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Aquest llibret aplega els resums de les po-
nències per a la Jornada del  25 de maig de 
2018 a MUHBA Oliva Artés, organitzada pel 
Museu d’Història de Barcelona i la Fundació 
Alícia sota la coordinació de Jaume Biarnés. 
El projecte s’inscriu en la línia de recerca 
històrica del MUHBA, iniciada el 2009, sobre 
els patrimonis alimentaris relacionats amb 
Barcelona.

El propòsit de la Jornada, i de les que puguin 
fer-se en el futur, és facilitar punts de tro-
bada entre historiadors i cuiners, on puguin 
compartir coneixements, inquietuds i projec-
tes, i aportar eines pràctiques de coneixe-
ment en el camp de la restitució de receptes 
històriques.

Cada cop hi ha més cuiners i cuineres que 
giren la mirada cap a la cuina històrica amb 
una visió oberta i la voluntat de treballar amb 
rigor, per això demanen més coneixement. 

Cal obrir un pont de diàleg entre ciència i 
cuina en el camp de la restitució patrimonial 
en aquesta disciplina centrat en la gastrono-
mia de Barcelona, capital de Catalunya, i la 
seva àrea d’influència. 

Només així podrem avançar cap a una cuina 
històrica seriosa, contrastada i plaent alhora.

Jaume Biarnés, Fundació Alícia
Joan Roca, MUHBA

PRESENTACIÓ
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Una de les coses de les quals estem més 
orgullosos a la Fundació Alícia és d’haver 
aconseguit que científics i cuiners treballin 
plegats perquè la gent mengi millor. I quan 
diem que treballen plegats és que efectiva-
ment ho fan. Si mai veniu a Alícia veureu die-
tistes, biòlegs, antropòlegs, químics o histo-
riadors amb la jaqueta de cuina i el davantal 
posat. Intuíem que la combinació de dife-
rents disciplines aportaria valor als projec-
tes, i amb el temps ens hem adonat que la 
mirada multidisciplinària és precisament la 
clau dels nostres projectes i el nostre tret 
més diferencial.

Per iniciativa del MUHBA i conjuntament amb 
l’equip de la Universitat de Barcelona, dirigit 
per Teresa Vinyoles, l’any 2009 vam començar 
a treballar en la restitució de receptes històri-
ques amb rigor científic. Ho vam fer aplicant 
un nou paradigma, el del treball conjunt de 
cuiners i científics de manera sistemàtica i 
metòdica. A Alícia aquest diàleg entre els dos 
mons ja no és l’anècdota, sinó una realitat 
quotidiana. En aquests darrers anys hem 
tingut l’oportunitat de treballar en diferents 
projectes de restitució de receptes històriques 
i gràcies a això hem anat ampliant el nostre 
bagatge i polint el nostre mètode de treball. 

Amb aquesta jornada sobre crítica i restitu-
ció patrimonial en gastronomia pretenem 
afegir un granet de sorra a un camp, el de la 
cuina històrica, en el qual fa molt de temps 
que es treballa, però on encara queda molt 
per fer. 

EXPERIÈNCIES 
DE RESTITUCIÓ 
DEL PATRIMONI 
GASTRONÒMIC

Antoni Massanés 
Fundació Alícia
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I

FONTS 
ORIGINALS 
PER A LA 
RESTITUCIÓ 
DELS PLATS 
HISTÒRICS
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Amb l’objectiu de facilitar l’accés al coneixement 
rigorós i científic de la història de la cuina catalana, 
el Restaurant 7 Portes i l’Editorial Barcino (Fundació 
Carulla), amb el suport de la Fundació Bancària 
“la Caixa” (Obra Social ”la Caixa”), s’han fet el 
propòsit d’editar una col·lecció que reprodueixi i 
estudiï críticament i de manera seqüencial tots els 
receptaris des del segle xiv fins al present que siguin 
significatius. 

