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A la Terra Alta, 
la meva terra 

 
 
 
 

La Terra Alta és ben poc coneguda pels catalans que no  
hi han fet la guerra. He de dir d'entrada que jo no hi he 

 anat a investigar res sobre la batalla de l'Ebre, que ja ho han fet 
 historiadors i gent  preparada. Hi he anat amb el mateix esperit 

 dels viatges precedents per altres terres: aproximar-me 
a una realitat actual, a una gent, uns pobles, uns paisatges 

 dels quals no en tenia cap coneixement vital, i ben poca 
 informació escrita. Perquè -i el Priorat i la Segarra també 

em van temptar  pel mateix motiu- la bibliografia sobre 
 la Terra Alta és escassíssima. Hi haurà algun text especialitzat 

 sobre Gandesa, sobre algun indret concret, i també 
 meritoris estudis monogràfics d'aspectes determinats 

 - història, esglésies, economia- però no tinc  notícia de cap 
 testimoni  que expliqui una experiència que sigui viscuda 

 i que tingui  abast comarcal. Que reculli una mica el batec 
 de la gent  i la vida de la Terra Alta d'avui.  

 
Josep Mª Espinàs 

 
 
 

Aquella, nit a sopar, duia una galta morada. A migdia 
no havia ni sortit i això que era  dilluns de  Pasqua Florida 
i ma mare havia fet un bon dinar. Ens aplegàvem a la taula 

amos i mossos, les dones anaven i venien  duent plats de 
 recapte i cócs de mel. Ella no hi va comparèixer i l'Enric 

  feia cara de prunes agres. 
 

Carme Meix Fuster 
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1. PREFACI 
 

Els motius pels quals he escollit el tema de la rebosteria a la Terra Alta han estat 

diversos.   En primer lloc, el no haver viscut en aquesta comarca, durant la meva joventut i 

tampoc en el període de maduresa, tot i ser de Gandesa i estimar la meva terra. Aquests fets 

m'han produït una mena d'enyor i des de sempre he volgut conèixer tots els  aspectes de la 

vida quotidiana terraltina.  En segon lloc, també cal destacar que per llaços familiars estic 

relacionada amb el món del pa i la pastisseria.  L'última i la més important de les motivacions 

personals és  el record de dues dones,   la meva mare i  la meva tieta. La primera perquè 

sempre que tenia un moment lliure elaborava cócs i coques, i per qui formaven una part 

important de la seva vida. La segona, perquè ha tingut una especial predilecció per esbrinar i 

assajar tots els petits secrets de la cuina i me'ls ha inculcat.  

 

Aquest sentiment, un amor per fer menges, es troba compartit per moltes de les 

dones de la Terra Alta. Les dones de la comarca saben també com posar les olives (de les 

quals en trobem una extensa varietat  negres,  verdes i  arbequines i elaborades en diferents 

tècniques, trencades, maurades, etc. ). Saben com fer sabó moll, licors i moltes altres coses que 

cal no desatendre i recollir per escrit perquè no es perdin  en l'oblit de la memòria. Tot un 

món que ens transporta a alguns al passat i,  a d'altres,  al de la continuïtat de les coses de 

sempre. 

 

Hi ha, a més a més,  altres motius.  M'he inclinat a treballar aquest tema d'àmbit 

comarcal principalment per l'oblit continuat d'aquesta contrada per part d'amplis sectors de 

la societat de Catalunya. Aquest oblit ha estat provocat, en part, per l'allunyament geogràfic 

de l'espai que ocupa la comarca dels focus més actius del nostre país, Catalunya. A pesar 

d'aquest apartament geogràfic, no ha estat totalment aïllada la Terra Alta , i recentment 

sembla que la comarca està començant a ser més coneguda gràcies  a diverses circumstàncies.  

Recordem el pas de Picasso per Horta de Sant Joan —coneguda a la zona amb el nom d'Orta o 

Horta— en dues ocasions, la primera, durant nou mesos entre l'any 1898 i 1899 i,  la segona,  

durant l'estiu de 1909. O bé que Joan Amades, una altra personalitat il·lustre de la cultura 

catalana i molt conegut pel seu Costumari Català, també té importants connexions amb Bot. I 

finalment Josep M. Espinàs, un escriptor inquiet que ha escrit A peu per la Terra Alta i  Carme 

Meix qui amb el seu magnífic llibre, La dansada, ha fet un homenatge a la seva terra. Totes 



 5

aquestes persones, juntament amb les que s'estan esforçant amb l'elaboració del vi,  han 

col·laborat en rescatar la Terra Alta de l'anonimat.  

 

Igualment considero que la comarca de la Terra Alta té una varietat prou gran de 

maneres de fer dolços que sobrepassa a bastament la d'altres contrades de Catalunya. 

Aquesta varietat m'ha fet pensar en què aquests havien de néixer d'algun lloc. Havien de tenir 

una procedència. Es tracta d'un conjunt de pastes que tenen un origen molt antic i que han 

sofert poques variacions al llarg del temps i que en aquesta zona s'anomenen cócs1.  Aquesta 

riquesa de producció de pastes i dolços casolans no és gaire coneguda fora de l'àmbit 

territorial que ocupa la comarca i crec que un treball d'aquestes característiques pot ser un 

petit granet de sorra per a treure la gastronomia o, millor dit, part de la gastronomia 

terraltina, de l'anonimat. Tanmateix, la cuina catalana en aquests moments viu una forta 

embranzida i crec oportú aprofitar aquest corrent propici perquè la rebosteria de la Terra Alta 

contribueixi a endolcir  aquest període d'or de la cuina actual. 

 

Els cócs són els dolços tradicionals que s'han elaborat des de fa segles en aquestes 

terres amb la base de la farina, l'oli, la mel2, l'ametlla i els ous. De vegades s'hi afegeixen altres 

productes com una mica de mistela o d'aiguardent3, o bé llimona o alguna espècie 

                                                 
1 Pere Balañà i Abadia ens indica en el seu llibre L'islam a Catalunya  (segles VIII-XII) que en el camp de la 
forneria " trobem uns dolços especials que es feien a Tortosa i que rebien el nom de judàb, segons az-
Zuhrí. Precisament, entre d'altres especialitats gastronòmiques, aquesta classe de pastissos , actualment 
dits cócs, que es preparen amb un ús generalitzat de les anomenades comínies —comí de prat, celiandre 
i matafaluga—, ha permès de distingir la cuina pròpia de la Catalunya Nova de la Catalunya Vella". 
Pàgina 94. 
2 La mel es coneix des de l'antiguitat. Tenim pintures a les balmes de les roques on els homes i les dones 
recullen la mel dels ruscs o arnes d'abelles. Un bon exemple d'aquesta recollida de la mel la trobem a la 
paret de la cova de l'Aranya de Bicorb i forma part de l'art rupestre llevantí. També la comarca té dos 
pobles que tenen noms relacionats amb el món de l'apicultura: Arnes i  Caseres. Arnes és el plural de 
arna o rusc d'abelles i casera és un rusc. Arnes té com a recurs econòmic complementari l'apicultura. La 
mel ha estat la base per a endolcir les menges fins ben entrada l'Edat Mitjana ja que no és fins al segle 
XIII que l'ús del sucre s'introdueix fins a arribar a generalitzar-se poc a poc. Davant d'un producte nou i 
exòtic com el sucre, de clara aportació musulmana, el consum de la mel no s'atura i els dos productes es 
continuen emprant per a usos alimentaris. Cadascun serveix per a finalitats semblants però donen 
textures diferents als menjars.  
 
3 L'aiguardent, segons Carlos Delgado, és un producte obtingut a partir de la destil·lació del vi o d'un 
altre alcohol. Els àrabs van aprendre l'art de destil·lar a Egipte, concretament a la ciutat d'Alexandria. 
Aquest poble es va convertir en el difusor entusiasta d'aquesta tècnica. Van aconseguir millorar el 
procés de destil·lació, la perfecció del seu instrument, l'alambí, i l'aparició de les primeres begudes 
alcohòliques obtingudes a partir del vi. Còrdova va esdevenir un centre on la indústria del destil·lat per 
a perfums, pomades i elixirs va assolir un gran esplendor a partir de l'època califal que perdurà fins al 
segle XII. Els àrabs no són sols els transmissors de l'art de destil·lar sinó també del mateix nom d'aquest 
líquid, ja que alcohol deriva de kohol que en àrab designa una preparació d'antimoni amb la qual les 
dones es maquillaven els ulls. El mateix passa amb el mot alambí. Els àrabs, però tenien prohibit el 
consum i l’elaboració de l'alcohol per l'Alcorà i sols podien fer elixirs i perfums. Aquesta deficiència 
seria substituïda pels monjos cristians europeus que monopolitzaven la cultura de l'època. Se sap que a 
l'Europa del segle XIII hi havia molts centres amb alambins que destil·laven alcohol per a perfumistes i 
apotecaris, però serà Arnau de Vilanova, valencià que va viure al llarg del segle XIII, qui s’endurà la 
fama de la invenció. Vilanova era metge, alquimista, teòleg, escriptor i a més a més coneixia l'àrab, el 
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aromatitzant, com el celiandre o la matafaluga. També el cabell d'àngel que es fa a partir de la 

carabassa, aliment que trobem documentat en els receptaris medievals catalans, és un 

important component per als panadons o casquetes. A la Terra Alta la paraula cóc s'utilitza tant 

en singular, fent referència a un cóc gran que es talla amb un ganivet per a repartir-lo, com en 

plural quan es tracta d'unitats més petites, individuals. A la zona del Tarragonès o del Baix 

Camp s'entén per un cóc una peça gran de dolç que es reparteix. 

 

Els cócs, en totes les seves varietats, es feien i es fan a la Terra Alta per menjar en 

dates assenyalades, principalment en les festes majors i les festes religioses i també per 

obsequiar les visites que sovintegen les cases. Tradicionalment s'han trobat, com veurem més 

endavant, molt units a la producció del pa, ja que el producte bàsic per a la seva elaboració és 

la farina. 

 

Però al llarg del treball no sols parlarem dels cócs, sinó que ens referirem a d'altres 

pastes com els ganxets, els bollos, així com a d'altres dolços que són compartits per tot el 

territori de Catalunya. Els cócs tenen en comú diversos aspectes, en primer lloc gairebé tots 

duen oli com a ingredient, que és un important conservant en el món de l'alimentació. D'aquí 

que tenen com a principal característica una llarga conservació. Els cócs han estat molt 

pràctics ja que no requereixen un manteniment complicat un cop preparats: l'oli permet que 

es conservin molts dies sense cap problema ni cap manipulació especial. En segon lloc, els 

cócs en general no necessiten l'ús de cap mena de llevat. El cóc no és una pasta complicada, 

de fer, ni que s'hagi de preparar amb temps i s'hagi de deixar fer bona la pasta fins que arribi 

a un punt òptim per a ser cuita. 

 

Un tercer aspecte o tret característic del cóc a la Terra Alta és que pot ser petit o gran. 

Si és petit s'usa per a consum individual, si és gran s'ha de dividir en porcions. Els cócs que es 

poden menjar d'un en un són els cócs de muntet,  els cócs de sagí i els cócs a la cassola per posar 

algun exemple. En canvi, els cócs grans que per a repartir-los es necessita un ganivet per a 

dividir en trossos individuals són el cóc ràpid, el cóc en mel i la tortada (a Corbera anomenada 

cóc de la reina) . D’altres pastes com les casquetes o els ametllats poden englobar-se dins la 

mateixa categoria de cócs dins de la Terra Alta. 

                                                                                                                                            
grec, el llatí i l'hebreu. A la seva obra De vinis hi trobem referències a l'elixir de la vida eterna, que se 
suposava que era l'alcohol. En un dels capítols d'aquesta obra Vilanova parla de l'aqua ardens. La 
mateixa passió per l'aiguardent i les seves propietats terapèutiques va tenir el mallorquí Ramon Llull. 
Per aquest eminent escriptor l'alcohol obtingut a partir del vi és principalment una medicina. 
L'aiguardent es va convertir, per la major part dels metges de l'època, en el remei de molts dels mals. 
Aquesta idea ha persistit fins entrat el segle XVI, en què ja es converteix en una beguda popular. Cal dir 
però que aquest aiguardent no era del tot agradable al paladar i no és fins al segle XVIII que aquesta 
beguda es perfecciona gràcies a la intervenció d'Eduard Adam. L'aiguardent encara que té un sentit 
genèric per a designar les begudes d'alta graduació, s'aplica més restrictivament al destil·lat del vi.  



 7

 

A l’hora d'elaborar els cócs no hi ha uniformitat al llarg de tota la comarca; les 

varietats entre un poble i l'altre es troben tant en les tècniques com en els ingredients. De 

vegades, molt poques, trobem mots idèntics que designen diferents pastes, en altres ocasions 

un mateix cóc o un de molt similar rep noms diferents. A grans trets es pot dir que  els redorts 

es troben distribuïts a l'oest de la comarca - Arnes, Batea, Bot, Caseres, Horta, Prat de Comte i   

Vilalba -  i els cócs de cassola, que són un mateix tipus de dolç se situen  a la banda oriental de 

la mateixa - Corbera, Fatarella i Gandesa -, i les casquetes i els panadons tenen una distribució 

similar, les casquetes les trobem bàsicament a la banda oriental de la Terra Alta - Gandesa, 

Pinell, Corbera, Bot i Prat de Compte -  i els panadons més aviat a la occidental - Batea,  

Fatarella, Horta i  Caseres- .  També es dóna la circumstància que, algunes pastes, com 

veurem, no es troben esteses pels dotze pobles de comarca. 

 

El cóc o els cócs, es coneixen a totes les comarques tarragonines, com el Priorat o la 

Ribera d'Ebre, per posar algun exemple, i també a bona part de la província de Lleida. En 

general podem concloure que els seus límits geogràfics coincideixen, amb molt petites 

diferències, amb les fronteres de l'antiga ocupació musulmana fins al segle XII, com també 

diu Pere Balañà i Abadia. El cóc és una producció casolana que es troba relacionada amb 

l'espai conegut amb el nom de la Catalunya Nova. 

 

He organitzat aquest escrit començant amb una visió general de l'entorn social i 

econòmic de la comarca, posteriorment faré esment a breus aspectes lingüístics dels mots, 

continuaré amb un breu repàs de la literatura culinària, a Catalunya principalment. Seguit 

d'una  breu visió històrica per continuar amb el món del pa i de la pastisseria i acabar amb la 

visió més lúdica dels cócs: els moments de consumir-los. Finalment entraré en l'exposició de 

les receptes més genuïnes dels cócs terraltins i intentaré aclarir-ne el màxim possible, gràcies a 

la informació desinteressada de les persones a qui he consultat, comparant-les a d'altres de 

semblants que trobem en antics manuscrits medievals. Finalment mostraré  quines 

conclusions podem arribar sobre els cócs i els dolços de la Terra Alta, vinculades bàsicament 

amb el seu origen i la seva continuïtat fins als nostres dies. Aquest darrer apartat l'he 

anomenat 'L'origen i la pervivència dels cócs'. Tanco  el treball amb uns annexos, els 

agraïments a totes les persones de qui he rebut ajuda i la bibliografia consultada.  

 

Per acabar, m'agradaria subratllar dos aspectes: el primer, que tot l'estudi es troba 

amarat pel valuós regust del treball de camp, en el qual he rebut la sincera, diligent i 

desinteressada col·laboració de diverses persones dels diferents pobles, per la visió 
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antropològica i per la recerca històrica en el passat mitjançant llibres d'història i de cuina, 

principalment. El segon aspecte a considerar és que no es fa  esment, o  es fa  superficialment, 

a tots aquells dolços que són comuns a tot el territori de Catalunya i que en qualsevol 

receptari els podem trobar explicats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Mapa de la comarca de la Terra Alta. 
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II. Mapa comarcal de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

2.   L'ENTORN SOCIOECONÒMIC 
 

La Terra Alta és una de les comarques del sud de Catalunya, pertany doncs, a l'espai 

conegut des de la reconquesta amb el nom de la Catalunya Nova. La nostra comarca es troba 

allunyada de la mar i encaixonada entre dues entitats polítiques, la primera és, evidentment, 

la catalana a la qual pertany, i la segona és l'aragonesa, a l'oest. La província de Castelló es 

troba molt a prop de nosaltres, tan sols separada pel massís dels Ports. Aquesta divisió 

administrativa es dilueix quan parlem dels cócs i de les pastes, ja que la seva elaboració no 

obeeix a raons polítiques o administratives. La comarca està formada per dotze municipis i la 

distància entre ells és força reduïda.  

