
 
 

100 plats indispensables de la 
cuina catalana 

 
De la cuina de les àvies als germans Roca 

De Jaume Fàbrega 

Receptes detallades d’una cuina amb molta història i 
en constant evolució que ha inspirat també grans xefs 

 
Amb aquest llibre veurem com la 
cuina catalana és alhora arcaica, 
ben construïda, inventiva i 
evolutiva; un repte al plaer i un 
patrimoni cultural que val la pena 
conservar. 
 
La cuina catalana, actualment, és 
reconeguda com una de les 
primeres i més atractives 
universalment  
 
Gràcies, sobretot, a la projecció que li 
han donat, justament, els primers 
cuiners i cuineres del món: Ferran 
Adrià, Santi Santamaria, Carme 
Ruscalleda, Joan Roca i tants altres, a 
cada racó de Catalunya, acompanyats 
de la gran tradició, sempre viva, de les 
fondes i els restaurants populars. […] 
Però també és important per la seva 

història, ja que és la primera d’Europa que va crear una literatura 
enogastronòmica completa i molt brillant, que reflectia, amb Itàlia, la cuina més 
refinada i considerada del moment, des dels medievals Francesc Eiximenis o el 
cuiner Mestre Robert —que al segles XV-XVI fou el més important del seu 
temps— fins a Josep Pla o Vázquez Montalbán. 
 
 
	  

 



Rerefons i singularitats d’aquesta cuina:  
 
“Un territori amb molta costa fèrtil en peix, molta muntanya, camps i 
riques hortes, productores de bones carns i aviram i excel·lents verdures, 
així com boscos rics en bolets. Tot això gràcies a la sorprenent varietat —
única a Europa- de microclimes, dels més estrictament mediterranis i 
assolellats als d’alta muntanya o els de tipus alpí, que donen una gran varietat 
de matèries primeres, des del més ric bodegó de peixos de la Mediterrània, 
passant pel fajol dels països freds, fins a les verdures i fruites més típicament 
mediterrànies, així com l’arròs i la pasta. 
 
La saviesa culinària de les dones, els cuiners i les cuineres, els pagesos i els 
pescadors, que s’han esmerçat, durant segles, a transformar aquests productes 
amb un conjunt de tècniques, plats i combinacions que han creat una 
“gramàtica” pròpia d’aquesta cuina, que va des dels bullits més simples i les 
coccions a la brasa fins al sofisticat estil culinari conegut com mar i muntanya, 
tot presidit per una enorme imaginació en l’ús de bases i salses […] 
 
La qualitat dels productes elaborats: els formatges, els embotits —els cuits i 
alguns de secs són dels primers d’Europa—, les anxoves, una pastisseria única 
a la península Ibèrica, alhora de tradició mediterrània i europea, i uns vins —del 
Priorat a l’Empordà— que, cada cop més, són considerats dels millors. 
 
A més, la cuina catalana beu i comparteix plats d’altres territoris amb la 
mateixa llengua i cultura: la Catalunya francesa; les Illes Balears; el País 
Valencià; la regió del Carxe, a Múrcia; la Franja, a l’Aragó; l’Alguer, a Sardenya, 
i Andorra. Com la llengua, la cuina catalana és la més europea i internacional 
de les ibèriques, ja que és present en quatre estats, alhora que, històricament, 
ha tingut una intensa relació amb aportacions grecoclàssiques i romanes, 
jueves, àrabs i berbers (i, de retruc, perses i turques), occitanes, franceses, 
italianes i espanyoles. “ 
 
 
Salses, escudelles, peixos, carns, llegums, pasta, cargols, aviram, 
dolços, conserves, begudes, receptes magistrals… 
 
Extracte del llibre 
 
Farro 
 
El farro és una farina de blat de moro present en diverses comarques, especialment 
les del Pirineu i Prepirineu. A la Garrotxa —i al Pla de l’Estany— hi ha farro groc i farro 
blanc, segons el tipus de blat de moro, i encara es comercialitza. El groc sol ser més 
gustós. El mot farro, procedent del llatí, a Tarragona i la regió de l’Ebre vol dir una 
mena d’escudella de mongetes, però a Itàlia designa una mena d’espelta (un tipus de 
blat primitiu). 
 