Molts d’aquests llibres han estat ja estudiats, repro-
duïts i reeditats gràcies a l’encomiable esforç d’inves-
tigadors i intel·lectuals distribuïts per la geografia 
catalana, sovint esperonats per entitats i editorials 
diverses. Però fins ara no s’havia fet la feina d’agru-
par-los en una col·lecció i, paral·lelament, analitzar 
d’una manera sistemàtica el seu entorn cultural, 
alimentari i històric i, també, l’evolució en el temps 
de les receptes, els procediments i els ingredients. 
Els llibres de cuina són una fotografia fidedigna d’una 
parcel·la de la història, i en molts casos aquests 
llibres són també l’evidència del canvi d’època i de 
costums. L’aspiració de la col·lecció és atansar-nos a 
aquesta fotografia i divulgar-la. 

Per fer efectiu aquest propòsit i garantir el rigor de la 
col·lecció, l’any 2013 es va crear un comitè científic 
format pels professors Antoni Riera (Universitat de 
Barcelona), Antoni Massanés (Fundació Alícia), 
Francesc Solé Parellada (Universitat Politècnica de 
Catalunya), J. Santanach (Universitat de Barcelona), 
María Ángeles Pérez Samper (Universitat de Barcelo-
na), José María Cela (Barcelona Supercomputing 
Center, Universitat Politècnica de Catalunya) i Jesús 
Contreras (Universitat de Barcelona). 

Aquest comitè científic es va complementar l’any 
2017 amb un comitè assessor del qual formen part 
Paul Freedman (Yale University), Germà Coenders 
(Universitat de Girona), P. Vila (Universitat de Girona), 
Jaume Dantí (Universitat Autònoma de Barcelona) i 
Josep Lladonosa (cuiner). 

El comitè científic va establir de bon començament un 
pla de recerca de l’evolució gastronòmica, culinària i 
de l’alimentació a Catalunya, i va triar, entre una 

LLIBRES DE CUINA 
CATALANS. 
RECERQUES 
I EDICIONS CRÍTIQUES, 
SEGLES XIV-XIX

Francesc Solé 
Parellada 
Catedràtic emèrit 
de la UPC i propietari 
del Restaurant 7 Portes
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munió de receptaris i llibres, 57 textos que es conside-
ren necessaris per a la seva tasca.

Els volums de la col·lecció publicats fins ara són: el 
Llibre de Sent Soví, el Llibre d’aparellar de menjar i el 
Llibre de totes maneres de potatges. D’aquesta prime-
ra etapa de la cuina catalana, que es correspon amb 
el període medieval, només queda per publicar el 
Llibre del coc. 

Amb el Llibre del Coch, del mestre Robert, es tancarà 
la publicació dels receptaris de l’època medieval. De 
fet, s’hauran editat els únics quatre receptaris 
d’aquest període que han sobreviscut. A l’edició del 
Llibre del coc s’afegirà un capítol que analitzarà el fet 
gastronòmic i culinari medieval a Catalunya, que va 
del Llibre de Sent Soví (segle xiv) al Llibre del Coch 
(segle xvi), i altres publicacions complementàries.

Un cop tancada aquesta etapa començarà l’edició 
dels manuscrits dels receptaris que van del segle xvi 
a començaments del xix. Majorment, es tracta de 
receptaris escrits per frares de diferents ordes 
religiosos. Aquesta segona etapa es troba en fase de 
recerca i recopilació. 

Els propers llibres previstos d’aquest període monàs-
tic són el Llibre de Scala Dei, el Llibre de la Cartoixa de 
Montalegre, Avisos i instruccions per lo principiant 
cuiner i Instrucció breu i útil per los cuiners principiants 
segons lo estil dels carmelites descalços. 

Es preveu la publicació d’un total de deu llibres, entre 
monàstics i laics, corresponents a aquest període. 