 

La ininterrupció de la producció de les pastes tradicionals terraltines ha estat possible 

perquè la Terra Alta és una comarca eminentment rural i interior, on la industrialització, que 

és molt recent, ha estat molt feble. Entrant a la segona meitat del segle XX s'ha desenvolupat 

una estimable indústria de manipulació de paper molt vinculada –per no dir del tot, ja que 

darrerament s'ha ampliat– amb el món de la forneria i de la pastisseria a Gandesa. La seva 

producció es distribueix a tot l'àmbit nacional i cobreix un 90 % de la demanda de paper 

destinat a la pastisseria, a la forneria i a l’hostaleria de l'Estat espanyol. No podem considerar 

aquest fet com una simple casualitat. 

 

La indústria relacionada amb aquest sector de transformació del paper va iniciar-se a 

Gandesa en els anys 40, poc després d'acabada la Guerra Civil espanyola. Rere aquesta dura 

contesa una família d'origen barceloní, anomenada Gimeno, que es dedicava al sector de la 

impremta, papereria i llibreria es va traslladar a Gandesa i va establir-se en el mateix ram en 

què treballava a la ciutat comtal. La localitat de Gandesa era petita i l'empresa va decidir 

estendre la seva activitat i dedicar-se a la fabricació de petits fours, que són les capsetes per a 

posar bombons i altres petits dolços de pastisseria, com magdalenes, trufes, etc. A més a més, 

feien blondes i safates de paper de totes mides, emprats igualment per a pastisseria. Els tres 

elements es troben molt relacionats entre sí i són imprescindibles i molt útils en el ram de la 

confiteria i la pastisseria. Popularment i gairebé des que es van instal·lar, les fàbriques de 

manipulació de paper que s'han establert a la localitat han estat anomenades arreu de la 

comarca amb l'expressió "fàbriques de paperets". Les persones quan pregunten "A on treballa el 

fill?" responen "Als paperets!" sense més entrebancs. El nombre de fàbriques dedicades a 

aquest sector industrial amb què ha comptat Gandesa al llarg del la segona meitat del segle 

XX ha estat de tres.  
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Pel que fa a la producció agrícola terraltina, hi sobresurten, des de molt temps enrere 

i per la seva qualitat, els olis i els vins per a la comercialització. Dels vins en remarquem el vi 

blanc i el vi negre, i d'altres derivats com l' aiguardent, la mistela, el moscatell i el vi ranci, 

obtinguts a partir de les nombroses vinyes escampades per tot el terme. Tradicionalment, s'ha 

conreat el blat, i els excedents es podien comercialitzar. És important remarcar que una bona 

part de la producció bladera era reservada per a l'autoconsum i servia per a fer el pa de tot 

l'any i altres derivats com poden ser els cócs i les coques. A més, a totes les cases hi trobem 

l'existència de l'hort, del qual s'obtindran tota mena de productes molt variats al llarg de 

l'any, com les fruites, les  verdures, els codonys i  les carabasses.  En aquesta economia, de 

base agrícola i predominantment de secà, hi pot aparèixer, transmetre's i subsistir el cóc fins 

als nostres dies, ja entrat el segle XXI. 

 

Un altre aspecte important a considerar és el demogràfic. La Terra Alta no ha estat un 

punt de confluència en massa d'immigrants. Han arribat, efectivament, persones foranes a la 

zona, però ha estat de manera tan gradual que n'ha permès l’absorció. El 1920 va ser l'any en 

què la població comarcal assolí el sostre més elevat ja que arribà a tenir 31.344 habitants. Des 

d'aleshores la tendència ha estat regressiva excepte  el decenni 1940-50 en què es notà un 

augment. El 1986 la comarca comptava tan sols amb 13.449 habitants. La Terra Alta no ha 

estat un lloc de fugida en massa d'emigrants, però sí que hi ha hagut un degoteig lent i 

continuat de població que ha anat a la ciutat al llarg del segle XX. Els punts de destí han estat 

Reus, Tortosa, i les ja més llunyanes Tarragona i Barcelona. La població, encara que feble, s'ha 

mantingut amb tendència a la baixa al llarg de tot el segle passat, i si no ha crescut, com a 

mínim, no ha tendit a la total despoblació4. De moment no es preveu una recuperació. 

 

Entre les causes de la continuïtat dels cócs podem remarcar les festes i els convits, que 

marquen una periodicitat que fa que aquests es realitzin de manera puntual en dates 

determinades del calendari o en moments de celebracions familiars com naixements o 

casaments. Però hi ha festes comunes a tots els pobles de la comarca, com les festes majors o 

d'altres festes, relacionades amb l'agricultura, en què es fan determinats cócs. Per tant, fins fa 

ben poc, o encara ara, per posar un exemple, es va a una casa a celebrar el sant d'un amic o 

veí. O bé quan hi ha un naixement encara s'obsequia els altres nens del veïnat amb algun dolç 

o llepolia. En els casaments es duu una tortada al mossèn, i després del convit es va a casa a 

prendre uns cócs i unes begudes. Quan hi havia un enterrament fins fa molt poc es feia un 

petit refrigeri mentre es vetllava el difunt a la nit. També els fillols van a casa dels padrins, no 

tan sols a buscar la mona per Setmana Santa, com s'acostuma a fer a tot Catalunya, sinó que a 

                                                 
4 Consultar VILA, Marc-Aureli; Les comarques i els municipis de Catalunya. Col·lecció Població i territori, 4. 
Edita Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989. 
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Gandesa i a d'altres poblacions properes els fillols, a més a més, van a visitar els padrins el dia 

de Tots Sants i aleshores aquests els regalen el panilló que és un grapat de panellets. Moltes de 

les tradicions religioses i festives s'han conservat perquè en aquesta comarca encara no ha 

arribat el ritme que hi ha a la majoria de les ciutats industrials catalanes generat pels horaris 

de les fàbriques. 

 

Però, les veritables protagonistes de la continuïtat d'aquesta dolça producció casolana 

són les dones. Són certament elles les qui han fet possible que aquests dolços, que tenen un 

origen medieval, hagin passat amb molts pocs canvis, d'una generació a l'altra. L'elaboració 

dels cócs ha estat tradicionalment una funció reservada exclusivament al sexe femení, com 

totes les altres tasques vinculades amb la llar, i s'han anat passant de mares  a filles, i en 

alguns casos a nétes,  tots i cadascun dels secrets que amaguen aquestes  receptes. Les dones 

en el món rural han tingut un paper actiu en la vida econòmica de la unitat familiar: tenien 

cura dels animals i de l'hort, preparaven els derivats de la matança del porc, pujaven els fills, 

els alletaven, cuinaven, cosien i, finalment, arreglaven la casa. 

 

La dona terraltina, així mateix, contribueix en tasques puntuals del camp, com la sega 

o la verema. Aquesta mà d'obra addicional al camp ha estat intermitent al llarg de l'any. Les 

mestresses de casa gràcies a aquest treball estacional vinculat amb el ritme de la collita han 

pogut continuar la producció de postres casolans. També la disponibilitat de la majoria de 

productes dins de la mateixa casa, i una economia relativament discreta han fet que, per part 

de les dones, veritables protagonistes de la gestió de l'economia de la llar, es continués la 

tradició de confeccionar els cócs i les coques a les cases. 

 

Així doncs, per a la continuïtat de l'elaboració d'aquest producte casolà hi ha unes 

matèries primeres que ens les dóna la terra mateix i després altres condicions externes, com 

una industrialització feble, uns moviments demogràfics d'expulsió de població moderats però 

persistents, i un llarg calendari de festes agrícoles i religioses que exigeixen, primerament, 

l'elaboració i, posteriorment, el consum dels cócs. Si no s'haguessin trobat totes aquestes 

condicions unides segurament que bona part dels cócs terraltins  s'haurien perdut. 

 

El cóc ha ajudat a la instauració d’una cohesió social entre les persones ja que les 

mestresses de casa acostumen a preparar els cócs prèviament a la pròpia llar i després els 

duen a coure als forns dels seus pobles ja que els cócs s'han realitzat en dates determinades i 

s'han compartit en grup dins de la unitat familiar o el cercle d'amistats. Totes les persones s'hi 

troben vinculades d'una manera o altra, unes perquè els fan i les altres perquè els mengen. 

Com es desprèn de tot aquest escrit, els cócs de la Terra Alta ocupen un lloc molt especial en 
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el món de l'alimentació i de les tradicions de la comarca, segueixen el temps de les festes del 

calendari, com ocorre a tot Catalunya, i, a més a més, presenten una varietat molt rica. 

 

Cal subratllar, finalment,  que hi ha una veritable   consciència  col·lectiva de la 

importància dels dolços a la comarca. Existeix una mena de complicitat que fa que totes les 

persones de la comarca s'identifiquin  amb els cócs, ja que són compartits per tots.  Són una 

autèntica senya d'identitat de la comarca. 



 14

 

3.  LES PARAULES 
 

Dins d'aquest modest estudi un aspecte interessant a considerar és el lingüístic, ja que 

els noms dels cócs i les pastes són d'origen molt divers, de vegades remot, com en el cas dels 

bunyols. S'ha de tenir en compte que aquest aspecte no és el nostre objectiu prioritari, però al 

llarg d'aquesta anàlisi se'ns fa imprescindible fer-ne esment. Els motius per entrar en el camp 

filològic són diversos, però el més important és la comprensió dels vocables que apareixen en 

aquest escrit. La paraula cócs ja ens porta a aspectes relacionats amb aquest camp. Un cóc és 

una pasta que en el DCVB trobem que deriva del llatí 'coquum'. En canvi la paraula 'coca' és 

un mot d'origen probablement germànic que ha passat a altres idiomes, des del francès a 

l'anglès amb el terme 'cake' i també al castellà. 

 

És possible que la paraula cóc /coca entrés per dos conductes, primerament en ple món 

romà per la influència dels pobles germànics, situats fora de les seves fronteres, i més tard, en 

el declivi de l'imperi romà i a començaments de l'Edat Mitjana, novament per la invasió i 

establiment d’aquests mateixos pobles a tot el territori de l'antic imperi romà fundant els 

diferents regnes germànics. 

 

Les receptes medievals, que comparteixen aspectes comuns amb les terraltines i que 

he transcrit a l'annex I, ho fan no sols en el camp estrictament culinari, sinó que també des del 

punt de vista filològic. Molts dels vocables que trobem a les receptes dels llibres medievals 

catalans s'usen encara a la comarca que Picasso va conèixer i estimar. Us aconsello que les 

llegiu detingudament i les remireu perquè hi ha mots que continuen estant en ús entre els 

habitants de la Terra Alta. 
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4. LES FONTS ESCRITES 
 

Trobem les primeres mostres de la literatura gastronòmica en les antigues fonts 

escrites del món grec i romà. El món clàssic va ser un autèntic col·lector de saviesa. Aquest 

esperit cultural neix a Grècia, i Roma, posteriorment, en recull bona part dels fruits. Aquesta 

cultura mitjançant l'expansió del seu imperi transmet tot el saber d'aquella època al nostre 

territori. 

 

Molts dels productes que ara consumim els devem, en primer lloc, a l'aportació grega 

amb la fundació de les primeres colònies i, més tard, Roma va continuar i reforçar la mateixa 

tendència. Els cereals eren cultivats pels ibers a bastament, com podem deduir de les grans 

quantitats de sitges que s'han trobat en les restes arqueològiques dels seus poblats. Els grecs 

van introduir el conreu de l'ametller, del raïm i de l'olivera. 

 

Els romans amb la seva colonització consoliden la "trilogia mediterrània", és a dir, el 

conreu del blat, la vinya i l'olivera. Avui en dia els aliments bàsics entre nosaltres continuen 

sent el pa, l'oli d'oliva i el vi. Els tres elements els trobem ja profusament emprats en la cuina 

romana, com podem veure en l'obra d'Apici, autor de L'art de la cuina o De re coquinaria, del 

segle III dC. segons algunes fonts i en la de Luci Juni Columel·la, terratinent del segle I dC, 

que va escriure De re rustica, un tractat d'agricultura que ocupa 12 volums. L'obra d'Apici és 

un receptari molt important i la de Columel·la és una compilació de totes les coses 

relacionades amb el camp com moltíssimes maneres de posar olives, fins a vint-i-cinc, i parla 

de l'elaboració del most, entre moltes altres coses. 

 

Abans d'esmentar  els manuscrits catalans, cal remarcar l'existència d'una important 

bibliografia culinària andalusina del segle XIII, anterior a la catalana. En sobresurten el 

receptari anònim andalusí traduït al castellà per Huici Miranda, que anomenarem Anònim 

andalusí, i el de Ibn Razin, titulat Fadalt al-jiwan en els quals hi trobem alguna recepta que 

recorda les presents a la Terra Alta. Des del punt de vista de la rebosteria hi destaquen les 

receptes de torrons, de massapà i de rosquilles. La quantitat de receptes recollides en aquestes 

obres és més elevada que la que presenten els nostres receptaris catalans. 

 

Tenim  la fortuna que Catalunya compta amb una important documentació medieval 

sobre aquests aspectes culinaris i que alguns dels nostres cócs terraltins els trobem ja 

complidament documentats en plena edat mitjana. El Libre de Sent Soví, el Libre de totes 

maneres de fer confits, i el Libre del coch són tres obres catalanes cabdals dins del món de la 
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gastrografia europea i universal. Dins d'aquests llibres de cuina hi troben receptes amb fortes 

connexions amb els nostres cócs com anirem estudiant posteriorment al llarg de cada recepta. 

El receptari més antic és el que hem anomenat primer, que pertany a l'any 1324; el segon se 

situa a començaments del segle XV i el tercer a finals del mateix segle, encara que no es va 

publicar fins a principis del segle XVI. Dels dos primers podem afirmar que són medievals i 

anònims, el darrer ja pertany a l'època moderna, o si més no, inaugura aquesta etapa i en 

coneixem l'autor, es tracta de l'obra de Robert de Nola. El llibre fou escrit en català i traduït al 

castellà. El Mestre Robert, com també es coneix el famós cuiner del rei de Nàpols, i qui ben 

segur coneixia el Sent Soví, i probablement altres documents culinaris de l'època, recull un 

total de 229 receptes i anomena el seu llibre de la següent manera: Libre de doctrina per a ben 

servir de tallar y del art de coch; [ço] és de qualsevol manera de potatges y salses. Compost per lo 

diligent mestre Robert coch del sereníssimo senyor don Ferrando, Rey de Nàpols. D'aquest títol se'n 

dedueix la clara voluntat didàctica de l'autor. Nosaltres l'anomenarem a partir d'ara Libre del 

coch, que és com se'l coneix. 

 

El tres receptaris catalans tenen en comú dos aspectes, el primer, que reben influència 

de la cuina musulmana i el segon que van estar escrits abans del descobriment d'Amèrica. Per 

tant, amb el Libre del coch del Mestre Robert de Nola tenim una font documental de primer 

ordre per saber quins productes es consumien poc abans d'aquest esdeveniment tan 

significatiu. El primer aspecte el confirma alguns del noms de les receptes; per exemple, el 

títol de la recepta 70 del Libre del coch  s'anomena Albergínies a la morisca o, la 73, que es diu 

Carabasses a la morisca. Tanmateix, aquesta obra inclou receptes que duen noms que fan 

referència a altres indrets com Gènova o Venècia. També hem observat que les casquetes, 

conegudes en l'actualitat a bona part de Catalunya amb el nom tortosí de pastissets, es troben 

documentades al Libre de totes maneres de confits (recepta 33, Per fer casquetes), i també al Libre 

del coch (recepta 135 De casquetes) ambdues obres del segle XV, com ja hem assenyalat. El mot 

panadons usat a part de la nostra comarca el trobem a les receptes números 130 i 131 de la 

mateixa obra, el Libre del coch, amb el nom panades i també el Libre de Sent Soví conté algunes 

receptes de panades.  Notem que a la Terra Alta s'usa en diminutiu, i encara trobem un altre 

diminutiu, les panadetes a la població de Caseres. Aquesta informació ens revela que aquests 

dolços terraltins compten, pel cap baix, amb sis-cents anys d'història. Pastissos semblants a 

aquests, però amb diferents denominacions que els que hem esmentat els trobem recollits en 

els receptaris andalusins, als quals els experts els donen més antiguitat, fins a uns 700 anys. 

Però es tracta indubtablement d'una producció alimentària més antiga.  

