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La cuina de la Catalunya Nord
i de Girona:
genuïnitat i barreja

Entre allò genuí i la barreja, la cuina de les comarques de
Girona properes als Pirineus, l’Alt Empordà, la Garrotxa, el 
Ripollès i la Cerdanya —imatge de la cuina catalana—, és un 
combinat de qualitat, fidelitat a la tradició i innovació. Aquestes, 
en efecte, crec que són les tres característiques més marcades
d’aquesta cuina, tant la tradicional, practicada encara a les ca-
ses i a moltes fondes com la moderna o d’autor, de la qual són 
un exemple perfecte xefs de ressonància universal com Ferran
Adrià, hereus de l’“inventor” de la moderna cuina catalana, el
cuiner Josep Mercader del famós “motel” figuerenc, tots seguits
per un estol enlluernador de joves cuiners i cuineres que creen i 
innoven sense menystenir la cuina històrica i tradicional.

Pel que fa a les comarques nord-catalanes —Fenolleda, 
Rosselló, Capcir, Alta Cerdanya, Conflent i Vallespir—, tam-
bé a redós del Pirineu, constitueixen un lloc privilegiat per a la
conservació i tipificació dels productes autòctons. Pel que fa a
les verdures i sobretot a les fruites, és el gran verger de França 
d’on surten, per exemple, les primeres cireres, els albercocs més
perfumats o els préssecs i nectarines més gustosos. Però també 
vegetals per cuinar o amanir, herbes aromàtiques i conserves o
elaboracions a base d’aquests productes.

Josep Pla, mestre indiscutible, ja deia que “aquest és un país 
d’una cuina arcaica i construïda”. En ple segle XIV, quan Catalunya 
era una nació-estat independent, el també gironí Francesc Eixi-
menis —autor del primer manual gastronòmic europeu, Com usar 
bé de beure e menjar— afirma que “la nació catalana era eximpli de r
totes les altres gents christianes en menjar honest i en temprat 
beure”. Heus aquí un bon antídot contra el vici nacional del

La cuina, del Pirineu a la costa
Així, doncs, el Pirineu i la Costa Brava, o del Pirineu a la

Costa Vermella, al Rosselló, és, indubtablement, una zona pri-
vilegiada no solament per aspectes paisatgístics, turístics o lite-
raris. Ho és també pel tema culinari, concretat, si més no, en la
més sòlida oferta de restauració d’arreu de Catalunya. Aques-
ta zona, en efecte, continua fent honor a la frase de l’escriptor
Josep Pla, que afirmava que era —en una part significativa— on 
es menjava millor de Catalunya. Pla, en general ponderat i poc 
amic dels ditirambes, havia de tenir algunes raons poderoses per
expressar aquesta opinió. Igualment l’escriptor es lamenta de la
pèrdua d’identitat catalana de la cuina de la Catalunya del Nord 
que, a causa de l’abassegadora influència i prestigi de la cuina
francesa —i potser també per una certa manca d’autoestima— 
estava en perill d’extinció, si més no en la restauració pública i
en bona part de l’alimentació familiar, llevat d’alguns plats molt 
interessants però gairebé limitats a la fossilització folklòrica. La
cargolada, l’ollada, les boles de picolat, la bullinada, l’anxova-
da o amanida d’anxoves, el braç de gitano, etc. En canvi, havia 
desaparegut una cuina que innovés i es posés al dia, i, fins i tot,
el patrimoni de les fogasses i coques tradicionals, la mantega en

