suquet, sabroses pataques i encara, si cap, altres millors acompanyaments.

3. Forcada Traver, Enric. 1973. Cavallers, falta o bona. Històries i contalles, «Els ulls de la consciencia», pp. 115, Biblioteca Contemporània, 
25. Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura [3a ed. Castelló, 1978].
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La manera de fer fluir tanta solidesa i lubrificar tots els conductes per tal de poder tragar 
millor es feia regant-ho tot amb vi de Mas de les Mates, negre, de bon paladar i elevat grau 
alcohòlic, que aportava calor a la caldera i tenia gran poder de cocció. Al darrer plat es destaparen, 
amb forts espetecs seguits dels crits i aldarull dels comensals, tantes botelles de xampany com 
foren precises per a calmar l’ardor que abrasava les entranyes farcides de menjar.

Postres: seguint la tradició, pastes casolanes de la localitat, quallada i com a remat la tortada 
nupcial.

Casimir Melià Tena4

La cuina, a l’esquerra del menjador, era el centre, el nucli, la peça més important d’aquella 
casa*… Allí, a més dels foguers, la cuina económica, les piques i el safareig, hi havia la taula de mobila, 
 ovalada, amb calaix al mig i dues ventalles que permetien fer-la més gran o més menuda segons les 
necessitats i sis cadires amb els seients de corda, baixetes i a joc amb la taula […] He tingut la gran 
sort d’haver vist passar en pocs anys i precisament per la cuina d’aquella casa tota la història de la 
humanitat en el que es referix a cuinar els aliments. La llenya, tan antiga com la prehistòria, per a 
encendre la cuina económica; el carbó, en un fogueret que hi havia damunt el pedrís; el foguer de 
serradura, aquell cilindre negre, amb quatre potetes i motle de cartó, al voltant del qual es posava el 
combustible i amb la mitja lluna de fusta per atapir la serradura; el de petroli, metàl·lic, amb la metxa 
cilíndrica, empapada des del dipòsit, i que pujava i baixava accionada per una maneta; i el butà, ja 
actual, i amb el que vam acabar l’estada en aquella casa. * Carrer Major, núm. 81-3r pis

En aquella cuina…es feien pastissos a Nadal, de confitura de moniato i de cabell d’àngel. 
Quina parafernalia que muntaven m’auela i ma mare per a bullir els moniatos; tapar la confitura 
i mantenir-la en repòs algunes hores; treballar la pasta i escampar-la damunt del paper d’estrassa, 
ben fineta i quasi clarejant; repartir la confitura i doblegar la pasta fent-li una vorera mínima 
perquè, al triomfar en el forn, no es convertirá en embafosa a la boca.

4. Melià Tena, Casimir. 1981. De la meua terra. Contes, contalles i succeïts, «Una parella de morellans», p.140. Castelló de la Plana: Societat 
Castellonenca de Cultura. 
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[...] Hui, cinquanta anys més tard, res fa ja aquell gust natural de les tomates, aquella 
olor de coca que ja es notava pujant per les escales, aquella aroma penetrant de la llet 
recent bullida amb el quall surant per damunt que separàvem i, mesclat amb sucre, 
era un deliri, o el gust delicat de l’olla de dejuni, de l’engravada, de l’arròs al forn o 
de les butifarres del budell…

–Veniu ací– deia m’auelo –demà farem geladora.
De vegades era de cafè, d’altres de llet merengada, algunes de llet amb café i, 

excepcionalment, de vainilla o aigua de civada….Plantificava al costat de la ràdio el recipient 
cilíndric de suro, en el centre del qual col·locava l’altre cilindre de coure; dins d’aquest abocava 
el líquid que estava prèviament preparat, el tapava i distribuïa entre ambdós cilindres els trossos 
de gel mesclat amb sal; tota aquesta corona circular la cobria amb un sac d’arpillera.

I ara començava la faena: els quatre néts estàvem al voltant de la geladora, com si la veneràrem 
i l’auelo mans a l’obra i amb moviments amb la mà a l’ansa de noranta graus, alternativament, a 
dreta i esquerra, anava menejant el recipient metàl·lic... Al cap d’una estona …l’auelo agarrava 
una paleta pareguda a una cullera, però amb la cua molt llarga, que s’utilitzava per a traure els 
gelats dels recipients, i amb el pal rascava les parets on ja notàvem resistència perquè s’havia 
agarrat el contingut. Allò anava bé. Havíem de continuar amb la mateixa tanda de moviments 
fins que ja, al cap d’unes dues hores, podíem assaborir el gelat. Cal dir que era exquisit? Encara 
que haguera sigut aigua amb sucre ens hauríem xuplat inclús els colzes.

[…] A l’hora del pati era curiós veure en fila a tots els xiquets de l’escola amb el got de plàstic 
a la mà, davant la porta de la senyora Teresa, que, amb prou faenes, alçava una gran olla, dins la 
qual havia mesclat llet en pols americana amb aigua. Seguia remenant la llet la bona dona per a 
desfer els grums, mentre nosaltres li pegàvem mossos a la rua de tonyina amb ceba que la nostra 
mare ens havia preparat per esmorzar. Amb un cossiol s’anava repartint la llet en cadascun dels 
gotets. Alguns s’afegien un grapadet de sucre i d’altres una culleradeta de xocolate en pols…Molts 
anys va durar la repartició de llet i de formatge de la ayuda social americana al pueblo español…

Miquel Miralles Climent5

5. Miralles Climent, Miquel. 2009. «Quadres de la vila», a Biblioteca Ciudad de Castellón, 70, pp. 16-21 i 177. Castelló de la Plana: 
Ajuntament de Castelló.
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Aquest rei tenia dos fills i una infantona. La muller va perperir d’un enfit de codonyat. Era 
vidu, el pobre Rei Barbut!

[…] El Rei Barbut, va dispondre que foren servides als cavallers bones viandes, preparades 
per mans cortesanes i servides per cambreres vestides de gran gala, baix la carinyosa direcció de 
la senyora infanta.

De vore eren les ben parades taules, brillants de blancors i esclatants de vidres i d’argenteria. 
Els grans plats amb la lluentor dels capons rostits i rossejats titos, olorosos, embaumadors, que 
se pegaven a les costelles. Els porcs senglars enforfoguits amb bolets i espècies exòtiques. Els 
mil variats menjablancs, tortells, ous nevats, peres confitades, ensaginades, carabassat, arrop i 
talladetes, llesquetes amb ou, i més i més fruites i dolços. No paraven els copers de buidar àmfores 
i més àmfores de sucrosos anissats, d’aromàtics licors, de malvasia, de vins espumosos, exquisides 
begudes que eren engolides per aquelles boques més que si ho foren per terra secativa…

Descriure el festí, amb les xorroses i toves figues albardades, les dites de Cagueme, les 
sentències de Bufa Núvols i els parlaments de tots, seria qüestió d’allargar l’enrevesada història 
aquesta fins als termes del cansament. 

Allò que se va consumir allí, sols ho sap qui ho va pagar…

Josep Pasqual Tirado6

Al dels apremis li fon donada l’encomanda de la cassola. Els altres, ben arromangats de braç 
i cuixa i tots despitralats, brandint gambers, pínters i salabres –sense que calgueren matapolls–, es 
ficaren séquia endins, escarotant les granotes i enganyant les anguiles,…, arrastrant els gamberes 
entre dos aigües. Quin goig! Quines riallotes, carcallades i sanglots, quan, al sarpejar els pínters, 
sentien cuetejar adés alguna anguila, adés una granota panxuda, que posant ullots de llàstima, 
patejava defenent el seu gojós viure entre aquells llims que sobrenadaven a flor d’aigua!

6. Pasqual Tirado, Josep. 1966.  «Tombatossals» (1930) pàgs. 31 i 82, Biblioteca Contemporània 24. Castelló de la Plana. Societat Castellonenca 
de Cultura & Fundació Huguet.
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L’emblanquinador s’afanyà a portar-li 
al cuiner tota la peixquera. Ja estava a punt 
el sogregit en la cassola, que damunt tres 
cudols en guises de foguer, la llampiaven 
les flames a l’entorn. Amanida la verdura, 
el cuiner esperava sols la peixquera, per co-
mençar a lliurar-se com el més manyós i 
anomenat de tota la marjaleria.

–No t’abellirie que li ficàrem a l’arròs 
alguna rata talponera? Li done un sentidet 
d’allò més bo! Veges si en trobes a l’entre-
mig d’eixos gavells, emblanquinador.

Una no, dos rates com a corders van 
bellugar, poc després, destrossades en la 
cassola, a la remescla del conill, dels cara-
gols, de les carxofes i del pato escandalós.

S’acabà la peixquera i mentres l’arròs s’eixugava per moments. I atrets per l’abellidora olore-
ta, ja tenim els de la colla assentats en tronquets de palmera a l’entorn de la gran cassola, centre 
planetari d’aquella constel·lació de fartons. I aixina començaren la primera de les farteres en ce-
lebració de les festes de l’agost. No cal dir que de plats no els en calien, ni d’altres entroperis per 
l’estil, que a soles estorben. Culleradota i arrere, era lo que allí s’estilava. Per als trossos els dits, 
que no hi ha ferramenta més segura. I ronda a la bóta, i que no pare la ronda. De tant en tant, 
mulladeta a l’ensaladeta de tomata i cogombro…I vinga l’expansió gaseosa –per no dir rot, que fa 
bast– seguida d’allò de «bon profit»

Josep Pasqual Tirado7

 

7. Pasqual Tirado, Josep. 1935. De la meua garbera. Estampes castellonenques», «La quedada de les festes d’agost», pp. 87-88. València: L’Estel 
(Sèrie Groga 25, ed. 1974).
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POETA.  I, de seguida, a fartar.
Allí no mancava res;
botifarres del budell,
llonganisses amb tomata,
pa blanc, xulles, coca amb molles,
bresca amb mel i pa de figues,
prims, cocs, tortells i llonguets,
fins que el mussol va meular.
Després a escampar el poll

Miquel Peris Segarra8

 HERODES.  Estava bona l’olleta?
 ASTRÒLEG.  L’olla de carabasseta 
  sempre és bona, Senyor Rei.

Miquel Peris Segarra9

 

Als peus de les ruïnes del poble antic i del Castell, està l’ermita de la Magdalena; i per baix de 
les garroferes, s’escampa la gent, com les formigues que tot ho arrepleguen; i branca d’ací i timonet 
d’allà i argilaga de l’atre costat, convertint els trossos de terra en «béns comunals», en tres pedres fan 
els foguers, que encenen, eixint per molts punts espirals xicotets de fum i se fa ú la il·lusió que està 
de borrasca en Itàlia, en el país dels terremotos, en la regió de Sicília i Calàbria, en Nàpols o Messina, 
perquè aquells fumets recorden o pareixen eixits de les solfateres o sofions d’aquell país germà de raça.

Completa este quadro, la degollació dels innocents, vull dir, la matança i pelamenta de 
pollastres i conills; i els fregitonets d’anguiles, pernilet, cansalada viadeta, caragols de muntanya, 

8. Peris Segarra, Miquel. 1978. «Tríptic casolà», II La conlloga, p. 37, Biblioteca Contemporània 32.  Castelló: Societat Castellonenca de Cultura. 
9. Peris Segarra, Miquel. 1978. «Tríptic casolà», III El Betlem de la Pigà, p. 74, Biblioteca Contemporània 32. Castelló de la Plana: Societat 
Castellonenca de Cultura. 
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llonganissetes, botifarronets de la vinça, magrets i costelletes de cerdo i de cabrit, allets, pesolets, 
fesols carics, tavelles i carxofetes, etc., sense faltar les ensaladetes d’encisam i endívia, olivetes 
del cuquello i verdes –senceres o trencades– en saboritja, la tollineta, o sorra grassosseta i 
l’imprescindible alioli, per a la rostimenta de les xulles de borrego.

Els més modests i els més pobres, li tiren en bala a l’arrosset en ganya d’abadejo, als talpons i 
les rates d’horta, a algun gat casolà i als caragolets plans en salsa carregadeta de coralet.

Enric Ribés Sangüesa10

 

Catalina somniava la carn de ploma totes les nits i es llevava amb la boca tova i feta aigua i el 
coixí mullat de bava. Tan bones que eren aquelles perdius plenes de farcidura que li ensenyà a guisar 
la vella Quiqueta, bon post tinga! I les perdius torrades a poc a poc a la flama dels timonets i romers 
que es menjaven, segons contava els senyoret Fabià, requiescat? No les havia provat mai, però es 
llepava les morrandes de gust només de pensar-ho. No menys desitjosa n’estava de menjar-se un 
plat d’engravada de tords, d’aquell arròs xorrós empedrat de fesols de darrere de cànem i de tords 
enviscats la nit abans al parany. No cal dir com se li desfarien dins la boca les torrades i mantecoses 
guatlles embolcallades de cansalada i arruixades després amb suc de llima. Es mossegava els punys 
de ràbia de no tindre al davant mitja perdiu, o sencera millor, solmida a poc a poc al foc amb ceba 
partida a tallons menuts. Com mullaria al plat i com el deixaria de net! Puix i l’arròs amb perdiu? 
Una miqueta estopenca la perdiu, però cada cullerada d’arròs valdría un potosí.

Àngel Sànchez Gozalbo11

10. Ribés Sangüesa, Enric. 2000. «Quadres de costums castellonencs» (1916), a Aplecs bucòlics, Ripollés, Josep M. (ed.), p. 75, Biblioteca de 
autores castellonenses 3. Castelló de la Plana: Ajuntament de Castelló.
11. Sànchez Gozalbo, Àngel. 1980. Bolangera de dimonis (1931), «La llèpola de Catalina», p. 153. Castelló de la Plana: Caixa d’Estalvis i 
Mont de Pietat de Castelló (3a ed.)
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El banquet dels déus (1600), estudi de Hendrick van Balen i Brueghel El Vell, oli sobre taula

Àpats rebomborians

El banquet dels déus (1600), estudi de Hendrick van Balen i Brueghel El Vell, oli sobre taula



Els deu manaments de la Colla Rebombori 
per un bon dinar, il·lustrats amb estampetes

Primer manament: 
Preparació

Segon manament: 
L’aperitiu... Cal anar obrint boca

Cal escalfar l’estómac, 
per no tindre tirons

Picadeta i entrants: tota una 
mostra gastronòmica!

“El menjar com el rascar, tot és començar”

Textos: Ferran Aparisi  ~ Fotografies: Josep Miquel Carceller i Miquel Gómez



No hi ha res millor que la bona companyia 
perquè entre la fam!

No poden faltar els cacaus, tramussos i altres llepolies

Com que tot no pot ser verdura, torrem alguna cosa 
més saborosa com el morro i l’orella. Prèviament, 
això sí, hem llevat els mocs i el cerumen
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Reunió prèvia sobre què fer per a dinar, tema molt seriós. Pensant diverses propostes de menús, 
hem esmorzat d’allò més bé

Valorant les propostes fetes per la primera comissió. Queden aprovades
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Cinquè 
manament: 
Elaboració 

del menú
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Molta carxofa i verdura

De primer 
paelles variades...

Aquesta
 amb fideus!

Un poc de carn per donar-li  sentit al menjar
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Aquesta la tradicional, la paella de Castelló Aquesta amb fruits de la mar

Au! Ja quasi està feta... Ara reposar i... A escudellar. Sembla que té bon aspecte!
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De segon un poc d’olleta per temperar el cos

Encara que hi ha qui no té aguant.  
La fam és molt negra!

I de tercer un poc de tombet de Les Useres. Fet amb 
aigua de la Font de Més Avall, que és digestiva

Servida en racions individuals per a no renyir 
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Esperant les postres 

Que millor que uns 
bunyols i unes figues 

albardades! Això 
sí, fregides amb oli 

d’oliva verge extra de 
la Plana de l’Arc
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Setè manament: 
coca especial per 
al 25é aniversari 

de la colla

Bonica, bona 
i de disseny!

Vuitè manament: per arrodonir, degustació de líquids esperitosos 

Elaboració del màgic cremadet Cal una gran concentració a l’hora de remenar i servir
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Res millor que una llimonada de paperet per a rotar. 
Aquests deu manaments es resumeixen en dos:

Primer: estimaràs el bon 
menjar sobre totes les coses.

Segon: quan cuines per a altres, 
fes-ho com si fos per tu.

97

Contents, satisfets i atipats, confraternitzem amb gent d’altres creences

Desè manament: per rematar i fer la digestió

Bon profit i bona cuina!
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Som el que mengem
Berta Baldayo

Som el que mengem. Tot el que mengem produeix algun o altre efecte. No cal dir que tot allò 
que ingerim es reparteix pel nostre organisme, el nodreix i en conseqüència, es veu reflectit en les 
característiques dels nostres cossos.