 

Quant als productes alimentaris nou vinguts d'Amèrica,  no els comencem a trobar en 

les fonts escrites fins entrat el segle XVIII i amb escasses mencions. Primer de tot es va 
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estendre la xocolata, després, el tomàquet i el que va trigar més va ser la patata. D'aquesta 

època comptem amb el manuscrit mallorquí de Jaume Martí Oliver que recull les receptes de 

les cases pairals mallorquines. En aquest document hi apareix la patata i el tomàquet en unes 

poques ocasions. Porta una recepta anomenada cascas fregides que recorda els panadons i  les 

casquetes. Una altra obra, que no és del món de la cuina però que toca temes relacionats amb 

la vida quotidiana i ens descriu aspectes vinculats al món culinari és El calaix de Sastre, de 

Rafael d'Amat, baró de Maldà. Dins de les pàgines d'aquesta extensa obra es repeteix el 

consum de la xocolata desfeta als berenars i a les festes de la noblesa del seu temps.  

 

En els llibres de cuina més recents, si exceptuem el del frare Jaume Martí, no hi 

trobem referències a les postres tradicionals de la nostra comarca si és que n'excloem les que 

són compartides per tots els catalans. Del segle XVII es conserva El llibre de cuina d'Scala Dei, 

del XIX La cuynera catalana, anònim, i, ja del segle XX, el Llibre de la cuina catalana de Ferran 

Agulló.  
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5. ELS FONAMENTS HISTÒRICS 
 

Per la clara connexió entre alguns dels cócs i el món medieval, explicarem l'evolució 

històrica de la presència musulmana a la Península ibèrica, fent esment de la Catalunya 

islàmica d'una manera breu per arribar al moment del domini cristià. Però no es pot oblidar la 

primigènia connexió amb el món romà al qual també ens referirem, i les influències 

posteriors, encara que per la seva antigor són més difícils de rastrejar, i que ben segur que es 

van mantenir, tot i l'arribada dels musulmans. Finalment, farem una breu visió dels temps 

moderns. 

 

No s'ha de descuidar que hi ha aspectes comuns de l'alimentació en tot l'àmbit de la 

Mediterrània, com poden ser el pa, el vi, les panses o els pinyons i molts d'altres productes. 

Ho observem arreu d'aquest espai amb la coneguda trilogia mediterrània que consisteix en el 

conreu del blat, cereal panificable, la vinya i l'olivera, que són la base de la nostra dieta. 

Aquesta font comuna de la nostra alimentació fa més difícil l’estudi ja que alguns aliments 

són compartits per la totalitat de les cultures banyades pel nostre mar. 

 

 

5.1.  EL MÓN ANTIC 
 

Els romans, com és sabut, s'instal·len a Catalunya a finals del segle III aC, el 218 aC 

més concretament, en el context de les guerres púniques. En aquests moments, la creixent 

república romana entra en conflicte amb una altra potència de la Mediterrània occidental, 

Cartago, i les dues forces marítimes i territorials s'enfronten per dominar un mateix territori 

ocupat per un conjunt de pobles que aleshores es trobaven desunits, els ibers. D'aquest xoc 

militar Roma en resulta enfortida i vencedora, i, Cartago, en canvi, sucumbeix fins a deixar 

d'existir al 160 aC sota el gran domini de la poderosa república romana. Enmig d'aquest 

conflicte els ibers es dilueixen, no sense resistència, entre la població romana fins a 

desaparèixer. 

 

El poble romà, per tal d’assegurar el seu èxit, va estendre els seus costums, les seves 

tradicions, les seves lleis i la seva llengua, entre molts d'altres aspectes igualment importants 

de la vida quotidiana, a tot l'espai territorial recentment conquerit. Aquest procés, conegut 

amb el nom de romanització, va permetre que alguns aspectes de l'alimentació quotidians 

entre el món romà s'estenguessin fins a les nostres terres. 
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L'Imperi Romà nascut al segle I aC viu un llarg període d'apogeu fins que al segle III 

dC. entra en una profunda crisi i, abocat a una llarga i definitiva decadència, desapareix el 

476 amb l'entrada definitiva dels pobles germànics que es fan amos i senyors de les terres en 

les quals s'estenia el desaparegut imperi. 

 

Des del punt de vista culinari, els romans, per exemple, entre d'altres coses coneixien 

l'elaboració del most, de les torradetes de Santa Teresa o del flam. Tots aquests aliments els 

trobem documentats a l'apartat XIII del llibre VII de l'obra d'Apici anomenada De re coquinaria 

i testimonien un important i pregon interès pel món vinculat a la cuina i l'alimentació. Apici 

ens dóna una recepta de pernil amb panets de most, la qual en llatí rep el nom petasonem ex 

mustes5, que consisteix, segons les indicacions d'aquest escriptor, en vi de panses, pebre, un 

manat de ruda i vi pur. El pernil ja el trobem elaborat i comercialitzat entre els pobles ibèrics i 

els documents romans lloen especialment els de la Cerdanya. Elaboraven també el que 

nosaltres coneixem amb el nom de torradetes de Santa Teresa, que aquest autor clàssic 

anomena Dolços, la recepta diu el següent: "Talleu la crosta del pa de blat tendre i partiu-la en 

trossos grans. Remulleu-los amb llet, arrebosseu-los i fregiu-los en oli6". Un cop fets aquests 

passos es posava mel per sobre i se servia. Les torradetes de Santa Teresa les trobem esteses a 

bona part de la península ibèrica amb el nom de Torrijas. Una altra recepta que Apici 

anomena Altres dolços és la següent: "Prendre  flor de farina i coure-la amb aigua fins que 

formi una pasta molt espessa que s'estendrà en un plat. Quan s'hagi refredat , tallar-la a 

quadrats, arrebossar i fregir amb oli de la millor qualitat. Retirar, afegir-hi mel, tirar pebre i 

servir. És millor substituir l'aigua per llet". Coneixien, a més a més, el flam que anomenaven 

Tiropatinam. Els romans també feien una mena de pasta a base de llet i ous, que Ibáñez 

tradueix amb el nom de truita. És la recepta que transcrivim a continuació: "Batre quatre ous, 

una hèmina7 de llet i una cullerada d'oli fins que es barregin completament. Posar en una 

paella una mica d'oli, escalfar i afegir la barreja que s'ha preparat. Quan s'hagi quallat per una 

banda, se li dóna la volta; se li tira mel, es tira pebre i se serveix8". D'aquestes receptes podem 

aprendre que l'ús de la mel per a endolcir els menjars és antiquíssim i molt usat en el període 

romà. 

 

                                                 
5 Veure APICI; De re coquinaria. Amb comentaris i traducció de Miguel Ibáñez Artica. Col·lecció textos 
gastronómicos. Editorial R&B, pàgina 297. 
6  Consultar  APICI; De re coquinaria,  Editorial R&B, pàgina 303. 
7 Equival a 0,273 litres. Mida originària de Sicília. 
8 Consultar APICI; De re coquinaria,  Editorial R&B, pàgina  307. 
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5.2. L'EDAT MITJANA 
 

Després de la llarga decadència del món romà, a partir del segle III dC, la definitiva fi 

de l'Imperi el 476, i la posterior, però breu, irrupció del pobles bàrbars a la península Ibèrica, 

els musulmans entren per l'estret de Gibraltar el 711 i prenen ràpidament les places 

visigòtiques. 

 

Dins del panorama del domini islàmic, la població d'origen àrab, que constitueix un 

grup minoritari, ocupa els primers llocs de l'escalafó social, és a dir, és el grup privilegiat, que 

posseeix les terres i acapara els alts càrrecs i les funcions de dirigents9. Els berbers, d'origen 

nord-africà, formen un grup ampli però no està gaire ben considerat socialment, ja que són 

menystinguts pels àrabs. El grup més nombrós és el dels muladites o conversos cristians, que 

renuncien a la fe cristiana a fi d'obtenir els avantatges que la població àrab els ofereix, com 

per exemple pagar menys impostos. Els mossàrabs, o cristians que viuen en territori musulmà 

després de la conquesta i que es mantenen fidels a la seva fe, són un grup important i tenen 

l'obligació de pagar la capitació, o impost personal, a les autoritats islàmiques. Part de la 

burgesia urbana  estava formada pels jueus, que desenvolupaven oficis diversos. Finalment, i 

en la posició més baixa, hi havia els eslaus que agrupaven les persones vingudes d'orient o 

d'Europa que havien estat capturades com a esclaus i els esclaus d'altres indrets. Entre ells 

sobresurten els esclaus negres del Sudan, molt apreciats com a guàrdies personals. 

 

En el moment de la reconquesta cristiana els sarraïns perden la supremacia i passen a 

ser sotmesos pels senyors dels regnes del nord. Els musulmans, ara anomenats mudèjars10,  

poden conservar la religió, les lleis, així com les autoritats i certa autonomia. Segons les 

capitulacions de Tortosa11, de 1148, que són similars a les d'altres ciutats que han acceptat la 

rendició prèviament, els musulmans havien d'abandonar la mesquita aljama12 i tota la 

comunitat s'havia de traslladar als ravals o moreries fora les muralles. 

 

Les capitulacions, constaten alguns historiadors, solen ser benèvoles per la incapacitat 

dels conqueridors de dur nous repobladors ja que la demografia era bastant dèbil al nord de 

Catalunya i no interessava que aquest grup sotmès, davant de lleis molt dures, marxés en 

                                                 
9 Balañà ens explica al seu llibre L'islam a Catalunya  que els àrabs s'instal·len a zones urbanes i que 
mantenen una relació de superioritat vers els berbers. 
10 Els mudèjars són musulmans que viuen en territori cristià i que conserven la seva religió. A finals del 
segle XV se'ls fa convertir al cristianisme obligatòriament i s'origina el problema dels moriscs. 
11 Vegeu apartat "Capitulacions de Tortosa", al llibre L'islam i Catalunya, pàgina 111-112. 
12 La mesquita aljama és la mesquita major, la més important de la ciutat, en aquest cas de la ciutat de 
Tortosa. 
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massa cap al sud de la península. Les darreres recerques dels estudiosos del tema s'inclinen, 

en canvi, per constatar un incompliment sistemàtic d'aquestes capitulacions, i afirmen que la 

població sotmesa pels cristians viu en un autèntic estat d'opressió, de despossessió i de 

privació de la llibertat de moviments i de la llibertat personal13. 

 

Durant el segle XIII, en algunes ciutats, ports o centres econòmics hi trobem grups de 

sarraïns, uns de pas i dedicats als negocis, i d'altres, els més nombrosos, captius. Treballaven 

com a servents domèstics a les cases benestants o en els obradors dels mercaders i dels 

mestres dels oficis. No podien pagar la seva manumissió i esperaven pacientment la llibertat 

decidida pels senyors en testament. En aquest cas, solien rebre el nom de l'amo i un ajut 

econòmic per integrar-se al proletariat urbà. Veiem doncs, que un cop arriba el domini de la 

Corona d'Aragó a les terres de l'Ebre la població musulmana queda sotmesa a la cristiana. 

 

Els mudèjars, establerts a les ciutats amb ports i a la vora dels rius, volien anar cap a 

Al-Andalus però les autoritats ho evitaven14 perquè la demografia era molt feble. Dins del 

context de la repressió que sofreix aquesta població musulmana cal dir que més tard, al 

tombant del segle XV al XVI, passen a la condició de moriscos o musulmans que han estat 

obligats a convertir-se en massa a la religió cristiana. En temps de Felip III, l'any 1609 

concretament, els moriscos seran definitivament expulsats provocant un fort empobriment de 

la demografia i de l'agricultura, ja que la majoria treballava en aquest sector. De Catalunya 

marxaren uns 5.000 moriscos aproximadament. 

 

 

La Terra Alta es troba dins del territori que entre el 711 i el 1150 aproximadament va 

ser ocupat per l'islam i pertanyia a la unitat política que es coneixia amb el nom d'Al-

Andalus, que significa terra de vàndals en àrab, i que a partir d'ara es coneixerà amb el nom 

de Catalunya Nova. Aquesta unitat política i territorial limitava al nord amb el riu Llobregat, 

encara que enmig d'aquestes terres i al sud d'aquest riu hi havia una ampla franja 

deshabitada que rebia el nom de terra de ningú. 

 

A partir de 1150 la Terra Alta s'incorpora a la recentment estrenada Corona d'Aragó, 

que s'engrandirà, més tard, amb les conquestes de Mallorca i València. La zona es troba 

administrada a partir d'ara pels templers. L'any 1304 la Terra Alta s'integra a la Castellania 

d'Amposta i posteriorment, i fins al 1716, va pertànyer a la vegueria de Tortosa. En la nova 

divisió provincial de 1833 la comarca queda inclosa en la província de Tarragona i el 1834 al 

                                                 
13 AA.DD. L'islam i Catalunya. P. 111-112. 
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partit judicial de Gandesa, que incloïa el sector de la Ribera d'Ebre a la dreta del riu. La 

denominació de Castellania de la comarca ha tingut un fort arrelament popular. 

 

Tenim, per tant, si considerem que a meitats del segle XII el regne catalano-aragonès 

ocupa les terres de la Catalunya Nova, presència musulmana a les terres que estudiem durant 

uns quatre-cents cinquanta anys. Temps suficient per a trobar-nos amb una llista inacabable 

de paraules d'origen àrab al nostre vocabulari terraltí –xifra, alcova, carxofa, cotó, quitrà, 

seitó, i moltes més– i noms de poblacions com Benissanet, Mediona o Garraf que són d'aquest 

mateix origen. Rachel Arié també aporta vocabulari semblant vinculat al món de l'alimentació 

d'origen musulmà en el seu llibre España musulmana, com sucre, carxofa, albercoc, llimona, 

taronja, síndria, albergínia, arròs, etc. que Miquel Barceló confirma com a plantes introduïdes 

amb certesa pels àrabs a partir del 711. Per acabar, Lucie Bolens treballa aquest mateix aspecte 

a La cocina andaluza, un arte de vivir. Siglos XI-XIII. Mes, la petja musulmana no s'acaba amb la 

fi del seu domini polític, ja que un cop a mans dels cristians, els sarraïns continuen vivint en 

el mateix espai fins a inicis del segle XVII en què foren definitivament expulsats dels nostres 

territoris. Si tenim el record de la presència musulmana en la llengua i en la toponímia la hi 

hem de tenir, ben segur, en el menjar. 

 

El món de la cuina de la comarca es troba al llarg de l'Edat Mitjana amarat de la 

tradició àrab i de la posterior arribada de nous pobladors cristians a la zona a partir del segle 

XII. Si analitzem les dades que ens aporta Pere Balañà i Abadia15  observem que afirma "La 

documentació llatina dels segles XI i XII també esmenta sovint els musulmans en qualitat 

d'artesans especialitzats : teixidors, forners, etc.". És a dir, segons aquesta font un dels oficis 

en els quals els musulmans van reeixir fou el de la forneria. 

 

Rudolf Grewe a la introducció al Libre de Sent Soví afirma que els àrabs adoptaren i 

divulgaren la cuina dels pobles conquerits. També escriu que aquesta cuina, la musulmana,  

és la continuació i l'evolució de la cuina romana i visigòtica. Les coincidències entre les cuines 

catalana i musulmana, si seguim aquests autors, són més aviat per tenir una arrel comuna. 

 

Com ja hem dit, l'estudi de la cuina hispano-àrab de l'edat mitjana es pot fer a partir 

de dues obres, l'Anònim andalusí publicat per Huici Miranda i el de Ibn Razin, titulat Fadalat 

al-jiwan. Els dos són receptaris molt complets i pertanyen a principis del segle XIII. Pel que fa 

al pa, que es troba fortament vinculat amb el tema que estudiem, els musulmans solien 

pastar-lo a casa i després duien la massa a coure al forn públic. També hi podien afegir algun 

                                                                                                                                            
14 AA.DD. L'islam i Catalunya. P.138. S'hi afirma l'existència d'una emigració clandestina de mudèjars 
cap al sud i que la seva adaptació era difícil i alguns tornaven. 
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plat preparat a casa per fer-ne la cocció al forn. Respecte a les pastes eren abundants les 

fregides amb oli o cuites al forn, com bunyols, 'almoixàvenes' o pastissos de formatge, 

rosquilles, mantegades i altres llaminadures preparades amb pinyons, ametlles o avellanes. A 

més de la fruita fresca es preparava pasta de codony, xarops i arrops. Lucie Bolens inclou en 

la seva obra  una recepta de Razin anomenada banyes de gacela16 que trobem a l'actual Marroc i 

que s'assemblen molt en aparença a les casquetes i panadons terraltins, més coneguts amb el 

nom de pastissets. Altres  receptes dolces recollides en el llibre de Bolens són els bunyols, les 

rosquilles, el torró i el massapà, totes elles molt vinculades a la nostra alimentació. Com els 

romans, els musulmans usaven la mel en abundància, tot i que són els introductors d'un nou 

producte edulcorant: el sucre.  

