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Introducció
Al principi del segle passat, Barcelona va experimentar un canvi radical en 

la seva cultura gastronòmica, principalment entre la mitjana i alta burgesia. Les 
modes canviaven igual que els costums; així, de sobte, una dèria desmesurada 
per afrancesar-ho tot es va imposar entre els personatges importants, els intel-
lectuals i la gent de classe alta, que veien necessitat de destacar en una socie-
tat plena de canvis constants. Pertot arreu varen proliferar els restaurants, que 
imposaven una nova moda en el menjar i un comportament social més refinat 
entre la clientela.

Quan s’anava a sopar a aquests llocs, si es volia estar al dia era obligat parlar 
del Liceu, així com lluir vestits a la moda i aparentar un cert luxe. Llavors men-
jar bé ja no volia dir atipar-se fins a no poder més, menjar bé volia dir menjar 
uns àpats diferents amb pretensiosos noms afrancesats on el llard i l’oli d’oliva 
foren substituïts per cremes i beixamels. I per beure, xampany francès, és clar!

Un d’aquests restaurants de Barcelona que gaudia certa fama era el Grand 
Restaurant de France, conegut com a Justin, establert a la plaça Reial, número 
12. Una guia del 1918 ens mostra que en aquest restaurant, un dinar costava 
quatre pessetes, i un sopar, cinc. D’aquí ve la famosa frase ponderativa de “so-
pars de duro”.

Però, a part dels restaurants, també hi havia les fondes, cases de menjar més 
modestes però no de menys qualitat, i, el més important, continuaven elabo-
rant els plats conservant les maneres de la cuina tradicional. Les fondes tenien 
una clientela molt diversa: viatgers de pas, clients ocasionals i altres que eren 
habituals durant tot l’any. Una bona part d’aquesta clientela habitual era la gent 
de classe treballadora, que acudia a les fondes quan volia celebrar un àpat festiu 
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més suculent que el dels dies feiners. Es deia que una fonda tenia fama de “fer-
ho bé” quan després de l’àpat tothom quedava ben tip. I és que la clientela de 
les fondes en certa manera era molt exigent en aquest aspecte i sabia escollir bé 
el lloc on anar a fer l’àpat.

El menjar de la fonda, en general, acostumava a ser ben abundós i ben con-
dimentat. Normalment, se servien dos plats ben complets i postres, a un preu 
assequible a la butxaca del client, i, en aquest cas, sí que es valorava la qualitat 
i la quantitat de menjar que servien. Es tractava d’una cuina casolana ben ela-
borada i condimentada, amb un gran assortit de plats que incloïa tota l’extensa 
varietat de productes de temporada que es podien trobar al mercat. Sovint, 
quan feien sopa o escudella, deixaven l’olla damunt la taula perquè així pogués 
repetir qui es quedés amb gana. En aquell temps, era típic escoltar frases com, 
per exemple, “si no t’agrada el menjar, te’n vas a la fonda”, o “he menjat tan bé 
com a la fonda”, expressions que qualificaven la fonda com un lloc on se servia 
bon menjar.

Però a part d’un lloc on se servia menjar, la fonda era una parada obligada 
del viatger famèlic, era un centre de trobada dels comerciants on moltes ve-
gades al seus menjadors es tancaven tractes importants, sempre acompanyats 
d’un bon plat de peus de porc o d’un guisat de vedella amb bolets, tot regat amb 
un bon vi negre. Les seves sales eren convertides en despatxos improvisats on 
els notaris aixecaven actes i els metges hi escrivien receptes.

La majoria de les fondes oferien durant tot l’any un ampli ventall de plats 
ben variats, entre el quals n’hi havia alguns de destacats per als dies festius, 
altres de pensats per als dies d’abstinència de Quaresma com cigrons amb ba-
callà, panses i ou dur, i altres que aprofitaven la cuina de mercat, oferint uns 
plats amb ingredients propis del temps; vedella amb pèsols, estofat de carn amb 
bolets o llom amb carxofes n’eren alguns exemples. També hi havia els plats 
que tenien destinat un dia a la setmana, com l’arròs a la cassola que s’acostu-
mava a fer els dijous (encara trobem vigent aquest costum en alguns indrets de 
Catalunya), l’estofat dels dissabtes o els canelons del diumenge, per exemple.

