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Pròleg

Pròleg

Després de cercar durant anys un plat que representés la nostra zona, per 
donar a conèixer la nostra gastronomia i, de retruc, que ens ajudés a activar el 
turisme a la nostra comarca, va haver de ser un restaurador que va arribar per 
establir-se a la Ribera qui ens fes adonar que el nostre plat era la clotxa.

Aleshores ens vam posar a treballar, amb l’ajut de la Conselleria de Turis-
me del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i de l’Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria, i amb 29 restauradors de la comarca que van creure en el projecte.

Fa uns quants dies vaig tenir el plaer de conèixer M. Carme Queralt, l’au-
tora que ha estat l’encarregada de portar a terme un dels nostres anhels, recollir 
en un llibre la història de la clotxa i de la festa que celebrem des de ja fa 10 anys. 
Parlant amb ella i amb l’amic Albert Pujol, membre del Centre d’Estudis de la 
Ribera d’Ebre (CERE), vaig quedar sorprès del potencial que existia al voltant 
de la clotxa i ha estat un plaer acabar-ho de descobrir llegint l’esborrany del lli-
bre; un llibre en el qual, a més del CERE i Cossetània Edicions, ha col·laborat 
moltíssima gent, que l’autora recull en els agraïments.

No em podia imaginar que parlant de la clotxa es poguessin explorar tants 
conceptes. L’autora ha fet un treball de camp molt ampli, un recorregut a través 
de segles d’història que mostra la influència que els nostres avantpassats han 
tingut en la nostra alimentació. És molt interessant llegir, per exemple, sobre 
els diferents tipus de pa: les farines que s’utilitzaven, les formes de cocció i com 
a cada poble s’anomenaven de manera diferent.

Llegint el llibre vas adquirint coneixements sobre la vida que portaven els 
nostres avantpassats i sobre la seua alimentació, limitada als productes que 
tenien a mà, que no eren gaires en les temporades d’hivern. També ens parla 
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dels estudis mèdics que determinen les mancances que podien suposar aquests 
hàbits i limitacions, i del record de la clotxa tradicional que encara moltes 
persones guarden.

També ens parla de nutrició i de calories, greixos, hidrats de carboni, mine-
rals i vitamines. I veiem com els ingredients de la clotxa són la base de la dieta 
mediterrània. 

La segona part del llibre parla de totes les edicions de la Festa de la Clotxa 
que s’han celebrat a la Ribera d’Ebre. Enguany, si tot va bé, ja farem la desena, 
i això ha estat possible gràcies a l’interès que al moment oportú hi van posar 
el que era conseller de Turisme del Consell Comarcal, Òscar Bosch, amb Joan 
Launes i Olga Baiges, com a tècnics de Dinamització Econòmica i Turisme,  
i també l’amic i restaurador Antoni Garcia. També hem d’agrair la col·labora-
ció dels ajuntaments dels pobles que han anat acollint la celebració de la festa  
i dels que ho faran en un futur, així com la de totes les entitats de cada po-
ble, que són els qui porten a terme la feina de coure i servir la clotxa. I, per 
descomptat, tots els restaurants que participen en la festa i en la difusió de la 
clotxa.

En fi, no voldria fer-me pesat, ja que trobo que allò que és interessant de 
llegir és el llibre i no el pròleg, i a més, penso que us agradarà i us entusiasmarà 
com a mi, que em pensava conèixer el tema i m’ha sorprès molt.

Un agraïment també al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i al CERE, 
pel seu suport; a Albert Pujol, que ha estat l’ànima d’aquest projecte; a Jordi 
Ferré i Cossetània Edicions, per implicar-s’hi des del principi, i molt especial-
ment a M. Carme Queralt Tomás, pel seu gran treball.

Joan Ramon Casanova
Restaurant Fonda Barcelona de Móra la Nova
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Introducció

Introducció

La diversitat de paisatges que caracteritza les Terres de l’Ebre, des de les 
muntanyes fins a la costa i la mar Mediterrània, passant per l’horta, el secà, els 
rius i el delta de l’Ebre, es tradueix en una gran riquesa de productes que són 
la base de la cuina tradicional del territori. Una cuina que aprofita i combina 
una gran diversitat d’ingredients naturals i cultivats, i que elabora, en l’àmbit 
familiar, local o comarcal, grans productes, a partir d’ingredients molt bàsics. 