 

5.3. ELS TEMPS MODERNS 
 

En aquest període es viuen moments de canvi molt intensos. Des del punt de vista 

històric els esdeveniments de la Terra Alta són comuns a tot Catalunya; la Guerra dels 

Segadors, la Guerra de Successió i el Decret de Nova Planta, les Guerres Carlines i, finalment, 

la Guerra Civil Espanyola. Aquests darrers dos episodis a les terres de l'Ebre, com és sabut, 

van tenir una especial significació. Tornant enrere, els descobriments geogràfics faciliten 

l'arribada de nous productes tot i que no s'introdueixen en la nostra dieta ràpidament. En un 

manuscrit mallorquí17 del segle XVIII, com ja hem avançat, s'hi recullen molt poques receptes 

en les quals apareix la patata o el tomàquet. Per tant, veiem que l'arribada de nous productes 

significa importants canvis en l'alimentació, però a llarg termini. 

 

Dins de l'obra de Jaume Martí hi trobem les casques18 que són pastes omplertes amb el 

mateix farciment de les casquetes que presenta el Mestre Robert al Libre del coch i que recorden 

els panadons i les casquetes terraltines. La recepta, tot i que recorda la de Robert de Nola, es 

presenta molt resumida i apareix en dos dels manuscrits dels que recopila  aquest frare. Les 

explicacions aporten aspectes comuns entre les dues receptes, com podeu veure a l'annex I, 

per exemple, farcir les pastes amb pasta reial. 

 

Recentment s'està compensant la manca de bibliografia gastronòmica relativa a la 

nostra comarca, per aquest motiu volem subratllar l'aparició de dos receptaris de caràcter 

local, el de Corbera d'Ebre i el d'Horta de Sant Joan, que figuren a la nostra bibliografia i que 

                                                                                                                                            
15 Veure Balañà i Abadia, Pere: L'islam a Catalunya. Pàgina 94. 
16 Veure Annex I. 
17 MARTÍ i OLIVER, Jaume: Receptari de cuina del segle XVIII. Editorial Abadia de Montserrat. Barcelona 
1989. 
18 Veure annex I. 
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són una important mostra del valor de la nostra cuina terraltina. Tots dos manuscrits, tot i les 

seves llacunes, comporten un important esforç comú i s'han fet amb molta il·lusió. 

Segurament que constituiran un autèntic lloc de memòria de la cuina tradicional de la zona 

en el futur i confiem que seran el punt de partença de nous i valuosos estudis gastronòmics. 

 

Com hem apuntat els canvis són constants i el món de l'alimentació no es troba 

exempt d'aquest procés.  A la Terra Alta han canviat algunes tradicions, per exemple per a 

berenar ja no es menja el pa amb vi i sucre, tan estès a totes les cases fins fa ben poc i que feia 

les delícies de tots els infants. I la clotxa, que era un menjar de pagès i de diari, ja que es feia 

ben bé al camp per a esmorzar, gairebé ha passat a ser un símbol distintiu de l'alimentació de 

la zona, no tan sols d'àmbit comarcal,  i és motiu de trobada de colles d'amics a la masia.   
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6.   EL MÓN DEL BLAT 

 
A la nostra comarca la tasca periòdica de fer el pa tenia lloc, fins fa molt poc, uns 50 

anys, en dos espais diferenciats; l'un era la pròpia llar i l'altre el forn de pa. Als pobles la 

massa del pa es pastava a la pastera de casa,  aquesta activitat, de vegades, es realitzava en 

una habitació pròpia, que s'anomenava el pastador. La pastera és una caixa de fusta 

rectangular amb tapa. Un cop preparada la massa es duia a coure al forn de pa del poble. La 

feina d’elaborar el pa implicava, a més a més, a diversos membres de la família de sexe 

femení i era periòdica. Juntament amb la confecció del pa, si hi havia alguna celebració a la 

llar es feien diferents  cócs i coques. 

 

6.1  L'OFICI DE FORNER 
 

Arribats en aquest punt és interessant atendre el paper de l'elaboració del pa dels 

forners a través del temps. Des que va començar l'agricultura, el pa ha estat una part 

fonamental de l'alimentació humana. En ser un article de primera necessitat, des que ha 

nascut la urbanització, les reglamentacions sobre els pesos i els preus del pa s'han succeït a 

través de la història. Es té constància de lleis sobre la comercialització del pa dels emperadors 

romans Marc Aureli i Constantí. Més tard se'n conserven de temps de Carlemany durant 

l'imperi Carolingi. Robert I. Curtis en el seu article anomenat Food Technology in the ancient 

urban context (Tecnologia de l'alimentació en el context urbà antic) ens descriu l'activitat 

industrial vinculada en la producció agrària, referint-se essencialment a la producció vinícola, 

oliera i bladera. L'autor en el seu estudi es refereix a la Campània, una zona que es troba a la 

Itàlia meridional i que aleshores era famosa principalment per la seva ceràmica i per la seva 

producció de blat. 

 

En el món llatí existia la figura del forner, perquè era habitual la producció de pa i de 

pastes a partir del blat en l'àmbit urbà, com s'ha constatat a partir de la troballa de les ruïnes 

de l'antiga Pompeia. Els forners en aquesta civilització rebien el nom de pistores, que significa 

"aquell que pica o mol", és a dir un moliner, la qual cosa implica que el forner acaparava la tasca 

prèvia de moldre el blat per a convertir-lo en farina i, posteriorment, el transformava en pa. 

Els molins de cereals romans funcionaven amb energia animal i se n'han trobat en els 

mateixos emplaçaments dels forns cosa que també demostra que els forners molien el blat i 

després ells mateixos en feien el pa. Els forners romans acostumaven a tenir un segell per a 

senyalar el pa que elaboraven i que permetia saber-ne la procedència per a possibles 
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inspeccions. El nivell de vida dels forners romans era força elevat com s'ha pogut comprovar 

a partir de les seves sumptuoses tombes.  

 

Les famílies més riques tenien els seus propis molins i forns. Les persones que vivien 

al camp segurament que es molien el seu propi blat i s'elaboraven el seu pa. Curtis suposa 

que alguns particulars podien comprar el blat mòlt al moliner o forner i pastar la massa a casa 

i dur-la a coure al forn. Conclou l'article afirmant que la majoria de la gent de la ciutat –

excepte els més rics– consumia pa elaborat pels forners a les pistrina o establiments per a fer 

pa, com un producte acabat. 

 

Durant l'Edat Mitjana, tant en el món musulmà com en el cristià existia l'ús del forn 

comunal. En el marc del feu, el forn del senyor feudal s'havia d'usar obligatòriament per part 

de tots els seus habitants, ja que el senyor en tenia el monopoli, així com el del molí i el de la 

farga. Per utilitzar el forn o el molí s'havia de pagar un impost, que podia ser en forma de blat 

tant si s'havia de moldre el blat com si s'havia de coure el pa, ja que la moneda en aquella 

època no era gaire abundant. 

 

Ja que el poblament anterior a la reconquesta cristiana a la Terra Alta era organitzat 

pels musulmans i aquests acostumaven a funcionar mitjançant forns comunals19, podem 

deduir que aquest sistema va continuar existint amb poques variacions durant segles fins  

que els forns de pa passen a ser de propietat individual. Un cop instal·lat el domini cristià, els 

forns canviarien de mans, passant a les autoritats feudals, que en el cas de la comarca serien 

eclesiàstiques. 

 

En un entorn rural com el que treballem ens inclinem per la possible existència d'un 

forn que podria coure pa, de producció pròpia per a vendre al públic i que a més a més 

oferiria el servei de coure la massa de pa que li duguessin pastada des de les cases així com 

les pastes i altres menges. Una tercera fórmula possible, i que no exclou cap de les dues 

anteriors, seria la de dur la farina al forner perquè aquest en fes el pa. Aquest sistema 

perduraria des dels darrers segles fins ben  entrat el segle XX.  

 

Diferentment, a l'espai urbà, durant la Baixa Edat Mitjana i amb el ressorgiment de la 

ciutat apareixen els gremis que són associacions d'artesans d'un mateix ofici. Aquestes 

agrupacions van aparèixer a partir del segle XII. Entre la multitud de gremis urbans s'hi troba 

el gremi dels forners. Durant aquest període, els forners s'organitzaven de manera conjunta 

per oferir uns productes d'una qualitat similar. Els gremis dels forners, i la seva producció, 

                                                 
19  Veure nota número 27. 
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eren vigilats de molt a prop per les autoritats per tal que aquests no abusessin dels 

compradors en el pes o la qualitat de la farina.  

 

En temps de fam les autoritats municipals podien obligar els forners a vendre el pa a 

un preu més baix o a no pujar els preus fins i tot quan el blat era més car. En altres ocasions, 

més greus, el pa podia ser confiscat per alimentar la ciutat. També, per identificar el pa 

s'usaven uns segells per a marcar-lo, semblantment als que hem vist en el món romà. Les 

marques del forner eren senzilles, perquè el pa augmenta i no es podrien reconèixer. Podien 

ser de fusta o de metall. Si el pa no pesava el que havia de pesar o era de farina de baixa 

qualitat es posaven multes i gràcies a les marques de forner se'n podia saber la procedència. 

Però feta la llei feta la trampa: eren freqüents els suborns a les autoritats. 

 

Els horaris dels forners eren incòmodes i inacabables. Amb els gremis van poder 

limitar l'obertura de nous forns a les ciutats i aviat van tenir normes escrites sobre la seva 

organització. L’aprenentatge durava de dos fins a quatre anys i durant aquest temps els 

aprenents estaven sota la responsabilitat del mestre. L'aprenent treballava i vivia de forma 

permanent al forn i rebia els vestits i tot el necessari per a viure de part del mestre forner. 

També treballaven al forn els membres de la família. Tot i que només podien esdevenir 

mestres els homes, les dones estaven molt relacionades amb el món del pa ja que 

col·laboraven en la seva elaboració. La idea 'd'obra mestra' per a poder ser mestre i amo d'un 

forn no apareix fins al segle XV i no s'estén fins al segle XVI. Els gremis de forners no exercien 

un monopoli total ja que fora de les ciutats, als pobles petits o als masos aïllats es feia el pa 

lliurement sense trobar-se subjectes a les seves normes. En el món rural els forners estaven 

massa dispersos per a organitzar-se en gremis. 

 

6.2. EL PA I ELS CÓCS 
 

Ja hem dit que a la Terra Alta els dos productes agraris que es produeixen amb més 

abundor són el vi i l'oli. El vi i altres derivats són imprescindibles per acompanyar el consum 

dels cócs un cop fets, i l'oli és essencial per a realitzar-los, ja que en moltes receptes hi apareix 

com a producte necessari en el procés d’elaboració. A banda del vi i l'oli, s'han conreat altres 

productes, encara que en menor quantitat: les ametlles, les avellanes i les fruites i les verdures 

de l'hort. Així mateix s'ha produït el blat, necessari per a fer el pa i les pastes. El blat solia 

provenir de casa, si és que no es tractava d'una família menestral, i era un producte destinat a 

l'autoconsum familiar, entre d'altres aliments bàsics. 
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El blat, per fer-lo panificable o per poder-lo convertir en pa, calia moldre'l. 

Antigament, les famílies de la Fatarella, per exemple, duien a moldre el blat al molí d'Ascó 

amb els carros per a poder, finalment, elaborar el pa. Al costat del mateix molí de blat d'Ascó 

hi havia les cavallerisses, un edifici dedicat a hostatjar les bèsties i els carruatges, ja que de 

vegades havien de fer nit. En èpoques d'escassesa, per exemple després de la Guerra Civil 

espanyola, a la mateixa població algunes famílies feien la mòlta del blat a casa. Després es 

pastava el pa i més tard es duia a coure al forn del poble. 

 

La pastada del pa es realitzava habitualment cada vuit o cada quinze dies segons els 

costums de les cases. La senyora Miguela de Bot ens ha dit que a casa seva es pastava cada 

vuit dies i la Mari Carme Font de la Fatarella, recorda que ho feien cada quinze dies. A Bot i a 

Prat de Comte, per exemple,   la realització del pa i les pastes es coneix amb l'expressió fer el 

panoli20. Cal dir que a la primera  població, Bot, quan es mengen dolços es treuen pastes, no 

cócs com a Gandesa. "A Gandesa, a tot en dieu cócs", em remarca simpàticament el senyor 

Aguiló, "nosaltres traiem pastes a taula", continua. Sols unes pastes determinades són cócs a 

Bot. Segurament que en les anades i les vingudes des de casa al forn s'intercanviaven trucs 

per a la confecció d'aquestes pastes. Podem afirmar, i sense equivocar-nos de gaire, que cada 

casa té la seva pròpia recepta, ja que aquesta s'ha sotmès a petites variacions degudes als 

gustos particulars i les preferències de la família. 

 

El procés d'elaboració del pa començava el dia abans, ja que de primer s'havia 

d'amanir el lleute21. L'endemà les dones de la casa, la mare i dues filles, per exemple, es 

llevaven a les quatre del matí i començaven a realitzar tots els amaniments. La feina era 

entretinguda ja que abans que res s'havia de passar la farina per un sedàs per a treure’n les 

possibles impureses. La massa per a fer el pa es treballava a la pastera22 de casa.  

 

Els ingredients bàsics per a fer un bon pa són els següents: la farina, el llevat, l'aigua i 

la sal. Quan es tenia la massa preparada es duia amb un cistell gran al forn, sempre cobert 

                                                 
20 Informació donada per Pepita Cots, de Bot, però que viu a Móra la Nova.  
21 Sinònim de llevat o ferment a la zona.  
22 La senyora Mari Carme de la Fatarella, de 62 anys, en diu pastadora.  
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amb un drap blanc ben net. Juntament amb la panera es duia també un petit pastador23 on 

s'hi transportava la farina, el segó i la creixidera24 o tallador. 

 

Un cop al forn es preparaven les peces de pasta  segons la voluntat de la mestressa de 

casa, damunt dels taulells de l'obrador del forner. Per a confeccionar les peces de pa primer 

s'escampava farina damunt dels taulells, perquè la massa no hi quedés enganxada. La farina 

que s'escampava pels taulells es combinava amb el segó per a estalviar-ne una mica, ja que 

era més cara. Un cop feta aquesta operació, es tallava la massa amb la creixidera i es 

preparaven les diferents peces, que aleshores acostumaven a ser grans  perquè la grandària 

n'afavoreix la conservació.  

 

L'elaboració del pa a la família era per al consum setmanal i també se'n repartia per 

als jornalers i treballadors, si els tenien. Hi havia famílies propietàries de terres que 

acostumaven a donar el pa i l'oli de la setmana juntament amb el sou als jornalers. Aquest 

costum encara es recorda a la Terra Alta entre les persones de més edat i va perdurar 

aproximadament fins a la Guerra Civil espanyola. 

 

La pastada setmanal d'una família podia arribar a ser de mig sac de farina, que 

aleshores eren de cent quilos, com ens expliquen la Miguela, de 75 anys, i la seva germana 

Maria de 82, les dues de Bot. Totes dues recorden que ajudaven la seva mare a fer el pa per 

ser consumit a casa i per a tots els jornalers totes les setmanes, i també per als treballadors 

temporals, en èpoques de collita. L'elaboració d'aquesta tasca setmanal implicava, doncs, la 

participació de diversos membres de la família de sexe femení. 