Més endavant, les etapes següents començaran, 
lògicament, per La cuinera catalana, que és el fruit de 
l’aparició d’unes classes socials arran de la revolució 
industrial, a la qual s’afegiran un seguit de llibres 
corresponents als segles xix, xx i xxi, amb receptaris 
d’autors tan significats com Ferran Agulló, Ignasi 
Domènech, Josep Rondissoni i Antoni Dalmau, per 
acabar amb els “nostres clàssics” del segle xxi.
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Les cuines medievals i renaixentistes catalanes han 
quedat reflectides indirectament en nombroses fonts 
escrites, tant documentals com bibliogràfiques. Tan-
mateix, aquestes referències no es distribueixen cro-
nològicament ni socialment d’una manera equilibrada, 
augmenten amb el pas dels segles i a mesura que 
s’eleva el nivell social dels autors o els destinataris.

Entre les fonts documentals sobresurten les comp-
tables. Als Llibres de la messió de casa dels reis i de 
membres de la família reial, de l’alta noblesa i d’algu-
nes comunitats monàstiques apareixen anotades les 
compres quotidianes d’aliments per als respectius 
tinells i refetors. Reflecteixen directament l’alimen-
tació i indirectament la cuina de les elits socials i el 
clergat regular.

Entre les bibliogràfiques sobresurten les normatives, 
les higièniques, les morals  i les literàries.

Les fonts normatives tenien com a objectiu regular 
els drets alimentaris i el comportament a taula de 
col·lectius, tant seculars com eclesiàstics. Pertanyen 
a aquest grup les Leges Palatinae de Jaume III de 
Mallorca i les Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el 
Cerimoniós, les Constitutiones cibariorum dels canon-
ges regulars i els costumaris monàstics. 

A l’edat mitjana i el Renaixement, els metges més 
qualificats havien de cuidar la salut respectant el 
rang dels seus pacients. Als règims de sanitat no sols 
s’analitzen, doncs, les propietats nutritives d’una àm-
plia gamma d’aliments, sinó també la millor manera 
de cuinar-los. L’exemple més representatiu  del gènere 
és el redactat per Arnau de Vilanova per a Jaume II.

Els moralistes s’ocuparen també amb prou detall de 
l’alimentació, condemnaren la gola i lloaren la fruga-
litat. Alguns, com Francesc Eiximenis i Vicens Ferrer, 
il·lustraren les seves teories amb exemples, redactats 
amb un llenguatge planer, en què inclogueren nom-
broses referències als sistemes alimentaris de tots els 
estaments socials, no sols dels privilegiats. 

En algunes obres literàries, com Blanquerna de Ra-
mon Llull, Tirant lo Blanc de Joanot Martorell i Martí 

FONTS INDIRECTES 
PER A LA CUINA 
CATALANA DE 
L’EDAT MITJANA 
I EL RENAIXEMENT

Antoni Riera Melis 
Universitat de Barcelona
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FONTS INDIRECTES 
PER A LA CUINA 
CATALANA D’ÈPOCA 
MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA

María Ángeles 
Pérez Samper
Universitat 
de Barcelona

Joan de Galba, o Curial e Güelfa d’Enyego d’Àvalos, 
també es pot trobar informació fragmentària però útil 
sobre l’alimentació i la cuina d’una família de l’alta 
burgesia, a la primera, i dels cavallers, a les dues 
darreres.

Per estudiar la història de la cuina catalana dispo-
sem d’una font central que són els receptaris. Hi ha 
importants llibres publicats, com el Llibre del coc, 
del mestre Robert, del segle xvi, i La Cuinera catalana, 
del segle xix, i també nombrosos manuscrits. Però 
l’alimentació és un sistema complex i per abastar 
el conjunt del sistema és imprescindible recórrer a 
altres fonts, més o menys indirectes però igualment 
molt reveladores. Són moltes i molt diverses.

Per al coneixement dels productes alimentaris són 
molt útils els tractats d’agricultura, que no només 
expliquen els mètodes de cultiu, sinó que proporcio-
nen informació interessant sobre la conservació i l’ús 
dels productes en l’alimentació. A Catalunya en tenim 
un de molt rellevant, el Llibre dels secrets d’agricul-
tura, casa rústica i pastoril, de Miquel Agustí, una de 
les contribucions a l’agronomia més significatives 
escrites en català, publicat el 1617. 