Entre els productes naturals destaquen les aus domèstiques i salvatges, els 
bolets, la caça, els caragols, el gel i la neu, les herbes aromàtiques i remeieres, el 
marisc, els mol·luscs i els crustacis, la mel, els peixos d’aigua dolça i els d’aigua 
salada, la regalèssia, el safrà, la sal… També hi destaca el bestiar, i entre els 
productes cultivats, la fruita dolça, els fruits secs, les hortalisses i les verdures. 
Alguns d’aquests productes, fins i tot, han estat reconeguts per l’administració 
estatal o local amb una denominació d’origen, una denominació de qualitat o 
una indicació geogràfica protegida: l’arròs, les clementines, el peix blau, l’oli 
d’oliva, el vi.

Es tracta d’una cuina antiquíssima, que es concreta moltes vegades en unes 
receptes úniques, singulars en el conjunt de Catalunya, que resumeixen la his-
tòria del territori i, al mateix temps, salvaguarden una part importantíssima 
del seu patrimoni etnològic, lingüístic i cultural. Entre aquestes receptes es 
troba, sens dubte, la clotxa, una senzilla menja de subsistència que en el seu 
farcit incorpora alguns dels elements més genuïnament mediterranis i ebrencs. 
Potser les receptes més conegudes fora de l’àmbit territorial de l’Ebre són les 
de la seua rebosteria, de tradició medieval andalusina, especialment els cócs i 
els pastissets o les casquetes.
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De la cuina ebrenca cal remarcar-ne també la diversitat d’estris i d’aïnes, i 
el gran nombre de fórmules i de procediments que ha utilitzat històricament: 
amanir, assecar, bullir, enfornar, ensucrar, escabetxar, escaldar, esqueixar, fregir, 
salar, solsir, torrar, xapar… i també la varietat lingüística, les paraules conser-
vades des de fa segles, que entorn de la cuina encara s’usen en la parla habitual 
de la gent (la variant dialectal del tortosí): abadejo (badejo a la Palma d’Ebre), 
albercoc, aladroc, arrop, bajoca, brossat, caldo, canyella trida, carxofa, catxel, 
clotxa, enciam, fesol, foguerill, frito, llanda, lleuta, maçana, manjoia, marsapà, 
moixarra, mostillo, mostra, panilló, panís, panoli, pitança, pitxó, primentó, raïl, 
salses fortes, sabatera, saligot, sénia, solsit, tomata, xapadillo… 

Tota la riquesa lingüística i cultural, de la qual aquestes paraules en són 
només una mostra, l’he volgut reflectir en aquest llibre. Sempre que m’ha estat 
possible, ho he fet reproduint les mateixes paraules de la gent i citant els frag-
ments literaris i documentals, siguin antics o actuals, tal i com han estat escrits 
pels seus autors o redactors. Unes i altres, d’una o altra manera, pertanyen al 
patrimoni etnològic i cultural del territori, del qual la clotxa i les altres receptes 
que he seleccionat també en formen part. Per evitar possibles confusions en 
algunes paraules, al final del llibre es troba un senzill vocabulari. Moltes de les 
veus i els autors que apareixen en el llibre avui ja no hi són, per llei de vida, 
però també n’hi ha altres de molt jóvens, que ajuden a entendre la clotxa com 
un patrimoni viu i canviant.

La cuina identifica col·lectivitats i territoris. En cada moment històric la 
cuina tradicional no és altra cosa que la suma de totes aquelles receptes que 
es van transmetent amb èxit, i els contextos que hi donen sentit. La cuina és 
cultura i la cuina tradicional és cultura i identitat. 

La clotxa defineix molt bé alguns dels trets populars que han estat l’expres-
sió de les formes de vida més antigues i tradicionals de l’ampli territori en el 
qual ha estat tradicional: els llaüters, la pagesia, els pescadors, les plegadores 
d’olives, els veremadors… La tradició de la clotxa és un bon resum d’aquestes 
formes de vida tradicionals. La podem relacionar, directament, amb la manera 
de parlar, de treballar, d’entendre la família, de celebrar les festes, de jugar, 
d’expressar la religiositat popular, d’explotar els recursos naturals, d’entendre 
la meteorologia… aspectes que són avui part del patrimoni etnològic de la 
Mediterrània. 

