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L’autor

Jaume Gubianas Escudé (Navàs, 1966). Va estudiar dis-
seny gràfic a l’Escola Massana de Barcelona i treballa com 
a dissenyador gràfic i il·lustrador des de fa vint-i-cinc anys. 
Ha creat marques, catàlegs i capses de productes per a em-
preses i ha il·lustrat llibres de text d’ESO i Primària i de lite-
ratura infantil. Col·labora com a il·lustrador freelance amb 
estudis de disseny, empreses i agències de publicitat en 
projectes puntuals. Els seus dibuixos es publiquen habitual-
ment en revistes com Cavall Fort, Cuadernos de Pedagogía 
o El Pou de la Gallina. També ha pintat murals en escoles i 
en diferents indrets, principalment de la comarca del Bages. 
Com a cartellista, ha presentat propostes on la il·lustració té 
un pes fonamental i que han estat repetidament premiades 
en concursos de diversos llocs de l’estat. En col·laboració 
amb els lletristes Joan Vilamala i Ramon Cuéllar ha dibuixat 
més de quaranta auques, un gènere que ha ajudat a posar al 
dia a través de la difusió a la xarxa.
Es defineix com un il·lustrador capaç d’adaptar el seu es-
til a les diferents necessitats que requereix cada encàrrec, 
la qual cosa li permet treballar en projectes molt diferents. 
Darrerament, ha publicat alguns àlbums il·lustrats de caràc-
ter educatiu en què també és autor del text.
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#LA CUINA CATALANA
Els deu plats més populars
Aquest llibre és un recorregut per conèixer els plats més populars de la cuina catalana. La llista és molt 
més llarga: Catalunya és un lloc molt divers i la varietat de plats, immensa. La cuina s’adapta als ingre-
dients que es tenen a mà i que ens han arribat durant molts segles, una suma de cultures que cada dia 
posem a la taula.
Hi ha plats de diari, de festa, dolços i salats, de les comarques de mar i de muntanya. Saber com es fa 
cada plat ens ajuda a conèixer els ingredients, quins estris es necessiten per a la seva elaboració i en-
tendre què vol dir el fet de cuinar.

Som l’Estel i el Martí, 
t’ajudarem a conèixer 
l’origen dels plats i 
com han arribat fins 
a nosaltres.

Com que ens agrada 
cuinar, t’expliquem 
pas a pas com 
s’elabora cada plat 
seguint la filosofia 
dels receptaris 
medievals: “Si es fa 
bé surt bé!”
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#1
PA AMB
TOMÀQUET

És el plat més conegut 
de la cuina catalana

- Pa

- Tomàquets

- Oli d’oliva

- Sal

Ingredients
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Història del plat

L’origen del pa amb 
tomàquet el trobem a les 
cases de pagès com una 
manera d’aprofitar el pa que 
s’asseca i els tomàquets, tan 
abundants a l’estiu.

El tomàquet, procedent d’Amèrica,
va ésser introduït a Europa al 
segle XVI però fins dos-cents

anys més tard no es va 
popularitzar entre la gent.

A pagès 
s’aprofita tot 

el menjar

Com que és una recepta popular, el primer document escrit 
trobat és del 1884 en un text de Pompeu Gener, escriptor 
bohemi i periodista que vivia temporades a París.

La recepta està inspirada en el pa 
amb oli, dos ingredients de la cuina 
mediterrània heretada dels grecs. A 
l’època dels romans hi havia el costum 
de mullar el pa amb vi.

A Itàlia 
els primers 
tomàquets 

que van arribar 
eren grocs i per 

això els van 
anomenar 

“pomodoro”.

A Amèrica els inques en cultivaven als 
Andes i, més tard, els maies

i asteques, a Mèxic.
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Preparació del pa amb tomàquet

1

2

I ja es pot 
menjar

3

4

Tallem el pa
a llesques.

Tallem el tomàquet per la meitat. 
El freguem des de la crosta cap 
al centre de la llesca de pa.

Hi tirem una mica de 
sal, escampant-la pel 
mig del tomàquet.

Ho amanim 
amb un raig 
d’oli d’oliva 
amb un setrill.
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Llonganissa Bull Botifarra Fuet FormatgePernil salat

L’acompanyarem amb…

Embotits

Pa torrat
Gra d’all

A la llesca de pa 
torrat hi freguem 

primer un gra 
d’all.

Es pot torrar a les brases 
o a la llar de foc.

O a la 
torradora.