Encara que de caràcter personal, molt expressius 
són els dietaris. Per a l’alimentació catalana de la 
segona meitat del segle xviii, especialment de les 
classes altes, disposem d’una d’obra excepcional, 
el famós Calaix de sastre de Rafael d’Amat i Cortada, 
baró de Maldà. Al baró li agradava menjar bé i gaudia 
explicant el que havia menjat. Proporciona informació 
abundant i detallada al llarg dels anys. 

Igualment subjectius, però molt curiosos, són els 
relats dels viatgers. Proporcionen desigual informa-
ció sobre l’alimentació i no són gaire fiables, però re-
cullen aspectes interessants sobre productes i plats 
i sobre les maneres de la taula. N’hi ha de diverses 
procedències: britànics com els d’Arthur Young i 
Joseph Townsend, francesos com els de Bartomeu 
Joly, Etienne-François de Lantier i Jean-François 
Bourgoing, i italians com els del pare Norberto Caino. 
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Referència sempre obligada són les fonts literàries, 
incloses les de ficció. A més d’informació general 
molt variada, ajuden a comprendre la percepció del 
fet alimentari i la riquesa de simbolismes que té. 
Entre la infinitat d’exemples destaca Josep Pla a 
El que hem menjat o El quadern gris. Manuel Vázquez 
Montalbán, que a totes les novel·les de la sèrie 
Carvalho incloïa referències gastronòmiques, va 
escriure obres dedicades a la gastronomia: Contra 
els gourmets, Cuina catalana i Receptes immorals.

Essencial és el tema de l’abastament, que requereix, 
al seu torn, múltiples fonts. Algunes publicacions 
del MUHBA hi han fet aportacions molt notables: 
Proveir Barcelona: el municipi i l’alimentació de la ciutat 
1329-1930. També cal destacar obres com Mercats de 
Barcelona (segle xix), de Matilde Alsina i Genís Arnàs 
Pàez, la història dels mercats barcelonins construïts 
durant el segle xix. 

Cal no oblidar tampoc les fonts econòmiques. Molt 
interessants són les sèries estadístiques, com l’Índex 
del Servei d’Estadística Municipal de Barcelona. Els 
serveis municipals d’estadística de Barcelona van 
elaborar un «balanç mensual d’una família obrera 
amb dos fills menors», que va editar una publicació 
oficial de la ciutat (Estadística. Annex a la Gaseta 
Municipal de Barcelona, desembre de 1929). 
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II

ELS 
PRODUCTES
I LES SEVES 
TRANSFOR-
MACIONS 
AL LLARG 
DEL TEMPS
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Un dels aspectes fonamentals per a la història de 
l’alimentació és saber quins ingredients es feien 
servir a cada moment. Les fonts d’informació són 
bàsicament dues: els documents escrits i les restes 
arqueològiques. 

Dins de les restes arqueològiques, n’hi ha de diversos 
tipus que ens poden donar informació, directa o 
indirecta, sobre aquests ingredients: la ceràmica, les 
restes humanes i les restes bioarqueològiques són 
les principals. 

A través de la bioarqueologia estudiem les restes 
vegetals i animals dels jaciments arqueològics. Diver-
ses disciplines especialitzades analitzen les restes de 
pol·len i espores (palinologia), de carbó (antracologia), 
de fruits i llavors (carpologia), els fitòlits (fitolitologia), 
de mol·luscs (malacologia) i d’ossos animals (zooar-
queologia), entre d’altres. 

La comparació de les restes arqueològiques amb les 
espècies actuals permet aproximar-nos a la seva iden-
titat i atribuir-les a algun dels tàxons coneguts, que 
en el millor dels casos és el de l’espècie (per exem-
ple, Alectoris rufa o perdiu roja) però sovint correspon 
només al gènere (Alectoris), la família (Phasianidae) o 
l’ordre (galliformes). 

Més recentment, les anàlisis d’ADN antic, ja sigui 
nuclear o mitocondrial, també s’estan aplicant a 
l’arqueologia i ens ajuden a establir relacions filoge-
nètiques entre les espècies. 