La veritat és que aquest tipus de cuina no era gens pretensiosa, sinó més 
aviat eren àpats senzills però saborosos al tast. Malgrat que es consideri aquesta 
una forma de cuina senzilla, no estava exempta de laboriositat. La constituïen 
plats ben suculents com estofat de carn amb patates, guisats de capipota, ba-
callà amb samfaina, sardina, galtes de porc, fetge amb ceba, etc. De primer, un 
plat de verdures, patata i mongeta, bròquil o ous al plat. El que es pretenia era 
elaborar uns plats econòmics, senzills i alhora exquisits al paladar. El diumenge 
era el dia que es feia un àpat més destacat i festiu, que consistia en els típics 
canelons, rostit de pollastre de pagès, sípia amb pèsols, vedella amb bolets, 
conill a la brasa amb allioli, macarrons a la cassola i, si era hivern, escudella i 
carn d’olla.
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Potser el secret de l’èxit d’aquesta forma de cuinar radicava en la persona de 
la cuinera, generalment una dona de certa edat que es passava el dia traginant 
entre els fogons, i que sabia de memòria totes les fórmules que es podien elabo-
rar en cassoles de fang. Aquest llegat de saviesa s’ha anat transmetent a través 
de generacions, ha estat una tasca silenciosa i humil que no s’ha vist reflectida 
fins ara com es mereix en lletra escrita.

El cas és que els temps han canviat i en els darrers anys algunes fondes 
s’han adaptat a les exigències sociològiques de la gastronomia actual. Això vol 
dir que uns quants d’aquests establiments han preferit orientar la seva oferta 
gastronòmica a plats més refinats de la cuina d’avui dia. Però no per això voldrà 
dir que s’hagin perdut les formes de cuinar. En general, la cuina de les fondes 
de Catalunya continua essent una cuina casolana plena de sabors i de tradici-
ons, on afortunadament encara no tenen cabuda els aspectes atrevits de la cuina 
imaginativa que tant es vol imposar.

Així doncs, aquesta serà la cuina que tractarem en aquest llibre, receptes 
de cuina tradicional, que he recuperat de diverses fondes de les contrades 
catalanes.

Sense voler evocar un passat que alguns consideren millor gastronòmica-
ment parlant, cal fer un petit esment d’allò que mai no s’ha d’oblidar. No po-
dem permetre que es perdi ni que s’oblidi aquest saber humil i senzill que gira 
a l’entorn de la preparació dels aliments i que els llibres no han recollit.

Mantenir avui dia aquesta disciplina en la forma de cuinar no és fàcil. Per 
aquest motiu, desitjo que aquest llibre que amb tanta il·lusió he escrit represen-
ti una senzilla contribució a la divulgació de la cuina que oferien antigament 
les fondes de Catalunya, alhora que faig el meu modest homenatge a totes les 
cuineres i cuiners que amb la seva dedicació l’han fet possible.

Introducció
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La cuina de les fondes
a través de les estacions

La cuina catalana, mediterrània per excel·lència, es basa en el consum 
de productes naturals i de temporada. I no es limita solament a un recull 
d’unes quantes receptes culinàries, sinó que té una gran diversitat de variades 
i encertades combinacions, on trobem que un mateix àpat amb els mateixos 
ingredients pot ser cuinat de diverses maneres.

La cuina de les fondes de Catalunya ha estat sempre al llarg del temps un 
exemple clar i representatiu de la cuina tradicional catalana, amb plats molt 
antics, molt tradicionals i agradables al paladar, sovint d’elaboració simple 
però acurada.

L’arribada de cada estació de l’any influïa i condicionava directament la cui-
na de les fondes en la forma de preparar els aliments, que depenia directament 
dels productes frescos naturals que es podien trobar al mercat.

La veritat, però, és que actualment al mercat cada vegada s’hi pot trobar 
més diversitat de fruites, hortalisses i altres productes que hi són presents du-
rant tot l’any, amb la qual cosa podem consumir tota classe de bolets a l’estiu o 
unes faves a la catalana al mes de desembre, per exemple.

Això és possible gràcies als grans hivernacles i a altres centres de producció 
d’aquests productes, on, partint de temperatures i humitats controlades, fan 
que sigui possible aquesta obtenció. Uns altres factors que ho fa possible són 
el lliure mercat mundial i l’alta tecnologia, que fan que els productes frescos 
importats d’altres països arribin al nostres mercats només en qüestió de pocs 
dies, i alguns només en qüestió d’hores.