Després hi freguem 
el tomàquet i hi 
tirem un raig d’oli.
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#2
ESCUDELLA
I CARN D’OLLA

1 tros de costella de 
vedella

1 punta de costella de 
xai (brot del pit)

1 careta de porc
1 peu de porc
1 tros de cua o d’os 

d’espinada
1 tros d’os de pernil
1 quart de gallina o 

pollastre
2 talls de cansalada 

viada
2 botifarres blanques
2 botifarres negres
4 patates
2 pastanagues

Ingredients per 
a 8 persones

Ingredients

Terra d’escudella
L’escudella i carn d’olla de Nadal actualment és un plat de màxima festa. A més de verdures 
i llegums porta porc, xai, vedella i gallina, anomenats popularment “els quatre evangelistes”. 
Antigament era un plat de diari, fet de manera més modesta amb verdura i ossos per donar gust.

En diem 
olla 

podrida
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Història del plat És el plat de diari 
que hem menjat 
durant centenars 

d’anys

En diem 
olla 

podrida

El frare franciscà 
Francesc Eiximenis,
al llibre Com usar bé 
de beure i menjar,
explica que al segle XIV 
era un plat que menjaven 
els catalans cada dia.
És un plat de sopa documentat més antic d’Europa.
El personatge diu: “Els avis encara s’hi llescaven pa, fent sopes.”

En menjaven les classes més populars i també 
els més rics. El Baró de Maldà escriu a finals 

del s. XVIII al seu llibre Calaix de sastre
que prenia sopa cada dia per sopar amb 

“escudella” i el bullit de verdures, 
llegums i pasta servit a part 

amb salsa de tomàquet.

Té l’origen en les famílies pageses 
que bullien les verdures i hortalisses 
de la collita, i tot el que arreplegaven 
pel rebost.

Als receptaris dels monestirs com El llibre 
de cuina de Scala Dei, imprès a Barcelona 
el 1600, hi apareixen diverses escudelles 
amb llegums, carbassa, verdures i sopes, 
aquestes sempre amb pa.

La paraula escudella es 
refereix al bol en què a 

l’edat mitjana se servien 
les sopes. El nom del 
recipient va passar a 

anomenar-ne el contingut.

Antigament s’hi posaven 
faves bullides, un producte 
que ja es menjava a la 
prehistòria.

Tal com la coneixem avui, ens ha arribat pels llibres 
culinaris de la Renaixença: Avisos o sien regles 
senzilles per a un principiant cuiner o cuinera, 
de Felip Cirera (s. XIX), cuiner del bisbe de Vic, i
La cuynera catalana (1835), de gran popularitat.

Més endavant 
es van substituir 
per la patata 
i la mongeta 
que van arribar 
del nou món.
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Preparació:

1

3

7

5

4

9
6

8

2
En una olla amb 4 litres 
d’aigua freda hi posem les 
carns de vedella, gallina, 
cansalada, l’orella, el 
morro de porc i l’os de 
vedella.
I ho posem a bullir

A part barregem l’ou, el 
pa ratllat i els alls picats 
amb la carn magra i la 
cansalada ben picades. 
Ho treballem una estona 
fins que quedin ben 
lligats.

Separem el brou i traiem tots els 
ingredients, verdures i carns.

Quan faci 1 hora i mitja que l’olla bull 
i les carns comencen a estovar-se hi 
afegim: 

- la botifarra negra
- les patates
- la pastanaga
- la col
- el nap

Ho assaonem 
amb sal i pebre.

Servim primer 
l’escudella.

I, com a segon plat, les verdures en una 
plata i les carns tallades a trossos en 
una altra plata.

Seguidament hi 
tirem la pilota que 
hem elaborat i 
ho deixem coure 
mitja hora més.

Amb el brou 
hi fem bullir la 
pasta fins que 
estigui cuita.

Els haurem deixat en 
remull la nit anterior 
i els hem escorregut.

Quan arrenqui el bull, 
hi afegim els cigrons.

Li donem una forma de pilota 
rodona i ho enfarinem. I ja es pot 

menjar
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Variacions:

En lloc de cigrons s’hi 
poden posar mongetes.

Es pot posar 
canyella en 

pols a la pilota.

Es poden afegir 
pinyons a la 

pilota.

L’escudella es pot fer 
amb macarrons o amb 

arròs i fideus.

Per Nadal, de vegades, els 
galets de l’escudella es 

farceixen amb carn.

A la sopa, s’hi 
poden afegir 

mandonguilles.

S’hi pot afegir 
un tros de sagí 

enfarinat, al brou.

A la sopa de 
fideus s’hi pot 

posar una fulla 
de col escaldada.

La sang i el fetge 
del pollastre es 
poden afegir a 

la sopa tallats a 
daus i fregits.

S’hi pot 
afegir oca.

Les crestes, pedrers, 
colls i potes també es 

poden fer bullir amb la 
resta de carn d’olla.
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