La bioarqueologia està aportant una informació de 
gran interès per a la història de l’alimentació, però 
encara s’estudia només una part molt petita de tots 
els materials que s’extreuen de les excavacions 
arqueològiques. 

La generalització dels estudis bioarqueològics 
permetria fer un salt qualitatiu en 
el coneixement dels ingredients i les tècniques de 
processament dels aliments de les societats antigues.

II

ELS 
PRODUCTES
I LES SEVES 
TRANSFOR-
MACIONS 
AL LLARG 
DEL TEMPS

LA BIOARQUEOLOGIA 
COM A EINA 
PER IDENTIFICAR 
INGREDIENTS 
I VARIETATS

Lluís Garcia Petit 
Associació Catalana 
de Bioarqueologia
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LA INTRODUCCIÓ 
DE PRODUCTES 
PER LA INFLUÈNCIA 
D’ALTRES CULTURES

Paul Freedman
Yale University

LES CONSEQÜÈNCIES 
DE L’EVOLUCIÓ 
EN ELS SISTEMES 
DE PRODUCCIÓ: 
EL CAS DE L’OLI

Agustí Romero
IRTA 
(Programa Olivicultura, 
Elaiotècnia i Fruits Secs)

Totes les cuines evolucionen incorporant influències 
d’altres cultures. En el cas de Catalunya, menjars 
clàssics com ara el pa amb tomàquet incorporen 
elements, en aquest cas el tomàquet, desconeguts a 
Europa abans dels primers contactes amb el Nou Món. 

Els llibres de cuina catalans medievals anteriors a 
l’arribada del tomàquet mostren predilecció per 
espècies com ara el pebre, la nou moscada i la canyella, 
importades de l’Índia i les illes Moluques, a l’actual 
Indonèsia. 

En aquest treball no m’interesso només per productes 
concrets, sinó per receptes i plats i per la manera com 
s’exporten i es transformen. 

Els Estats Units van ser el primer país important que es 
va enorgullir d’acollir una gran varietat de restaurants 
internacionals i estils de cuina procedents d’arreu del 
món, una tendència que va començar els anys 1880, és a 
dir, molt abans de la glo- balització contemporània de les 
modes gastronòmiques. 

Examino l’experiència americana contrastant-la amb 
Europa i suggereixo alguns aspectes de l’internaciona-
lisme eclèctic que amenacen o afavoreixen la recupera-
ció de les tradicions culinàries catalanes.

La producció d’oli d’oliva ha acompanyat la història 
de la Mediterrània des de temps ancestrals. Durant 
centenars d’anys els processos van canviar molt poc. 
Bàsicament, l’oliva es triturava amb sistemes de 
molins de pedra, se’n separava la fracció sòlida 
(sansa) per sistemes de premses i al final se separa-
va l’oli de l’aigua en sistemes de decantació natural 
(bassetes). Aquest esquema s’ha mantingut gairebé 
sense canvis rellevants, més enllà de substituir la 
força humana per l’animal i després per la hidràulica, 
fins entrat el segle xx. 

Posteriorment, els canvis s’han anat donant de 
manera cada cop més accelerada. Així, es va substi-
tuir la pressió per la centrifugació amb addició 
d’aigua i després per la centrifugació sense aigua. 
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Actualment els canvis són continus i es focalitzen a 
potenciar les aromes i els components saludables de 
l’oli. Les conseqüències d’aquests canvis sobre 
l’aliment han estat més que notables. 
 