També trobem que una gran quantitat de fruits exòtics procedents de països 
tropicals acostumen a competir amb els fruits tradicionals, cosa que fins no fa 
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gaires anys era totalment impensable. I no solament la fruita arriba als nostres 
mercats, sinó que actualment carns més inusuals com la d’estruç, de cérvol, de 
senglar o d’isard són venudes i consumides entre les de vedella, de pollastre o 
de porc.

Només a tall d’exemple farem una significativa comparació de la cuina de 
les estacions, destacant els productes més importants que es podien trobar al 
mercat aproximadament a la primera meitat del segle passat.

La cuina de primavera
Amb l’arribada de la primavera, quan les temperatures se suavitzen, el mer-

cat s’omple d’olors i de colors, les fruites i verdures de temporada anuncien que 
s’acosta el bon temps i que alguns canvis s’observaran en el menú de les fondes.

Passat Sant Josep, tot just quan l’hivern ens ha deixat, sorgiran les delicades 
múrgoles o rabassoles i pels voltants de Sant Jordi apareixeran els tan preuats 
moixernons, ambdós uns bolets exclusius de primavera que tant guisats amb 
carn com fets amb truita o senzillament saltats amb julivert i alls tendres són 
realment exquisits.

Les amanides verdes d’enciam o escarola acompanyaran els primers plats, 
apareixeran les faves a la catalana, els pèsols ofegats, les carns guisades amb 
pèsols i les exquisides truites d’espàrrecs tendres.

Quant a les postres, les maduixes primerenques seran les protagonistes; 
després, peres, préssecs i la resta de fruita del temps faran competència als 
flams, la fruita seca, la crema catalana i els recuits.

Cal dir, però, que durant el temps que dura l’estació primaveral, hi ha un 
esdeveniment que marca una pauta important dins l’aspecte gastronòmic. Ens 
referim a la Setmana Santa. Durant la Quaresma, en arribar Divendres Sant, 
en algunes llars, i seguint la tradició, a l’hora de l’àpat no es fa consum de carn. 
D’aquesta manera, la carn és substituïda pel peix, la verdura, els ous i els lle-
gums. Així doncs, durant aquests dies sorgien a les fondes uns àpats que tradi-
cionalment avui dia encara són presents a Catalunya per aquesta època de l’any 
com, per exemple, el bacallà amb cigrons, panses i ou dur, el bacallà “iaia Pepe-
ta”, els bunyols i crispells de bacallà, els fideus amb cloïsses, entre d’altres.

Els tradicionals bunyols dolços de Quaresma que s’elaboraven artesanal-
ment no podien faltar mai a taula. Eren les postres típiques d’aquesta època 
de l’any, que generalment sempre s’acompanyaven d’un bon moscatell o d’un 
vi ranci.

La cuina de l’estiu
Quan apareixen les primeres calors de l’estiu, conviden a una cuina lleugera 

i refrescant on especialment tenen preferència les amanides més variades. És 
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època en què al mercat s’hi pot trobar una gran diversitat de productes del 
temps i, una vegada combinats i elaborats en els plats, podem obtenir saboroses 
i encertades combinacions de preparació molt fàcil.

El seitó, que a l’estiu és quan és més gros i més gras, ben enfarinat i fregit, 
acompanyat d’una bona amanida verda, és un àpat que ve molt de gust. Les 
amanides i sopes fredes, les truites de carbassó, així com el pebrot escalivat 
amb anxoves o les sardines escabetxades substituiran temporalment les sopes 
i brous calents.

D’altra banda, l’esqueixada de bacallà, el peix de temporada fregit o en su-
quet i els entremesos mixtos amb embotits i ou dur seran els protagonistes en 
els primers plats que se serviran generalment a la majoria de fondes del litoral 
català.

Encara que, malgrat tot, hi ha excepcions: la sopa calenta de brou d’aviram 
amb pasta petita es continuarà cuinant, en menor quantitat, és clar, ja que sem-
pre hi ha qui s’agrada de consumir-la durant tot l’any.