 

Al moment de la mateixa pastada del pa es podia afegir oli, sucre, etc. a una petita 

porció de la massa sobrera o bé que es reservava a propòsit i aleshores es feia una pasta 

anomenada biscostella25, amb la qual es poden elaborar diverses llaminadures i segons la 

forma que adopten poden tenir noms diversos. Aquest tipus de pasta es considera una pasta 

senzilla. La pasta de biscostella o de bescostella, com l'anomenen altres persones, pot ser de 

                                                 
23 Hem pogut observar pastadors a dues cases, l'un a Bot i l'altre a la Fatarella. Podem deduir que 
antigament a totes les cases hi havia un petit pastador, que era imprescindible juntament amb la panera 
a l’hora de transportar la massa a cal forner. El pastador té la mida d'un cistell i és de forma rectangular. 
El material amb què està fet és la fusta, i es tanca amb una doble tapa que s'obre a banda i banda de la 
nansa, que és de fusta també. En el seu interior hi trobem una fusta vertical que en divideix l’interior en 
dos espais iguals. En un compartiment s'hi diposita la farina i en l'altre el segó. La creixidera es col·loca 
al mig, al costat de la paret de fusta.  
24 La paraula creixidera no consta al Diccionari de la llengua catalana de la Fundació Enciclopèdia 
Catalana. Un sinònim seria un tallador. És com un ganivet però el mateix tallador té el mànec a la part 
contrària de la part que talla, fent forma de T a l'inrevés, des de la qual pots subjectar-la i tallar la pasta 
blana per a fer les peces de pa. Hem tingut ocasió de veure'n una a Gandesa, que és molt antiga.  
25 No hem trobat aquest mot al DCVB. 
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forma allargada, com un bastó, i aleshores s'acostuma a utilitzar per a sucar-la a la xocolata. Si 

es talla a bocins i s'ensucra abans de posar-la al forn, a Batea, neixen les coques bastes, o si se'ls 

dóna forma de vuit i s'endolceixen amb mel en comptes de sucre, apareixen els ganxets, que es 

fan a diversos pobles de la comarca i no porten sucre al damunt, si la mateixa pasta s'aplana 

fent una coca ben fina i s'ensucra molt a sobre i es talla amb la creixidera en cru fent una 

quadrícula, neixen els prims. Quan estan cuits es fan fàcilment a bocins ja que es tallen amb 

les mans. Si es tenien avellanes o ametlles es distribuïen damunt la pasta i es feia coca 

d'avellanes o d'ametlles. 

 

Amb tot el que hem dit, es pot deduir que els cócs es troben íntimament relacionats 

amb l'elaboració del pa, que és, evidentment, la part més important i més bàsica de 

l'alimentació quotidiana. Però, que si quan es feia la pastada sobrava una mica de pasta, com 

hem dit, o bé se'n separava una mica expressament, es podien confeccionar fàcilment una 

colla de derivats, que seran els cócs o les coques. A la Fatarella, per exemple el cóc en mel es 

fa amb la base de pasta de pa, segons ens ha explicat la Mari Carme Font. El cóc, però podia 

fer-se amb pasta diferent, més treballada, o millor dit més arreglada depenent dels casos. Però 

s'aprofitava el tràfec de la pastada  per a fer-los.   

 

També cal afegir que es podia utilitzar el dia de la pastada, en què s'anava de casa al 

forn, per guarnir una llauna amb patates i cebes per coure-les al forn26, per posar un exemple 

d’allò que ha estat costum de fer a la Terra Alta fins ara. 

 

A canvi de la cocció del pa de la setmana, al forner27 se li donava una quantitat de pa  

en espècie. Les persones preguntades no recorden quina era aquesta quantitat que es lliurava 

al forner. Diuen, per posar un exemple, que de cada 20 barres en donaven una, però no ho 

saben amb exactitud. Quan hem formulat la mateixa pregunta als forners ens han contestat 

amb més precisió i afirmen que es quedaven amb el rendiment del pa. És a dir, que de la 

cocció de 10 quilos de farina en sortien uns 12 quilos de pa aproximadament, perquè per a fer 

                                                 
26 Grewe ens diu "el forn medieval no es limitava a coure-hi pa. També s'hi portaven cassoles on es 
coïen i dauraven determinats menjars. Veurem que moltes de les nostres receptes necessiten un forn, i 
fins i tot, deixen a entendre que cal portar-los a fora de casa". GREWE, Rudolf; Libre de Sent Soví. 
Editorial Barcino, Barcelona, 1979. Pàgina 11. 
27 Compareu aquesta informació amb el text següent relatiu a l’elaboració del pa al món islàmic: "La primera 
ocupació de la cuinera –la mestressa de casa a les classes mitja i baixa, la criada a l'aristocràcia– consistia 
en amassar i elaborar el pa necessari per al consum de la família. Cobert amb uns tovallons, el pa era 
dut al forn públic. Els pocs documents iconogràfics de què disposem (si bé és cert que són d'origen 
cristià) mostren com el mosso de la fleca passava per les cases a hora fixa per endur-se el tauler on es 
trobaven col·locats els trossos de massa, en els quals s'hi marcava amb un instrument de fusta, un signe 
distintiu; una mica més tard tornava per a dur el pa ja cuit, que acostumava a tenir forma arrodonida. El 
forner es quedava, com a preu de la cocció, amb uns panets (buya en àrab hispànic, en castellà poya) que 
coïa i venia als jornalers del soc i a les portes del forn" extret de ARIÉ, Rachel; La España musulmana. 
Siglos VIII-XV. Pàgines 283-289.  
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pa, a la farina, com hem apuntat abans, s'hi afegeix aigua, sal i llevat. Tanmateix, si la farina 

era de qualitat, el rendiment era superior i podia ascendir fins al 25%. I el forner a canvi de 

coure el pa de la família es quedava amb els dos quilos o dos quilos i mig de rendiment en 

concepte de pagament del servei prestat. El rendiment, ens explica el senyor Magí Nogués, 

forner de Móra la Nova, també varia segons que  les peces que es couen siguin més petites o 

més grans, i afegeix: "Abans les peces de pa eren més grans que en l'actualitat, per tant en la 

cocció del pa no es perdia tant de pes i el benefici dels forners era en proporció més gran que 

si les peces haguessin estat més petites, ja que perden més pes". Aquest sistema es feia fins fa 

poc a la Terra Alta, possiblement per l'existència del conreu del blat per l'autoconsum a totes 

les cases on la base econòmica era l'agricultura. En d'altres comarques tarragonines com el 

Baix Camp, etc. no s'acostumava a fer el pa a casa i després dur-lo a coure al forn, un dels 

motius devia ser que en aquesta zona no s'hi produïa blat. 

 

Altres forners feien la pastada del pa d'una família amb el blat que li duien fruit de la 

producció familiar per tot un any destinada a l'autoconsum. La família lliurava una quantitat 

de blat al forner, prèviament pactada, i superior a la que gastava en realitat, i a canvi el forner 

feia el pa de la família per a tot l'any. Alguna família volia que se li fes el pa amb el seu propi 

blat i no amb qualsevol blat d'una altra casa, volent expressament diferenciar-se de la resta de 

la gent. 

 

Arribats a aquest punt no podem deixar de parlar de la farina. Tant en els receptaris 

de l'antiguitat com  en els medievals hi trobem en repetides ocasions l'expressió 'farina de 

flor'28, o 'flor de farina', que significa segons la informació dels especialistes del pa, els forners,  

la millor farina de totes, la més fina i la més pura que resulta de la primera mòlta del blat. És 

per tant la farina de més qualitat i la que, indubtablement, farà un pa o un altre derivat més 

bo. Hem trobat altres expressions com 'fina farina', tot indicant que en la recepta s'utilitzi una 

farina de qualitat per a tenir un bon resultat. 

 

Cal esmentar que antigament els forns de la nostra comarca no feien pastes, tan sols 

feien el pa. Ha estat més recentment que han començat a fer tota mena de dolços, tradicionals 

de la comarca i d'altres de nous. Montse Alcoverro, de 68 anys i de Gandesa, recorda que fa 

molt de temps a la seva població, es va obrir una pastisseria, on únicament s'elaboraven 

dolços,  i va haver de plegar perquè la majoria de les persones es feien les pastes i els dolços a 

casa. També ens va explicar que a casa d'uns avantpassats seus hi havia botiga de queviures, 

anomenada Casa Fontanet, i que en determinades festivitats preparaven dolços. Per exemple, 

per Nadal, elaboraven torrons per vendre o que en altres ocasions feien orelletes. Però no 

                                                 
28 Veure receptes del Libre del coch, números 141 i 142, de l'annex I, per exemple. 
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vivien sols de la pastisseria, que era temporal i de diades, sinó d'altres queviures de venda 

diària. 

 

L'economia de la comarca no ha permès el manteniment d'uns establiments dedicats 

a la producció de pastissos, com ha ocorregut en altres zones en què la tradició pastissera en 

establiments especialitzats oberts al públic s'ha produït molt abans. Una comarca amb 

marcada tradició pastissera ha estat la Selva, per exemple, segons que explica Clara Perxacs 

en el seu llibre titulat La cuina de la Selva. En canvi, a la Terra Alta han estat els mateixos forns 

els que s'han adaptat a les noves demandes dels consumidors i al mateix temps d'obrir les 

seves portes per a vendre el pa diari ho fan per a vendre les pastes tradicionals de la comarca 

i altres pastissos més actuals. Aquest procés s'ha produït al llarg de la segona meitat del segle 

XX i ha estat paral·lel a l'abandonament de la realització del pa a casa. Darrerament alguns 

d'aquests establiments també ofereixen noves versions de les pastes tradicionals terraltines en 

unes mesures molt més petites de les habituals, miniatures, podríem afirmar, fent dels cócs de 

sempre una nova presentació. 

 

Com hem avançat deu fer uns 45 o 50 anys aproximadament que ja no es pasta el pa a 

les cases a la Terra Alta, aquest costum s'ha perdut, però no el de fer cócs, que perdura. Fins 

fa molt poc s'han dut llaunes plenes de cócs o tota mena de coques i pastes per a ser cuits al 

forn del poble. Ara la tendència a dur a coure els dolços i les pastes al forn està baixant i 

depèn dels establiments, alguns encara admeten les llaunes  plenes ( en alguns pobles 

terraltins, com  Bot, Prat de Comte i Horta,  anomenades  llandes)  de cócs i coques de les 

clientes eventualment i d'altres ja no ho fan, o ho fan en casos excepcionals. En tot cas si 

admeten la cocció d'encàrrecs procedents de les cases ho fan en dies de diari i no en vigílies 

de festa o en dissabte ja que tenen molta més feina. En dies anteriors a certes dates festives els 

obradors dels forns de la Terra Alta estan plens de llaunes de totes mides i maneres de les 

mestresses de casa que els han dut a coure al forn i que prèviament han preparat a casa.  

 

Un exemple magnífic d'aquesta tradició  és el que s'observa  durant la Setmana Santa, 

en què els forns de Gandesa exhibeixen dins dels seus obradors una munió de llaunes amb 

cócs en mel de totes  maneres dutes per les clientes habituals de tot l'any. Un cop cuits, i 

abans no es refredin,  les mestresses de casa han de tornar al forn  a corre cuita per a afegir-hi 

un bon raig  de mel líquida i endur-se'ls a casa.  També a Batea, i a d'altres pobles,  encara  es 

fàcil d'observar com algunes famílies duen a coure al forn les pataques en pela acompanyades 

d'alguna ceba a mig matí per a tenir-les a punt per a menjar a l'hora de dinar.   Encara que a 

hores d'ara tothom ja té forns a les cases i hi poden coure tot el que els cal. 
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6.3. LES CUINES I ELS FORNS 
 

A la introducció del Libre de Sent Soví  Rudolf Grewe ens explica a propòsit de la 

cuina catalana medieval que "no totes les cases de la ciutat o del poble disposaven d'un forn, 

per bé que naturalment una casa isolada en necessitava un". El mateix autor afirma que la 

cuina catalana dels segles XV i XVI és de llar. Nosaltres podem parafrasejar la idea d'aquest 

escriptor i manifestar que no totes les famílies de la Terra Alta disposaven d'un forn a la 

pròpia casa, almenys fins ben entrat el segle XX. A les nostres terres fins fa molt poc s'ha 

conservat la cocció al foc29, ja que el tenien encès moltes hores i allà mateix, aprofitant la 

mateixa energia,  hi feien el menjar. La cuina d'aquestes cases era força reduïda, sols hi havia 

la pica per fregar els plats, uns pedrissos i poca cosa més. En aquestes cuines, la majoria de les 

vegades no hi havia gairebé  armaris, sols unes lleixes. 

 

El foc, s'ha d'entendre com una continuació de la cuina, ja que, com hem dit, també 

s'hi cuinava aprofitant el caliu. Acostumava a estar molt a prop de la cuina, la majoria de 

vegades al costat. El foc, a més a més, era el punt de trobada de tota la família, un cop 

acabades les tasques i obligacions diàries, i era allà on s'hi explicaven tota mena d'anècdotes. 

Recordem les velles històries a la vora del foc, que contribuïen a fomentar una forta cohesió 

social entre els membres de la unitat familiar que fins no fa gaire consistia en els avis, els 

pares i els néts. La xemeneia es trobava arrimada a la paret i el foc es feia a terra mateix, tot i 

que molt antigament estava situada al centre de la cambra. Fa uns quaranta anys que a 

algunes cases de la Terra Alta encara coïen el menjar a la llar de foc, fins que es va estendre 

l’ús de les cuines de butà. 

 

Algunes cases tenien cuines per a coure els aliments. Les cuines més antigues 

consistien en una superfície plana d'obra adossada a la paret que podia estar enrajolada, i que 

es trobava perforada amb  un o més espais quadrats on es posaven els atuells i les olles que es 

subjectaven damunt d'una mena reixes o graelles fixes de ferro. Aquests fogons comunicaven 

amb uns espais interiors pels quals arribava l'escalfor d'un foc encès a sota que es feia des 

d'uns conductes perforats al mur frontal de la cuina que corresponien en nombre al dels 

fogons situats a la part superior. Les cendres que es produïen amb la llenya es retiraven amb 

cura i es guardaven per fer-ne sabó per a rentar la roba i el que calgués. Per al mateix ús es 

guardava el pòsit que quedava al fons de les grans gerres on es guardava l’oli de tot l'any. 

Aquest tipus de cuina s'ha fet fins ben avançat el segle XVIII, segons que hem tingut 

                                                 
29 L'habitació on hi havia la llar de foc s’anomenava "el foc" a la Terra Alta, la qual encara es conserva en moltes 
cases antigues. Allà s’hi cuinava i s'hi feia vida, és a dir, tota mena d'activitats prop de l'escalfor. 
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l'oportunitat de comprovar en una casa, a cal Po, de Gratallops –a la comarca del Priorat– 

aixecada el 1863 i en la qual encara se'n conserva una que pertany a l'època de construcció de 

la casa. El nombre de fogons podia variar així com el combustible. La cuina que descrivim té 

tres focs i el combustible emprat era el carbó. El pedrís de la part superior es troba enrajolat 

amb rajoles vermelles. El carbó es guardava en un armari que hi ha just a sota mateix de la 

cuina i s'anava traient i afegint al foc a mesura que era menester. Era molt freqüent trobar 

prop de la cuina un rebost que acostumava a estar a un lloc ben fresc.  

 

Posteriorment, amb el desenvolupament de la revolució industrial, va aparèixer la 

cuina econòmica, que poc a poc va substituir aquest tipus de cuina d'obra a les cases que en 

tenien o va combinar-se amb la llar de foc que tenien totes les cases sense excepció. Les cases 

que comptaven amb la cuina econòmica passaven a tenir cuina i forn a la vegada. Aquesta 

cuina, més moderna, consisteix en una mena de caixa rectangular metàl·lica que escalfa 

gràcies a l'ús de la llenya o carbó que s'hi introdueix i s'encén en el seu interior en un petit 

compartiment que hi ha per  a tal efecte. A la part superior hi ha  dos o tres conjunts d'anelles 

metàl·liques concèntriques, de ferro colat, que es posen o es treuen segons la quantitat 

d'escalfor que es necessita o les dimensions de l’estri que s’hi hagi de col·locar de manera que 

s'hi poden disposar dos o tres paelles o altres atuells simultàniament destinats a la cocció 

d'aliments. També a la part frontal de la mateixa cuina hi trobem un respirador per a regular 

la quantitat de flama de manera que el foc tiri més o menys i doni l'escalfor desitjada. A la 

part inferior, oposada al compartiment de càrrega de la llenya o carbó, hi ha un departament 

bastant gran que és el forn. 

 

Encara que a una casa es disposés d'un forn, com ara el de la cuina econòmica, era 

impossible fer-hi la cocció del pa per a tota la setmana, considerant la gran quantitat de pa 

que s'havia de coure a l'època, ja que se'n consumia molt més que ara. És a dir, hi hagués forn 

o no en una casa, el pa igualment s'havia de dur a coure al forn del poble. Altrament, als 

masos aïllats era imprescindible disposar d'un forn. Els masos, per a coure, disposaven del 

forn de pa i de la llar de foc. A la comarca que estudiem hi havia forns als masos, 

principalment si estaven allunyats de les poblacions. Alguns encara es conserven. 