Valguin a tall d’exemple tres conceptes: 
(1) la qualitat real de l’oli obtingut ha millorat tant que 
avui dia no es poden comparar un oli de premses i un 
de centrifugació amb control del nivell d’oxidació; 
(2) els costos de fabricació primer van baixar molt 
i la tendència actual és a incrementar per motiu de 
la recerca de perfils sensorials especials, i 
(3) el nivell oxidatiu de l’oli s’ha minimitzat mentre 
que el nivell de components saludables s’està 
maximitzant. L’evolució del coneixement científic del 
producte ha permès descobrir un nou aliment que, en 
relació amb els antics olis de la Mediterrània, només 
conserva la base lipídica.
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III

RESTITUCIÓ
PRÀCTICA
DE PLATS
HISTÒRICS

Fotografia: Virgínia Pol



18



19

LLAMINERA DE PORC 
SENGLAR A LA 
BRASA AMB CASTANYES 
I FRUITS VERMELLS
Plat provinent 
de la prehistòria

Ada Parellada 
Restaurant Semproniana
Lluís Garcia Petit
Bioarqueòleg

Ingredients 
3 talls de llaminera de 
porc senglar o porc 

Salsa de fruits vermells
20 g d’aranyons 
20 g de gerds 
5 g de ruca picada 
1 g de ginebró picat 
5 g de mel 

Castanya ofegada 
100 g de castanya 
congelada 
2 g de timó llimoner fresc 
15 g de llard de porc 

Elaboració 
Bulliu la castanya pelada 
en aigua abundant durant 
uns 15 minuts. 
Ofegueu aquesta 
castanya en una paella 
amb llard de porc, 
afegiu-hi les fulles de 
timó llimoner i remeneu. 
Per a la salsa, barregeu 
tots els ingredients en 
un bol i matxuqueu-
los amb una forquilla o 
amb un passapurés de 
mà fins que aconseguiu 
una textura fluida però 
rústica. 
Daureu la llaminera de 
porc en una paella amb 
llard de porc i serviu-la 
sobre una brasa calenta 
amb les castanyes i la 
salsa a part. Acabeu el 
plat amb sal d’escames 
per sobre. 

Fotografia: Teresa Soldino
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CARBASSA
A LA MORESCA 
Del Llibre de Sent Soví 
(segle xv)
Destaca per la inclusió 
d’espècies

Sergi de Meià
Restaurant Sergi de Meià
Isabel Lugo
Historiadora

Ingredients 
1 carbassa de cacauet 
(1,5 kg)
2 cebes de Coll de Nargó 
(grosses) 
400 g de carn de xai  
picada
100 g d’ametlles
200 g de formatge 
el Panical de Taüll 
1 cullerada sopera 
de comí (alcaravea)
4 ous de polleta
Sucre morè de canya 
Canyella en pols

Elaboració 
Tallem a llesques la part 
de la carbassa que no té 
llavors i la reservem. 
A l’altra part li traiem les 
llavors, la tallem a daus 
i la fem coure fins que 
quedi per fer puré. Es 
cola bé i es tritura amb 
oli d’oliva verge extra, 
canyella i comí.
A part fem un sofregit 
de ceba. Quan la ceba 
estigui daurada hi afegim 
la carn de xai, el sucre i 
ho deixem coure. Al final 
hi afegim les ametlles 
picades i la crema de 
carbassa. Ho reservem.
La carbassa tallada a 
llesques la coem al forn a 
150 ºC durant 10 minuts.
En un plat fondo, posem 
de base una llesca de 
carbassa, l’omplim amb 
el farcit de carbassa i xai 
i ho tapem amb una altra 
llesca de carbassa.
Hi posem un tros de 
formatge i un ou, i li 
donem un cop de forn 
perquè es cogui l’ou i es 
fongui el formatge. 

Fotografia: Virgínia Pol
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1
BUNYOLS DE CIGRONS 

Ingredients 
500 g de cigrons cuits
2 ous 
60 g de sucre
20 g de bicarbonat
30 g de llevat
340 ml de llet
320 g de farina de blat
10 g de canyella

Elaboració 
Barregem tots els 
ingredients a la 
Thermomix i ho triturem 
durant tres minuts fins 
que quedi una massa ben 
lligada, no dura.
La deixem fermentar 
durant 40 minuts tapada 
per evitar que es faci 
crosta.
Aleshores preparem una 
paella amb oli ben calent 
i, cullerada a cullerada, 
hi anem posant els 
bunyols. 
Un cop fregits els 
eixuguem amb paper de 
cuina i els passem per 
sucre i canyella en pols. 
Llestos per servir.