La paella d’arròs acompanyada d’una bona amanida verda d’escarola o 
d’enciam, ceba tendra, tomàquet, raves i olives serà el plat incondicional del 
menú dels diumenges d’estiu a moltes de les fondes del litoral català.

La fruita fresca que ja es troba al mercat en totes les varietats serà les postres 
d’estiu per excel·lència: préssecs, figues, síndria, meló, albercocs, etc.

La cuina de tardor
Amb l’arribada de la tardor, la cuina de les fondes experimenta una can-

vi important. A la taula hi comencen a aparèixer plats més treballats resultat 
d’utilitzar els productes que porta la nova temporada. Les escalivades, les sopes 
i els brous calents tornen a fer acte de presència en els entrants. L’albergínia 
és ben rebuda tant en els estofats com feta farcida al forn, sola arrebossada o 
acompanyant un plat d’escalivada calenta.

Les castanyes, menjar tradicional de la diada de Tots Sants, en aquest cas 
seran servides acompanyant un bon filet de bou o un guisat de conill. Les carns 
de caça també faran la seva aparició, la perdiu amb farcellets de col, la llebre 
estofada, el conill de bosc guisat, però d’entre tots, a les fondes de muntanya, 
l’estofat de senglar i el civet d’isard seran els plats forts de la taula.

Però cal dir que en aquesta època de l’any el ventall de plats que ofe-
reix la cuina de la tardor és molt superior respecte a les altres estacions. Els 
ingredients naturals que aporta la nova estació faran omplir els plats amb 
noves textures i colors, sobretot amb la presència dels bolets, que seran els 
grans protagonistes de la temporada. Així, els rovellons i les lleteroles seran 
l’acompanyament ideal per a unes mongetes amb carn a la brasa; el rossinyols, 
les llenegues i els carlets seran indispensables per acompanyar un guisat amb 
carn; el fredolic, amb el seu gust particular, serà el responsable de donar el 
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sabor característic a la tradicional sopa de fredolics i a l’estofat de mongetes 
amb orella i tripa de porc.

Les postres de músic —panses, nous, ametlles, avellanes i figues seques— 
acompanyades d’un bon moscatell seran les postres predilectes de la cuina de 
la tardor.

La cuina de l’hivern
Amb l’arribada del fred, la cuina d’hivern s’esdevé una cuina grisa i melan-

giosa, hom té ganes de romandre a prop del foc i només apeteixen plats ben 
calents. És una cuina de compartir, d’estar assegut a taula en companyia de la 
família i d’assaborir sense presses els àpats cuinats. Es pot dir que són pocs els 
elements gastronòmics que aporta aquesta nova estació de l’any, per la qual 
cosa a l’hora de cuinar segons quins àpats és qüestió de recórrer a les conserves 
i confits que s’han fet durant els mesos anteriors.

De totes maneres, l’hivern ens aporta les exquisides carxofes, amb un gran 
ventall de possibilitats a la cuina. Les carxofes eren cuinades acompanyant un 
guisat de conill, en un estofat de carn i patata, soles com a acompanyament o 
fetes amb truita.

La cuina de l’hivern és una cuina d’elaboració més entretinguda on tenen 
preferència les sopes calentes, els brous, els estofats i els àpats més condimen-
tats.

Els peus de porc guisats amb cargols o acompanyats amb naps negres de 
la Cerdanya, els rostits, els estofats de tota mena, el guisats amb bolets, per 
exemple, encara que per a molts l’àpat predilecte de l’hivern serà l’escudella 
amb carn d’olla.

Quan arriba Nadal, a part de la importància de la seva festivitat religiosa, 
s’esdevindrà també un fet gastronòmic important. Cuinar la tradicional escu-
della de Nadal amb la seva carn d’olla, el rostit, els canelons de Sant Esteve, 
àpats que pràcticament es fan una vegada l’any i que hom procurarà que en la 
seva esmerada elaboració no hi falti res.

La mel i mató, el flam i el recuit són algunes de les postres més escollides 
per aquesta estació de l’any.

A les acaballes de l’hivern, arribarà de nou Sant Josep, data assenyalada per 
elaborar la tradicional crema cremada catalana i que posarà fi a una estació de 
fred, marcada per una gastronomia carregada de sabors i d’emotivitat.