El cos té una part interna i una altra externa. La primera resulta fonamental, però la segona 
reflecteix a simple vista l’estat i la salut de la persona més enllà de la creació de cànons de bellesa 
socials.

La part essencial del nostre aspecte extern és la pell, que es nodreix des de l’exterior –aigua, 
hidratants, cremes– i des de l’interior. De fet ho fa molt més des de l’interior, perquè els productes 
dermatològics que ens apliquem només actuen durant una estona, mentre que la hidratació de 
caràcter intern és permanent.

Per a la pell és més important una alimentació adequada que tots els productes naturals o de 
laboratori que ens puguem aplicar superficialment. L’alimentació s’ha d’entendre no només com 
un procés biològic o químic, sinó també com un do, com una possibilitat de gaudir dels sabors de 
les coses que la natura ens ofereix. Gaudir del menjar és aportar sensacions positives a la nostra 
vida, afegir-hi benestar. L’equilibri de l’alimentació passa per la satisfacció de menjar bé. Una 
bona poma, una amanida refrescant i un peix suculent, així com qualsevol cosa que ens vinga de 
gust, són plaers irrenunciables però sempre hem de tenir cura de no abusar de fregits, salses o 
d’altres sofisticats invents culinaris. Hem de ser més naturals.

Per a una persona que vol tenir cura de la seua salut, resulta important conèixer els beneficis 
i tot allò que aporta cada aliment a l’organisme. Cada un d’aquests aliments pot contenir diverses 
substàncies: vitamines, minerals, elements energètics (carbohidrats, greixos i proteïnes), fibra, aigua.



Les vitamines

Les vitamines són necessàries en petites quantitats per al bon funcionament del metabolisme. 
No tenen valor calòric i per tant, no engreixen. La seua presència estimula diferents funcions 
orgàniques.

La relació de les vitamines amb la bellesa és evident; la pell es nodreix en bona part de 
vitamines com ara la A i la B2. Aquesta última és també imprescindible per a les ungles.

Les vitamines es troben habitualment en els menjars frescos i en aliments poc o gens cuinats. 
L’acció humana també n’elimina part de les vitamines. Per exemple, pelar la fruita o fer pa blanc 
requereix separar el blat o la pell de la closca o del fruit, on hi són presents gran part de les 
vitamines. Justament algunes vitamines com la E, només es troben en el germen del blat. El 
procés de refinament del sucre també provoca una pèrdua considerable d’aquests compostos 
orgànics. Les més importants són:

 A  Necessària per a la vista, la pell, el cabell i les dents. Afavoreix també el creixement. La 
seua carència fa que la pell s’arrugue i resseque i que el cabell caiga. Es pot trobar en la 
llet, els formatges, l’oli de fetge, carlotes, mantega, ous i verdura fresca.

 B1   Important per evitar el nerviosisme així com les antiestètiques ulleres dels ulls. Si no 
prenem aquesta vitamina, ens sentirem fatigats i dèbils. La tenen les creïlles, el llevat de 
la cervesa, el germen dels cereals així com les llegums, la fruita i la carn.

 B2   Necessària per als teixits i la vista, la seua falta causa lesions a la pell (inflamació d’ulls i 
excés de producció de llàgrimes). Apareix en ous, fetges, peixos, llet i cereals.

 B5  Contribueix a la nutrició de la pell. La mancança d’aquesta vitamina produeix mal de 
cap i cansament. Alguns exemples d’aliments amb aquesta vitamina present són el rovell 
de l’ou, les llegums, el llevat de cervesa i les verdures.

 B6  Protegeix la superficie externa de la pell. La carència d’aquesta pot produir anèmia i 
trastorns nerviosos. La trobem als cereals, l’arròs, els fetges, els plàtans, les creïlles, el peix 
i la carn.

 B12  La vitamina per excel·lència contra l’anèmia. Afavoreix l’estat de salut general, la bona 
coloració de la pell i, a més, retarda l’envelliment. Sense aquest compost es produeix 
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fragilitat en les ungles, la caiguda del cabell i un mal aspecte genèric. Es pot trobar als 
ronyons, el fetge, els ous, la llet, el peix, la carn, l’arengada, el verat i formatges.

 C  Aquesta vitamina resulta clau per la formació del col·lagen de la pell. També, com ja 
sabem, ajuda a combatre els refredats i la grip. La seva falta provoca l’escorbut, feblesa i 
insomni. En tenen les fruites cítriques (taronja, llimones, mandarines, aranja, etc.) però 
també les maduixes, el meló, carbassó, etc. El pro-
blema és que si fem suc d’aquests fruits, al cap de 
deu minuts desapareixen les vitamines.

 D  Es troba a la pell i, combinada amb l’acció so-
lar, afavoreix adquisició de calci, indispen-
sable per a enfortir els ossos i les dents. Si 
no en prenguéssim, patiriem raquitisme. 
La podem trobar al salmó, la tonyina, el 
fetge, el rovell d’ou i la llet.

 E  Evita la degradació dels teixits i, en con-
seqüència, retarda la flacciditat de la 
musculatura i de la pell. La seva manca 
produeix envelliment ràpid i calvície. 
Es troba en l’oli d’oliva, els cereals in-
tegrals, el rovell d’ou, l’alvocat i en la 
papaia.

 H  Regenera i manté sana la pell. Si ens 
manqués, patiríem dermatitis a més 
de nàusees i falta de gana. Trobem 
aquesta vitamina al fetge, la carn, els 
ous, el llevat de cervesa i la xocolata.

 K  Enriqueix la sang i enforteix els ossos i les dents. En cas de faltar, tindríem problemes de 
coagulació i per tant, de cicatrització de la pell. En tenen les cols, les llenties, els espinacs, 
els ous i les bledes.

SOM EL QUE MENGEM



Els minerals

Són imprescindibles per al funcionament de l’organisme. Els més necessaris són els següents:

 Sodi  Important per a fixar l’aigua als teixits, és a dir, per a hidratar-los. També estimu-
la la musculatura. El sodi s’expulsa a través de la suor i, per tant, com més suem, 
més ens cal reposar-lo. Per això els esportistes prenen preparats de sals minerals, 
especialment de sodi. Si es pateixen malalties de cor o de ronyons, la ingesta n’està 
contraindicada. També augmenta la tensió arterial, en retenir l’aigua del cos. El sodi 
es troba sobretot, a la sal sódica (pernil, embotits, formatge) i als cereals.

 Clor  Afavoreix el metabolisme cel·lular. Es troba a l’api, les verdures i la tomata i s’afe-
geix a les aigües d’ús urbà per fer-les potables.

 Calci  És un dels elements més importants, no solament per a la formació dels os-
sos i de l’esmalt de les dents, sinó també com a vigoritzador del sistema 
nerviós. El trobem a la llet, els seus derivats (formatge, iogurt, mató, 
etc) i els peixos petits dels que en podem menjar també l’espina.

 Fósfor  Intervé en la formació de les dents i dels ossos. És 
important per al funcionament del cervell. La seua 
mancança origina fragilitat d’ossos i l’aturament 
del creixement. A mesura que ens anem fent 
vells, ens cal més fòsfor, perquè ens costa més as-
similar-lo. El fòsfor es troba al pollastre, el peix, els 
ous, el germen de blat i el llevat de cervesa.

 Ferro   El ferro permet, entre altres coses, que els nostres 
teixits puguen respirar i per tant, que la pell i la muscu-
latura estiguen fortes i presenten aspecte sa. La mancan-
ça resseca la pell, torna les ungles fràgils i el cabell tren-
cadís, fins al punt de poder fer-lo caure. El trobem 
als ronyons, la carn, el rovell d’ou, els llegums i els 
fruits secs.
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 Iode  Sempre solem recordar el iode quan ens falta i és que quan això ocorre ens produeix 
una gran papada degut a la inflamació de la glàndula tiroide. La seva mancança 
també produeix una caiguda notable del cabell, al mateix temps que resseca la pell. 
El trobem sobretot al marisc, les algues i la sal.

 Magnesi  És un element bàsic per a mantenir l’equilibri del pH de la pell. Facilita la respiració 
cel·lular i això fa que tinguem un aspecte jove. La manca de magnesi pot produir 
acné, èczemes, psoriasi, berrugues papil·lomes i dermatitis. El magnesi es troba al 
cacau, el germen del blat, les ametlles, les castanyes, la farina de soja i les verdures. 
Però hem de tenir en compte que com més les bullim més magnesi perden.

 Potassi  És un dels components que evita la fatiga i el cansament. És important per al fun-
cionament dels músculs, entre els quals hi ha el cor. Si no prenguéssem el necessari, 
patiríem desnutrició, esgotament i trastorns intestinals. El podem trobar al llevat 
de cervesa, el te, els plàtans, les faves, el cacau, les mongetes seques, les llenties, els 
pésols i el vi.

 Sofre  És necessari perquè les vitamines fagen efecte. S’utilitza per curar l’artritis, els écze-
mes, les dermatitis i la psoriasis. El trobem al formatge, els crustacis, el pollastre, el 
peix, el germen de soja i els fruits secs.

 Fluor  Aquest mineral s’usa com a gran arma contra les càries dentals. La manca de fluor 
també pot produir malformacions òssies en els nens. Les principals fonts alimentà-
ries del fluor són: el blat i la civada complets, els espàrrecs, el marisc i el raïm.

 Zinc  Aguditza alguns dels nostres sentits, com ara el gust i l’olfacte. El trobem a la remo-
latxa vermella, el blat complet, la civada, la col i els xampinyons.

Les proteïnes

Les proteïnes són imprescindibles per al creixement. En el camp de l’estètica proporcionen 
els materials que constitueixen la pell, els cabells i les ungles. Les d’origen animal es troben a 
la carn, el peix, els ous, la llet i els derivats. Les d’origen vegetal, a la farina de soja, les faves, els 
cacauets, les llenties, els cigrons, les mongetes seques, els fruits secs, els cereals i la pasta.

SOM EL QUE MENGEM



Els hidrats de carboni

Són la font essencial d’energia per a l’exercici físic i també per al mental. El cos els assimila 
en forma de calories. No obstant, n’hem de controlar la quantitat ja que si en prenem més dels 
que ens calen, es transformen en greix i s’acumulen a l’organisme. Els hidrats poden ser directes 
(que s’incorporen a la sang en molt poca estona) i indirectes (que s’incorporen més lentament). El 
sucre, caramels, mel, fruites (seques i fresques), confitures i llet condensada es consideren hidrats 
de carboni directes, mentre que la tapioca, farines, fècules, cereals, llenties, cigrons, pa, pèsols, 
patates i castanyes, entre d’altres, són indirectes, més coneguts com a fècules i midons.

El greix

És una espècie de «bèstia negra» de l’alimentació. Té mala fama però no és massa conegut 
l’efecte beneficiós que també té. Per exemple, evita que la pell es resseque i la nodreix, fent també 
possible la síntesi de moltes vitamines. Com és sabut, a banda dels olis i les mantegues, els 
aliments més greixosos són els embotits, els fruits secs (que produeixen acné), el cacau, bona part 
dels formatges i la carn de porc, d’oca i d’ànec.

La fibra

És aquella substància natural que l’organisme (l’aparell digestiu) no 
assimila i elimina a través de les deposicions. Si no menjàrem gens de 
fibra, els nostres budells patirien molt ja que aquests es mouen quan  
reben la part fibrosa dels aliments. Les fibres són la part no assimilable 

dels aliments i són totes d’origen vegetal. La mancança de fibra produeix 
estrenyiment, malalties digestives i també afecta al funcionament del cor. 

La fibra ajuda als budells a eliminar les toxines que no podrien ésser expul-
sades d’una altra manera.

BERTA BALDAYO
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L’aigua

Es tracta d’un aliment, encara que molta gent no ho considere així. La seua falta es manifesta 
de forma immediata amb la deshidratació. Juga un paper important en la bellesa del nostre cos: 
l’aigua facilita l’assimilació dels aliments, la salut de la nostra pell i la transpiració, l’olor corporal, 
la vitalitat dels cabells i la brillantor dels ulls depenen directament d’ella. Té una importància vital 
en el nostre aspecte general.

Conclusió

Ens cal trobar doncs, un equilibri en l’alimentació, un equilibri que ens faça potenciar al 
màxim la nostra bellesa. Una bellesa que s’ha de fonamentar en diversos aspectes: la forma física, 
el caràcter, l’estat de salut i l’equilibri (emocional, psíquic, etc.)

Si no treballem per millorar aquests aspectes com si fos ben bé una obligació i no acceptem 
el nostre cos tal i com és, difícilment podrem assolir aquell atractiu que es basa en elements 
intangibles però què depén justament d’aquells que no ho són en absolut.

PUBLICITAT

Li agradaria fer un bon bullit? Tal vegada un ou fregit? 

O millor, un pollastre rostit? 

No ho dubte, face-ho amb una cuina TAMARIT!! 

CUINES TAMARIT. Les que la gent llesta ha escollit!

A què espera? Compre una cuina TAMARIT que n’és l’últim crit!

CUINES TAMARIT, CARRER DE FARTONS, 11. CASTELLÓ DE LA CUINA

Cuines Tamarit
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De nesples, atzeroles, serves  
i altres fruits de la tardor

Ferran Aparisi i Monfort

Un dia, després de menjar-se una bona cassola d’arròs amb fesols i naps, anaven el Nostre Senyor 
i Sant Pere pel marge d’una sèquia. De sobte començà a fer efecte la fesolada i el Nostre Senyor soltà 
un sonor «pum». 

—Pere, nespla!— va dir el Nostre Senyor.
—Coronada siga a la vora de la séquia— contestà Sant Pere, que anava al 

darrere.
Continuaren caminant i al poc altra vegada: —Pum.
—Pere, nespla!— digué de nou el Nostre Senyor.
—Coronada siga a la vora de la séquia— tornà a dir Sant Pere, que ara li anava 

al costat.
I així continuà la cosa durant un temps fins que el Nostre Senyor va buidar tots 

els gasos dels budells. I, oh! miracle, des d’aleshores totes les nesples tenen coroneta.

Per què parlar dels fruits de la tardor?

Cal explicar-ho.
Quan mengem, els aliments passen per un tub d’uns onze metres des de la boca fins l’anus. Al 

llarg del recorregut es van produint diverses transformacions, mecàniques i sobretot químiques, que 
acaben descomponent el menjar en compostos simples, que són absorbits pel cos, i substàncies de 
desfeta no absorbibles.

Aquestes substàncies de rebuig juntament amb restes de la mucosa intestinal, aigua, cèl·lules de 
l’endoteli i multitud de bacteris i virus s’han d’expulsar a l’exterior per l’anus. Ara bé, aquest acte tèc-

Nesples coronades



nicament denominat defecació (no confondre amb l’excreció, que és orinar) l’anomenem vulgarment 
cagar; eufemísticament fer de cos, fer de ventre, buidar el cos, etc. i col·loquialment «anar a vore a 
Roca», «anar al tro», «soltar el pes» i moltes altres expressions d’allò més variades i enginyoses.

Actualment es tracta d’un acte íntim que solem fer, si les circumstàncies i la urgència ho perme-
ten, en un excusat, comú o lavabo, però, cal dir que antigament era quasi un acte social i s’aprofitava 
l’avinentesa per fer relacions socials. Els reis fins i tot rebien a la cort en una cadira ben còmoda prepa-
rada per a l’acte defecatori, la qual cosa comportava un gran honor per a aquells que tenien audiència  
i alhora una olor no especialment agradable, tant que els litres de perfum que duien al damunt els 
monarques no la podien eliminar.

Aquesta necessitat fisiològica no és un acte voluntari, tot i que podem controlar, si no passa res, 
l’apertura dels esfínters anals. La necessitat de defecar respon a la dilatació de l’ampolla rectal i aques-
ta depén del volum de matèria fecal que conté i també de certs costums i condicionaments: hora 
del dia, lloc on fer-ho, estat de nervis, etc. Quan no es donen aquestes circumstàncies podem tindre 
alteracions en l’evacuació de les restes, bé per excés, diarrees, bé per defecte, restrenyiment. Amb els 
trastorns i sensacions de malestar que impliquen. 

Lògicament des de la més remota antiguitat la humanitat ha tractat de mitigar i corregir aquests 
trastorns. Com és evident, abans del desenvolupament de la moderna farmacologia i la multitud de 
medecines actuals, les primeres substàncies emprades eren les que tenien al seu abast, bàsicament les 
plantes. I d’elles anem a parlar-ne tot seguit. 