BUNYOLS DE CIGRONS 
AMB CREMA CATALANA
Postres populars de 
l’edat mitjana (segle xvi)

Sergi de Meià
Restaurant Sergi de Meià
Isabel Lugo
Historiadora

2
CREMA CATALANA

Ingredients 
6 rovells d’ou
125 g de sucre
22 g de fècula de blat 
de moro
500 ml de llet fresca 
2 branques de canyella
Pell d’una llimona

Elaboració 
Posem a infusionar la 
llet amb la canyella i 
la llimona fins que arribi 
a 85 ºC. Aleshores ho 
parem i ho reservem.
En un bol hi posem els 
rovells, el sucre, la fècula 
i 80 ml de llet. 
Ho escaldem amb la llet 
infusionada i colada i ho 
portem a cocció a foc 
molt lent.
Quan arribi a 82 ºC, 
o veiem que l’espurna 
desapareix, és el 
moment de parar la 
cocció i traspassar-ho 
a un altre bol. Cal que 
es refredi i aleshores ho 
deixarem a la nevera.

Fotografia: Virgínia Pol
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FAVETES AMB LLET 
D’AMETLLES
(segle xiv)

10 racions

Albert Raurich
Restaurant Dos Pebrots
Núria Bàguena
Especialista en patrimoni 
culinari

Fotografia: Teresa Soldino

Per a aquest plat cal que 
ens proveïm de caldo de 
pollastre, llet d’ametlles, 
favetes i gelatina d’ales 
de pollastre. 

1
CALDO DE POLLASTRE

Ingredients
900 g de gallina
500 g de carcasses 
d’ànec
600 g d’aletes de 
pollastre
120 g de ceba blanca
80 g de porro
90 g de pastanaga
3 g de pebre blanc en gra
7 g de romaní
7 g de farigola
1 g de llorer
3.000 ml d’aigua mineral

Elaboració
Netegeu la gallina i la 
carcassa de les restes i 
interiors i renteu-les sota 
aigua freda perquè es 
dessagnin lleugerament.
Col·loqueu la gallina, les 
carcasses i les aletes 
en una olla junt amb les 
verdures trossejades. 
Cobriu-ho amb aigua i 
espereu que bulli.
Quan comenci a bullir 
abaixeu el foc i deixeu 
que cogui durant 4 hores. 
Desescumeu si cal.
Passades dues hores 
afegiu-hi les herbes 
aromàtiques formant un 
bouquet garni i els grans 
de pebre lleugerament 
triturats.
Passades quatre hores 
retireu l’olla del foc 
i deixeu-la refredar. 
Passeu el caldo per un 
colador de malla fina i 
reserveu-lo.  
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2
LLET D’AMETLLES

Ingredients
500 g d’ametlles crues
660 g d’aigua mineral

Elaboració
Barregeu l’aigua amb 
les ametlles senceres i 
tritureu-les lleugera-
ment amb la Thermo-
mix. Deixeu que s’hidra-
tin tota la nit. L’endemà 
torneu-les a triturar 
amb la Thermomix fins 
que n’obtingueu una 
crema espessa.
Paseu-la per l’estame-
nya en quantitats no 
gaire grans fins a treure 
tot el líquid possible.
Reserveu la llet d’amet-
lles per a aquesta 
recepta i guardeu la 
part sòlida per a una 
altra elaboració.
Per obtenir el caldo de 
pollastre i ametlles 
barregeu 400 ml de 
caldo de pollastre i 200 
ml de llet d’ametlles.

3
FAVETES

Ingredients
500 g de favetes

Elaboració
Escaldeu les favetes en 
aigua bullint durant uns 
segons i refredeu-les en 
aigua amb gel. Escor-
reu-les i peleu-les.
Reserveu-les en un 
recipient amb paper 
humit.