Les salses
i els brous base
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Les salses ajuden a millorar el sabor d’alguns plats i sense elles alguns 
àpats resultarien insípids. Un plat de verdura o de peix bullit, tan avor-
rit i poc apetitós, pot canviar totalment en afegir-hi una salsa maionesa 
o una salsa rosa, per exemple. Però s’ha d’anar molt amb compte a l’hora 
d’utilitzar-les, ja que no totes són aptes per acompanyar tots els plats.

Hi ha salses suaus i altres de més fortes. Les suaus són l’acompanyament 
ideal de plats als quals no ha de dissimular ni emmascarar el sabor original, 
sinó que han de donar-hi el toc especial perquè faci el plat més gustós. Les 
salses més fortes complementen una gran quantitat de plats tant de peix 
com de carn, elaborades amb ingredients més forts.

Una bona salsa no solament complementa un guisat, sinó que n’augmenta 
el valor nutritiu. La majoria de salses diferents que s’utilitzen a la cuina de-
riven d’unes quantes fórmules bàsiques, amb el resultat que amb una ma-
teixa fórmula en podem fer d’altres. També hi ha salses que s’han de servir 
calentes i altres de fredes.

Les salses
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Allioli

Ingredients

Preparació

Per fer un bon allioli, s’ha de començar per agafar els alls, pelar-los i pi-
car-los fins convertir-los en una pasta fina. Una vegada arribat aquest punt, 
els entesos diuen que hom s’ha d’asseure en una cadira posant el morter 
entre les cames per tal que no es mogui. Llavors, amb un setrill que no ragi 
gaire, és qüestió d’anar abocant oli amb molta precaució pel broc del morter 
i sense deixar de remenar. Si ho feu així, al cap d’una estona obtindreu una 
massa espessa; llavors, una vegada ben lligada i amb paciència, en podreu fer 
la quantitat que vulgueu. Heu de procurar de no abocar més oli del compte 
per tal que no es negui.

En acabar, només caldrà afegir al morter un pessic de sal i ja tindreu 
l’allioli fet.

L’avantatge que té l’allioli enfront de la salsa maionesa és que, com que 
no conté ou, es pot guardar d’un dia per l’altre sense problema. Sempre és 
aconsellable consumir els aliments de seguida, però en aquest cas es pot dei-
xar fet ben tapat al frigorífic i consumir-lo al cap d’unes hores o l’endemà.

Hi una altra manera de fer allioli, que és afegint-hi el rovell d’un ou. 
És a dir, es piquen dos grans d’all i quan el tingueu picat ben fi hi afegiu el 
rovell de l’ou, lligueu la pasta amb la mà de morter i, tot seguit, hi afegiu oli 
de la mateixa manera que faríeu una maionesa. En realitat, el resultat és una 
salsa maionesa amb gust d’all. L’avantatge que té fent-ho d’aquesta manera 
és que no resulta tan fort de gust i que es lliga més bé. En molts llocs de 
Catalunya el preparen així.

4–6 grans d’all (segons com vulgueu que sigui de fort)
¼ de l d’oli d’oliva (com a mínim)
sal

L’allioli és la salsa més popular dins la cultura gastronòmica catalana. 
Combina molt bé tant amb carns com amb plats de peix. En la seva elabo-
ració només hi entren dos ingredients, l’all i l’oli, tal com el seu nom indica. 
És una salsa que mai no és suau, pot ésser forta o molt forta depenent del 
nombre de grans d’all que hi posem, que varia entre 4 i una cabeça sencera. 
Si n’hi posem menys de 4, resulta més difícil de lligar-lo.



L’arròs
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Arròs a la cassola

Ingredients per a 6 persones

Preparació

Comenceu per posar els musclos al vapor perquè s’obrin. Una vegada 
oberts, traieu-los una clova i reserveu-los.

Agafeu el pollastre, netegeu-lo ben net de possibles plomes i pells, ta-
lleu-lo a trossos petits, saleu-lo un xic i feu-lo enrossir a la cassola de terris-
sa. Una vegada cuit, decanteu els trossets d’ossos que puguin haver-hi, i en 
el mateix oli hi coeu les salsitxes tallades per la meitat i el calamars tallat a 
rotllanes. Una vegada sigui cuit, ho retireu tot i a la mateixa cassola feu do-
nar uns tombs a les gambes perquè agafin color. Tot seguit, decanteu-les.