Ingredients 
200 g de farina de blat de moro (aproximadament) 
1 l d’aigua o brou 
1 bola de sagí 



50 g de cansalada viada 
Daus de pa 
Oli 
Sal 
Elaboració 
Poseu una olla al foc amb l’aigua o el brou. Quan arrenqui el bull, aneu-hi afegint en 
forma de pluja la farina de blat de moro (millor passada pel sedàs) sense deixar de 
remenar amb un batedor, ja que es pot agrumollar molt fàcilment, i la bola de sagí. 
Deixeu-ho coure de 20 a 30 minuts remenant-ho de tant en tant, ja que tendeix a 
agafar-se, i tasteu-ho de sal. En el moment de servir-ho, fregiu la cansalada tallada a 
tiretes molt fines (rostes) i, en el mateix oli, tot seguit, el pa tallat a daus. La cansalada 
ha de quedar ben cruixent. Poseu-ne una quantitat a cada plat i tireu-hi el farro per 
sobre. 
 
Notes 
Les quantitats són aproximades, ja que hi ha qui prefereix el farro més espès o menys. 
Ha de quedar com una crema. La farina de blat de moro es pot tirar al brou també en 
fred, però sempre mirant que no s’agrumolli. Si convé, passeu-la abans pel sedàs. Si, 
no obstant això, fes grumolls, passeu-ho per la batedora. Hi és bo el brou de col o 
afegir-hi trossos de col, així com llardons o greixons. Antigament es feia servir el brou 
bufat o greix de perol, o bé un caldo més consistent fet amb orella o ossos de porc, 
sagí, patates, ceba, col —que s’hi adiu molt—, carbassa, etc. Al mercat hi ha farines 
de blat de moro de l’Amèrica Llatina (harina) que no són gaire adequades, per la seva 
mòlta, per a la confecció del farro. 
 
 

L’autor 
 

Jaume Fàbrega, historiador, escriptor, periodista i consultor gastronòmic. 
Professor d’Enogastronomia de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Membre de l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana (AELC), de l’Associació Internacional de Crítics d’Art 
(AICA), de la Federació Internacional de Periodistes de Turisme, entre altres. 
Ha estat professor d’Història de l’Art Contemporani i Teoria i Tècniques de l’Art 
a la Universitat de Girona, i ha impartit diversos cursos d’art i gastronomia en 
centres acadèmic d’arreu: Universitat de Barcelona, Girona, Bellaterra, 
València, Alacant, Perpinyà, etc. 

Ha publicat més de 50 llibres, amb 4 enciclopèdies de gran format i molt 
denses considerades obres de referència. Entre les quals La cuina catalana, en 
9 volums; a més 3 sobre La cuina mediterrània; 3 sobre La cuina del món; i 4 
sobre La cuina. Gastronomia tradicional sana. 

Ha obtingut diversos premis d’assaig i gastronomia, entre els quals el 
Gourmand World Coockbook Awards en 7 ocasions. 

Han elogiat la seva obra, entre altres, Ferran Adrià, Santi Santamaria, Carme 
Ruscalleda, Joan Roca, Alexandre Cirici, Joan Perucho, Néstor Lujan, Manuel 
Vázquez Montalbán, Eliane Thibaut Comelade, Carlo Sechi, Pere Verdaguer, 
Antonio Vergara, Ramon Barnils, Ignasi Riera,Maria Mercè Roca, Narcís 
Comadira, Antoni Puigverd, Pau Faner, Josep M. Fonolleras, Carles Hac Mor, 



Jordi Llavina, Miquel Pairolí, Joan Daniel Bezsonof, Matthew Tree, Lluís 
Bonada, Salvador Cardús, Quim Monzó, Josep Maria Terricabras, Joan 
Francesc Mira… 
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