4
GELATINA DE POLLASTRE

Ingredients
620 g d’aletes de pollas-
tre
540 g d’aigua mineral
20 g d’oli d’oliva de 0,4º
50 g de vi ranci

Elaboració
Separeu les aletes en 
tres parts.
Escalfeu l’oli i marqueu 
les aletes prèviament 
salpebrades per tots els 
costats.
Quan tinguin un daurat 
bonic, desglaceu-les amb 
el vi ranci i deixeu 
evaporar.
Un cop evaporat el vi 
mulleu-les a poc a poc 
amb l’aigua fins a deixar 
reduir en tres tongades 
successives. L’última 
vegada que les mulleu no 
les deixeu reduir gaire.
Coleu-ho i disposeu el 
suc en un llaç net i 
reduïu-lo fins a obtenir 
un suc dens. Deixeu-lo 
refredar en un recipient 
adequat i reserveu-lo a la 
nevera fins que el feu 
servir.
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ACABAT 
I PRESENTACIÓ

Ingredients
20 g de vinagre 
de Mòdena
20 g d’oli de menta 
(recepta base)
20 g oli de coriandre 
(recepta base)
30 g de menta fresca
30 g de cerfull

Elaboració
Desfulleu les herbes 
aromàtiques i separeu 
les fulles més petites. 
Reserveu-les cobertes 
amb paper humit. 
Disposeu el vinagre de 
Mòdena en un minidosi-
ficador.
Escalfeu lleugerament 
la llet d’ametlles amb 
el caldo de pollastre. 
Afegiu-hi les favetes 
perquè agafin tempera-
tura.
Atenció: si s’escalfa 
massa la llet pot 
quallar.
Emplateu les favetes en 
un recipient adequat, 
afegint 5 gotes de 
vinagre, les gotes d’oli 
i les diverses fulletes.
Després col·loqueu 
damunt les favetes dos 
trossos de gelatina de 
pollastre a cada costat 
del plat.
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Fotografia: Teresa Soldino
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ALMADROC
Del Llibre del Coch 
(segle xiv)

Jaume Biarnés
Fundació Alícia

“…pren bon formatge de 
Aragó que sie fi he rallal 
bé. E com sie ben rallat 
pren dos caps de alls 
que sien ben cuyts entre 
dues brases o sendres, e 
com seran cuyts fes-los 
nets de tot e pica’ls bé 
en un morter. E quant 
sien ben picats metràs lo 
formatge en lo morter, e 
tornar-ho has tot a picar 
ensemps. E mentre que 
picaràs met en lo morter 
una bona cullerada de 
mantega ab uns quants 
rovells de hous e picau 
molt bé ensemps. E 
com sie tot ben picat 
destemplar-ho has ab 
bon brou de moltó que 
sia mig fret perquè si era 
massa calt faria pendre 
lo formatge...”

Aquesta és la recepta 
d’almadroc que apareix 
al Llibre del Coch, del 
mestre Robert de Nola 
(segle xvi). L’almadroc és 
l’avantpassat de salses 
actuals com l’allioli a 
Catalunya o l’almodrote 
a les illes Canàries, i ja 
en trobem la referència 
al Llibre de Sent Soví 
(segle xiv). 

És una de les receptes 
recuperades per a 
la primera fase el 
projecte de restitució de 
receptes històriques de 
la ciutat de Barcelona 
impulsat pel MUHBA 
en col·laboració amb 
la Fundació Alícia i la 
Universitat de Barcelona. 
En aquest cas vam ser 
especialment acurats en 
la selecció del principal 
ingredient de la recepta, 
el formatge. Malgrat 
que a través de les 
fonts bibliogràfiques 
és difícil esbrinar el 
tipus de formatge 
utilitzat a l’original, vam 
poder fer un exercici 
de reconstrucció a 
partir de la informació 
facilitada per experts 
de diferents àmbits. 
Des de l’historicisme 
fins a la producció de 
formatges, de la mà de 
tecnòlegs d’aliments 
especialitzats en la seva 
elaboració. Tot un repte i 
una aventura compartida, 
alhora que un exercici 
molt estimulant de diàleg 
interdisciplinari.

Fotografia: Teresa Soldino
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