En l’aspecte culinari, a partir de la clotxa i de les diverses denominaci-
ons que rep, podem observar també com la transmissió oral (al forn, al defora 
o dins la mateixa família), generació rere generació, ha salvaguardat la cuina 
tradicional ebrenca, i l’ha fet arribar fins als nostres dies, plena de sentit, és a 
dir, com un fet quotidià o festiu que té encara un important paper en la nostra 
societat. Algunes de les receptes que cito i altres que reprodueixo les podem 
anar resseguint, segle rere segle, des del món antic o des de l’edat mitjana fins 
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a avui; altres són pròpies només d’una determinada població o d’una determi-
nada zona o comarca, mentre que la majoria —com la clotxa— són comunes 
a tot el territori. 

Sortosament, algunes de les formes de vida més precàries, de les que apa-
reixen en el llibre, no van sobreviure als canvis de costums i la millor qualitat 
de vida que la major part de la població del territori va anar aconseguint, espe-
cialment a partir de les dècades de 1950 i 1960. Contràriament, algunes de les 
tradicions que es van abandonar s’han hagut de recuperar de la memòria de la 
gent, perquè tenen encara un bon paper a la nostra societat; la cuina tradicional 
ebrenca, que bàsicament respon a l’anomenada dieta mediterrània, n’és un bon 
exemple. I també la clotxa, integrada per aliments bàsics d’aquesta dieta (pa, 
hortalisses, peix, carn i oli d’oliva) en unes proporcions que la fan altament 
beneficiosa per al nostre organisme. Quan pensem en els valors positius que cal 
preservar del nostre patrimoni, és a dir, del llegat popular dels nostres avant-
passats, sens dubte, hem de pensar també en salvaguardar la clotxa, una de les 
moltes receptes beneficioses de la cuina popular i tradicional catalana.

Al mateix temps, però, l’esperit innovador i la saviesa de molts cuiners i 
cuineres del territori, alguns professionals i altres particulars anònims, han 
creat actualment sorprenents adaptacions d’aquesta cuina tradicional ebrenca, 
perquè la cuina tradicional és, com tot patrimoni popular, una herència viva, 
que cada generació adapta als aliments, els estris, les tècniques i el temps a la 
cuina dels quals disposa, relacionats també —com és evident— amb la situació 
social i econòmica de cadascú.

La clotxa és, novament, una recepta tradicional que exemplifica molt bé 
aquest altre aspecte de la cuina tradicional, aquell que té a veure amb la tradició 
i amb l’esperit innovador, festiu i creatiu, en aquest cas de la gent de les Ter-
res de l’Ebre, capaç de generar noves festes col·lectives —gastronòmiques—  
i noves receptes individuals, entorn de la tradició culinària pròpia i de la riquesa 
patrimonial comuna. Unes i altres, sens dubte, projecten la nostra cuina tradi-
cional cap al futur, dins i fora del territori. 

La imaginació i el talent d’alguns dels tècnics i dels dinamitzadors locals 
han creat i organitzat també un bon nombre de noves festes, fires i jornades 
que actualment prestigien i difonen la cuina tradicional ebrenca, encara més. 
Les festes protagonitzades per la clotxa són prou nombroses, com ho és també 
el nombre dels seus molts seguidors i visitants; algunes festes de la clotxa se 
celebren fa més d’una trentena d’anys. Entre aquestes festes clotxeres destaco, 
pel seu caràcter territorial, la Festa de la Clotxa, organitzada principalment pel 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria 
de la Ribera d’Ebre, una festa que fins i tot ha generat un manifest de la clotxa. 

Les festes protagonitzades per la clotxa ens permeten assaborir una menja 
mil·lenària, avui excepcional. Menjar una clotxa és gaudir d’una experiència 
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singular: cal elaborar-la amb les pròpies mans i degustar-la després, tal i com 
es feia antigament, en colla, enmig, però, avui d’un ambient festiu, ben diferent 
del dur context de treball en el qual la clotxa tenia ans el seu paper. Si pensem, 
mentre la degustem, en la llarga història dels seus ingredients (el pa, la sardina 
de casco, la tomata, el primentó, la botifarra, la cansalada, la ceba i els alls), i 
en les formes de vida que l’han conduit fins avui, estarem també assaborint una 
part important de la identitat d’un territori prou extens.