Concretament en un mas de la Terra Alta hi havia un forn, però van fer unes obres i el van 

eliminar. Aquest forn, ara desaparegut, del mas del Xollat, segueix l'esquema de forn típic 

estès al camp català. Estava situat a l'esquerra de l'entrada de la planta baixa i a la paret 

interior hi havia la boca del forn amb una porta petita  a mitja alçada feta de ferro o de fusta. 

A fora, i ben visible des de l'exterior, hi vèiem una petita construcció, adossada al mur, 

composta per mig cilindre a la part baixa i un quart de cercle, buit en l’interior, a la part 

superior. La coberta del forn era de volta, fet de pedres o de maons. Aquest forn, com hem 



 35

dit, constitueix un model de forn prototípic a Catalunya que ja trobem a totes les masies des 

de l'edat mitjana i que ha perdurat fins els nostres dies.  

 

Cal remarcar que el forn que s'ha estès a l'Europa medieval és el forn amb volta, com 

aquest que acabem de descriure, i de clar origen musulmà i no pas el romà, segons que afirma 

Lucie Bolens30. La tradició oral també ens confirma aquesta dada que defensa l’escriptora, ja 

que els forners actuals encara anomenen forns morunos els forns de pa que es trobaven estesos 

per tot Catalunya gairebé fins als nostres dies. Els forns de pa dels forners eren del mateix 

sistema, però de proporcions més grans. 

 

Aquests forns tot i ser els d'ús generalitzat tenien molts inconvenients, el primer i el 

més important, és que el foc es feia dins del mateix forn on posteriorment es coïa el pa, això 

significava que aquest s'emmascarava o embrutava molt tot i que es netejava cada cop que 

s'havia de coure el pa, i el segon, és que el forn es refredava molt de pressa, la qual cosa 

suposava més consum de llenya i més neteja de les cendres. 

 

Tradicionalment per a fer foc als forns de pa de les poblacions s'ha usat la rama dels 

boscos propers, que acostumaven a recollir persones que estaven especialitzades en aquest 

tipus de feina i es guanyaven la vida d'aquesta manera. Indirectament, aquesta era una forma 

d'aprofitar la fusta i de netejar els boscos i com a conseqüència positiva s'evitaven els incendis 

perquè els boscos estaven nets de les rames i dels branquillons que els propiciaven. Si es 

tractava de forns de masos aïllats era el mateix masover qui s'encarregava de fer rama. 

 

La cendra i les brases que s'extreien dels forns de pa dels pobles també s'aprofitaven; 

es guardaven en uns contenidors i es venien ja que eren usades a les cases per a posar als 

brasers i escalfar-se els peus. Les dones així que volien brases acostumaven a anar al forn a 

comprar-ne i d'aquesta manera tenien les cases calentes. No cal dir que actualment han 

aparegut nous sistemes per a coure el pa i també nous combustibles i això ha comportat molts 

canvis. 

 

                                                 
30 Rudolf  Grewe no opina el mateix en afirmar el següent "El forn medieval ve a ser una continuació del 
món romà, com ho és també, el pa que s'hi elaborava." Op. Cit. Pàgina 11. 
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III. Esquema d’un forn tradicional d’un mas català obtingut al DCBV. 

 

IV. Forn exempt tradicional a Rasquera, la Ribera d’Ebre.  
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7. LES FESTES I ELS CÓCS 

 

Molts cócs i dolços de la Terra Alta es troben vinculats en les festes habituals: els 

sants, les visites de cortesia a les cases, les celebracions de festes familiars, les festes religioses 

al llarg de l'any, les festes majors i les festes relacionades amb la collita. Recentment, a banda 

de les ocasions que hem assenyalat, els cócs es poden menjar en qualsevol moment perquè 

hem arribat a una època d'abundància. Però encara hi ha aspectes festius vinculats al consum 

de certs dolços que es continuen realitzant a tota la comarca, com veurem a continuació. 

Algunes tradicions es perden, d'altres continuen realitzant-se, varia segons les famílies i els 

pobles. 

 

A la Terra Alta era costum de celebrar el sant del cap de família. El dia de sant 

Josep, per exemple, tots els amics i familiars feien cap a casa de la persona que se’n deia i es 

treien pastes variades. Per un dia com aquest es tenien preparats certs dolços adaptats al gust 

de l'homenatjat, aquests podrien ser, per exemple, uns bunyols o cócs que s'acompanyaven 

amb algun vi dolç o similar. Però no hi ha una norma estricta per a les celebracions d'aquesta 

mena. També es podia celebrar el sant de la mare. Quan es rebien visites de cortesia també es 

treien algunes pastes o cócs i mistela, moscatell o vi ranci. El que no s'ha celebrat 

tradicionalment a la zona ha estat l'aniversari de naixement, cosa que s'està fent d'un temps 

ençà per la influència dels països anglosaxons.  

 

Altres festes habituals que són motiu de celebració són les que es relacionen amb 

els ritus de pas. Una de molt important és el bateig que a la Terra Alta s'ha celebrat 

tradicionalment de maneres diferents segons els pobles. A Batea, per exemple, es donen les 

hòsties als nens del carrer o del veïnat el dia que hi ha bateig a una casa. Les hòsties són com 

una mena de neules enrotllades. Aquestes llaminadures les regalen les padrines dels recent 

nascuts, juntament amb la bosseta que consisteix en uns quants caramels. Després de celebrar-

se el bateig a l'església, les mares tornen a casa i reben tots els infants del veïnat, que ja estan 

avisats prèviament, i els lliuren una hòstia i la bosseta de caramels a cadascun. 

 

Quan hi havia un bateig a la Fatarella es tiraven les hòsties, que eren planes, pel 

balcó juntament amb ametlles i avellanes i algun cèntim –a la zona, fins fa poc, anomenats 

perrots31– que els nens del veïnat recollien àvidament. A Gandesa, quan hi havia un 

naixement també es feia alguna celebració el dia del bateig. Temps enrera es feia una 

                                                 
31 Abans, a la Terra Alta, als cèntims se'ls deia perrots. Suposem que es tracta d'una varietat de la 
paraula castellana 'perra' que vol dir pesseta. D'aquest mot en deriva la paraula perrot, que indica la 
fracció de la pesseta, que es dividia en deu cèntims, o perrots. 
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xocolatada a la qual es cridaven a tots els nens del veïnat. Al mateix poble també ha estat 

costum de regalar als nens del carrer o de la plaça un bollo, una presa de xocolata individual 

embolicada i el cucurutxo amb peladilles32 que temps enrere era una paperina de paper. A 

Gandesa a la bosseta de paper se'n diu cucurutxo, tot recordant la forma. Els infants quan 

arribaven a la casa del nounat trobaven diverses senyores assegudes davant d'una panera o 

taula, i rebien un bollo, la xocolata i el cucurutxo. Aquest costum encara es fa. Antigament els 

nens feien una gran festassa en un dia de bateig perquè no hi havia tantes coses com ara. 

 

En comunions i casaments, si es feia un banquet, era costum llogar dues dones 

perquè tinguessin cura del dinar, mentre la família anava a l'església a celebrar l'ofici. En 

aquestes celebracions també hi trobem pastes i cócs associats a la festa que eren servits en 

abundància per a postres. Si el casament era més senzill es feia un refresc i se servien tota 

mena de dolços a casa dels pares de la núvia després de celebrar la missa. En aquest cas el 

convit consistia en presentar coques de tota mena, peladilles, preses de xocolata, mistela, vi 

ranci o altres begudes produïdes a la terra. També se servia cafè i després s'anava a una era, 

es ballava i es cantava sota el ritme de la música. 

 

A Gandesa, immediatament després de la festa religiosa els convidats al casament 

s'afanyaven per anar a comprar peladilles i caramels, a una botiga propera, que tiraven als 

nuvis i a les persones del poble que anaven a veure'ls en sortir de l'església. Més recentment 

s'han substituït aquestes llaminadures per l'arròs. 

 

En els enterraments també s'oferia un petit refrigeri. Durant la nit, mentre es 

vetllava el difunt s'acostumava a presentar una menjada a totes les persones que 

acompanyaven a la família. La quantitat i la qualitat del refresc depenia del poder adquisitiu 

de la família, però era molt comú treure unes pastes o cócs acompanyats amb mistela o 

similar. En altres cases es treien galetes i preses de xocolata i una mica de cafè o el carratell, 

que és com una mena de bóta de fusta en miniatura que té una canya a la part superior i 

t'ajuda a veure el vi que conté a l’interior. En aquestes ocasions els dolços que es treien solien 

ser comprats. 

 

Un altre moment important de consum de pastes és en l'època de la collita o en 

finalitzar-la. Per exemple, a la Fatarella en l'època de la sega es menjaven els ganxets per 

esmorzar. Els ganxets, que tenen forma de sis, es consumien en aquest poble de bon matí i 

s'acompanyaven amb una mica d'aiguardent. A continuació es començava la tasca de la sega. 

A Batea, en acabar la collita de les aulives, com les anomenen a la zona, es feien els coquets del 

                                                 
32 A la Terra Alta als confits o ametlles ensucrades en diuen peladilles, mot castellà. 
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darrer dia, que són uns bunyols que s'elaboraven amb l'oli nou de la darrera collita de la 

temporada. Naturalment es fan a casa i es suquen amb mel en el moment de menjar i són un 

aliment que simbolitza la celebració de la fi de la collita. 

 

El calendari religiós també feia que es consumissin certes pastes casolanes. Les 

festes en el conjunt de la comarca són moltes i és impossible esmentar-les totes aquí. Els 

bunyols els trobem presents en diverses festivitats com per Setmana Santa, per Nadal o per 

sant Antoni i a diferents pobles. A la Terra Alta s'acostumen a sucar amb mel o a arrebossar 

amb sucre, indistintament. Algunes de les festes religioses es troben relacionades amb el món 

rural. En descriurem dues, una de Gandesa i l'altra de la Fatarella. 

 

El dia 17 de gener, a Gandesa, es feia una gran celebració en honor de sant Antoni 

que recentment s'està recuperant. Aquest sant vetllava per l'epilèpsia, la pesta, la sarna i les 

malalties venèries. El seu poder guaridor tenia fama d'aplicar-se també als animals, 

especialment els porcs i els cavalls33. L'ordre de sant Antoni, dedicada a l'acollida de malalts 

afectats per malalties contagioses, principalment mitjançant el "foc de sant Antoni", va 

escampar el culte i el prestigi del sant. Recordem que el seu atribut és un porc. Aquests dos 

elements, el foc i el porc es troben representats dins de les celebracions realitzades en el poble 

en honor del sant.  

 

La festa consistia en un seguit d'actes organitzats pels majorals, clavaris o 

majordoms. D'aquestes activitats en tenim informació detallada al llibre de comptes de la 

Confraria de sant Antoni, conservat a l'Arxiu Parroquial de Gandesa que recull molta 

informació sobre els aspectes econòmics relacionats amb aquesta tradició durant bona part 

del segle XIX. Al llarg del dia de sant Antoni se subhastava o venia un redort - un cóc-  i 

llenya, s'assistia a missa i es rifava un porc. Després de l'acte religiós i de la subhasta o venda 

dels cócs i de la llenya es feia un ball típic de tota la vida a la comarca que és diu la dansada, 

que recorda una mica la jota. 

 

La llenya es recollia de bon matí, casa per casa, i es traslladava a la plaça. La 

llenya s'utilitzava per a fer una gran foguera al mig de la plaça, al voltant de la qual un cop 

acabats tots els actes, s'efectuava la dansada. 

 

En el passat un bacó es deixava córrer pel carrer. Després es venia o es rifava viu 

depenent dels anys. Ara es rifa mort: s'encarrega a una carnisseria d'adobar-lo, ja que molta 

gent no sap com fer-ne la matança. Tradicionalment l'animal el comprava el mateix patronat 

                                                 
33 DUCHET-SUCHAUX, G.: La bíblia y los santos. Alianza Editorial. Madrid, 1996. Pàgines 26-27 
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que s'encarrega d'organitzar totes les activitats, recentment el regala una família que treballa 

en el ram de la ramaderia. Anys enrere els diners que s'arreplegaven de la subhasta i de la rifa 

servien per a sufragar diverses activitats de tipus benèfic, com pagar alguna despesa de 

l'església o per la Confraria de sant Antoni. En els darrers anys els diners  es donen a Càritas. 

El costum de rifar el porc i l'ofici religiós no s'ha deixat de realitzar mai, tot i que la resta 

d'actes s'havien perdut. Han passat molts anys sense celebrar-se la festa i recentment s'està 

recuperant amb una gran acceptació. Ara, en comptes de vendre o subhastar el redort es 

venen cócs a la cassola i bunyols de sant Antoni.  

 

Per sant Blai, el dia 3 de febrer, també es realitzen grans celebracions a la Fatarella 

i a Bot. Sant Blai, com sant Antoni, també es considera un dels grans sants guaridors, 

especialment pel que es refereix a totes les malalties relacionades amb la gola. A la Fatarella 

és molt coneguda la tortada de sant Blai ja que és el dolç típic que no pot faltar juntament 

amb el pambeneït, una coca. La tortada consisteix en un pastís de dos o tres pisos. Al pastís de 

la part superior, i el més petit de tots, s'hi col·locava una figura de sant Blai, costum que torna 

a agafar força. Per aquest dia es prepara una festa molt important. La celebració l'organitzen 

els majorals, que és l'associació d'amics o de famílies que paguen la festa i organitzen totes les 

activitats del dia. 

 

Les tortades se solen fer el dia anterior de la celebració i s'acostumen a dur a casa 

d'un dels majorals, que ofereix la seva residència per a aquest acte. També s'hi acullen tots els 

pambeneïts. El majoral que ofereix la casa per a recollir i exposar les tortades també és el que 

va de capdavanter i el que duu la tortada de sant Blai. El mossèn es presenta a la casa del 

majoral principal i hi beneeix totes les tortades el mateix vespre. Per a fer-nos una idea de la 

proporció de la festa, en una població d'uns mil quatre-cents habitants, s'hi concentren més de 

cent tortades cada any. 

 

L'endemà se surt de la casa del majoral camí de l'església amb l'acompanyament 

de la banda musical. En aquest tram les tortades les duen les dones, sigui la mestressa de 

casa, la dona, la companya o la balladora. En l'ofici de la missa seran ofertes al sant. Un altre 

acte vinculat amb la festa és la subhasta de la llenya, que es realitza el mateix dia. La llenya és 

recollida pels majorals i subhastada per ells mateixos després de la missa. Per la tarda, sortint 

novament de la casa del majoral, es va a la plaça, per ballar la jota. Ara la tortada és portada 

pels balladors. Després de la segona dansada, se subhasta la tortada de sant Blai que és la que 

ha estat transportada pel majoral principal i que normalment pesa més de deu quilos.  
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Després de la diada, és costum donar la meitat de la tortada a la balladora o 

ballador, i les meitats respectives es reparteixen entre tota la família, ja que es considera 

igualment com a pambeneït, amb importants efectes protectors pels qui en mengen. 

 

El mateix dia també és costum de fer el pambeneït, que és una coca feta amb pasta 

de coca fina (a base d'oli, aigua de celiandre, matafaluga i farina) que té uns 30 centímetres de 

llarg per uns dos dits de gruix. El pambeneït es fa en diverses celebracions al llarg de l'any: per 

sant Antoni, per sant Pau, per les Festes Majors, etc. 

 

La mona a la Terra Alta es consumeix el mateix dia que a la resta de Catalunya. 

Antigament les mones eren de pasta tot fent una forma de rosca amb uns ous al damunt. 

D’altres tenien forma de trena. També algunes famílies feien la tortada, que seria com un 

pastís rodó que s'arreglava una mica. Actualment han arribat les mones de xocolata amb 

formes diverses. Un tret distintiu respecte a la resta de Catalunya, és el cóc en mel que es 

menja a la comarca durant la setmana Santa. El cóc en mel es comença a menjar el divendres 

Sant, després de fer dejuni durant tota la quaresma. Segur que Picasso no en va  menjar, 

perquè les seves estades a Horta de Sant Joan estan ben documentades, la primera entre el 

juny del 1898 i el febrer de 1899, uns nou mesos,  i la segona l'estiu del 1909.  En cap de les 

dues estades el pintor s'hi troba en el període de Setmana Santa. Per  tant podem afirmar que 

com a màxim en va sentir parlar, ja que durant els períodes que hi va fer cap no se'n 

elaborava.  