Quan n’hi ha un restrenyiment cal prendre productes laxants. Ho són tots aquells que augmen-
ten el volum fecal, com la cel·lulosa i els mucílags dels vegetals. De manera que menjar verdures, 
llegums i fruites, així com greixos alleugeren el trànsit intestinal. També va bé tot allò que causa un 
irritació o una augment de la mobilitat intestinal com ara: beure llet, si som intolerants a la lactosa 
(un sucre de la llet); menjar aliments en mal estat, això si tapant-te el nas; beure aigua de bassot, 
sempre i quan no agafes el cólera, que dóna massa diarrea; fer un examen, si tens allò que es diu colon 

irritable; tindre tanta por que te fas garres avall i també sembla funcionar aquella dita que 
diu: «café i cigarro, cagarro».

Entre les plantes laxants tenim els cítrics; allò que diuen fruites del bosc, 
kiwi; prunes; carxofes; bledes; espinacs i un llarg etcètera. De les quals no 

anem a comentar res, que ja hem tingut prou motius de què se’ns afluixe 
el budellam els anys 2020 i aquest 2021 que comença. Confiem que no 
passe res més. Així que parlarem sols d’alguns fruits de la tardor.
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Diferència entre nesples sobremadurades comestibles i les verdes

Nespra, vulgarment «nyesplo». No confondre amb la nespla
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Nespla 

Vulgarment «nyespla» fruit de la nesplera (Mespilus 
germànica L.) no confondre amb la nespra vulgarment 
«nyesplo» fruit del nesprer (Eriobotrya japonica Thund.)

La nespla és el fruit del nespler europeu, arbre ori-
ginari del sud-est d’Europa, tot i que el nom científic fa 
referència a Germania on el portaren els romans. Ja es 
conreava fa uns tres mil anys en la regió del mar Caspi, 
d’on passà a Grècia i després a Roma i va esdevindre 
un important cultiu fruital durant l’Imperi romà i l’Edat 
Mitjana.

Són un fruits molts àcids i indigests si no estan 
completament madurats, ja que tenen un altíssim con-
tingut en tanins.

Per poder menjar-se’ls, el millor és deixar-los el ma-
jor temps possible a l’arbre fins que tenen un color bru i 
comencen a marcir-se. Després de collits cal guardar-los 
entre palla o sobre un canyís fins que quasi fermenten. 
Amb el temps adquireixen un color marró fosc amb la 
polpa reblanida i dolça. Aleshores es poden menjar ja 
que la maduració disminueix la proporció de tanins. 

 

Atzerola o sorolla 

Els fruits, que maduren cap a setembre, són poms arrodonits i molt heterogenis de color (des 
de vermells a blancs), sabor, forma i grandària (entre 2 i 4 cm), segons les varietats. Tenen d’una 
a quatre llavors molt dures. La polpa és farinosa i de gust agredolç i molt saborosa. Són rics en 
flavonoides, vitamines A i C i tanins. Es poden consumir directament o fer-ne sucs i melmelades. 
Tenen propietats medicinals: fan baixar la tensió, són sedatius, vasodilatadors i tònics cardíacs, 

DE NESPLES, ATZEROLES, SERVES I ALTRES FRUITS DE LA TARDOR



Atzerola o sorolla, rica en vitamines A i C

Serves, fruit de la servera, típica als masos

Serves sobremadurades

així com antiespasmòdics de les parets intestinals frenant les 
diarrees. Quina meravella de propietats!. I a més són saborosos! 

El conreu ja es feia en època dels romans i abans era 
molt comú per les nostres terres. La planta aguanta molt les 
glaçades, fins a –20 ºC i és molt resistent a plagues i malalties, 
al contrari que la majoria dels fruiters. Sembla que actualment 
n’hi ha un cert interès a recuperar aquest conreu, molt 
adaptable a l’agricultura ecològica, especialment a Califòrnia. 

Serva

Fruit de la servera (Sorbus domestica L.) arbre originari 
de l’Àsia menor. És una planta molt rústica i poc afectada per 
les malalties d’altres fruiters. Tradicionalment era present a la 
majoria de masos. Els fruits, les serves, són globosos de 2 o 3 
cm de diàmetre. A la primeria tenen una consistència dura i 
pell groga. En madurar la serva es torna de color bru fosc, tova 
i amb la pell marcida fàcilment pelable. 

Quan estan verdes l’elevada quantitat de tanins les fa no 
comestibles (segons un dita popular, qui es menja set serves 
verdes canvia de sexe! La qual cosa sembla mentida, però és 
tant aspre el gust que no ningú ho ha pogut desmentir, al-
menys que sapiem). Per menjar-se-les cal deixar-les madurar 
a l’arbre, i després deixar-les un temps damunt d’un canyís o 
de la palla, fins que sobremaduren, com en el cas de les nes-
ples. Aleshores la seva polpa és farinosa i dolça. Clar amb tan-
ta feina es comprensible que avui en dia pràcticament no es 
comercialitzen. 

Són fruits molt astringents, per la qual cosa s’empren per 
combatre les diarrees. 
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Codonys, apreciat a la tardor per cuinar codonyat
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Com totes les substàncies dolces, les serves són susceptibles de fermentar. Ja els romans feien 
un suc que, un cop fermentat, constituïa una beguda alcohòlica que anomenaven «cerevisa»; d’on 
deriva la paraula cervesa. Actualment en les regions de la Selva Negra i Alsàcia encara fan un licor 
de serva el elsbeerbrand.

Codony 

Fruit del codonyer (Cydonia maliformis. Miller), arbre originari 
de Pèrsia i Armènia, des d’on passa a Grècia on l’anomenaren Kydo-
nium melos, poma de Kydon ciutat de Creta. Els romans l’anome-
naren cotoniusi d’on ve el seu nom, codony. És un arbret de rames 
tortuoses, que mentre són tendres, posseeixen tal flexibilitat i tena-
citat que temps enrere eren preferides al vímet (de la vimetera Salix 
fragilis); de fet, eixa característica és l’origen del nom castellà de l’ar-
bre, membrillo, derivat de mimbrillo (diminutiu de mimbre, vímet).

El codony és un fruit piriforme, és a dir, semblant a les peres 
i les pomes. Però a diferència d’ells, la pell del codony és de color 
groc daurat i es troba coberta d’un toment, o pelussa cotonosa, que 
es desprèn en flocs en fregar-la i també quan madura, a la tardor. 
És molt astringent i, com els anteriors fruits, combat la diarrea.

Hi ha algunes varietats que permeten menjar el fruit cru, però la majoria dels codonys se 
solen preparar ensucrats com a codonyat, cuits al forn o en coca, que resulten més abellidors.

Arboç

Fruit de l’arbocer (Arbutus unedo L.) És un arbust mediterrani, encara que pot semblar un 
arbret, que creix espontàniament en terrenys no massa elevats. El fruit, l’arboç, és una baia d’uns 
dos cm que quan està madura és d’un color roig intens. Curiosament tarda un any a madurar, de 
manera que a principi de la tardor quan floreix hi trobem flors i fruits de l’any passat.
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Cirereta d’arboç, fruit de l’arbocer

La cirereta d’arboç és comestible i dolça. Té també propietats astrin-
gents, per la qual cosa també va bé per combatre la diarrea. Els autors clàs-
sics, com Plini o Galè deien que si se’n mengen massa, pot donar-te mal de 
cap i fins i tot emborratxar-te, ja que conté una certa proporció d’etanol (un 
0,5 %). Així que aconsellaven menjar-ne sols un, per això el nom científic 
d’unedo. Malgrat que aquestes baies són abundants a les muntanyes, no és 
fàcil trobar-ne al mercat. Amb les cireretes d’arboç es preparava tradicional-
ment una beguda semblant a la sidra i també vinagre casolà. 

Com a curiositat podem dir que segons la mitologia grega, de la sang 
del gegant Gerió, mort per Hèrcules en el seu desé treball, en va brotar el 
primer arbocer. Aquest origen mitològic concorda amb la facilitat que té 
l’arbre de rebrotar després d’un incendi o d’una tala. Aquesta vitalitat, su-
mada al fet que les fulles són sempre verdes, el fa símbol de la immortalitat.

Al Magrib, l’arbocer és considerat un arbre beneït que espanta maleficis 
i protegeix de tota desgràcia. Els berbers l’acostumen a plantar a la porta de 
les cases per a espantar mals i dimonis. 

Dàtil de gos

Fruit del margalló (Chamaerops humilis L. ) que n’és l’única palmera que creix espontàniament 
en les zones litorals del Mediterrani, d’on és endèmica. Si té sòls bons, pot arribar a assolir 3 o 
4 m d’alçària. Una qualitat particular del margalló és la seua resistència al foc: és una planta que 
rebrota amb molta facilitat després d’haver-hi hagut un incendi. 

Les fulles conegudes amb el nom de palma són molt usades per a la fabricació de graneres, 
estores, cabassos, cistelles i barrets. La medul·la o tronxo de la tija és tendra i mengívola, molt 
apreciada en altres èpoques solia menjar-se barrejada amb mel. Els segles passats n’hi havia tanta 
demanda que es va posar en perill l’espècie. Tant és així que en alguns indrets com a Xaló (Marina 
Alta) es conserva un ban de l’any 1852 en què es prohibia tallar palma a les muntanyes del terme, 
ja que la recol·lecció massiva havia posat en perill l’espècie.

Els fruits d’uns dos cm són també anomenats dàtils de rabosa. De color marró fosc quan estan 
madurs, cap a les darreries de l’estiu, són comestibles malgrat que es caracteritzen per la seua dolçor 
asprívola. Són rics en tanins, per la qual cosa s’empren com a astringents per a detenir les diarrees. 
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Els lledons són els fruits del lledoner
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Lledó

Fruit del lledoner (Celtis australis L.) arbre cadu-
cifoli originari del sud d’Europa, oest d’Àsia i nord 
d’Àfrica, que pot arribar a mesurar de 20 a 25 m d’al-
çada. 

Els fruits, són dolços i de sabor agradable semblant 
al dàtil, llàstima que tenen poca molla. És tracta d’una 
drupa carnosa del voltant d’un centímetre de diàmetre, 
gairebé negre per fora i groc per dins en la seua madu-
resa, amb un os de la mida d’un gra de pebre. Maduren 
al final de l’estiu i a la tardor. Com molts altres fruits de 
tardor, són molt rics en vitamina C, ferro i potassi (sem-
bla ser que en la postguerra en donaven als infants per 
evitar estats de desnutrició), i també són astringents.

A més de la utilització principal avui en dia com a 
arbre ornamental, el lledoner s’ha utilitzat tradicional-
ment per fer eines agrícoles com forques, pales de ven-
tar, mànecs, gaiatos, jous, etc. aprofitant la seva flexibilitat 
i duració; les seues branques han estat usades com a alimentació per al bestiar, i també se n’obtenia 
llenya i carbó. Així mateix les arrels s’utilitzaven per extreure un colorant groc per tenyir la seda.

Per totes aquestes utilitats era freqüent trobar-lo a prop de les masies. De fet a Castelló de 
la Plana, segons la tradició popular, la troballa de la Mare de Déu va ser a les arrels d’un lledoner 
que estava prop del poble. Curiosament n’hi ha diverses ermites i santuaris, a més de la nostra, 
així com pobles amb aquest nom: Santuari de Lledó a Valls (Alt Camp), Priorat de Lledó a Lledó 
(poble de l’Alt Empordà) o el poble de Lledó d’Algar al Matarranya 

* * *

Postdata. Per si després de tots els fruits anteriors ara patim restrenyiment, cal parlar d’un 
fruit laxant, el gínjol.

DE NESPLES, ATZEROLES, SERVES I ALTRES FRUITS DE LA TARDOR



Gínjols en el punt exacte per a menjar

Gínjol

Fruit del ginjoler (Ziziphus jujuba. Miller). Arbust o arbre petit 
originari de la Xina tot i que es conrea en diversos països de la conca 
mediterrània des de temps immemorials. Aquest fruit ha format part 
de la dieta mediterrània tradicional, i ja va ser mencionat per Herodot 
i Plini. A la regió italiana de l’Emília-Romanya es plantava un ginjoler 
prop de les cases, a la part mes assolellada, per portar fortuna.

Els gínjols maduren a començament de la tardor, cap al setembre. 
Es tracta d’una drupa amb un sol pinyol, de forma el·lipsoïdal o globosa, 

de color rogenc o marronós quan és madur. Tot i que quan més saborosos estan és quan tenen la 
coloració verdosa amb taques brunes i la pell tibant. Aleshores semblen pometes de sabor agredolç. 
De més madurs, amb la pell arrugada són més dolços i farinosos. 

Els gínjols són rics en sucres i vitamina C, també contenen una important quantitat de 
mucílags, que li donen les propietats laxants.

La fusta del ginjoler és molt apta per ser tornejada i treballada, ja que el seu gra és molt fi 
i, per tant, presenta uns bons acabats. Aquesta propietat fa que els instruments de vent que es 
fan amb ella: dolçaines, flabiols, xeremies o gralles tinguen uns bons harmònics a l’hora de tocar. 
Curiosament també s’empra en altres llocs del món, com a Corea on fan el taepyongso, una mena 
d’oboè d’ús popular similar a la dolçaina.

I sí, com que els gínjols tenen sucre, també es poden fermentar i fer-ne un licor. El brodo di 
giuggiole (brou de gínjol) típic de la regió italiana del Venetto.
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Ahir el Desert estava esplèndid,
desembre a punt de Nadal.
Encara rajava l’aigua
pel barranc.
Un regalim on els infants
volien entretindre’s.
De tant en tant, apressats,
baixaven els ciclistes.
A la vora de la senda creixia el jonc
fruit de la humitat sentida,
també el coscoll perseverant
i el ginebre, de fulla estreta i petita.
La conversa sorgia entre tots,
del treball i de les festes,
de la pandèmia infinita.
Però encara era més forta
la crida de la natura.
Els arborços, resistents,
esperant la mà ansiosa i furtiva.
Finalment,
arribats a la font de la Teula,
l’esmorzar, per si calia,
el breu descans i la fotografia.
Temps de pensar i de gaudir
prop de les runes del convent
entre el sol blanc de migdia.

F. Mezquita Broch

Diumenge 
d’hivern 

al Desert





Menjar al camp   

 Toni Porcar

La primera cosa que cal dir de la gent antiga del camp és que li agradava menjar bé. Per a 
ser més exactes he de dir que el que de veritat els agradava era viure bé. El que passa és que hi 
havia el que hi havia: poca varietat de viandes i comoditats pràcticament inexistents. Per això, al 
llarg dels segles, havien adquirit l’habilitat d’aprofitar tots els recursos que els oferia el treball a la 
intempèrie per fer la jornada més lleugera i agradable.

La gent de ciutat no ha gaudit mai, ni està capacitada per entendre, els plaers que poden 
proporcionar a l’esser humà, els diversos elements del món natural i de la natura humanitzada 
siga a l’horta, al secà, o a la marjal. Seure el mes de gener, a redós d’un parat de pedra seca, és una 
experiència inenarrable. Un cara-sol, arrecerat de la tramuntana, proporciona a la persona que ho 
sap apreciar, un plaer íntim indescriptible. El teu cos, entumit per la gelor, s’amera de l’escalfor 
tènue dels rajos d’un sol esbiaixat. Les teues espatlles recolzades a la pedra tèbia i les teues cames 
estirades sobre la terra rogenca recuperen la serenor, mentre el vent del nord passa, sense tocar-te, 
i als fondos encara es conserven rodals de la rosada blanca de la nit passada.

Fer la migdiada a l’ombra esponerosa d’una figuera, olorant la suor del capell que et cobreix la 
cara, deixant passar pels clavills de la palla trenada, petits rajos de llum, que amb el brunzir de les 
abelles, mosques i borinots, et fan vindre una somnolència somorta. Seure a una cadira mitjaneta 
mentre emboliques un cigarret, o et menges un gra d’all, amb els colzes sobre els genolls. Beure 
aigua d’un ullal de la séquia, de la cisterna que hi ha darrere la porta de l’alqueria, o d’un cocó 
format a unes roques del garroferar. Una aigua amb el punt de frescor exacte per causar el màxim 
benefici al teu cos. Això són plaers que la gent de ciutat desconeix d’una manera definitiva, 
absoluta.



Actualment, amb la mecanització 
dels treballs, els del camp també, 
s’ha guanyat molt en confort i en 
productivitat, però en pocs anys hem 
perdut algunes de les habilitats que 
vam adquirir al llarg dels segles. Tenim 
màquines i enginys molt variats que 
fan els treballs sense esforç i amb 
més rapidesa que mai, però ens falta 
temps, sempre anem atrafegats. S’ha 
perdut l’antic art de la parsimònia, 
l’ancestral habilitat per aprofitar els 
avantatges de cada estació de l’any i 
de cada condició meteorològica.