En el mateix oli de la cuita, poseu-hi la ceba tallada ben fina i deixeu que 
es vagi fent a poc foc i, quan vegeu que comença a estar cuita, tireu-hi els 
alls tallats ben fins. Quan vegeu que la ceba comença a agafar color, poseu-
hi els tomàquets ratllats amb un grapadet de sal i una cullereta de la mida de 
cafè de pebre vermell dolç i deixeu que es faci el sofregit a poc foc.

Tot seguit, hi tireu l’arròs remenant bé amb una cullera de fusta per-
què quedi ben impregnat i ho deixeu ofegar uns moments. A continuació, 
hi poseu tots els ingredients que teniu preparats, és a dir, el pollastre, les 
salsitxes, els pèsols i la carxofa que heu tallat de forma radial una vegada 
retirades les fulles velles. Ho saleu un xic i, finalment, ho cobriu amb aigua 
ben calenta, deixant que cogui a foc moderat durant 25 minuts, aproxima-
dament. De tant en tant, feu-hi una remenada per evitar que s’enganxi i 
tasteu el punt de sal.

Uns minuts abans de decantar-ho del foc, sacsegeu la cassola de dreta a 
esquerra, així l’arròs quedarà pla; decoreu-ho amb els musclos i les gambes 
al voltant.

½ pollastre tallat a trossos
6 salsitxes
12 musclos
6 gambes
1 calamars de bona mida
600 g d’arròs 
1 ceba mitjana

300 de tomàquet ratllat
150 g de pèsols
3 carxofes
2 grans d’all
pebre vermell dolç
oli d’oliva
sal
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Arròs amb bacallà

Ingredients per a 4 persones

Preparació

El bacallà s’ha deixar en remull almenys durant 24 hores, canviant l’ai-
gua de tant en tant. L’endemà traieu-li la pell i les espines i esmicoleu-lo 
com si l’haguéssiu de fer en esqueixada. A continuació, poseu-lo a escórrer 
perquè tregui tota l’aigua.

Per fer l’arròs, agafeu una cassola de terrissa i poseu-hi a sofregir la ceba 
i els alls tallats a trossos ben petits. Quan comenci a enrossir, afegiu-hi el 
tomàquet, una culleradeta de pebre vermell i deixeu que s’acabi de fer.

Quan el sofregit estigui al seu punt, afegiu-hi l’arròs fent una bona re-
menada perquè s’impregni bé; a continuació, hi afegiu el bacallà, ho cobriu 
amb aigua calenta, hi afegiu un grapadet de sal, el safrà i deixeu que cogui a 
foc moderat fins que l’arròs sigui cuit.

De tant en tant, feu-hi un cop d’ull i remeneu-ho si cal per evitar que 
s’enganxi, però és qüestió de no abaixar el foc, ja que llavors l’arròs que-
daria covat.

400 g d’arròs
300 g de bacallà
1 ceba mitjana
3 tomàquets madurs
3 grans d’all
pebre vermell dolç 
uns brills de safrà
oli d’oliva
sal



El bacallà
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Bacallà al forn

Ingredients per a 4 persones

Preparació

Primerament, deixeu el bacallà en remull en aigua freda abundant, amb 
la pell de cara cap amunt perquè tregui millor la sal durant unes 48 hores, 
canviant l’aigua sovint. Abans de cuinar-lo, tasteu-lo, i, si encara continua 
essent salat, deixeu-l’hi una estona més. Una vegada estigui a punt, escor-
reu-lo bé fins que quedi ben sec.

Mentrestant, feu una salsa amb l’oli d’oliva, les fulles de julivert, el pa 
ratllat, els alls i una culleradeta de pebre vermell dolç; si voleu, podeu passa-
ho per una batedora.

Agafeu la safata per anar al forn i cobriu-ne la superfície amb oli d’oli-
va; tot seguit, poseu-hi les patates tallades a rotllanes fines procurant que 
cobreixi el fons i afegiu-hi un polsim de sal. A continuació, poseu el bacallà 
damunt les patates amb la pell cap avall (no cal posar-hi sal perquè el baca-
llà ja serà lleugerament salat); llavors, aboqueu-hi per damunt la salsa que 
teníeu preparada.

Poseu-ho al forn fins que tot plegat estigui ben cuit, de 15 a 20 minuts.