 

Per Tots Sants és costum que els fillols vagin a casa dels padrins i recollir el 

panilló. Els nens es presenten a casa dels padrins al matí i aquests els han preparat uns quants 

panellets, un panet, mandarines i castanyes. Tots són aliments de la tardor. Quan els nens són 

de certa edat els poden prendre per anar d'excursió a la tarda a fer el panilló, el dia de Tots 

Sants. Els panellets s'han fet i consumit a totes les cases a la Terra Alta des de sempre, tot i 

que les persones grans diuen que no se'n menjaven tants com ara. També es consumeixen, per 

Nadal, els torrons. Algunes persones grans de la Terra Alta ens han dit que de panellets i de 

torrons a casa seva  no se'n feien. Altres persones diuen que se'n feien però en menor 

quantitat que la ara es consumeix.  El panellet i el torró potser eren una mena de dolços més 

elitistes, ja que duen ametlla i sucre, bàsicament.  

 

Les Festes Majors és un dels moments en què es fan tota mena de cócs. Les 

casquetes o panadons, els cócs de sagí, els ametllats, els cócs de muntet, etc., tots de fàcil 

conservació i que es podien tenir preparats des d'uns dies abans. Se'n feien en abundància i es 

mantenien a un lloc fresc de la casa, moltes vegades  al rebost, ben tapats. Durant les Festes 
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Majors es convidaven familiars dels altres pobles a passar uns dies a casa i s'havia d'estar 

assortit. 
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8. LES RECEPTES 

 

Volem fer una anàlisi de les receptes dels dolços tradicionals i més genuïns de la 

Terra Alta. Aquest fet fa que molts postres típics de tot Catalunya no tinguin cabuda en un 

recull com el nostre. Som conscients que algunes de les receptes que recollim aquí les podem 

trobar en altres receptaris. Relacionarem però aquestes receptes terraltines amb les més 

antigues que hi ha recopilades per escrit a Catalunya. Per tant no es pot considerar l'apartat 

que segueix un receptari sinó que, a banda de la recepta, hi intentem relacionar aspectes de 

les que tenim ara a la nostra terra amb les receptes del passat. També considerem les diferents 

denominacions de les pastes a les diverses localitats de la Terra Alta, que no són sempre 

coincidents i igualment les comparem amb altres que trobem als espais geogràfics propers. 

Volem demostrar, a més, que aquests cócs que s'elaboren a la Terra Alta tenen molts anys i 

que molts d'ells són d'origen medieval. 

 

La tasca que ens hem proposat no és senzilla i som conscients que és molt difícil 

acotar tota la informació respecte al tema perquè les varietats, com ja hem dit més amunt són 

moltes. Cal considerar que hi ha receptes que han sofert modificacions, algunes degudes al 

gust personal i d'altres al pressupost de la família. Trobem, tanmateix, receptes que són 

idèntiques a les que trobem als llibres de cuina. Aleshores podem parlar d'una mena de 

consens a l'hora de fer-les. Em refereixo als cócs de sagí, per exemple, en què la recepta varia 

molt poc d'una casa a l'altra i d'un lloc a l'altre. 

 

Cal considerar que en rebosteria totes les receptes, encara que siguin diferents, 

s'assemblen ja que porten molts ingredients similars, però en varia la proporció, la 

presentació o la manera de fer-se. 

 

Hem dividit aquest apartat en confiteria i pastisseria perquè la primera és una part 

imprescindible de la segona, i es converteix, en ocasions, en un component bàsic en moltes de 

les receptes que desenvolupem després. 

 

Finalment cal dir que el món de la pastisseria no és fàcil. Moltes persones es queixen 

sobre l'execució d'algunes pastes o cócs, degut a què quan les fan que no els queden bé. Al 

forn o a tal poble ho fan millor, es lamenten. Considero que una eina que cal tenir en compte 

és el forn. No és el mateix el forn de pa, que es troba sempre a una mateixa temperatura, que 

el forn elèctric o de gas de casa, que li costa assolir un alt nivell d'escalfor. Per això a la Terra 

Alta moltes mestresses de casa es resisteixen a usar el forn de casa i encara insisteixen a dur  

al forn a coure les seves produccions dolces. Una senyora de Vilalba dels Arcs em comentava, 
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que ja no duia a coure res al forn. Sols hi duu una coca amb sardina que és molt gran. Les 

peces més petites se les cou a casa. El forner li ho cou com un favor. Igualment passa a 

Caseres, i a d'altres pobles, on van abandonant progressivament el costum de dur a coure 

cócs i pastes als forns.  

 

 

 8.1. LA CONFITERIA 
  

Dins de la confiteria hem agrupat les ametlles garapinyades, el codonyat, la gelea, el 

cabell d'àngel, el massapà i el mostillo, tot i que podríem parlar també de les confitures, que 

han estat una tradició a la nostra comarca. El mostillo i la gelea són dos productes fets a la 

comarca de la Terra Alta que no formen part del món dels cócs pròpiament dits: com veurem 

són postres que es mengen acompanyats amb pa. Però els hem inclòs aquí per la seva àmplia 

difusió en les nostres terres. 

 

Les ametlles garapinyades també són un producte elaborat a les cases i s'acostumen a 

fer per a les Festes Majors, o els sants. Les cases de pagès tenien ametlles per a l'autoconsum. 

A Bot, a Prat de Compte, a Horta de Sant Joan i a Batea les coneixen també amb el nom 

d'ametles ronyoses. Per a fer-ne la proporció és la següent: un got d'aigua (1/2 en altres 

receptes), un de sucre i un altre d'ametlla sencera, sense trossejar. S'ha de tenir molta habilitat 

per a fer-les, s'usa una paella i s'ha d'estar remenant permanentment fins que estiguin fetes. 

Una varietat és el torró de guirlache. 

 

El cabell d'àngel o la confitura de cabell d'àngel és un element necessari per farcir les 

casquetes i altres dolços. Es feia a les cases de la carbassa de cabell d'àngel que s'obtenia de 

l'hort. Per a fer les casquetes és millor utilitzar el cabell d'àngel de casa, fet recentment, que 

l'industrial. Actualment, la majoria de les vegades, a casa i als forns, s'usa cabell d'àngel 

industrial. En canvi, el farciment per als panadons de la Fatarella es fa a base d'ametlla i mel. 

El preparat consisteix en fer bullir la mel i s'hi tiren les ametlles triturades. Antigament, el 

farcit de les casquetes era de fruites o de pasta reial. La pasta reial l'hem trobat esmentada al 

Libre del coch, però no hi explica la composició. A dos documents diferents hi hem llegit la 

recepta explicada detalladament, que és semblant a la del massapà. Els llibres que duen la 

recepta de la pasta reial són  El Libro de las mugeres del segle XVI i El receptari de cuina 

mallorquina del segle XVIII. A l'annex I podeu trobar-hi recollida la composició d'aquesta pasta 

segons aquests dos documents. A partir de la carbassa es pot fer el carabassat. El carabassat és 

la carbassa confitada en peces senceres de fruita endolcides que es conserven força temps pel 
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tractament que se'ls ha donat. Fet a bocins petits es barreja amb mantega, tot fent-se una 

pasta, i s'utilitza com a farciment per a fer braços de gitano. 

 

El codony és un producte que trobem a totes les cases de pagès. Del codony, mot 

d'origen llatí cotoneu, se’n pot fer el codonyat. Aquest és molt útil per menjar de postres o a 

l’hora del berenar, però també s'usa com a component per fer altres dolços, per això l'incloem 

aquí. Una coca dolça també pot recobrir-se amb el codonyat, o pot utilitzar-se com a 

farciment per als panellets. La seva preparació consisteix en posar tanta quantitat de codony 

com de sucre. Un cop net de la pela i del cor es fa a bocins i es posa a la cassola amb sucre 

(Consulteu l'annex I, hi trobareu algunes de les receptes del Libre de totes maneres de fer confits i 

del Libre del coch sobre maneres de fer codonyat). 

 

La gelea és un preparat alimentós de consistència blana i elàstica a causa de l’alt 

contingut en gelatina. Segons el DCVB, el mot prové del francès 'gelée', i Jaume Fàbrega ens 

l'anomena quan parla de l'alimentació en el món romà. A la zona que estudiem se li diu 

'jalea', segurament per la influència del castellà. La jalea neix de la confecció del codonyat, que 

un cop cuit deixa un suc viscós que s'aprofita i es torna a bullir una estona i s'hi afegeix més 

sucre, fins que redueix molt. Un cop cuit queda com una melmelada líquida que en refredar-

se pren. S'acostuma a menjar per berenar com si fos codonyat. A Catalunya es fa gelée de 

gerds i d'altres fruites i de vegades es barreja amb plats de carn, cosa que dóna molt de 

prestigi a la cuina catalana. 

 

El massapà és un altre dolç que trobem dins dels petits reculls de receptes casolanes 

de la nostra comarca. La proporció usada és un quilo d'ametlla ratllada per un quilo de sucre, 

un got d'aigua i la pell d’una llimona ratllada. A l'annex I hi ha una recepta molt semblant i 

comparativament amb la mateixa proporció que pertany al Libre de totes maneres de fer confits. 

També Lucie Bolens recull a la seva obra alguna recepta de massapà del segle XIII de Razin i 

de l'anònim andalusí. Podem dir que el massapà és d'origen medieval, i hi ha qui diu que és 

una aportació musulmana, opinió que es troba força estesa. Certament, els documents més 

antics són musulmans. En algunes receptes hi trobem l'ús del foc per a la seva elaboració i en 

d'altres, en canvi, no l'utilitzen, tractant-se d'un massapà cru. El massapà que s'usa 

bàsicament per a la confecció de torrons es coneix entre les persones més grans de la comarca 

que estudiem amb el nom de marsapà, mot que recorda força el medieval mersepa, usat al llibre 

De totes maneres de fer confits. 

 

A la Terra Alta el mostillo és un dolç molt típic i es fa amb el most del vi i una mica 

de farina. El DCVB diu que prové del llatí mustum , però se l'hi ha afegit un sufix. El Libre del 
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coch en duu una recepta que podeu contrastar al l'annex I. El mateix mot el trobem també a 

les comarques del nord de Catalunya com el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Josep Pla i Duat 

el defineix de la següent manera: "I hem de parlar d'unes altres postres característiques: el 

mostillo. Aquesta paraula és un diminutiu acastellanat de la paraula most, que és amb què es 

feia el mostillo al Pallars Jussà, quan encara hi havia vi. A més, allà, hi posaven ametlles, fruit 

també de la mateixa comarca. Però al Pallars Sobirà es fa amb aiguamel, farina i nous, tres 

productes característics del país34". A d’altres indrets de Catalunya rep el nom d'arrop, 

paraula d'origen musulmà, o raïmat. Com hem vist, en el món romà ja s'elaboraven receptes 

amb el most del vi com a component. Col·lumela parla de l’elaboració del most com a 

producte que es transforma en vi. La Terra Alta i el Pallars comparteixen altres menges i 

plats, com el brossat (mot d'arrel germànica que passa al francès i al provençal segons el 

DCVB) que a d'altres llocs de Catalunya rep el nom de mató, o la botifarra negra de porc. 

També hem trobat en receptaris del Pallars el conill a la ràbia, del qual ens n'ha donat una 

recepta una senyora que la coneix perquè la seva àvia era de Batea. Els redorts i les ametlles 

garapinyades són aliments que comparteixen les dues comarques i que estan molt introduïts 

en la dieta terraltina. Aquesta coincidència probablement es produeix perquè part dels 

repobladors de les comarques de la Catalunya Nova provenien d'aquestes comarques del 

nord de Catalunya. 

 

Jaume Fàbrega ens explica que el mostillo és un postre d'hivern típic del Pallars i 

d'altres comarques de Catalunya i del País Valencià. Totes les comarques que esmenta aquest 

escriptor pertanyen a la Catalunya Nova, excepció feta del Pallars. A Castelló hem trobat en 

receptaris l'arrop, que conté gairebé els mateixos productes que el mostillo de la Terra Alta. 

Els components de l'arrop de Castelló són el most de raïm, la farina de blat, la canyella en 

rama, les nous i les ametlles. 

 

A la nostra comarca el mostillo es fa amb el most del raïm i es deixa bullir al foc lent a 

fi que redueixi fins a la meitat aproximadament, després s'hi tira la farina perquè espesseixi i 

finalment s'hi afegeixen les nous. Cap de les persones entrevistades han anomenat les 

ametlles. Un cop fet, que ha de quedar de textura gelatinosa, es disposa en plats, per a menjar 

individualment o en un bol més gran per a fer-ne porcions. Es pot menjar com a postre o 

acompanyat de pa per a berenar com si fos codonyat. El mostillo és d'una manera o altra 

segons el raïm amb què es fa, el qual pot ser blanc o moscatell. Aquest dolç es fa en l'època de 

la verema, que és quan el raïm és fresc i un cop elaborat es pot guardar per a consumir com a 

postre durant bona part de l'hivern. Actualment, amb la onada per recuperar les coses del 

                                                 
34 Veieu Pla i Duat, El Pallars Sobirà i la seva cuina. Pàgines 79-80. 
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passat s'està tornant a presentar en les cartes dels postres dels restaurants de la zona, com a 

menjar típic i tradicional. 

 

El mostillo és un producte paradigmàtic que enllaça la cuina romana amb la 

musulmana, ja que les dues cultures el coneixen, l'elaboren i el mengen. La base comuna de 

l'alimentació a tota la Mediterrània es confirma amb aquest dolç: el mostillo, l'arrop o el 

raïmat. Trobem el mateix producte amb noms diferents a comarques no molt llunyanes. 

 

 

 

8.2. LA PASTISSERIA 
 

Hem recollit unes cinquanta receptes de dolços tradicionals de la comarca. No les 

presentem totes aquí. Algunes estan repetides, d'altres són variacions. En una mateixa casa 

s’hi poden trobar dues fórmules semblants, tot dient "casquetes molt fines" a una, i 

"casquetes" a una altra, volent significar que les primeres porten uns components més cars. La 

casqueta mol fina duu ou, per exemple, l'altra no. La mestressa de casa tindria uns criteris de 

selecció. Si es volia fer el dolç en un moment determinat, no calia, gastar tant. Si era la Festa 

Major, havien de quedar més bé. El nostre criteri de recopilació de receptes  ha estat 

bàsicament que la recepta sigui genuïna de la comarca. 

 

AMETLLATS (recepta del Pinell de Brai i de Gandesa) 

Ingredients: 

5 o 6 clares d'ou 
400 grams  de sucre  
400 grams  d'ametlla a tires i torrada 
essència de llimona o pela de llimona ratllada 

 

Elaboració: les receptes s'assemblen totes i consisteix bàsicament en pujar les clares a 

punt de neu, afegir el sucre a poc a poc sense deixar de batre i quan aquest s'ha desfet s'hi 

tiren les ametlles. Es posa la pasta en motlles de paper com el de les magdalenes sense omplir 

gaire perquè en coure la pasta vessaria i després es posa al forn a coure. Algunes receptes 

afegeixen les ametlles a tires torrades prèviament, d’altres crues, i d'altres triturades. Una 

variació es pot fer amb el coco, més modern, usat en substitució de l'ametlla, a Gandesa se'n 

diuen cócs de coco. Els ametllats són útils per a aprofitar les clares que han sobrat de la 

confecció d'altres pastes, com per exemple els cócs de sagí. Es fan per qualsevol ocasió, i es 

presenten conjuntament amb altres dolços per a fer una varietat de pastes en una festa o 

similar o, simplement, sols. 
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Els ametllats o millor dit ametlats es troben estesos a la comarca de la Terra Alta i a 

totes les comarques veïnes, així com a Castelló. Reben molts noms a la zona que estudiem. Al 

Priorat els anomenen barretets. També es troba força estès el mot castellà, almendrados, que 

s'utilitza de vegades a Gandesa. Capsetes és el nom amb què es coneixen aquestes pastes a 

Batea, Corbera, Vilalba, Prat de Compte i la Pobla de Massaluca. Hi ha moltes varietats de 

noms. 