Els llauradors de meitat del segle 
passat, encara conservaven totes les 
habilitats que feien de la vida al camp 

una bona manera de viure. Sabien com i quan s’havia de treballar, i quan tocava descansar. Ara 
veus gent als horts urbans, que han florit per tot arreu com els ravenells. Veus a jubilats bancaris, 
i oficialets de tota mena, treballant els seus exigus hortets a deshora, més suats que un poll, i més 
rojos que un perdigot. Però això és fruita del temps perquè, de vegades, els veus corrents pels 
camins, amb un sol que bada les pedres, sense que vagen ni vinguen d’enlloc, ho fan perquè els 
agrada suar, una cosa que no s’havia vist mai.

Això de córrer pels camins, a no ser que t’acaçara un bou, era impensable per a un llaurador 
d’aquella època. Ells no feien cap esforç innecessari, administraven molt bé les seues forces. La 
gent del camp no pegava puntada sense fil, però també els agradava menjar bé i ho feien de la 
millor manera que sabien, i podien.

El que més els agradava era menjar de calent, la mateixa paraula ja ho diu tot: un plat de 
calent. Però que és un plat de calent? Qualsevol cosa que es faça al foc. Per a un home que passava 
el dia al camp, tornar a casa a la nit d’un dia d’hivern, cansat i gelat com un cuc, seure a taula per 
menjar-se un bon plat fumejant d’olla d’hivern, amb cardets, cigrons, un grapat d’arròs, botifarra, 
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bons talls de cansalada i de carn, era gloriós. Aquella olla ressuscitava un mort, se li feia per 
damunt del brou un dit de greix. Això era un plat de calent. Però també ho era un plat d’olla amb 
naps, bledes i tota classe de verdures i llegums, o un plat d’arròs caldós. En definitiva, qualsevol 
plat fumejant era un plat de calent, la màxima aspiració d’un llaurador.

Em contava el meu oncle que quan ell vivia a Barcelona becat per la Diputació de Castelló, 
ell era pintor, va anar a veure’l el seu germà, el meu avi. Aquell dia van anar a dinar a una fonda i 
quan el cambrer li va demanar al meu avi que volia per dinar, per tota resposta li va dir que volia 
un plat de calent. Com el convidava el germà, va demanar el millor que se li va ocórrer, un plat de 
calent. El cambrer no sabia quina classe de menjar era allò que li demanava, volia més concreció. 
Però el meu avi que no coneixia el nom dels menjars, insistia que li tragueren un plat de calent. 
El cambrer, que es pensava que li estaven prenent el pèl, va agafar un gaiato i amenaçant-lo 
ostensiblement, li va dir: —Un plat de calent? Vol un plat de calent? Ara li diré jo a vosté quina 
cosa és un plat de calent—. Afortunadament, mon tio, que tenia més món, va aclarir l’equívoc i 
allò acabà raonablement, menjant un plat d’escudella.

Al camp se solia menjar de rua. La dona els amania el saquet de la berena, que consistia en pa 
i alguna cosa més. Mon pare era un home prou despistat, virtut que he heretat completament, el 
saquet ens l’amaníem nosaltres la majoria de voltes, perquè ma mare, de vegades, atenia els altres 
germans, n’érem set, o se n’havia anat a la tenda del Portalet a comprar mescla. I nosaltres, que 
tampoc paràvem massa compte ens n’anàvem al camp sense endur-nos la mescla, per això molts 
dies havíem d’improvisar. Els ous ens agradaven molt, obríem la barra del pa i dins posàvem un 
parell d’ous crus, el pa feia d’ouera. A l’ou li féiem dos foradets i mos de pa, xuclada d’ou, allò era 
una menja especial. Si birbant arròs trobàvem un niu d’ànecs o de polles d’aigua, agafàvem els ous 
i ens el bevíem allà mateix, de vegades els ous estaven pollats, però igualment ens els cruspíem, 
proteïnes en estat pur.

A l’arrossar hi havia un costum, un bon costum. Al temps de la plantada, de bon matí, encara 
fa fred, més encara si treballes dins de l’aigua. Per això, quan dúiem aproximadament una hora de 
treball, per refer-nos de la gelor del matí, en féiem la manyanica. L’amo de la marjal ens donava 
un glop de conyac, dic un glop perquè bevíem directament de l’ampolla, i uns rotllets, o un tros 
de coca feta a casa. Això ens ho preníem drets al toll i ens animava molt.

Alguns homes duien un tros de cansalada, d’aquella grossa i greixosa, que posaven sobre 
el tros de pa, i amb absoluta parsimònia, la tallaven amb la navalla. Tros de cansalada, mos de 

MENJAR AL CAMP   



pa. Sols de veure’ls menjar se’t feia la boca aigua. De vegades una sardina de bóta feia un paper 
similar. La sardina és greixosa, taca i tot el que taca és deliciós al paladar. L’havies d’esclafar amb 
la porta, o amb una tella, per treure les escates.

Al camp hi ha de tot, fruites, verdures, aus, mamífers, i peixos. Són coses comestibles i si 
ho saps aprofitar tenen el seu puntet de sabor. Qui no ho ha tastat, no pot comprendre el gust 
sublim d’un tros de pa acompanyat de figues acabades de collir, de taronges o de palo-santos. 
Un encisam fresc amb un pessic de sal i un bon raig d’oli, menjat a mos redó, mentre l’oli et 
regalima per les galtes, és d’una exquisidesa sublim. Però des que es va descobrir el foc per fer 
més mengívols els aliments vam aprendre que tot el que pogués passar per l’escalfor d’una flama 
resultava més abellidor. Per això sempre que podíem féiem un foc. De vegades un grapat de 
caragols, acabats d’arreplegar del carxofar i quatre o cinc carxofes, per l’acció del foc es convertien 
en un dels millors plats de la cuina de fusió. Si trobàvem per terra, un pot, o una llandeta de 
sardines buida, hi posàvem els caragols i els deixàvem sobre les brases perquè tragueren les baves, 
si no hi havia recipient, directament a les brases. A les carxofes els pegàvem un colp contra una 
soca d’arbre perquè s’obriren i els afegíem un pessic de sal i un bon raig d’oli, abans de deixar-les 
sobre la brasa del foc. Veure com s’evaporava la bromera que feien els caragols i com crepitava l’oli 
de les carxofes, mentre les fulles de fora s’enfosquien, ja ens feia salivar preveient el gust que li 
trobaríem a aquelles meravelles culinàries. D’aquella nostra manera de coure els caragols, ara se’n 
diu caragols a la llauna, i de les carxofes a la brasa ningú em discutirà que és un plat excel·lent, 
però no vulgueu comparar les carxofes a la brasa que us puguen servir a un restaurant, per bo 
que siga, o els caragols a la llauna. Els que nosaltres féiem, i menjàvem tenien aquell gust potent, 
però senzill, dels menjars primigenis. I com no teníem cap inconvenient en tacar-nos les mans, li 
sabíem traure tot el seu sabor més genuí.

A la collida de la taronja, de bon matí –de matí manyana– com déiem a Castelló, i em 
perdonareu la redundància bilingüe, sempre s’encenia un foc, per torrar botifarres, llonganisses, 
carn, o cansalada viadeta. En passar pel foc regalimaven un oli que amorosia el pa d’una manera 
definitiva, però al capdamunt dels embotits, cansalades, pernils, i carns que es poden passar pel 
foc, i menjar en una rua. La més gran delícia que es pot aconseguir amb una simple passada per 
l’escalfor d’una foguera, la que no admet cap comparació i a qui no se li acosta cap sabor, antic ni 
modern, és a la tàrmena. La gent que ha estudiat, i de bons costums, la gent que sap parlar bé, 
coneix l’embotit de color roig i textura blana, pel nom de sobrassada. Però a Castelló la sobrassada 
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era una espècie de botifarra blanca i al que en altres indrets anomenen sobrassada nosaltres li 
déiem mallorquina, per la senzilla raó que la feien a Mallorca. Però al sud del País hi ha un poble 
que va ser repoblat per mallorquins i on fan una sobrassada més menuda. El poble s’anomena 
Tàrbena i a la seua sobrassada els de Castelló li déiem tàrmena.

Al camp, amb una vareta punxàvem una tàrmena i la posàvem directament sobre la flama 
de la foguera. Quan començava a gotejar, obríem el pa, i la dipositàvem delicadament. No hi ha 
menja comparable.

Tots eixos menjars amb pa, en rua, o alternant el mos de pa amb el mos de mescla, estaven 
molt bé per salvar la situació, però l’enyorança del plat de calent era tan forta, la seua necessitat 
tan peremptòria, que a les alqueries sempre teníem els elements imprescindibles per improvisar 
qualsevol condiment al foc. Arròs, oli, sal i safrà no hi faltaven a cap alqueria amb cisterna i banc 
de foguers. El banc de foguers podia estar ubicat dins de l’alqueria o a un racó de l’emparrat, on 
lluïa també, una mata ufanosa d’herba-sana. Tampoc faltava una vaixella elemental, l’estrictament 
necessària. Allà no faltava ni sobrava res, com al casament de Cervera: un perol, un parell de 
cassoles, de vegades una paella o un calderó, tres o quatre plats i gots, dues culleres de fusta i,  
de vegades, dos ganivets rovellats i quatre culleres d’alpaca totes tacades 
d’un color blavenc molt aparent. En cas de necessitat sempre hi 
havia algun pot i closques de musclo que trobaves per terra, 
producte d’alguna paella de les festes de l’agost. Quan no 
trobàvem les culleres féiem servir les closques de musclo, 
i si ni això hi havia, utilitzàvem un crostó de pa que feia, 
relativament bé, el paper de cullera.

Hi ha dies que tens el cos juganer, dies on, sense saber per quin 
motiu, desitges alguna cosa especial. És per a dies així què tens a l’alqueria els atuells, i ingredients 
imprescindibles per donar-te un gust singular. Busques els plats i cassoles, que indefectiblement 
estaran a la séquia, on les vas deixar a remulla l’altre dia quan també et vas preparar un bon àpat. 
No caldrà escurar, els samarucs hauran deixat la cassola, els plats i les culleres impol·luts, sols els 
eixugaràs amb un drap greixós que li donaran un sentit especial i et disposaràs a amanir un menú 
sempre nou, sempre sorprenent.

Quan un llaurador es disposava a guisar solia tindre companyia, un veí, o algun company 
de treball. Si estava jo, sempre em tocava fer al dinar a mi, cosa comprensible perquè, com era el 
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més jove, el meu treball no era tan rendible com el dels adults, de manera que a mi em feien fer 
el paper del xinés en les pel·lícules de vaixells, guisar per als altres.

Si estàvem a la marjal, o a l’arrossar, mentre anava cap a l’alqueria, agafava granotes de la 
séquia, o del toll, collia la verdura que trobava al pas: carxofes, bajoques, endívia, encisam, col-
flor, tomaques, pésols, bajocons... Sofregia la verdura i l’arròs, li afegia l’aigua, la sal, i el safrà. 
Mentre allò es coïa amania una bona ensalada amb lletugues o endívia, tomaca, ceba, olives, oli, 
sal i vinagre. A punt de treure l’arròs li afegia un grapat d’herba-sana, les granotes, i arròs fet, allò 
estava molt bo. L’arròs ni era pròpiament caldós, ni exactament sec. Era, per dir-ho com ho fan 
els bons cuiners, arròs melós, nosaltres déiem empastrat.

Les granotes es fan en un punt, són molt fàcils d’agafar, i de pelar. Tenen un gust molt fi. Si 
n’agafava moltes, en sofregia alguna com aperitiu, o les bullia en un pot, cinc minuts i fora, amb un 
pessiguet de sal estaven delicioses. De vegades agafàvem alguna anguila, que també anava a la cassola, 
o un peix. El peix de séquia, si el saps fer a la brasa, és un aliment remarcable, la llisa no té res a envejar 
al llobarro, es tracta de saber-la cuinar amb certa elegància. La millor manera de fer la llisa és al foc 
viu, la llisa ha de ser de bona mida, com més gran millor, perquè les menudes tenen unes espines in-
sidioses, al congre li passa el mateix, si és menut sols és bo per fer caldo, però el congre de tall, això és 
una altra cosa. La llisa l’has d’embolcallar amb un menat de palla de culs d’arròs humida, i dipositar-la 
sobre les flames de la foguera, o sobre brases vives. Quan la palla d’arròs s’ha tornat cendra, i veus les 
escates rostides, és el moment de treure-la del foc, la seua carn és sucosa i suculenta.

De vegades agafàvem un ànec, una polla d’aigua, o un sobremolló. El primer de tot era treure-li 
les plomes, i a l’hora de dinar li afegia un toc de distinció a l’arròs. Solíem criar conillets de huit-
huit al corralet de l’alqueria, aquells conillets també li afegien interés als nostres plats. Però com no 
sempre disposàvem d’aquelles carns suculentes, de vegades havíem de recórrer a un tros de xoriç, 
fuet, pernil, cansalada, o cecina. Com menjàvem de calent, la traiem de la rua i la posàvem a la 

cassola.
 I a darreries de l’estiu, quan els pimentons, pebreres diem a Castelló, enrogien, 

podíem fer un dels menjars més deliciosos que han imaginat les ments humanes. 
La cosa és ben senzilla, es fregeix la sardina, amb el mateix oli les pebreres, i amb 
el mateix oli els ous estrellats. Eixos tres aliments formen una combinació tan 
perfecta que no és comparable a res que hi puga haver sota la capa del cel. Si li 
afegim un bon barral de vi negre, unes olives trencades ben tirantetes, d’eixes 
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que et fan parlar castellà, i un plat d’endívia amarga, es poden viure unes sensacions íntimes, sols 
comparables a una experiència mística. Simplement que s’ha de tindre un ullal d’aigua naixent ben a 
prop, o una bona cisterna d’aigua clara, perquè al cap d’una horeta el teu cos demana insistentment 
una gran quantitat de líquid per recuperar els nivells correctes d’homeòstasi interna.

Teníem una caldera enorme de coure, amb la qual bullíem les pataques del rebuig, que 
donàvem de menjar als porcs que criàvem al corral de casa. Aquelles pataques, calentes, amb un 
sentidet de sal estaven molt bones, ens les menjàvem amb pell i tot. I el panís tendre torrat al 
foc també tenia el seu interès.

Els dies de pluja, a recer d’un emparrat d’alqueria, reunits uns quants veïns, mentre veien 
ploure i comentaven si la saó seria fonda, o simplement de granera, es congriaven tiberis que 
la meua limitada capacitat descriptiva no pot enumerar, de manera que ho deixe a la vostra 
imaginació. No diré els diversos indrets on solíem esmorzar o dinar, però afirme que sempre 
reunien les millors condicions de la contornada. 

 Una o dues voltes a l’any, sempre en rematar la collita, es feia una borrasca. Això eren 
paraules majors, mai guisava jo, ho feia qui més en sabia, i ho feia amb tot el seu coneixement. 
Aquelles borrasques eren glorioses, indefectiblement un arròs de diumenge, guisat amb paelló, 
com cal, amb bons trossos de carn de pollastre, conill i ànec, fetge i costella. Bones ensalades, i vi en 
abundància, café, licors, i coques diverses. Amb la collita al sac, bon menjar, bona companyonia, i 
més calents que menys, acabàvem la temporada amb ganes de mamprendre la següent per poder-
la finalitzar i tornar a fer una altra borrasca.

Es guanyaven diners a l’arrossar, per això els de la colla, acabada la sega, feien una borrasca. 
Es reunien a l’era del senyor Pep i es menjaven un paelló d’arròs amb bons trossos de carn d’ànec 
i de conill, caragols de marjal i herbasana, tot adobat amb una bona ensalada de tomata ceba i 
endívia, a la qual afegien olives trencades de Borriol. Per beure un vi negre i cabut com ell sol,  
i per a postres café, moscatell de Benicàssim, cassalla i bons trossos de coca malfeta.

Per al dia de la borrasca s’amanien una feina curta. Sols treballaven fins a migdia, un d’ells 
s’encarregava de fer el dinar. Allò no era treballar, allò era rematar el treball de tot un any. Aquell 
dia tot eren facècies i cançons mentre segaven el darrer rodal de l’arrossar. Quan eixia volant 
pesadament un ànec, una polla d’aigua, o un sobremolló, corrien tots darrere, amb menats de palla 
de culs a la mà per agafar-lo, i es feien bromes. Els novençans cantaven cançons i els vells els feien 
comentaris sobre les seues dones joves.
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El senyor Miquel el baldat parlava del goig de la joventut i que, aleshores, anava sempre amb 
el puro encés i ara ja no fumava, deia. Eixe dia s’ajuntava tota la colla de segadors, no hi mancava 
ningú. A l’ombra de l’emparrat del senyor Pep, i al voltant d’aquell sutjós paelló estaven tots: el se-
nyor Miquel el Baldat, Miquel el dels Pasquals, Nelo el Furó, Antoni de la Malena, Jaume Malea, 
Gardel, Manel el Negre, el senyor Pep el del Bou, Vicent el Valencià, i Joano l’Orpesí.