La clotxa, per si mateixa, delimita un espai geogràfic i un marc territorial 
bàsics, que segons la meva recerca, encabeix les comarques del Baix Ebre, el 
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, però també les zones confrontants, 
l’Alt Maestrat, el Baix Camp, el Baix Cinca, el Baix Maestrat, la Franja, el Ma-
tarranya i el Priorat, i que m’he permès anomenar àrea clotxera. Aquest territori 
permet establir, si més no sumàriament, el context històric i cultural més prò-
xim i immediat de la clotxa, perquè el seu sentit històric, antropològic i cultural 
més ampli cal cercar-lo i entendre’l en el marc de la cuina mediterrània. 

En resum, la clotxa ens parla de la vida quotidiana de la gent; ens explica la 
seua història, la seua forma de viure, els seus paisatges i territori, i com entenem 
en cada moment el futur individual, familiar i col·lectiu. 
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Per què li diem clotxa, a la clotxa?

Cap. 1. Per què li diem 
clotxa, a la clotxa?

De primer antuvi, la clotxa avui, a les Terres de l’Ebre i les seues zones 
confrontants, només és un plat antic, tradicional i mediterrani. Els seus ingre-
dients, especialment el pa de farina de cereal i l’oli d’oliva, fa segles que formen 
part de la cuina popular més típica de la Mediterrània, aquella que li ha donat 
un caràcter singular (en el conjunt de les cuines del món) i fama universal. 

Actualment, la clotxa ha deixat de ser un plat de subsistència, amb el qual 
s’alimentava una bona part de la població, i, en general, la consumim en ocasió 
d’una celebració especial, sigui una trobada d’amics o de familiars, sigui una 
diada religiosa o una festa col·lectiva. Aquest caràcter excepcional és el que avui 
en dia afegeix al·licient al fet gastronòmic clotxer. 

Antigament, la clotxa era també una menja, però, de cada dia, que es prepa-
rava a l’hivern, al camp, a casa o al mas. Els pagesos, per exemple, la cuinaven 
quan anaven a treballar al camp, a les brases de la foguera que encenien per 
cuinar i escalfar-se. Per elaborar la clotxa tallaven pel mig un pa de pagès, li 
buidaven la molla a una de les dues meitats del pa i l’omplien amb diversos 
ingredients, fets a la brasa o escalivats. Abans de tornar la molla al seu lloc, 
amanien el farcit amb un bon raig d’oli d’oliva, fins que el pa quedava ben im-
pregnat. Un cop ben tapada, la clotxa es menjava, tal com es fa avui, a mos redó, 
aguantant-la només amb les mans. Fer a la brasa deu ser una de les tècniques 
culinàries més antigues de la història; aquesta expressió vol dir cuinar a un foc 
de llenya, quan a aquest només li queden les brases, que han de ser prou baixes 
com per rostir-hi els aliments sense cremar-los. 
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Més enllà, però, de referir-se a aquesta menja tradicional, la paraula clot-
xa tenia abans alguns altres significats, també relacionats amb espais còncaus, 
més o menys arrodonits, dins els quals hi havia o s’hi podia posar alguna cosa. 
D’aquí que arreu del territori de parla catalana la paraula clotxa fos sinònim de 
closca i tingués relació amb coses tan diverses com els animals, la caça, la llar 
de foc, el joc infantil, el menjar i els núvols de pluja. 

Sens dubte, es tracta d’una paraula molt antiga. El Diccionari de la llengua 
catalana, editat per Enciclopèdia Catalana, assenyala que possiblement el ter-
me clotxa prové de la base preromana indoeuropea *klott//ka o kloptika, deriva-
da de *klopton, que per etimologia vol dir clot o clotet; i un clot és el que se li fa 
a la clotxa de pa per farcir-la amb diversos aliments. També explica que clotxa 
és una paraula mossàrab, és a dir, que procedeix de la llengua que parlaven els 
mossàrabs, els cristians que van mantenir la seua religió durant la dominació 
islàmica medieval. Clotxa, una paraula que a les Terres de l’Ebre i el País Va-
lencià es va conservar dins el català, i que ha arribat fins a avui.