4 talls de bacallà gruixuts
¼ de kg de patates grosses
5 grans d’all
50 g de pa ratllat
1 got d’oli d’oliva
pebre vermell dolç
julivert (bastant)
sal
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Aurada amb suc mariner

Ingredients per a 4 persones

Preparació

Netegeu bé el peix d’escates i d’espines; en acabar, talleu-lo a filets.
Practiqueu un tall sota la ganya que talli el cap i un altre que talli la 

cua. Llavors, amb un ganivet que talli, comenceu a filetejar-lo des de la cua 
avançant cap endavant fent ziga-zaga amb el ganivet, just per sobre l’espina 
fins que aconseguiu un filet. Gireu el peix i feu el mateix per l’altre cantó, i 
així fins que obtingueu els 8 filets que deixareu preparats i a punt.

Si pel motiu que sigui us resulta complicat de fer-ho, podeu dir a la pei-
xateria que us el netegin i ja us el donaran net i a punt. La recepta original 
es feia amb el peix sencer, però fent-ho d’aquesta manera us estalviareu el 
problema de les espines.

Agafeu la nyora, talleu-la per la meitat i poseu-la en remull en un bol 
amb aigua tèbia; així, només rascant amb un ganivet, sortirà amb facilitat.

Feu la picada amb els alls i un grapadet de sal, així els alls no saltaran. 
Quan siguin ben picats els alls, afegiu-hi les ametlles torrades, la polpa de la 
nyora, el julivert, el pebre negre i torneu-ho a picar fins que quedi una pasta 
ben fina. Llavors poseu-hi la copa de conyac, remeneu-ho bé i reserveu-ho.

En una cassola de fang, poseu-hi a escalfar oli d’oliva. Quan sigui calent, 
poseu-hi el tomàquet que prèviament haureu ratllat i deixeu que cogui du-
rant 5 minuts. A continuació, poseu-hi la picada que teníeu a punt i deixeu 
que cogui durant 5 minuts a foc ben baix.

Passat aquest temps, poseu amb compte el peix que teníeu preparat a 
la cassola i poseu-hi 1 cullerot de fumet procurant que quedi ben cobert. 
Tapeu-ho i deixeu-ho coure a foc ben baix durant uns 20 minuts.

És un plat que no heu de deixar reposar, millor que el serviu ben calent.

4 aurades de 400 g aproximadament
½ kg de tomàquets madurs
1 copa de conyac
1 nyora
1 picada (4 alls, julivert, 6 ametlles torrades, pebre negre i sal)
fumet de peix
oli d’oliva
sal
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Besuc al forn

Ingredients per a 4 persones

Preparació

Enceneu el forn i tingueu-lo a punt.
Netegeu bé el besuc i traieu-li el cap. Una vegada el tingueu ben net, 

poseu-lo al centre d’una plàtera que pugui anar al forn, salpebreu-lo un xic 
i poseu-li per damunt el suc de mitja llimona.

A continuació, feu-li tres talls tranversals distribuïts al llarg del peix, 
i a cada tall poseu-hi la meitat d’una rotllana de llimona. Entre cada tall 
de llimona, poseu-hi una tira de pebrot vermell. Repartit pel seu voltant, 
poseu-hi les patates tallades a rotllanes primes (saleu-les un xic), la ceba 
tallada a rotllanes i el julivert. Tot seguit, agafeu la farina de galeta i repar-
tiu-la per sobre.

Agafeu els alls i talleu-los per la meitat; feu-los enrossir en una paella 
amb oli abundant i a poc foc. Quan els alls siguin ben rossos, agafeu l’oli 
de coure’ls i aboqueu-lo per sobre del peix procurant de cobrir tota la su-
perfície; a continuació, poseu-ho a coure al forn durant 30 minuts, aproxi-
madament.

Quan faci uns 15 minuts que és al forn, poseu-hi el vi per damunt i 
deixeu que s’acabi de fer.

Abans que s’acabi de coure, agafeu una cullera i aneu-hi abocant pel 
damunt el suc de la cuita.

1 besuc d’1,5 kg, aproximadament
1 ceba
3 patates grosses
4 grans d’all
1 llimona
1 pebrot vermell petit
1 got de vi blanc sec
pebre negre
farina de galeta
julivert
oli d’oliva
sal