Quan van acabar de segar aquell rodal, l’arros-
sar va quedar totalment despullat i era una enorme 
extensió de fang esguitada de muntonets de palla 
de culs. Pel cel es veien estols d’aus blanques, amb 
el seu vol parsimoniós i ànecs que volaven rabents 
amb el coll estirat buscant un indret on amagar-se. 
Les granotes anaven d’un bassal a l’altre, una mica 
esmaperdudes en quedar totalment al descobert. 
Haurien de trobar un refugi sota la palla, si no vo-
lien morir deshidratades quan la marjal s’eixugara.

Van posar el paelló sobre una taula rodona i 
van seure al voltant amb la cullera de fusta a la mà. 
Van arromangar l’arròs del centre per fer hi lloc a 
l’ensalada i que tots pogueren aplegar bé. Cadascú 

amb el seu got de vi, el pitxer el van deixar al pedrís perquè no cabia a la taula.
Toni el de la Malena era molt escrupolós i va sentenciar:
—Cadascú que menge de la seua entressera, no cal que ho safunyeu tot. —I respectant eixe 

principi bàsic van començar a menjar com si estigueren estrangulats, com si anés de porfídia.
Nelo el Furó, que era molt fartó, menjava més que una revolta de riu, i tenia el costum de no 

respectar les normes, agafava cullerades de tot arreu envaint territoris aliens. Fins que Toni el de la 
Malena el va cridar a l’ordre obligant-lo a menjar sols del seu territori. Aquell any, però, no pintava 
bé per a Nelo perquè els talls de carn més suculents estaven al davant de Miquel dels Pasquals i a la 
seua entressera sols hi havia trossos de carxofa, bajoques, bajocons, un tros de coll i una aleta.

El Furó no era molt llarg, però a la fam rostoll, pegant-li voltes al cap va recordar alguna cosa 
dels pocs anys que assistí a escola i agafant el paelló amb les seues manasses el va fer girar fins que 
els trossos de carn van quedar al seu davant mentre deia:
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 — El món pega voltes.
Miquel dels Pasquals, de moment, es va quedar com la xiqueta del miracle, amb els ulls 

oberts, però, i això sempre ho haurà d’agrair a la seua tènue formació acadèmica, va retrucar:
—Sí, el món pega voltes, però sempre està al mateix lloc —i agafant el paelló el va fer girar 

fins a tornar-lo a la posició original.
Nelo, que ja estava salivant, com el gos de Pavlov, en veure que les millors tallades fugien 

del seu davant, es va haver d’engolir els fluids pegant collades, mentre veia amb tristesa, com se li 
acostaven inexorablement el tros de coll, l’aleta, i la corretjuda carxofa. Va haver-hi un moment 
de tensió, tots van parar de menjar mentre els dos contrincants es miraven amb determinació.

Sort que Pep el del Bou, un home de paraula certa, va decidir que segons el principi de 
justícia retributiva: «igual treball, igual salari», s’havien d’igualar els territoris de cadascú amb un 
equitatiu repartiment dels trossos de carn.

La borrasca, com sempre, va acabar bé. Tots mig bufats cantant, dient deslligos, i parlant de 
les dones. L’endemà haurien de reprendre la monotonia dels llargs dies de treball a jornal fins a 
la pròxima borrasca.

PUBLICITAT

Disponible en dos elegants colors
FUTURCUIN, carrer del Gigabit, 78. Castelló del Mòbil

Ja n’hi ha prou de fums, d’olors i de feines de la cuina!
A FUTURCUIN tenim la solució! 

L’últim model de cuina, totalment automàtica, elegant, 
neta, ràpida, es controla amb solament un dit. 

Només cal marcar el telèfon del seu restaurant favorit  
i demanar allò que li abelleix. Fàcil, senzill i còmode!

MENJAR AL CAMP   





Un menjar és un record
Carmen Amorós Climent  

 

Heu pensat alguna vegada en una casa sense cuina? És com pensar en una escola sense 
infants. Jo crec que a la cuina es «cuina» tot allò que passa a la casa.

De la meua infantesa tinc records que ara ens poden semblar estranys i aleshores eren d’allò 
més normal en famílies nombroses com la meua.

 Deu persones dinant cada dia a casa amb un únic menú i a la mateixa hora: a les dues tots a 
taula i si el plat d’eixe dia no t’agradava molt, calia dir que no tenies molta fam i et ficaven poc, ja 
soparies més, però mai podies dir: «A mi això no m’agrada». Recorde bé, el plat de llentilles que 
va tindre una de les meues germanes dos dies seguits per dinar i per sopar, fins que se’l va menjar.

A ma casa el bany no era diari, sinó setmanal, tots els divendres festa. Imagineu el bany de 
quatre germanes i tres germans i després sopar pels set, sempre huevos con seso i sangueta amb 
cebeta. Era un sopar molt de l’època i per quasi tots era realment una festa , encara que a mi em 
feia ois, així que era el dia de dir: «Avui jo no tinc fam».

Què dir dels pastissos de pastisseria? Només els menjàvem un dia a l’any i era, a l’octubre. El meu 
avi matern que vivia a la Corunya i era representant comercial, a la tardor venia a la Fira de mobles 
que es feia a València; aleshores aprofitava per vore-mos. Sempre ens portava dues safates enormes 
de pastissos variats de tots els gustos que comprava a una pastisseria de la plaça de la Pau i nosaltres, 
encantats, féiem els honors i les buidàvem en un tres i no res. Molts anys després jo vaig intentar 
reviure aquell record i quan un diumenge, que pares i sogres estaven convidats a casa, vaig comprar 
una safata petita amb sis pastissets que, tot i que n’érem vuit a taula, van durar tota la setmana.

També recorde, amb sols dotze anys, haver de fer de cuinera per als deu, algun dia que els 
meus pares no estaven. Tingueu present que no hi havia microones per reescalfar plats ja cuinats, 
ni mòbils per consultar qualsevol dubte. M’havia d’apanyar només, amb dues indicacions prèvies 



i les hores passades a la cuina, al costat de ma mare, 
veient com ella ens feia el menjar. A mi m’agradava 
cuinar i que m’encarregaren fer-ho, era aleshores tan 
normal com portar-li el plat al teu germà o fer-li el 
llit, simplement per ser xica.

Ara i sempre la nostra vida va lligada a la cuina, 
no hi ha festa sense el seu plat típic. En quantes cases 
no és diumenge si no hi ha paella?

Cada menjar és un record. 
Ma mare sempre feia el seu particular tortell per 

al dia de Reis. Ella i nosaltres li déiem roscón de reyes, 
perquè érem castellanoparlants. Aquell roscón a més a 
més de la figureta que representava el rei, portava tam-
bé alguna moneda, que ens feia feliç si la trobàvem en 
el tros o trossos que ens menjàvem. Quan vaig tindre el  
primer fill, vam traslladar la tradició a ma casa i ma 
mare portava el seu roscón, cada vegada amb més mo-

nedetes, era la festa de la vesprada de Reis. Els avis i els padrins de Ferran i Pere ens acompanyaven 
en aquell dia de regals, d’il·lusions i de menú especial. Va haver un any que ella, malalta com estava, 
em va demanar per primera vegada ajuda i així vaig veure com es feia. Malauradament el setembre 
següent ens va deixar i aquell Nadal els vaig dir als meus fills que no tindrien el «roscó» que sempre 
els havia fet l’auela i els dos, sense pensar-s’ho i a l’uníson van dir: «Sí, perquè el faràs tu!». I des 
d’aleshores i ja fa més de deu anys, en el dinar del 6 de gener la família gaudeix d’aquest tortell que 
tant ens agrada a tots i que ja no és el «roscó de Reis» sinò el «roscó de l’auela Ángeles » ple de 
monedetes i alguns bitllets. Per detalls com aquest, el dia de Reis és una de les festes que amb més 
il·lusió i alegria celebrem la família. Ja fa uns quants anys que el meu fill menut m’ajuda a fer-lo i ja 
sap que tindrà el motlle que s’auela feia servir per cuinar aquell roscón tan bo, que jo vaig heretar i 
guardar amb nostàlgia i que sols es gaste una vegada a l’any. I tot i que aquest 2021 la pandèmia no 
ens ha permés cuinar-lo, sé que encara el podrem disfrutar molts anys.

Sentir «llesquetes amb ou» és pensar en l’auela Ino. A ma casa es feien torrijas, però no es 
podien comparar ni en sabor ni en presentació amb les d’ella. Quan arribava la Setmana Santa 
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i entràvem a sa casa, mai no faltava un plat ple de llesquetes passades per sucre amb canella i 
llima, dient-nos: prova’ns! Era impossible no caure en la temptació i crec que no n’he provat mai 
d’altres millors! Ella sempre deia que la que cuinava bé era sa mare, també de nom Innocència, 
però feia alguns plats que li eixien boníssims i que jo no vaig aconseguir imitar amb èxit fins al 
cap de molt de temps: els sepionets amb ceba, l’abadeget apanyadet o l’olleta de dejú de Castelló 
amb carabassa que ella brodava. 

I n’hi ha plats i aliments que associe sempre amb gent de la colla Rebombori:

•   Escoltar la paraula carxofa em fa pensar en Emília de qui he provat les millors carxofes 
torrades i en Emilio que no les pot veure i tots el fem rabiar cuinant-ne.

•   I l’aparició a les converses del tombet o dels bunyols em porten automàticament a 
Guillermina i sa mare que hi tenen la mà trencada i han fet que siguen menjars obligatoris 
a les nostres festes, tal i com ho són al seu poble, les Useres. Els dimecres magdaleners a 
la colla no hi cabem, les bunyoleres no donen a l’abast: «espereu, que falte ficar la mel» i la 
safata buida altra vegada.

•   I quan menge mandarines, pense en les de l’hort de Miquel i Amparo, sense pinyols i tan 
bones. Les millors!

•   I comprar tot el que és necessari per fer una paella, per a mi vol dir colla, maset o el Rajolar 
de Vilanova,… És el record d’una paella blava, que recreava el nostre port, feta a San Jaume 
per a un concurs. Qui es podia menjar aquell pollastre blau? Fer paelles, però, és sobretot 
sinònim de reunió de bons amics o familiars i, encara que a mi no em va molt bé menjar-la, 
m’agrada tot allò que porta al voltant. 

•   I dir carajillo es pensar en Felipe que els fa tan bons i tan variats al gust de cada rebomborià 
i rebomboriana.

•   I fer sardina amb pebrera, és dir esmorzar magdalener –una sardina per cap– o festa de 
Sant Antoni, «sardina amb pebrera del senyoret» es a dir sense una espineta i amb la mida 
justa per poder-se menjar tot un perolet el senyor Xavier.

•   I parlar del Sopar de Gala, és recordar eixa sopa com a plat principal que calia menjar amb 
palleta i primer pescar el musclo amb un imperdible.

•   I esmentar l’olleta rebomboriana és rematar la festa, tot cap al perol, però en ocasions el que 
ja no cap a l’immens perol és l’aigua per excés de mescla. No tots sabem ajustar bé les mides.

UN MENJAR ÉS UN RECORD



I tornant a la infància i la família, els macarrons em 
fan recordar Rafi, el meu germà menut. Estava malalt i 
menjava poc, però sempre en volia. Quan va faltar, als 
nou anys, ma mare va deixar de cuinar-los, tot i que a 
casa encara quedàvem sis infants. Quan els néts li van 
preguntar: — Auela, que tu no saps fer macarrons?— 
ella, amb llàgrimes als ulls, després de més de vint-i-cinc 
anys va tornar a cuinar, per ells, els macarrons de carn 
gratinats que tant ens agradaven a tots nosaltres.

 I dir morralla a ma casa es dir Castelló. No hi 
ha enlloc una morralla com la nostra (cintes, cranc, 
gallineta,galeres, congre,…) per tant, no pot eixir un brou 
de peix com el nostre. Em va costar afinar les quantitats de  
morralla, nyora i pimentó, per conseguir el sabor d’eixe 
arròs a banda sense tropessons i amb ou estrellat, plat 
estrella de ma mare i preferit de tots els néts. Encara ara 
és plat obligat quan algú de tots els que estan fora torna 
a Castelló. Recorde que ma tia, que venie per a tots els 
parts, quan tornava a sa casa de Gandia, se’n duia la mor-
ralla congelada per poder fer allí el nostre arròs a banda. 
I encara ara els pots de brou de peix fets amb la morralla 
castellonenca, són els tuppers més preuats del meus fills.

I així podria continuar recordant plats que em porten a moments o persones i és que, en la 
nostra societat la vida gira al voltant de una cuina i d’una taula ben parada amb amigues i amics 
gaudint del menjar i la conversa. Aquesta pandemia ens ha furtat les festes i amb elles les reunions 
de Nadal, Sant Antoni, Magdalena, Sant Joan…. Ens hem hagut de conformar amb els records, 
records de moments i de sabors. És una de les coses que pitjor he portat d’aquests mesos. Tant 
de bo prompte ens puguem tornar a juntar tota la Colla. Ho celebrarem amb eixe dinar nostre, el 
tombet del dilluns de Magdalena que va quedar pendent, perquè, torne al començament: què és 
una casa sense cuina? El mateix que una reunió amb amics o familiars sense menjar.
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Per Nadal, coca de forner i torró dur.
Faves i alls tendres a la primavera.
A la tardor, cistells de rovellons.
Galledes de tomàquets, a l’estiu.
Al rebost, pots de mel, sacs 
de farigola, somalles al carner, 
ous, conserves, cebes enforcades.
Rere la porta, davantals 
llacen xerradisses de mocaderes 
embotint amb traça i galania.
A l’antiga cuina, fogons
acotxen la cendra, 
bateguen cops de morter, 
sentor de fum, codony i garrofa,
convit de paltrucs i un porró de vi.

Marta Vilardaga

Entrada 
al mas

i cor endins va gustar
mel de raïms i de figues. 
MAriA AntòniA sAlVà
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Sopa d’all i altres àpats
Amparo Carpi

La importància del menjar és indubtable. A més de ser necessari per la subsistència és un acte 
social sempre present a les festes de pobles i ciutats i en tota classe d’esdeveniments importants 
familiars. El pas del temps, el nivell econòmic de les persones, els costums socials, els preceptes 
religiosos o també el clima i les característiques pròpies d’un territori expliquen en gran mesura 
els diferents ingredients i maneres de fer dels àpats.

Actualment, a través de la televisió, tenim pràcticament en totes les cadenes algun cuiner 
o cuinera que mostra l’art de cuinar plats del dia a dia, així com programes de concurs on els 
participants aprenen i mostren, de forma competitiva, plats més o menys sofisticats i a qui guanya 
se li dóna el reconeixement, i premi, del seu art culinari amb diferents estris i productes coneguts 
dels darrers anys.

Des de fa molt de temps també tenim expressions que reflecteixen els costums i manera 
de fer en la vida de la gent d’un mateix entorn cultural i que tenen un sentit figurat. Les dites 
i el refranyer valencià són molt rics a l’hora de mostrar els costums del menjar. Al llarg del text 
introduiré alguns d’ells relacionats amb l’àpat.

A la taula i al llit al primer crit. 
Pels infants, el menjar no era tant important com el jugar i les mares solien fer l’advertència 

de què calia acudir ràpidament a la taula. El salat era el més habitual i el dolç es quedava per 
festivitats o berenars. Quan jo era xiqueta en les cuines de les cases no hi havia tants estris 
com els que tenim a hores d’ara, tot i que no per això els menjars eren pitjors. Circumstàncies 
socioeconòmiques i la concepció del menjar com una necessitat per estar sa i mantenir la vida 
seria la causa. Els productes emprats eren de temporada i de proximitat com es diu ara. Recorde 
a la cuina de casa rodetes de fusta, flameres o batedors que ma mare feia servir per ornamentar i 
fer més abellidors els dolços sobretot. En el dia a dia no era freqüent que es menjara dolç, però 



a la xicalla, sovint, se’ns donava pa amb xocolata per berenar; també, de vegades, la xocolata 
anava acompanyada de rosquilletes, comprades a les fleques o fetes a casa per les mares les quals 
posaven a la massa llavoretes. Cigrons, llentilles, sèmoles, fideus, carn (pollastre, conill, menuts), 
olles, bullits, verdures, eren els menjars més habituals i els que provocaven conflictes amb infants 
mal menjadors. Hi havia dies que es remugava més, tot el que es podia (tal vegada per això no 
«acudíem al primer crit») i després de donar la llanda, podia passar que calguera menjar-se el plat 
reescalfat per al següent àpat, o que la mare cedira, i per tal d’alimentar a l’infant se substituïra 
i li canviara el plat rebutjat per ous estrellats amb creïlles, per exemple, tan ben rebuts sempre.