D’entrada cal distingir les paraules clotxa i cloxina (que és com s’anomena 
a Ascó la clotxa) de la paraula clòtxina. A les Terres de l’Ebre i el País Valencià, 
una clòtxina no és més que una petxina grossa, i també el nom d’una varietat 
valenciana del mol·lusc que a les Terres de l’Ebre coneixem per musclo. Encara 
avui emprem la paraula clòtxina per designar diverses famílies de mol·luscs de 
la costa mediterrània, que són ben comestibles, tot i que en general quan diem 
clòtxina ens referim a una petxina grossa. Una antiga jota popular ebrenca l’es-
mentava així, per descriure la «bellesa» física d’una dona jove, de forma prou 
cruel:

Tens lo nasset de mussol
i’ls ulls de clòtxina vera, 
tens la finor dels escats
i’l garbo d’una granera. 

Escats era el nom que es donava a la pell assecada de la mussola, un peix del 
gènere tauró, abundant a les costes de l’Ebre, que els cullerers i els fustes feien 
servir per polir la fusta, abans de la invenció del paper de vidre i, més tard, de 
la tela esmeril. 

Clotxa sí que era sinònim de closca, indistintament que es tractés de la 
closca d’un cargol o de la d’una tortuga; dos animals molt relacionats amb 
la cuina tradicional catalana. La tortuga de mar era una menja preuada a les 
taules benestants i també a les més humils dels pescadors i els mariners. Es 
preparava a la cassola, escloscada, dessagnada i feta porcions, amb un sofregit 
de ceba, complementat amb farina, pinyons, safrà i rovells d’ou. De caragols 
de terra, de la boqueta roja, cristians, jueus, pedrenyers i vaquetes, encara en 
mengem avui en dia, solsits o fets a la brasa.
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Cap. 2. La dieta pagesa 
tradicional 

La clotxa aportava sempre a la dieta de la pagesia, els artesans i els obrers 
industrials, és a dir, als estaments més populars de la societat ebrenca, alguns 
dels nutrients que la resta de la seua dieta diària no sempre els proporcionava, 
fossin quins fossin els seus ingredients: una sardina de casco, un tros de llonga-
nissa, un tall de cansalada, una botifarra o baldana de ceba i diverses hortalisses.

El segle xix, anomenat el segle del Progrés, va portar molts canvis socials i 
econòmics al territori, on els nous descobriments tècnics, uns grans i altres pe-
tits (el ferrocarril, la màquina de cosir, el cinema, la cuina econòmica…), i so-
bretot l’impuls que va representar l’energia a vapor, van revolucionar les formes 
de treball i, finalment, la vida quotidiana de la gent. La maquinària industrial, 
especialment a Amposta i Tortosa, on les fàbriques i els molins agroalimentaris 
més moderns van proliferar a partir del 1830, i a Flix, on el 1898 es va fundar 
l’Electroquímica de Flix amb capital alemany, i les grans infraestructures hi-
dràuliques que s’hi van realitzar, van canviar per sempre, si bé que a poc a poc, 
molts aspectes de la vida quotidiana a les Terres de l’Ebre.

Al segle xix, però, la dieta de la major part de la població continuava ba-
sant-se en el pa, el vi (de vegades complementat amb la ingesta d’aiguardent), 
els vegetals (sobretot cereals, llegums, patates i verdures), la carn i el peix i 
salats, la mel, la llet i l’oli d’oliva. Només durant la temporada de caça, pesca o 
recol·lecció aquests aliments es complementaven amb altres productes frescos, 
proporcionats per la natura: a més a més de carn de diversos animals i peixos, 
es menjaven bolets (fregits, guisats), cargols (a la cassola o a la brasa), espàrrecs 
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de marge (fregits amb all tendre, per després fer una truita), fonoll (fregit amb 
cansalada viada), xicòria (en amanida), etc.

Un dels esmorzars més típicament tradicionals al Baix Ebre i el Montsià, 
un plat de sardina, tomata i cansalada, exemplifica bé aquest tipus de dieta, 
basada principalment en la ingesta d’aliments assecats. A Ulldecona Vicent 
Guimerà, propietari i cuiner del restaurant Antic Molí d’Ulldecona, la tercera 
generació d’una saga de bons cuiners, molt coneixedors de la cuina tradicio-
nal de la comarca, va recollir aquesta recepta de la memòria oral d’algunes de 
les veïnes de més edat de la població, i la va publicar el 2003 en el seu llibre  
Lo rebost del meu poble.6 (Vegeu-ne la recepta a la pàg. 32.)