derrotisme! Però l’aportació gironina a la gastronomia catalana, 
d’Eiximenis a Josep Pla, no es deté aquí, ja que passa, en el segle
XVIII, per fra Sever d’Olot, autor d’un preciós manual de cuina 
clàssica, i fins el millor llibre modern (anys trenta) de la nos-
tra cuina amb perspectiva nacional, el del també gironí Ferran 
Agulló. Tot això podem aplicar-ho a les comarques del Nord,
sobretot abans de la separació.
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10 màstecs, els espàrrecs de marge (amb els quals es fa una de les
millors truites). I, és clar, els bolets, no debades Catalunya és
un dels països del món més aficionats a aquest producte: ro-
vellons i pinetells, múrgoles, cama-secs, camagrocs, rossinyols
o ginestroles, carreroles, carmanyoles o cremalloles (amb això 
dels bolets salvatges el nom pot canviar d’un poble a l’altre), 
escarlets o escarlots, sabateres, moixernons i, fins i tot, les
preuadíssimes tòfones negres, de la mateixa classe que les del
Perigord.

També té fama la vedella de Girona i dels Pirineus catalans,
l’ànec mut i l’oca de l’Empordà i el pollastre de raça emporda-
nesa, així com els pollastres de granja de la Catalunya Nord.
Pel cantó nord-català hi excel·leix també la vedella rosada dels
Pirineus, l’anyell català i els ànecs per al foie gras, que retro-
bem a l’Empordà i que es beneficien de labels o indicacions 
d’identificació.

El mar ens dóna tot un bé de déu de peix i marisc, el peix de 
roca i el peix blau a les garotes, les gambes de Palamós, les lla-
gostes nord-catalanes o de l’Alt Empordà o les espardenyes, així 
com el peix blau, com les sardines, verats o seitons, base de les
anxoves de Cotlliure o les de l’Escala. El panorama es completa 
amb les anguiles nord-catalanes, les angules del Ter, els cargols
i, antigament, les granotes o granyotes.

No oblidem productes lactis tradicionals, com el recuit, i
el recuit de drap, el mató i els formatjons o formatges, siguin
de vaca, cabra o ovella, en aquest cas d’una gran vivacitat a la
Catalunya Nord. Les dues zones comparteixen embotits esplèn-
dids i sorprenents: de la botifarra de fetge a la negra o de sang, 
la de llengua, la botifarra picant o saucisse catalane, passant per
la llonganissa, el fuet, la botifarra dolça —pròpia de Girona—,
així com el pa de fetge, dit paté català al Nord. Bulls, peltrucs 
i dios són les delicioses botifarres cuites gruixudes, blanques o
negres, de fetge, de llengua, etc. Igualment hi trobem ventresca
o cansalada, pernil o gambajó, llom sec, i llardons, greixons o
greixillons.

La mel és un producte tradicional i molt ben valorat, així 
com les confitures del Rosselló.

La terra: mar i muntanya
La primera raó és la terra, és a dir, les condicions geogràfiques 

d’aquestes comarques. Si, com diu l’historiador occità Pierre Vi-
lar, l’home és el producte del seu producte, la terra, en aquestes
contrades, es mostra generosa per les seves bones condicions i
pel treball dels seus homes.

Hi trobem hortalisses i fruita de muntanya, de secà i d’hor-
ta, sovint amb denominació específica: mongetes de Santa Pau, 
cebes de Figueres, naps de Talltendre, Cerdanya o Capmany; 
tomates pera, tomates daurades i exquisides tomates de penjar
(per a l’hivern); les peres de Puigcerdà, poma de Girona, cireres
de l’Alt Empordà. Amb les comarques ultrapirinenques, com-
partim altres fruites, com les nespres i nesprons, els caquis, els
melons i síndries, les móres, gerds i aranyons, les maduixes, el
raïm de taula (amb l’incommensurable moscat, cada cop més
difícil de trobar), les cireres d’arboç, les magranes, les figues de
moro (que al nord són aprofitades per fer confitures i gelees).
Al nord hi trobem verdures superbes com les carxofes morades
(artichauts violets) —que els pagesos gironins també cultiven, per
al seu propi ús–, les tomates (cor de bou, negra de Crimea…), 
patates bea o de muntanya, cebes de Toluges, naps de Pesillà,
api d’Elna i alguns dels millors fruits imaginables, com l’albercoc 
vermell o galta-roja del Rosselló, els préssecs i nectarines, les
pomes del Conflent i el Vallespir, les cireres de Ceret, a més
d’ametlles, nous o nogues i figues.