Els diumenges a més de la paella, es cuinaven dolços. Els més casolans eren les cremes, 
les natilles, amb una galeta maria o un melindro, o els flams. La casa, aleshores, s’impregnava 
d’una flaire dolça que ens feia salivera i ens omplia de ganes de què arribés el moment de gaudir 
d’aquelles menges que no teníem a taula la resta dels dies i, a més a més, com la presentació era, 
sovint, en platerets especials encara augmentava més el plaer del sabor i donava més sentit al dia 
de festa setmanal.

Quan la mare feia bescuit, coca de llanda o coca malfeta el procés de cuinar era tot un comboi, 
tant que quasi m’agradava més que menjar-ne. Primer calia preparar els objectes adients com ara 
el llibrell, envernissat per dins i de fang per fora, que pesava massa perquè la menudalla poguérem 
agafar-lo. La mare se’l posava damunt les cames i jo veia com les clares anaven agarrant aire amb 
el repic de l’utensili emprat per pujar-les amb una forquilla o bé un batedor que era una mena de 
moll que facilitava l’entrada de l’aire. A mesura que les clares anaven fent-se dures i blanques com 
la neu, s’anaven afegint la resta dels condiments: sucre, ratlladura de llima, llimonà de paperet i 
farina. Quan tot estava mesclat s’abocava a la casserola i es ficava al forn i s’esperava que estiguera 
cuita. Era el moment de traure-li llustre al llibrell i al batedor. Era d’allò més bo passar el ditet i 
anar arreplegant aquella pasta dolça que s’hi havia quedat enganxada. Una vegada cuita i gelada, 
formava part de berenars amb xocolata dura i freda o líquida i calenta.

A l’hivern, i habitualment per la nit, freqüentment sopàvem sopa d’all. A mi em resultava 
molt curiosa i no entenia massa com podia ser un plat tant desitjat pels pares. Llesques fines de 
pa, trossets d’all, sal, oli i una bona quantitat d’aigua calenta. La veritat és que en eixe moment 
desprenia una olor molt bona, tot i que el pa mullat en aigua no em resultava massa atractiu. Si 
els majors es delien per aquesta sopa escaldada, a mi m’agradava berenar galetes maria sucades 
amb l’aigua d’un got. Deixava la meitat de la galeta dins i quan començava a estar mullada i abans 
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que caiguera al fons i es desfera per complet la rescatava i quasi sempre aconseguia el propòsit de 
menjar-me-la i evitava que fera «xof» al got. 

Els dies de pluja la mare feia un berenar especial. Torrava pa i després d’untar-lo amb mantega 
i sucre anàvem al costat de la reixa a vore com queien les gotes de la pluja. El sabor d’aquell pa 
torrat era especial i tot plegat amb el cruixir del sucre i el tacte greixós de la mantega es convertia 
per mi en un gran festí.

Les festes grosses no es podien concebre sense la cuina, i el seu recorregut des de la casa al 
forn. En aquells dies la cuina de casa quedava curta per coure els menjars especials i més quan 
no hi havia forn casolà, que era el més habitual; per la qual cosa calia anar al forn i portar de casa 
la pasta treballada i acabar de preparar-la allí a l’obrador i ficar-la a coure esperant que estiguera 
cuita o bé tornar per ella després del temps que t’indicaven els forners, ja que a més del temps de 
cocció estava el torn de la resta de la gent que feia el mateix.

El forn per Nadal no para ni un instant. 
Els pastissos de moniato i de cabell d’àngel eren i són el que pertoca al 

Nadal. En portes de les vacances d’hivern, a casa era costum preparar el farcit 
dels pastissos, bullir el moniato i afegir la ratlladura de llima i el sucre. 
En una altra cassola es preparava el cabell d’àngel, bullint la carabassa 
i incorporant la canyella, la ratlladura de llima i el sucre. A l’endemà 
es feia la pasta, es farcien els pastissos i es duien al forn. En aquest 
penúltim estadi d’elaboració tocava acompanyar a la tia o bé a la mare a 
la fleca. A l’obrador no estàvem assoles. Hi havia allí més dones amb els 
seus pastissos fets de manera similar als nostres. A mi m’agradava anar-hi, 
perquè s’estava calentet i encara que no entenia res del que allí es «coïa» era bonic estar i escoltar 
els comentaris de com es desenvoluparien les festes, de com havien fet la massa... Ja cuits els 
pastissos i quan la llanda no era massa calenta i protegint-nos amb un drap gruixut, tornàvem cap 
a casa amb els abellidors pastissos que la nit de Nadal començaríem a menjar.

Ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca. Pasqua una a l’any i no tot l’any. 
L’altra vegada que s’acudia al forn era per a pastar les mones, anunciadores de la primavera i 

de les vacances. Els primers dies a casa s’aprofitava per preparar la festa dels berenars al camp, o 
al terrat, després de passar la setmana de resos, silencis i oficis religiosos obligats. Era una manera 
d’acomiadar l’hivern i donar pas al sol i al bon temps. Per fer la mona de Pasqua, també s’anava 
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al forn i juntament amb altres dones es preparava la pasta deixant-
la enllestida per ficar-la a coure. Anàvem a un forn diferent al dels 

pastissos de moniato i de cabell d’àngel. El de Pasqua era més nou i tenia molta 
més claredat ja que a dalt hi havia una claraboia que deixava entrar la llum. Supose que 

canviar de fleca seria per deixar contents als dos forners o bé pel motiu que estiguera o no més 
ocupat. Siga com siga a mi em servia per atribuir-los a cadascun a un temps diferent: l’hivern o 

la primavera. Amb l’elaboració de les mones se’m deixava ajudar en fer la pasta i sobretot per 
fer l’ornamentació adient: carabassat i ous durs que pintàvem abans d’envoltar-los amb 

unes tires de pasta. Era una mena de joc. A més de la mona clàssica, a casa es feia 
una altra que era més típica de Vilavella, el poble de ma mare. Era la tortada o coca 

escudellada, un bescuit planet damunt d’una neula, farcit de panses i nous. No sé 
què m’agradava més, si els trossets de neula arrencats de la base o la resta amb els 
tropessons de les panses i nous. Ho recorde amb plaer, per la il·lusió, per la festa, 
per la companyia, perquè aquelles mones estaven ben bones. Això sí, la mona, 
siga quina siga, a l’hora de menjar-la, sempre anava precedida del berenar salat: 
un entrepà de pernil o de truita amb alls tendres i llonganissa seca. El moment 
de la mona era el final, quan també hi havia el costum de trencar l’ou dur al front 
de qui estava prop o potser desprevingut o fingia estar-ho, mentre es cantava 

allò «d’ací em pica, allà em cou i ací t’esclafe l’ou». La persona «afortunada» podia 
quedar ben coenta i més quan no s’ho esperava de manera immediata.

A l’agost, festes per tot. De la festa la vespra
A finals de juliol, i a l’agost, començaven les festes patronals i importants dels pobles. De 

menuda, passava uns dies a la Vilavella i tot l’estiu estaven de festa, primer un carrer, després l’altre 
fins que arribaven les festes majors a setembre. Al mig de l’estiu, el dia encara és llarg i la festa dóna 
per a molt. Primer el bou, era costum que als cadafals es portara el berenar que era d’allò més com-
plet: cassoles de tomata amb llonganissa i botifarra o coca de tomata amb ou, pinyons i tonyina, dita 

també coca de peix, supose que era per allò de la tonyina; també hi havia la coca de verdura amb 
espinacs, pinyons, ceba i llonganissa o abadejo; i la coca malfeta amb xocolata. Aquesta 

darrera també podia ser precedida per una altra de tipus salat segons gana i costum 
de qui el portava. Per la nit ens acabàvem el que quedava o bé es completava amb 

un altre plat sempre i quan el berenar haguera sigut alguna de les coques.
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El dia gros de la festa, el dia del Sant, no solia haver-hi bou i era substituït per la processó. 
Després al carrer de la festa es treien les taules afora, s’engalanaven amb estovalles blanques i 
s’omplien de menjar salat: coques de tonyina, de sardina o de verdura; ximos, truites variades,... Els 
dolços venien després sense solució de continuïtat: rotllets d’anís o d’ou, cristines, bescuits d’ametlla, 
braç de gitano... Aquestes pastes dolces es feien uns dies abans de començar la festa i els forns no 
paraven i la majoria de les cases tenien dins de grans paneres el que s’hi havia pastat. El dia del sopar 
al carrer, calia visitar els més coneguts i fer un tast. I com tothom volia que el més gran fora en la 
seua taula, pagava la pena no conéixer massa gent per no acabar rodolant i amb mal de panxa. La 
veritat que tot estava d’allò més bo i sopar al carrer amb tanta taula i tanta gent feia molt de comboi.

I aquest era el transcórrer del menjar de distints moments dels dies normals i assenyalats de 
l’any que vaig viure durant la infantesa.

SOPA D’ALL I ALTRES ÀPATS





De la festa, la vespra
Isabel Labuiga Tomàs

Festa sí, però en totes les festes, a més a més de la música al carrer, s’amania un dinar, familiar 
o amb amistats, que implicava preparar els ingredients que es compraven al mercat.

Estic segura que, en la nostra infància, les rebomborianes i els rebomborians, 
sense distinció de gènere, vam acompanyar, contentes i contents, els majors al 
mercat. Quan creixíem ens deien: «Has d’anar a comprar el po-
llastre o el pato, o les anguiles o les granotes o el meló…».

De vegades, aquelles visites al mercat, per a nosaltres, 
eren realment l’anunci d’una festa que assenyalava que 
després tindríem un dinar especial, ben dife-
rent del de tots els dies de la resta de l’any.    

Tots i totes hem viscut la transfor-
mació dels mercats, que han canviat tant 
les infraestructures com els productes, però, 
el nostre pas d’anar a la compra continua i, 
com abans és l’antecedent tal vegada, d’una 
festa familiar i amb amics i amigues.

Costum o tradició que voldríem que els 
nostres fills i filles, també continuaren gaudint, perquè 
com diu la dita: «de la festa, la vespra».





El xiquet de la Corte 
Emilio Marmaneu

Açò va de les vivències d’un xiquet de Castelló, jo, que va nàixer en la dècada dels cinquanta 
del segle passat a la pensió «Huéspedes La Corte», gestionada i treballada per la meua branca 
familiar materna que havia arribat a la capital des de Moró. Això va de com era aquella família 
tan nombrosa, de dones i d’homes vestits d’aquelles maneres, de com de ràpid es feia una paella 
–primer els clients, després els de casa–, de la il·lusió per atendre les tauletes, de la visita d’un 
senyor baixet que manava molt, d’aquells homes disfressats que acompanyaven el maestro... 

«Huéspedes la Corte», estava al carrer de la Trinitat núm. 23, al pany que mira cap a les 
mutanyes que tanquen la plana pel ponent. Potser als més golfos els sonarà que allí, hi va haver un 
negoci on es practicava l’ofici més antic del món, però allò ja no era la Corte, perquè aleshores la 
meua família ja havia venut el negoci. Quin disgust vam tindre en vore en què es convertia el lloc 
on havia transcorregut la nostra infantesa!

La pensió comptava amb onze habitacions en tres plantes, sense bany clar! i amb una safata 
d’aigua per a rentar-se les mans. De les onze habitacions una, a la planta baixa i amb finestra, 
l’ocupava l’àvia Amparo, propietària de la pensió des d’abans de la guerra. L’habitació principal, 
la millor, era la número 1, tenia dos llits i un balcó que donava al carrer Trinitat. Allí al llit que 
estava més a prop del balcó vam nàixer les meues cosines M.ª Amparo i Alícia, la meua germana 
Salomé i jo. El cosí més menut, Joan Carles, ja va veure la llum a la Residència de la Seguretat 
Social. Teníem una família ben gran i tots ajudàvem d’alguna manera en la mesura de les nostres 
edats i capacitats. A mi per exemple m’encantava ajudar a servir. Em feia sentir major i m’omplia 
d’orgull acabar el servei, sense haver tropessat amb els esglaons o amb la barra tan alta i no havent 
trencat cap plat. Els meus pares moltes vegades no podien «atendre’m», el primer era tenir cura 
de la pensió. 



Amb alguns dels clients habituals vam tindre tanta 
amistat que quasi els consideràvem també de la família. Eixe 
va ser el cas dels senyors Mariano i Miguel que eren uns 
valencians que treballaven ací a Castelló fent de guixaires 
a l’obra. Venien els dilluns de bon matí i se n’anaven els 
dissabtes. Van haver altres clients amb els quals no vam 
arribar al mateix grau de confiança i d’amistat, però que 
n’eren molt coneguts i famosos en el món de la faràndula 
i la cançó folklòrica. Imagineu un xiquet com veia aquella 
gent que havien de sopar de pressa i corrents porque 
tenemos otra función; per cert, com menjaven, sembla que 
vingueren famolencs; i com vestien..., amb roba estranya, 
que anys després vaig saber que allò es deia «albornós» i 
més endavant, barnús, quan el meu fill i la feua filla van 
anar a l’escoleta Infantil «La Bolangera»; i encara em 
sorprenia més com portaven pintada la cara... Ells i elles 
em feien una miqueta de por, però la gent els admirava i 
saludava. A una d’elles l’aclamaven dient-li: «Lola, Lola, 

eres la más grande». També era especialment admirada una tal Carmen, que era sevillana i un 
home molt lleig a qui deien Juanito. A mi em donaven por, però m’esperava d’amagat per veure’ls. 
Un d’aquell famosos no cantava, però eixia de la pensió vestido de luces acompanyat d’altres homes 
que vestien semblant, però una mica menys lluïts i que tothora es dirigien a ell anomenant-
lo maestro. Estampetes de sants i marededéus omplien per uns dies, en dies magdaleners, les 
habitacions que ocupaven i quan arribava l’hora, després del bon dinar que s’havien cruspit –com 
menjaven, pareixia que mai en tenien prou!– començava el llarg procés de vestir-se amb el que a 
mi em semblaven unes disfresses ben originals, lluïdes i lluminoses. Quan algú d’aquells homes 
em regraciava per haver-lo servit bé, em parlaven en la llengua que jo havia aprés a l’escola i, 
és clar, jo els entenia perquè era molt sabut i en sabia dues llengües, no com altres companys 
d’Escolapis als que una d’elles no els agradava i deien que parlar-la no era fino. Un dia em van dir: 
«Niño tú nunca has ido a una «corria»?». I vaig anar, caminant d’arrere d’ells i del maestro Paco fins 
la plaça de bous,...molt bonic!; la gent ens aplaudia i saludava,...molt bonic!; després els vaig veure 
desfilar allí a la plaça amb cavalls i tot,...molt bonic. Em va agradar! De seguida va eixir un bou i 

«Huéspedes la Corte», estava al carrer de la 
Trinitat núm. 23 de Castellló de la Plana
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el van fer córrer, ballar i jugar,...molt bonic!; però, de sobte, un home a cavall i amb una llança va 
atacar el bou i els que jo coneixia, amb unes espases menudes, li les clavaven i em va semblar que no 
estimaven el bou i l’animal cridava i perdia sang fins que el maestro Paco va dir «todos fuera» i, gran 
sorpresa, ell, el maestro el va matar allí davant de tots. Va ser la primera i última correguda de bous 
de la meua vida i des d’aleshores quan eixos homes venien a la pensió ja no els vaig atendre mai més.

El menjador on aquelles figures tan famoses menjaven tant era gran i tenia tres taules per a 
esdeveniments especials. Allí es van celebrar molts banquets nupcials perquè hi havia la capacitat 
suficient per encabir la trentena de convidats que era bastant freqüent en les bodes d’aquells anys, 
quan calia mirar molt les pessetes que es gastaven i els viatges de noces a Mallorca o simplement a 
València eren quasi un luxe. En fi, aquell menjador era el que ara diríem un saló VIP, amb menjar a 
la carta; hi teníem un gran rebost amb tota la coberteria i la vaixella tant brillant i neta que feia goig 
mirar-la. Al menjador vam instal·lar la primera tele i vaig ser el primer xiquet de la colla d’amics que 
en va tindre a casa. Jas coca! Entre setmana a la taula gran, per a deu o dotze persones, menjaven 
els clients fixos i el cap de setmana, a l’acabar d’atendre els comensals, era la taula de la família. Un 
dia vam celebrar molt l’arribada d’una enorme nevera de Coca-cola –ei, poca broma! I un altre va 
arribar el telèfon, encara recorde el número: 224124, així sense cap prefix que encara no s’estilaven.