A la Terra Alta, també mossèn Josep Alanyà, a qui he citat al comença-
ment del llibre, ha estudiat les formes de vida medievals a les Terres de l’Ebre, 
a través de molta de la documentació antiga que es conserva als arxius que té 
al seu càrrec, l’Arxiu de la Catedral de Tortosa i l’Arxiu Històric Diocesà del 
Bisbat de Tortosa; i, sortosament, també s’ha interessat pel seu passat popular 
més recent. En el seu llibre Etnografia de la Terra Alta, Mn. Alanyà, basant-se 
en els seus records i també en les explicacions de la gent gran de la comarca, 
el 2003 va resumir molt bé la dieta pagesa terraltina, que es pot aplicar a tot el 
territori:7

L’alimentació del pagès a l’hivern: 
Abans de marxar al camp menja pa torrat, olives, trago de vi, pa amb cansa-

lada o amb magre. O altres aliments per l’estil.
En arribar al camp, a l’hora d’esmorzar encén foc i menja cansalada a l’ast o 

una arengada amb una cabeça d’alls escalivada, acompanyada de pa i vi.
Al migdia, per dinar, un plat de fesols tous amanits amb all, cansalada fre-

gida o bé una arengada cuita a les brases, posada al damunt.
Retornat a casa, la mestressa li fa per sopar col amb patata i fesols, bullit, 

com a verdura, enciam, olives amanides, pa i vi, postres de fruita, si n’hi ha, o pa 
de figues o figues amb ametlles.

Durant el temps de dia més llarg també hi ha berenar. Al temps de la pri-
mavera i estiu, amanides de ceba, tomàquets, olives i sorra de tonyina, això és, 
tonyina amb salmorra.

En temps quaresmal, ous, llet, formatge, bacallà, arengada o sardina i qual-
sevulla altra classe de peix, abans en salaó o en salsa.
L’alimentació del pagès a l’estiu:

Abans de marxar al camp acostuma a menjar una llesqueta de pa amb copa 
de vi o «trago» al porró, o copa d’aiguardent o anís.

Una escalivada o una amanida fresca amb una arengada cuita al caliu, pa i 
vi, per esmorzar, al camp.

Per dinar olla barrejada amb cansalada.
A mitja tarda, cap a les quatre o les cinc, amanida d’olives, tomàquet, ceba, 

etc. amb bacallà o bé magre per berenar.
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Sardina, tomaca i cansalada

Ingredients

1 sardina salada
2 tomaques de penjar
1 tall de cansalada viada
oli de casa
sal

Elaboració

Este era un plat típic d’esmorzar. Es preparaven unes bones brases i al 
damunt es posaven a rostir la sardina, la cansalada i les tomaquetes de pen-
jar. Un cop rostit se netejaven les brases de la sardina, de la cansalada, de la 
tomaca i, per últim, se pelaven les tomaques de penjar. 

Notes

Recepta recollida per Vicent Guimerà, propietari i cuiner del restaurant 
Antic Molí d’Ulldecona, en el llibre Lo rebost del meu poble (2003).
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Cap. 3. La clotxa 
tradicional dels pagesos

Com he assenyalat en la introducció, la clotxa és un plat extraordinari, per 
les seues qualitats, i perquè ja no és habitual. Majoritàriament és una menja 
festiva, que es cuina en temps d’oci i de festa. Antigament, però, una clotxa era 
l’esmorzar, el berenar o el dinar que es preparava una bona part de la població, 
arreu de les actuals comarques de l’Alt Maestrat, el Baix Camp, el Baix Cinca, 
el Baix Ebre, el Baix Maestrat, la Franja, el Matarranya, el Montsià, el Priorat, 
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

De clotxes en menjaven els pagesos i els jornalers (és a dir, les famílies sense 
terra) abans de sortir de casa per anar al defora, una expressió que fa referència 
al defora, és a dir, a les terres de cultiu, generalment petites o mitjanes propi-
etats, i més de secà que de regadiu, que caracteritzen aquestes comarques, o 
quan feinejaven al camp. També se les preparaven els llaüters en ruta per l’Ebre, 
els pastors quan sortien a pasturar els seus ramats, d’ovelles i cabres blanques, 
i els hòmens d’ofici itinerant, que les menjaven quan viatjaven a peu, a cavall o 
amb carro, per vendre els seus productes manufacturats. 