Ja hem citat algunes fruites silvestres, però no podem obli-
dar herbes d’amanida d’antiga reputació, com els créixens, els 

bona part havia substituït l’oli d’oliva, fins que va arribar Eliana 
Thibaut i Comalada i, pràcticament del no-res i amb un esforç i
una dedicació veritablement titànics, va tornar a donar senyals 
d’identitat a aquesta cuina del nord dels Pirineus.
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Coca de grassillons
Ingredients per a 8 a 12 persones

1 pasta fullada o 1 pasta llevada (també podeu comprar uns 500 g de pasta
de pa)

150 g de grassillons de porc o d’ànec
50 g de sucre fi + 1 pell ratllada de llimona (ben barrejats)
1 nou de mantega

Elaboració

Cocció: 25 a 30 minuts a 225 °C
Feu la pasta escollida.
Aixafeu finament els grassillons, unteu de greix una placa.
Amb la pasta fullada: estireu la pasta en una banda de la llargària
de la placa i d’1,5 centímetres de gruixària. Saleu lleugerament. 
Empolseu-la regularment amb els grassillons i amb el sucre. Pas-
seu per sobre el rotlle de pastisseria, amb el ganivet traceu 12 parts 
i poseu-ho a forn mitjà fins que la coca sigui rosseta, amb els 
fulls ben destacats.
Amb la pasta llevada: poseu la pasta sobre la placa untada i
estireu-la també de tota la llargària de la placa, però deixeu 2 o
3 centímetres de gruix. Acabeu com precedentment.
Procediu igualment amb pasta de pa.

Notes

Abans totes les fleques en tenien de formoses que venien a
bocins. Ara són petites, sobretot de pasta fullada, que no són tan
típiques com les de pasta de forn.
És millor menjar-les tèbies.
Es fa sobretot de la tardor a la primavera.

Meló amb vi de Banyuls
Elaboració

Poseu els mitjos melons sobre una plata, empleneu-los de vi i
poseu-los a la nevera ben bé 1 hora.
Si els melons són grossos, poseu els daus de meló en una encia-
mera gran. Regueu-los amb vi de Banyuls i poseu l’enciamera a la 
nevera. Serviu-los amb el culler en copes gelades. També podeu
fer boles de meló amb una cullera especial.

Notes

Es fa amb melons cantalup. Hi ha dues possibilitats: podeu fer 
servir melons petits, tots de la mateixa mida, o, si no en trobeu,
també van bé els grossos.
Si són petits, partiu-los per la meitat i traieu-los les llavors. Si
són grossos, peleu-los, traieu-ne els fils i les llavors i talleu-los a
daus grossos.
Plat de la Costa Vermella (Rosselló).
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Amanida del Marquès de 
Montferrer
Ingredients per a 4 persones

8 cors de carxofes liles, tallats a rodanxes
200 g de tòfones pelades i tallades a rodanxes primes
1 gra d’all sencer i 2 d’aixafats
3 rovells d’ous durs
1 salsa vinagreta

Elaboració

Unteu l’enciamera amb el gra d’all ben fregat.
Poseu a dintre una capa de carxofes i una capa de tòfones.
Ruixeu amb la vinagreta a la qual afegireu els grans d’all i els ro-
vells d’ous aixafats, i poseu l’amanida una hora a la nevera abans
de servir-la.

Notes

És una preparació de gastrònom, una amanida de luxe. Les ter-
res del Marquès criaven tòfones en quantitat important. Actual-
ment, les tòfones són d’un preu molt elevat i no estan a l’abast de 
tothom… Però deu haver-hi un cultiu de tòfones al Fenolledès
des de fa poc temps. 
Plat típic de Montferrer (el Vallespir).