També recorde la visita d’un home que manava molt i que deien que ens havia alliberat d’un 
gran perill i era estimat per tothom. Vaig anar a vore’l ala Porta del Sol i em van donar una bandereta 
de dos colors molt bonica, que jo vaig ensenyar molt orgullós als amics. La vaig guardar a l’armari al 
costat d’una de tres colors que a la meua família li agradava més, però que no em deixaven mostrar-
li-la a ningú i mai no em van dir per quina raó.

 La part de la pensió amb més vida, però, era la que donava a l’entrada pel carrer de Ximenes, 
al darrere del teatre, on actualment hi ha un restaurant anomenat «Macameu». Per la porta 
ens passava la Panderola camí d’Almassora. Presidint unes tauletes rodones de ferro i pedra de 
marbre teníem una impressionant barra de marbre blanc altíssima, de metre i mig d’altura o més, 
que feia de pas a dos esglaons que portaven al menjador de fora. La barra tenia al darrere unes 
prestatgeries amb beguda de la bona (Terri, anís del mono...) i amb fotografies de molts dels 
artistes que venien, abans que obrira al costat l’hotel Mindoro; eren molt valorades les fotografies 
de la Lola Flores i la Carmen Sevilla que van arribar a ser grans figures.

Entre les dues façanes de l’establiment hi havia un desllunat a tocar de la cuina. Encara em 
faig creus de com en aquelles condicions d’espai i maquinària l’àvia podia fer en trenta minuts una 
paella per a més de vint persones, si calia. Recorde sempre un conill pelat i posat a la carnera, un 
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safareig de marbre envellit i un prestatge ple de tots els queviures necessaris, on jo entrava a furtar 
un trosset de xocolata. Sabeu quin era el millor berenar del món? Una bossa de papes Maribel 
i una fanta de taronja i si es completava amb una pesseta i mitja per anar al Rialto a una sessió 
doble de cinema..., allò ja era el paradís, el meu paradís!

L’organització de la pensió era molt curiosa i va seguir fins el final, l’any 1986. L’àvia Amparo 
era l’ama i vivia allí, tenia dues filles, Amparo, la meua padrina de bateig, casada amb Juan que era 
meler, i ma mare Salomé, que es va casar amb Emilio, que era mecànic. Quan les filles ja estaven 
casades i havien format les seues famílies, durant anys els dos nuclis familiars, per torns, vivíem 
quinze dies, la meitat de cada mes, a la pensió. Eren històrics els viatges des del carrer de l’Alcalde 
Tàrrega amb un mocador de farcell i bosses i bossetes el dilluns de cada quinzena, en el meu cas 
fins que vaig anar a la universitat a Saragossa.

L’altra àvia, Teresa, la mare de mon pare, que era modista, vivia al carrer d’Amunt, cantó amb 
el Descarregador; cada dijous dinava amb ella i era un orgull poder dur la cassola amb cigrons, 
costella, creïlles,... al forn, enfront del carrer de la Moreria. Quins aromes, quin plaer ser jo el que, 
amb molta cura anava al forn!

L’aparició d’hotels moderns, que pertanyien a cadenes importants, obligava a hostals com el 
nostre a fer una costosa inversió econòmica que l’edat de l’àvia i altres circumstàncies familiars 
van desaconsellar. Va ser quan «La Corte»,ja en la dècada dels setanta, es va transformar en un bar 
que va ser conegut popularment, per una bona generació de joves d’aquells anys fins ben entrats 
els vuitanta, com el bar de «L’auela». Després es va jubilar l’àvia que era l’ànima de la pensió i el 
negoci es va traspassar a gent que d’alguna manera la va enganyar i es va transformar per uns anys 
en aquell lloc de «senyoretes que fumaven» que he esmentat al principi. A hores d’ara al carrer 
Trinitat, núm.23 podeu trobar una pensió que també es diu «La Corte», però els propietaris 
no tenen res a veure amb la meua família i no els conec de res. I sense la connexió que hi havia 
anteriorment.

En fi, vivències d’un xiquet nascut a una pensió que va ser dels primers en tindre telèfon 
i televisió a casa (Los Chiripitifláuticos!) i que va passar moltes hores de la seua infància a les 
sessions dobles de cinema del Rialto, que tenia tan a prop: Fantomas, el Santo, vaqueros.... però 
això és per un altre dia i un altre llibre.
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Segurament,
de la mà anònima del poble
s’ha escrit,
amb tot el lleu,
del riquíssim pou inacabable
on lluita la contenció i el desig.
Magna literatura
que comprén la inspiració
en un sol vers,
en un moment d’una vida.

De la mà anònima del poble
escrita en el mur d’un carrer qualsevol,
oberta i visible.
Declaració universal
de desitjos humans,
clares intencions sense vels ni misteris.
De la millor tradició que segueix
Estellés o Lope.
La veu directa del poble.

F. Mezquita Broch

“Sácame estas ganas que te tengo”
—Graf it al carrer Sagrada Família de Castelló de la Plana—
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Gastrofolk
Eliseu Artola

A mi m’agraden els rotllos
i les coques de tonyina,

i les bones botifarres
i el vi de la Condomina.

 
És evident la influència que la gastronomia autòctona ha tingut i té en la idiosincràsia dels 

pobles i de la seua gent. Tots els aliments de què s’hi disposa, així com la manera de cuinar-los 
han condicionat uns costums i han derivat en una cultura culinària representativa dels diversos 
pobles i comarques. Aquests coneixements gastronòmics han arribat a integrar-se en la cultura 
popular i, per tant, en el folklore i les seues manifestacions. 

Els diferents menjars i la seua elaboració, els estris que es fan servir, els àpats diaris i festius, 
la carn, els embotits, les verdures, les fruites,… estan presents en bureos, rondes, nadales, cançons 
de Pasqua i en qualsevol de les nombroses copletes emprades en les diverses mostres folklòriques 
arreu del País Valencià.

He triat una mostra d’entre els centenars o milers que s’han pogut can-
tar al voltant del món culinari, bé amb l’estructura més antiga de 

«quartetes» o cançó de quatre (quatre versos per copla), o 
bé la més moderna de «quintetes» o cançó de 

cinc (cinc versos per copla) que darrera-
ment és la més utilitzada en les cantades 
d’estil valencià. 



Un poc de tot

A l’esmorzar menge sopes,
per a dinar, sopes i pa,
per berenar, pa tot sol,
per a sopar, Déu proveirà!

Amparito, filla meua,
no jugues amb la farina,
perquè tots es casaran
i tu et quedaràs fadrina.

De matí pa i pebrera,
a migjorn pebrera i pa,
a la nit, si no fan olla,
la pebrera ho pagarà.

El cuquello fa cu-cu
al temps de les cireretes
i aprofita els pinyolets
per fer-se unes castanyetes.

El dissabte pastaré;
torna, majo, per ací
i et faré una coca amb molles
que te xuplaràs els dits.

Encara que estic ací
a Vinaròs planto ceba,
a Peníscola la col
i a Benicarló la bleda.

Encén el foc i no esperes,
al perol posa llentilles,
que les nits ara són fredes
i és temps de plantar creïlles,
collir carxofes i bledes.

És tanta la fam que tinc
que em menjaria un sereno
i tres plats de farinetes
mes que foren de centeno.

Esta nit fa bona lluna
per anar a furtar melons
i a la porta de Maria
deixaré los més redons.

Les folies són folies
i les cançons són cançons;
a la meua ressalada
no li agraden els torrons.

Mare meua, jo estic mala;
deixe’m una olleta al foc
i una xulla de recosta;
el barral que estiga prop.

Marieta, Marieta,
no te les menjaràs totes,
que la mare té la clau
de la caixa de les coques.

Mentre canta el verderol
i les flors llaura l’abella,
quan de ple arriba el juliol
prepara bona cistella
que hem de collir el fesol.

Molt m’agrada passejar
en tardor per les muntanyes,
la terra humida olorar
i torrar unes castanyes
en les brases de la llar.

No cantem per la fadrina
ni tampoc per la «casà»;
si ho volen saber, senyores:
pels ous i la «cansalà».

Olé, con olé, con olé,
olé, con olé, moreneta,
ja no menjaràs més pomes
de la meua pomereta

Olé, con olé, vols coca?
-Ole con olé, da-me’n!;é
si tu la coca me dónes
jo pagaré l’aiguardent.

Olives negres amb mel
i formatge amb xocolate,
faves tendres amb arròs
i cireres amb vinagre.

Per un forat te vaig vore
com te menjaves un coc;
per un altre te vaig dir:
-Xica no te l’acabes tot!

Qui menjant és abusiu
i ens ho deixa ben palés,
amb trellat d’ell es diu:
ai, fill meu, tu menges més
que una revolta de riu!

Si la pluja ha fet saó,
aprofita i no t’esperes,
planta tomaca i meló,
albergines i pebreres,
cogombre i carabassó.

ELISEU ARTOLA



149

Si vols sopar no te’n vages
sardines fregides tinc,
un plateret de pebreres
i albercocs amb pinyol dins.

Si vols sopar no te’n vages
sardines pudentes tenim,
una calavera seca
i un tros de burro rostit.

Si vols sopar no te’n vages,
sardines fregides són,
safanòries amb vinagre
i albercocs del pinyol dolç.

Si vols tindre bona veu,
menja sopes amb putxero,
cullerà i mitja de caldo
i dues perres d’abadejo.

Taronges del taronger,
madures, plenes i fines,
són, al bell mig del gener,
un cabàs de vitamines
i mel per al llaminer.

Trau gaspatxos amb pebrera,
quan tingues un convidat,
o penques amb allioli,
o arròs amb fesols i nap.

Tres dies n’hi ha en «el any»
que llueixen més que el sol:
matar el «cerdo», traure el cup
i el dia de fer el perol.

Una mosca tinc a l’olla,
un mosquit per a fregir,
una formiga amb tomata,
vols vindre a sopar amb mi?

Una nit sopant pataques
dia una «uela» amb gran pena:
-Tant m’estime les pataques
com un pegat a l’esquena.

Xica, calla i no m’ho digues
que estic per a rebentar,
has fet les miques sense oli
i no me les puc menjar.

Xiques no tingueu «perea»
de pujar a les andanes
i baixar les faldes plenes
de penjolls de botifarres.

Xiquetes, si voleu vindre
a l’olivar de «m’auelo»,
a tres diners la barcella
d’olivetes del cuquello.

De la figuera i el seu fruit

A Benicarló les cols,
a Cervera figues seques,
a Traiguera canterets
i Càlig per a fer séquies.

A figues m’han convidat,
jo de figues no en tinc ganes,
perquè em solen fer mal
les negres napolitanes.

A la mar es cria el peix,
a la séquia les anguiles,
al mangraner les mangranes
i la figuera les figues.

Entre Culla i Benassal
han plantat una figuera,
«encà» estan les figues verdes,
ja amanixen la cistella.

Jo me menjaria, ria,
un pastís de farinetes,
una voreta de pa
i un grapat de figues negres.

La despedida faré,
la que fan al terme d’Ares,
amb dues perretes d’oli
farem figues «albardaes».

La figa, per a ser bona,
ha de tindre tres senyals:
pansideta, clevillada
i picada pel pardal.

La molinera del riu
m’ha dit que li porte figues;
ella les vol clavillades,
jo li les porte pansides.

M’agrada la meua terra,
m’agrada la meua gent,
m’agrada menjar-me figues
amb un gotet d’aiguardent.
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Mare de la meua mare,
i de la meua mareta,
ja no menjaràs més figues
de la meua figuereta.

No hi ha arbre com la figuera,
que tinga el pàmpol més gran,
faça l’ombra més espessa
i que lleve més la fam.

Per la tardor pots tastar
unes ben madures figues.
El raïm cal veremar
i plegar «metles» i olives
en les terres del secà.

Si mos han de donar figues
no mos lleven els «peçons»,
pues ací està el meu amic
que se’ls engul a vagons.

València tota rodà
de figueres «pelejals».
Encara no estan madures
ja les piquen los pardals.

València tota rodà
de figueres «belenquines».
Encara no estan madures
ja les piquen les gallines.

La paella i l’arròs

Per a fer una paella,
s’ha de posar molta carn,
verdura, aigua i arròs,
i poc de sal i safrà.

Per cuinar un bon arròs
trobe més d’una manera.
Pot ser sec, també melós,
al forn, a la marinera,
negre, amb crosta o bé caldós.

Ingredients no han de faltar
si et dónes un poc de manya.
Tot de l’horta pot entrar,
caragols de la muntanya
o productes de la mar.

Tu prepara la cistella
que de l’horta l’ompliràs.
Hui no menjarem vedella,
i si vegana tu et fas,
de verdures la paella.

La paella és plat gustós
i fer-la no té perill.
Perquè t’isca saborós
posa pollastre i conill
sense oblidar-te l’arròs.

I la recepta es completa
posant l’oli i pimentó,
la carxofa, bajoqueta,
la tavella i garrofó,
safrà, sal i tomaqueta.

És el premi més daurat
que corona un bon arròs
i tothom ho ha valorat,
més que siga el darrer mos:
benvingut el socarrat!

De l’arròs i la cocció
molt hauríem de parlar;
i el consell ja el deixe jo:
que caldo no ha de sobrar
si d’arròs fas cavalló.

De la paella s’ha dit
que és un plat fet amb amor
i tothom llança aquest crit:
que és la cuinera millor….
la mare que m’ha parit!

La beguda

A mi el vi no «m’agrae»;
quan és l’hora de menjar
em faig un pitxer de nit;
l’altre quan me n’he d’alçar.

Arròs amb fesols i penques
me’n menjaria un platet,
amb una cullera fonda
i un traguet, i un traguet.

Bones són les xiques guapes,
però és millor el traguet,
després d’arròs en fesols
en gust de «socarraet».
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Ja canta la cadernera,
ja canta lo gafarró,
ja canta la carabassa
quan li lleven lo «tapó».

Ja està la quadrilla junta
allà on venen l’aiguardent;
xica, posa’n mitja lliura,
que algú n’eixirà calent.

Les dones quan són fadrines
diuen que no els «agrà» el vi;
però així que són «casaes»
els agrada més que a mi.

Menja’t totes les taronges
que jo em menjaré el magre,
i una bota ben plena
de les que mai no s’acaben.

Olla dura de fesols
me’n menjaria un platet,
amb una cullera fonda
i, «en quan en quan», un traguet.

Tenint tabac i bon vi
no n’hi ha home que no s’alegre
i més si a «n’estes dos» coses
s’afegeix un all-i-pebre.

Els estris

Trau el plat i la cullera
i anirem a fer un mos
que la cassola s’espera
mitja hora fora del foc.

És tanta la fam que tinc
que em menjaria un sereno,
amb forquilla i ganivet,
en un no res, me’l bereno.

Els orígens dels humans
potser són un poc incerts,
però tant menuts com grans,
des d’antic, usem coberts
per no menjar amb les mans.

Aquest essencial tercet
no el prengueu a la lleugera.
És senzill, sense secret,
que comença amb la cullera,
més forqueta i ganivet.

És ferramenta primera
que en cap casa hi pot faltar.
Tant de postres com sopera
a un calaix sol habitar,
estirada, la cullera.

Poc a poc li l’han donada,
a xiquets com a xiquetes
de contes acompanyada,
des del temps de farinetes,
nostra cullera estimada.

De la forqueta ningú
oblida que és instrument
per punxar molt oportú
i ens recorda aquell trident
que portava el vell Neptú.

L’interés per menjar creix,
sobretot, si és a un banquet;
que segurament mereix
tindre a taula un ganivet
per les postres, carn i peix.

Olla dura de fesols
me’n menjaria un platet,
amb una cullera fonda,
forquilla i ganivet.

Nadales

Ací venim a cantar-li
a la senyora Maria
que mos done «l’aguinaldo»,
més que siga una sardina.

Al xiquet perquè no plore
li haurem de fer un collar
de figues, anous i panses
perquè vaja arrossegant.

Botifarres no en volem,
si estan plenes de segó;
amb quatre mans les prendríem
si foren de marranxó.

Cap al portal de Betlem
s’encaminen les pastores
per a cantar-li a Jesús
i oferir-li coques toves.

Doneu-mos bones estrenes,
un rastre de botifarres,
i les butxaques ben plenes
de castanyes i avellanes.
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Doneu-me aguinaldo
per fer el sopar:
Arròs amb cebeta
i bon bacallà.

En el portal de Betlem
hi ha llonganisses penjades;
amanim la paelleta
i les farem a tallades.

En les festes de Nadal
les dones són matineres,
«pa» posar la carn a l’olla
i apanyar-se les polseres.