Entre aquests darrers menestrals i artesans es trobaven, per exemple, els 
productors de vins i aiguardents del Priorat, que passaven per la Ribera d’Ebre 
quan anaven de camí cap a les terres de Lleida per vendre les seues begudes 
alcohòliques, sobretot vi i aiguardent, antigament molt consumits, tant a les 
tavernes com al camp i a les cases particulars. A la comarca encara queda me-
mòria d’aquesta antiga tradició clotxera de la gent del Priorat. El 2008, Teresa 
Castelló i Anna Figueras, l’una antropòloga i l’altra historiadora, veïnes de la 
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Torre de l’Espanyol i de Reus, respectivament, la van poder recollir mentre 
estudiaven els vins, els licors i els aiguardents tradicionals produïts abans a les 
comarques del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Així la va recordar un 
veí de Vinebre, nascut el 1947:12

Portaven vimblanc i aiguardent. Anaven cap dalt al nord fins a Esterri d’Àneu. 
Però no només allí, a tots los pobles que anaven trobant ja tenien clients. Nor-
malment lo vimblanc lo compraven los capellans i l’aiguardent per les tavernes. 
Ho portaven en bots i ells a peu. I passaven lo dia amb una sardina i una clotxa 
de pa.

La memòria popular de la tradició de la clotxa l’hem pogut documentar 
també altres estudiosos, provinents de diverses disciplines i amb diferents ob-
jectius, tant dins com fora de la Ribera d’Ebre. Jordi Ferrús, asconenc, doctor 
en antropologia social i professor universitari, l’ha estudiat en relació amb les 
formes de vida tradicionals d’Ascó, en el seu treball «Quan s’anava al defora. 
Les feines del camp a l’Ascó d’abans»:13

Els pagesos i les pageses matinaven sempre. Era encara de nit quan ja l’home 
era al carrer, havent esmorzat un got de llet, guarnint l’animal lligat a l’arnella 
de la paret o al forat de la pedra de la porta, mentre la dona preparava el cistell 
del menjar, posant-hi l’oli dins una botella de vidre o dins una figueta, tapada 
amb un tap de suro i lligada al mateix cistell per que no es tombés; la sal dins 
d’una canya també amb tap de suro; el gavinet, lo tall, els ingredients del recapte 
—pataques, fideus o arròs, bacallà o abadejo, alls, bledes o cols—; els ingre-
dients de l’amanida o per fer l’escalivada si era el temps: tomates, primentons, 
aubergínies, cebes, alls i sardines de casco… No hi poden faltar les aulives —en 
sosa, trencades o maurades. 

Mentre la dona fa això, l’home arregla la sàrria o el carro, on col·loca, segons 
la feina a fer i si al tros no en té: l’aladre, l’aixat, la corda, la destral, el xurrac, 
la borrassa, l’escala, el cabàs, els sacs. Dins la civadera, que no es podia oblidar, 
portava gra per l’animal i el pa per fer la clotxa. No faltava el carretell de vi, que 
omplia l’home mateix de la bota del racó.

Un cop arribaven al defora […] Si al tros hi havia mas o cabana, el dinar es feia 
a l’interior, on també es menjava. Quan no hi havia res, el foc es feia a recer del 
vent, a l’ombra si era a l’estiu i al sol si era a l’hivern. Per menjar, el pagès i la 
pagesa necessitaven ben poca cosa: un plat o pitança i una cullera per al recapte, 
l’amanida se servia en una plàtera d’on menjava tothom amb els dits, com tam-
bé es menjava el tall, ajudant-se amb el pa i el ganivet. Es bevia a galet tant del 
pitxell com del carretell.

El carretell és un objecte antic, encara avui en ús, que fabricaven els boters. 
És una mena de barrilet de fusta de secció ovalada i d’un o dos litres de capa-
citat, que a la part superior duu una ansa i un gal. Generalment, servia com ara 
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