Granyotes fregides
Ingredients per a 4 persones

1 dotzena de granotes per a cadascú
3 o 4 cullerades soperes de farina
3 o 4 cullerades soperes de pa ratllat
2 ous batuts en truita i salts
1 picada d’all i julivert (4 grans i 4 o 6 ramets)
2 d’oli d’oliva

Elaboració

Cocció: 4 o 5 minuts
Feu ben netes les cuixes de granyota. Eixugueu-les.
Passeu-les primer per la farina, després per l’ou i pel pa ratllat.
Es fregeixen amb oli calent perquè quedin cruixents.
Col·loqueu-les en una plata i empolseu-les d’all i julivert.
Serviu-ho tot seguit.

Notes

A la Catalunya Nord, per la part de la Cerdanya, una vegada 
fregides es presenten amb un allioli o amb una maionesa, també 
amb una salsa de tomàquet calenta en salsera.
Per arrebossar-les, es pot utilitzar la pasta per fregir.
És un plat propi de Formiguera (la Cerdanya).
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Rosquilles d’anís
Ingredients per a unes 12 o 15 rosquilles

100 g de sucre fi
12 rovells d’ou
50 d’anís verd en grans, posats en remull i eixugat o pell de llimona raspada

finament
farina: en funció de la consistència de la pasta
2 o 3 clares d’ou + 125 g de sucre
200 g de sucre de llustre, aproximadament
1 nou de mantega

Elaboració

Cocció: 35 a 40 minuts a forn molt suau a 180 °C
Dins un gibrell, bateu els rovells amb el sucre fins que la mescla 
sigui blanca. Afegiu-hi l’anís.
Doneu consistència a aquesta barreja amb una mica de farina. 
Treballeu-la fins que la massa es destaqui del gibrell. Deixeu-la
reposar 2 hores.
Sense afegir-hi farina, formeu les rosquilles o braçalets. Banyeu-
les amb les clares ben batudes i ensucrades (no muntades).
Poseu les rosquilles sobre la llauna untada de mantega i coeu-les
a forn suau 40 minuts. S’han d’assecar i quedar blanques.

Notes

Cocció delicada. Se’n troben de boníssimes a Arles i als Banys
d’Arles, fetes per bons pastissers, però resulta impossible d’ob-
tenir una recepta precisa. Confesso que són difícils de confec-
cionar.
S’han de consumir el dia mateix; si no, s’assequen (però això no 
és un problema, perquè són exquisides).

Albercocs de Baixàs
Ingredients per a 8 persones

3 dl de garnatxa de Baixàs
50 g d’ametlles pelades, torrades i trinxades grollerament
24 albercocs aproximadament i, si és possible, Rouge du Roussillon, ben

rossos i picats, amb aquest gustet de moscat incomparable, que vénen de
terra seca

3 clares d’ou + 200 g de sucre fi
uns grans rodons de raïm negre ben eixugats

Elaboració

Cocció: una hora com a mínim
Dins un gran plat un poc fondo, arregleu les meitats d’albercocs 
crus, el buit a l’exterior. Ruixeu-lo amb el vi i poseu el plat a la
nevera.
Mentrestant, dins un cassó i sobre un foc molt baix, feu una 
merenga italiana amb les clares d’ou i el sucre, tot batent-ho
molt vivament.
Al moment de servir les postres, traieu-les de la nevera. Col-
loqueu unes culleretes de merenga sobre els albercocs. Empol-
seu-los d’ametlles torrades i acabeu la decoració amb grans de
raïm. Serviu-los.

Notes

No cal posar la merenga a la nevera.
Poble a prop de Perpinyà, dins el vinyar famós de Ribesaltes. A 
més dels seus vins negres, blancs i dolços, té fama de bon men-
jar: “Si vas a Baixàs, mai te’n tornaràs!”
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