En les festes de Nadal
posarem un tronc al foc
i menjarem coques fines,
bollets amb oli i arrop.

Esta nit fa bona nit
i demà farà bon sol,
a la porta de Maria
mos menjarem un bunyol.
 
La fornera té un treball
de coure pans a vintenes
i les coques a trentenes
per al dia de Nadal.

La pastora Catalina
s’ha deixat baix lo portal
una barra de torró
per a la nit de Nadal.

Hem vingut per les estrenes      
d’abellotes i castanyes,
i això que penja al rebost:
un rastre de sobrassades.

Passen bones festes,
festes de Nadal;
bones tarongetes
i un titot ben gran.

Pastorets i pastoretes
tan sabuts que voleu ser
d’una barcella de dacsa
quants bunyols es poden fer?

Qualsevol que mate porc
té obligació precisa
de donar-mos llonganissa,
o millor, un bon cuixot….

…Si mos dona tot el porc,
al retor no li sap mal,
que passen amb alegria
estes festes de Nadal.

Què li durem al fillet de Maria,
què li durem que li sàpia ben bo?
Figues, castanyes, anous i bellotes,
roses de dacsa i mel i arrop.

-Què li portes al Jesús,
al Jesús que està en la cova?
-Una mona de cent ous
i un pastís de mitja arrova.

Sant Josep se’n va a la plaça
a comprar un renyonet
per a què esmorze Maria
i que faça bona la llet.

Senyoreta, senyoreta,
tire-mos un pastisset,
que és la nit de Nochebuena
i ha nascut el Jesuset.

Senyoreta, senyoreta,
nosaltres ja estem ací
perquè ens done les estrenes
i una copeta de vi.

Tragueu orelletes i bunyols de vent,
pataques bullides i bon aiguardent.
I l’amo de casa que encete el tonell,
el seu xic que balle i tots ballarem.

Volem pollastres, cabrits,
coloms, capons i gallines,
torrons, panses i confits,
pastissets i coques fines.

La nit dels Reis

Tirorí, tirorí
«Sinyor» rei jo estic ací,
palla i garrofes
pal seu rossí,
Casques i avellanes
totes per a mi.

Cançons d’infantesa

Jo sé una cançó
de fil i cotó;
me menge la figa
i tire el «peçó».
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La tia Quica n’ha mort un poll;
l’ha fet en salsa i l’ha dut al forn;
el «tio» Quico no l’ha volgut;
la tia Quica se l’ha fotut.

Les casquetes s’han donat,
s’han menjat les que han volgut,
confitura de pataca
i ben bones que han sigut.

Cançons de bressol

La meua xiqueta paste,
que coqueta que em farà!;
li posarà mel i sucre,
que dolceta que estarà!

La meua xiqueta té
un mico baix la pastera,
que li férem de sopar
tomaca, pebrera i ceba.

Noni, noni, bon infant,
que ton pare és a Alacant
i ta mare és al molí
a baixar coques en vi.

Cançons de Pasqua

Dies de Pasqua

Dies de festes, xiquets, que bé.
Dies de Pasqua i de plaer,
si voleu vindre i a berenar,
a divertir-se i a «disfrutar».

Se menjarem la mona,
xica «remolona»,
i quant se’n riurem.

Menjarem favetes
i llonganissetes,
formatge i ouet.
I quan en la bóta,
no en quede una gota

de vi tan dolcet,
se n’anirem a caseta,
la santa paciència,
poquet a poquet.

Ximo Torero

Ximo torero i la nóvia,
carregats amb un bon berenar,
se n’anaren un dia de Pasqua,
allà a la Petxina, 
a passar la «esprà».

Ella portava un bon magre,
sobrassada i dos pans redons,
ell portava una gran llonganissa,
ous i faves, i llomello,
i de postres portava cacaus.

En un banquet,
ben «assentats» molt juntets,
ella li diu Ximo tinc fam.
La xurra que està molt satisfeta
tira mà a la cistelleta
i li trau el berenar

Ximo li diu,
posa’t al tall amor meu,
atraca’t bé, no tingues por,
que en Pasqua és cosa molt precisa
menjar-se la llonganissa 
i després tastar els ous.

Ball de Nanos  
del Corpus de Castelló
Xorrocoxoc,
bresquillera i albercoc.
Xorrocoxoc,
bresquillera i albercoc.
Xorrocoxera,
tira’m una pera,
tira’m una pera
i un albercoc.
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Fins ací, aquesta passejada pel món del folklore valencià, amb una 
xicoteta mostra dels milers de coples i de cançons que en algun 
moment han sigut utilitzades en diversos esdeveniments populars 
d’índole folklòric, tenint en compte que són només algunes de 
les que fins ara s’hagen pogut cantar, perquè constantment estan 

naixent-ne de noves, gràcies a l’enginy i la subtilesa dels cantadors i dels versadors.
Per últim, el meu agraïment a Josep Maria Ripollés, company de l’Agrupació Folklòrica El 

Millars de Castelló, a Àlex Torres, company del Grup de danses el Raval de Vila-real i a Teresa 
Segarra, cantadora i mestra de l’Escola Municipal de Cant d’estil de Castelló. Gràcies per la vos-
tra aportació en la recerca de les coples que han fet possible aquest article. També el meu reconei-

xement a Josemi Sànchez i Trini Carballo, versadors i cantadors d’estil, 
autors del llibre Pensaments Casolans (recull de versos inspirats en temes 
quotidians), d’on també he recollit algunes de les lletres relacionades 
amb la cuina i el menjar.

La «despedida», senyores,
per un plat de farinetes,
un parell de botifarres
i en acabant, unes pastetes.
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Conjurem els arquers, l’ull
de l’atzagaia, el vent guerrer
que somou la terra i atia el foc 
del nostre bes, el riu de fons, 
la llavor astral, la llum rupestre.
Pels ancestres conspirem,
ínfims, sigilosament, en silenci.
Ens besem. Invoquem l’ametlla.

II

La veritable
llum corre entre ametllers,
sang a les venes.

I com tu em mira,
amor, amb ulls d’herbes
remeieres.

Josep Porcar
Tirig, dissabte 9 de febrer de 2019

Ametlla
The flower is always  

in the almond. 
HEnri Bosco
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Arròs negre
Rosabel Gumbau González

La ira és una bogeria de curta durada. 
HorAci

Valentí Carbó i Oriza seu a la cadira de la sala d’interrogatoris amb un posat hieràtic. Li 
acaba de preguntar a la subinspectora Sos si té un cigarret. «Ací no es pot fumar». Bé, clar, ja ho 
sabia. Al cap i a la fi, fa més de vint-i-dos anys que no fuma; la cosa rara és per què ara, de sobte, li 
abellix fer-se un cigarret o, ja posats a retrobar-se amb vells vicis, un bon farieta com en els temps 
de la taverna del tio Pere Socarrades. Vaja uns arrossos que feia el tio Pere.

Tal vegada és per les hores que porta a la comissaria de policia de la Generalitat de Castelló 
de la Plana entre la detenció, la paperassa i la primera ronda de l’interrogatori, que es nota les 
cames adormides, com quan el portaven en el furgó des de Borriana. A Borriana havia arribat 
de miracle, no cal queixar-se. Encara va poder gaudir uns dies de la finca, regar les aromàtiques, 
coure un arròs al forn amb carabassa dins de la carabassa, convidar els amics a esmorzar i a dinar 
i fins i tot pegar-se amb la Rosa una bona «sieste coquine», com en deia aquell xef francés, quin 
era el seu nom, ah, sí, Sébastien Leriz... Ah, ja tenia raó Federica Rossi, la propietària d’aquell 
restaurantet de la Plana, no aquesta Plana, no, sinó la Plana Padana, quan afirmava que l’arbori 
era ideal per a l’arròs al forn, de gra curtet i glutinós, cosí germà del bomba, si fa no fa... Quines 
fotos de les especialitats de la casa més ben resoltes li van eixir a Valentí aquell dia, les d’aquells 
agnolotti farcits d’arròs amb tòfona blanca, i si no les de la panissa de Vercelli, en aquell restaurant 
junt a la torre dell’Angelo. Paraules majors. Després de la faena d’inspector d’una reputada guia 
gastronòmica, el millor treball del món és el seu, el de fotògraf de les especialitats. En ser roder i 
fartó ja ho tens tot guanyat, perquè sempre et conviden. Això i l’ofici, clar.



Després del Piemont havien baixat fins a la Camarga. Boníssima l’ensalada Champsaurine 
d’aquell bistroquet de Gap a mitjan camí, llàstima de carta de vins que no vam poder catar, senyora 
subinspectora, tinga en compte que l’inspector, el de la guia gastronòmica, s’entén, i un servidor, 
havíem de turnar-nos al volant, tres hores tu, tres hores jo...

La Camarga i el seu arròs roig amb herbes 
fresques eren la nostra antepenúltima visita 
professional. Després teníem la sessió de Ma-
drid i, com a colofó, la de l’Albufera, després 
de dos anys rodant pel món, no metafòrica-
ment, no, sinó de veres. Que per què i per a 
què? Veurà, l’inspector de la guia i jo havíem 
de documentar un encàrrec. Una obra magna 
dels millors plats d’arròs del món, comprén? 
Tot des del punt de vista de la restauració 
gurmet, és clar. Un projecte patrocinat pel 
president d’una companyia nord-americana 
que distribuïa arròs per tot el món. El tipus 
en qüestió descendia d’un tal Gaspar Osset de 
Sollana, que cap als anys cinquanta havia fet 
fortuna distribuint peladores d’arròs des del 
Canadà fins a Colòmbia.

L’obra magna dels arrossos, com li dic, ens 
havia dut a documentar tota mena d’especia-
litats d’arreu del globus. Arròs brut de Lui-

siana, pisillo de chiguiro colombià, arròs amb carn a l’estil jerk de Jamaica, jakimeshi japonés, 
pastes d’arròs de la Xina, els melosos del Delta, el brut de l’Empordà... I com a colofó, el rovell 
de l’ou, açò és, l’Albufera. I amb l’excusa dels plats, quins paisatges! Recorde un dia que ens es-
tàvem en un petit local de poble abocat a les terrasses de Longji, on coïen el millor arròs en tub 
de bambú de la regió, i va vindre un vellet i... Sí, clar que té a veure amb els fets, i no, no estic 
divagant. Hauria d’haver vist les terrasses de Longji a la Xina, busque, busque a Internet i veurà. 
Puc continuar?
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Valentí Carbó i Oriza pren el café que un xicuelet uniformat amb no més de vint anys d’edat 
li acaba de portar, just abans del segon interrogatori. Que en són, d’amables. Res del policia bo i el 
policia dolent, a l’estil de Harry el Brut. Res de preguntes desagradables, res de crits. I la senyora 
subinspectora, tan educada i pacient, sobretot pacient. «Senyor Carbó, cenyim-nos al dia dels fets 
i, per favor, no divague. En acabant li llegirem la declaració i caldrà que la signe». No divague, diu, 
com si fora tan fàcil... Bé, es pot intentar.

Valentí Carbó i Oriza, fotògraf de plats exquisits, roder, fartó i romancer, repassa mentalment 
el dia dels fets i els ho posa fàcil. Contesta totes les preguntes. Fila la història. Col·labora.

El dia dels fets érem a Madrid, en la penúltima sessió de documentació per a l’obra magna 
dels arrossos, en un restaurant ultramodern de tres estrelles Michelin que tenia una cuina sem-
blant a un laboratori i una carta que passava pel súmmum de la creativitat culinària, amb tot 
d’escumes, aires, emulsions, gelificacions, deconstruccions, esferificacions i explosions, amb boles 
de gelat amb gust de truita de creïlla i truites de creïlla amb sabor de bola de gelat. Jo no sóc qui 
per a jutjar les innovacions culinàries, senyora subinspectora, però veurà vosté, m’he criat entre la 
marjal de Castelló i les Alqueries de Santa Bàrbara de Borriana. Abans de fòtògraf vaig ser cap 
de cuina al Delta, al Palmar, al Perellonet i al Grau. Sé el que és un arròs i el que és una paella, i 
si fas arròs, fas arròs, i si fas paella, fas paella. Si li dius arròs a la paella no passa res, però el que 
no es pot fer és afirmar que fas paella quan, posem per cas, estàs cuinant un arròs fadrí. I aquesta 
creença és un dogma, de fe o del que siga, perquè hi ha límits que no es poden ultrapassar.

I per això aquell menguillo s’ho tenia tot ben merescut, i perquè em van agafar entre quatre, 
que si no el trinxe com a un titot, encara que catalogar-lo de titot fa molt exagerat, que tenia 
menys carn que un esplugabous d’aquells que picotegen pels arrossars de Cullera. Tot cresta, 
tatuatges i piercings, vaja un moniato, em cague en tots aquests modernets de la deconstrucció 
culinària i en aquest em cague no una, sinó mil voltes. Clar que el que ja no cagarà més serà ell, 
ves per on. Si, té vosté raó, torne a divagar. Els fets, els fets.

El cas és que aquella mena d’esplugabous amb cresta, piercings, tatuatges i uniforme de xef 
ens va presentar la innovació que segons ell havia de revolucionar el món dels gusts i les textu-
res en matèria arrossera, després de mesos d’assajos fusionant sabors, controlant temperatures, 
cronometrant punts de cocció i combinant les més selectes matèries primeres, amb un equip de 
dues nutricionistes, un químic, una informàtica, tres cuiners i cinc experts catadors, tots dirigits 
pel menguillo dels collons.
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I vet ací que ens trauen un paellonet i el col·loquen 
sobre un llit de pètals de roses roges amb un fons de mur-

ta. Un paellonet que contenia un arròs renegrit amb el 
que pareixien quatre cues de peix de platja encerclades 
per unes pellofes com de clementina pansida. L’ins-
pector em va mirar. Jo vaig mirar l’inspector. Sense dir 
ni piu, vaig traure la Nikon i em vaig posar a la fae-
na. I en això que m’escolte que el menguillo, abans de 
retirar el paellonet del tapís de murta i de roses fines 
per tal d’emplatar-ne el contingut, li especifica al meu 

col·lega el nom amb què havia batejat aquell micapà: 
«Paella madrilenya d’arròs negre amb llesques com 
palaies torrades al sarment, sofregit de pimentó tor-

rat Sweet Palermo i fons de fumet d’espines de moll, 
tres voltes coronada amb encenalls de iuzu».

Després d’allò i quan em van soltar aquells quatre que m’engrapaven, ja al volant del meu 
cotxe, vaig pensar que potser havia reaccionat exageradament, però no puc afirmar que em penedira, 
perquè faltaria a la veritat. Vaig conduir d’una tirada fins a Borriana, i la resta, ja la saben. No, no vaig 
fugir, és que quan vaig marxar ningú em va retindre. El que m’estranya és que tardaren tant vostés a 
aparéixer per la finca. Sí, clar que signaré la declaració. Quant a l’Albufera, és una llàstima. 

Del terrat de la comissaria estant, la subinspectora Sos observa els núvols vespertins del color 
del safrà que s’alcen a l’horitzó per la costa, sobretot cap al sud. S’acaba d’encendre un cigarret i 
fuma com fumaven els personatges de les novel·les rosa de sa mare: amb fruïció. Potser aquell cúmul 
gegant estiga just a sobre de l’Albufera i descarregue un ruixat espars damunt d’algun arrossar que 
ara, tan a prop de l’estiu, rebente de verdor i tons daurats amb els cristallets de les gotes de pluja. El 
que està clar és que Valentí Carbó i Oriza no serà ara mateix fent-hi cap fotografia.

Quin personatge, aquest fotògraf. Ha resultat més fàcil deixar-lo xarrar sense pressió psi-
cològica que intentar dirigir l’interrogatori amb una tècnica frontal. Al cap i a la fi, no era un 
delinqüent habitual, dels guerrejats, sols un tio un pèl trastornat a qui la impulsivitat li ha jugat 
una mala passada. Mira que enfonsar-li el crani al xef a cops de Nikon... Paella madrilenya. Igual 
si li toca el jutge Soto, que és natural d’El Palmar, li val com a atenuant.
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S’acabà d’imprimir el llibre
de cuines i cuinar.

menjant, menjant, ve la gana
a l’obrador de Gràfiques Castañ d’Onda

el dimecres 23 de juny de 2021,
quan de nou la Covid 19 

no ha permés, com l’any passat,
la celebració multitudinària

de la nit de Sant Joan,
 que fa segles es festeja,

 en places, platges i envelats,
   quan l’estiu arriba estrellat de flors

  i ompli el territori, 
on la dieta mediterrània

 és cultura i tradició, 
de màgia i fogueres,
 de música i coets, 

 de balls i encanteris, 
de coques i cava, 

 de corrandes i desig,  
d’alegria i rebombori.
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