 

V. Ametllats 

 

BISCOSTELLA (recepta del Pinell de Brai) 

Ingredients: 

1 tassa d'oli 
1 tassa de sucre 
farina (la que hi entri) 
matafaluga i celiandre 
50 grams de llevat 

 

De la pasta de biscostella o bescostella en neixen altres pastes i segons la forma que 

hi donem o els ingredients que hi posem tenen gustos i textures diferents. Moltes persones de 

la comarca no han sentit a parlar mai del pan durmiendo, però d'altres ens han assegurat que 

la pasta de biscostella i el pan durmiendo són la mateixa pasta. Teresa Fontanet ens va assegurar 
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que és una pasta molt senzilla. A Horta de Sant Joan, per exemple, el pan durmiendo és una 

pasta de pa arreglada, com ens han confirmat algunes persones i se li dóna la forma que es 

vol35. Cap d'aquestes opinions no es contradiu. Altres, un forner concretament, ens han dit 

que el pan durmiendo és aquell que s'ha fet amb alguna errada i li costa de pujar, per això 

diuen que està adormit. 

 

Per a fer la pasta de biscostella, com hem explicat més amunt, hem de millorar la 

pasta del pa afegint-hi oli i sucre, i un cop pastada se li dóna la forma desitjada i s'ensucra. 

Amb una pasta d'aquestes característiques neixen les coques bastes de Batea, si la pasta 

s'escampa ben fina sobre una llauna, s'ensucra, es posa al forn i després es torra una mica 

tenim els prims. Els prims de Bot, i coneguts almenys a Batea, a Gandesa i a Prat de Comte 

són una mena de coca que abans de posar al forn es marca amb la creixidera fent una retícula 

de manera que quan està cuita no cal utilitzar un ganivet, ja que es talla fàcilment amb la mà. 

Si a la pasta de biscostella se li dóna una forma allargada com si fos un bastó de pa però tou, 

tenim pastes anomenades biscostelles per a sucar la xocolata. Si no s'hi posa sucre, i en 

comptes s’afegeix mel dins la pasta, tenim els ganxets amb forma de sis o de vuit, que trobem 

estesos a diversos pobles de la comarca, com Gandesa, Bot, la Fatarella i Batea. Tenen la 

particularitat que s'assequen molt, però al dur mel si els poses prop d'una font de calor 

s'estoven i es poden menjar molt bé. 

 

A la Fatarella, ens han explicat diverses persones, s'acostumava a menjar els ganxets 

per esmorzar en l'època de la sega. Aquestes pastes, que no es presenten ensucrades per 

sobre, s'acompanyaven per l'ocasió amb una beguda, l' aiguardent o el vi, i després es 

començava la tasca de la sega. Als altres pobles se solen menjar per berenar, en unitats 

individuals ja que són força grans. 

 

BOLLOS (recepta del Pinell de Brai) 

Ingredients: 

3 ous 
¼ de litre de llet 
⅛ de litre d'oli 
¼ de Kg de sucre 
50 grams de llevat  
celiandre i matafaluga 
farina,  la que admeti 

 
Els bollos els hem trobat a Gandesa i al Pinell de Brai. Són similars a les coques bastes 

de Batea i a les coques toves de Vilalba, i són unes pastes senzilles però que resulten 

                                                 
35 Veieu DD.AA. La cuina tradicional d'Horta. Edita Associació de veïns d'Horta, Terol, 2001. 
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agradables. Es feien a les cases també, ara més aviat els trobem als forns. El DCVB diu que és 

una peça esponjosa de diverses mides i formes fetes amb farina i aigua i cuita al forn. Aquest 

mot prové del llatí 'bulla', que significa bola. Segons ens han dit es fan a base de farina, oli i 

llet. Se'ls dóna forma rodona i s'ensucren per sobre. Normalment es menja per a berenar. A 

Gandesa és costum de donar, un bollo amb un tros de presa de xocolata i el cucurutxo amb 

"peladilles" i caramels el dia del bateig d'un nadó. Així que se surt de l'església, un cop el nen 

està batejat és dóna aquest petit regal als nens del veïnat que són avisats prèviament. 

 

 

Les borraines es recullen al camp, ja que hi creixen espontàniament i han estat un 

aliment corrent a la comarca i a les comarques veïnes com la Ribera d'Ebre. Al llibre Priorat a 

taula no hi apareixen recollides, així com tampoc al de la Cuina tradicional de Castelló però això 

no vol dir que no se'n mengin, ja que les trobem a molts llocs de Catalunya. A la recepta que 

ens dóna Jaume Fàbrega s'adoben amb sucre. Les borraines es netegen, s'arrebossen amb una 

pasta feta amb farina, llevat i una mica d'aigua o llet, com s’arrebossa la carxofa o una altra 

verdura. Hi ha persones que hi tiren ou. Un cop fregides s'unten amb mel o s'ensucren segons 

el gust. La senyora Antònia Barbís de Prat de Comte ens diu que es menjaven per Nadal. Les 

borraines les trobem com a part del farcit de les gàrbies a la catalana, recollides al llibre del 

mestre Robert; d'aquesta informació podem deduir que es mengen des d'antic. Aquesta 

recepta s'elabora amb farina,  greix de porc (sagí o llard) i aigua, per al farciment s'afegeixen 

bledes, borratges i formatge fresc i es composa de manera semblant a les casquetes i els 

panadons. Altres herbes que es troben a la comarca segons ens comenta Clemente Gironès, de 

la Fatarella, són: l'enciam de pastor, que s'amaneix com l'enciam, el gitam, que fa una olor 

d'aiguardent i que va bé per a fer baixar la pressió entre d'altres propietats, el coscollber, del 

qual se'n bullen les arrels i baixa la pressió, i els pets de llop. 

 

 

BUNYOLS (I) (recepta de Corbera36) 

Ingredients: 

4 ous 
100 grams de sucre 
200 grams de farina 
1 tassa petita d'oli 
Una mica de sal 
 

Elaboració: pugeu les clares d'ou a punt de neu i afegiu-hi els rovells, la farina, la sal i 

l'oli. Agafeu la barreja a cullerades i fregiu-la en oli ben calent. Un cop els bunyols estiguin 

daurats ensucreu-los o tireu-hi mel. 

                                                 
36 Recepta procedent de La cuina tradicional de Corbera d'Ebre. Pàgina 34. 
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BUNYOLS (II) (recepta de Bot) 

Ingredients: 

1 got d'oli 
1 got d'aigua bullint amb matafaluga 
1 pessic de sal 
½ sobre de Royal 
farina (la que hi entri) 

 
Elaboració: es posa oli en un bol. S’hi afegeix l'aigua bullint, si hi heu posat 

matafaluga coleu-la. Tireu la farina amb el "Royal" fins que quedi una massa de pa tova. 

Deixeu reposar la pasta una hora pel cap baix; després es fan boletes petites i s'aixafen fins 

que la pasta quedi ben plana. Fregiu els bunyols en una cassola de terra amb oli abundant 

fins que es vegin rossos. Poseu-los en un gibrell per escórrer l'oli. A l'hora de menjar-los, 

escalfeu la mel i tireu-la pel damunt. 

 

Etimològicament el mot bunyol és d'origen incert. El DCVB explica que és una massa 

de forma arrodonida feta de pasta de farina ben batuda i mesclada amb una altra substància 

(patata, bacallà, etc.) i fregida amb oli o saïm. Jaume Fàbrega els esmenta com a aliments 

consumits pels romans. Els musulmans també en feien, ja que trobem receptes recollides en 

els antics manuscrits andalusins. També els trobem als manuscrits catalans medievals de 

cuina, com al Libre del coch, en què el mestre Robert anota una recepta de bunyols amb el nom 

de Bones toronges de Xàtiva37, aquest nom li ve, segurament, pel color daurat que agafen els 

bunyols quan es fregeixen. La forma pot ser rodona o com es vulgui, apunta a la recepta. En 

aquesta fórmula explicada pel cuiner del rei de Nàpols la mel s'hi tira fosa al damunt. També 

el Libre de Sent Soví38 inclou una recepta de bunyols de formatge en els quals s’hi tira mel o 

sucre segons la disponibilitat i una de Bunyolls de pasta levada, que no apareix explicada 

perquè s'han perdut algunes pàgines, però que es troba a l'índex dels dos manuscrits 

diferents del mateix document que es conserven: el de València i el de Barcelona.  

 

De la senzillesa d'aquest dolç en podem deduir que es tracta d'un postre molt antic i 

per això és difícil adjudicar-li un origen precís. A la Terra Alta hem trobat que a moltes cases 

es fan els bunyols i un cop fets, o bé s'ensucren o bé es banyen amb mel líquida, 

preferentment, a l'hora de menjar-los, de la mateixa manera que ja es feia a l'Edat Mitjana a 

Catalunya!. A la Terra Alta els fan en festivitats molt determinades com Nadal, Sant Antoni i 

també per Setmana Santa, com és costum arreu de Catalunya. En algunes cases hem vist que 

se'n feien sempre o per celebrar un sant. 

                                                 
37 Veieu l'annex I. 
38 Veieu l'annex I. 
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CAGALLONS DE RUC 

Ingredients:  

3 ous 
1 tassa de llet 
1 tassa d'oli 
1 tassa de sucre 
3 cullerades soperes d'anís 
3 papers de gasosa  
celiandre i matafaluga 
farina ( la que admeti) 

 
Elaboració: també es fa la pasta i se li dóna la forma d'una croqueta; quan es posa a 

coure a l'oli ben calent s'arrupeix i queda de forma d'una mongeta o fesol. La pasta es fa dura. 

A taula es treuen juntament amb un plat o un bol amb mel i s'hi suquen els cagallons de ruc al 

moment de menjar-los. 

 

Els cagallons de ruc els hem trobat solament al Pinell de Brai i a Prat de Comte, dos 

pobles geogràficament molt pròxims. De fet, la recepta que presentem és del primer poble. 

També es troben estesos a d'altres pobles de les Terres de l'Ebre. Una persona de Gandesa 

m'ha comentat que la seva àvia sí que els coneixia els cagallons de ruc, però a la majoria de 

persones d'aquesta població els és un mot desconegut. Si ens hi fixem, els ingredients 

d'aquests cócs són molt semblants als dels redorts. 

 

L'ús de la mel, com els bunyols, és molt antic, en temps dels romans ja s'usava molt, 

com hem pogut observar. Els cagallons de ruc també recorden en la tècnica i en els 

ingredients les pastes medievals, tot i que en canvia la forma. 

 

 

CARQUINYOLIS (recepta del Pinell de Brai) 

Ingredients: 

½ kg d'ametlles torrades 
4 ous 
½ kg de sucre 
600 grams de farina 
2 gasoses de paper 
llevat 
llimona ratllada 
 

Elaboració: es baten a punt de neu totes les clares, després a poc a poc, hi afegim el 

sucre. Seguidament hi afegim la resta dels ingredients i remenem bé. La pasta es treballa fent 

una barreta llarga i més aviat aplanada. Es cou al forn a 200 graus. Quan està cuita però no 
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torrada es treu del forn i es talla la barreta a llesques fines, les escampem per la llauna i 

tornem a coure fins que es fan rosses. 

 

Els carquinyolis es troben estesos per tot Catalunya i són molt coneguts i populars. 

En alguns pobles de la comarca hem observat que reben el nom de carquinyols: ens referim a 

Horta de Sant Joan, a Batea, a La Fatarella i a Prat de Comte, a la resta usen el nom de 

carquinyolis, per tothom coneguts. També a la província de Castelló hi hem trobat aquesta 

pasta i amb el mateix nom, carquinyol. 

 

 

CASQUETES (recepta de Gandesa) 

Ingredients: 

5 tasses d'oli 
2 tasses d'aiguardent (o 1 d'aiguardent i 1 d'anís) 
1 tassa de sucre 
farina, la que hi entri (s’hi pot afegir una gema o dues d'ou) 

 
 Elaboració: es pasten molt suaument tots els ingredients fent una pasta molt fina i 

treballada. S'agafen bocins de pasta, se'n fan boles i s'estiren amb l'ajuda d'una ampolla, corró 

o plat petit. Es farceix de cabell d'àngel. Es pleguen fent una cresta o cordonet a una vora. Es 

couen al forn, que ha d'estar força calent fins que es dauren. Quan es treuen del forn es 

passen per sucre. 

 

Les casquetes, més conegudes amb el nom de pastissets arreu de Catalunya, es 

coneixen amb la mateixa denominació a la Ribera d'Ebre, al Priorat, al Baix Ebre i a Castelló. 

Aquest és el mot més estès arreu de Catalunya ara com ara. El mot pastisset no s'utilitza enlloc 

de la Terra Alta, no els és estrany o desconegut, però no l'utilitzen. Pastisset és un diminutiu 

de pastís i en llatí aquesta paraula significa "fet de pasta" (pasticius). Al DCVB hi llegim que 

una casqueta és un panellet de pasta farcida de confitura. Verònica Leimgruber aclareix, en 

una nota del llibre de Nola, que Aguiló afirma que casca és "una confitura o pasta que fan per 

Nadal", coneguda a València i Mallorca. Nosaltres pensem que casqueta podria ser 

perfectament un diminutiu de casca. De fet les casquetes estan formades per una pasta que 

embolcalla o tanca en forma de closca un farciment. 

 

L'expressió casqueta no és l’única que es coneix a la Terra Alta, en alguns dels pobles 

de la comarca de la Terra Alta una pasta similar es denomina d'una altra manera: a Batea, la 

Fatarella i Horta de Sant Joan en diuen panadons, a Caseres, en canvi, en diuen panadetes. A 

Corbera, a Bot, a Gandesa i als altres pobles es coneixen amb el nom de casquetes. 
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El farcit de les casquetes, com el nom, no és tampoc uniforme en tota la zona, a la 

Fatarella, per exemple, s'omplen amb un preparat de mel i ametlla. Aquest farciment 

consisteix en bullir la mel i afegir-hi les ametlles a bocins. També es poden farcir amb 

confitura de carbassa o de cabell d'àngel. Actualment a la majoria de pobles s'omplen amb 

cabell d'àngel que és de procedència industrial. A Castelló es farceixen de moniato i es 

mengen per Nadal. En la nostra comarca se solien fer en dies de Festes Majors, en què la 

varietat de pastes i de cócs era superior a la de qualsevol època de l'any. Ara se'n poden 

comprar habitualment tot l'any a les pastisseries. 

 

Lucie Bolens39 anomena "banyes o garró de gacela" (kaab al-gazal) una recepta andalusa 

del segle XIII recollida per Razin, que ens recorda les nostres casquetes, amb una pasta feta a 

base de farina, oli, aigua calenta i sal, a la qual no s'hi afegeix llevat. S'hi afegeix anís, pebre i 

gingebre. A banda s'aixafa sucre, ametlles, espècies i aigua de roses, i se'n fa una pasta. 

Aquesta barreja es posa dins de la massa de farina i es cou al forn. La recepta precisa que hi 

ha persones que hi posen pinyons, i que d'altres no hi posen farcit. La pasta es pot menjar sola 

sense farciment.  En aquest dolç no s'hi afegeix cap licor, ja que l'Alcorà  el prohibeix.  

 

L'Anònim andalusí del segle XIII inclou també dues receptes de pastes anomenades 

kaab que duen un farciment a base de sucre i ametlla. Com en les receptes medievals dels 

manucrits catalans, s'hi troben elevades proporcions d'espècies, que poden ser opcionals, 

segons que s'expressa en la mateixa prescripció. Les espècies que es barregen a la pasta del 

farciment són el clau, la nou moscada i l'almesc. La cocció s'indica com a opcional, al forn o 

fregides. Algunes varietats, un cop cuites es banyen amb mel i d'altres s'ensucren. Aquest 

document és molt interessant, ja que a banda de la recepta, dóna importants consells sobre la 

conservació i la confecció d'aquests dolços. Per exemple ens explica el següent detall sobre el 

kaab : "És bo per a viatjar, ja que no s'esmicola, i qui ho prefereix se'l pot menjar 

immediatament". I afegeix: "És millor fregir-ho amb oli que amb greix, perquè el greix, quan 

es conserva temps tendeix a fer-se amarg". L'escriptor anònim aconsella la utilització de l'oli 

d'oliva ja que el llard (de porc no, ja que es troba prohibit per als musulmans) pot fer-se ranci 

amb el pas del temps o ens explica quan es pot menjar. 

 

A la Terra Alta solen fer-se al forn, però era força comú fregir-les quan es feien a les 

cases i no es volia o no es podia dependre del servei del forner, de la mateixa manera que es 

feia en el món andalusí. El fregit amb oli de la casqueta li dóna una altra textura i un altre 

gust i ben segur que és més calòric, també. Trobem el mot casqueta escrit per primera vegada 

al Libre de totes maneres de fer confits i una recepta semblant al Libre del coch del mestre Robert. 

                                                 
39 Bolens, op. cit. pàgina 239.  
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La cocció de les casquetes en el món medieval, igualment ,  podia ser al forn o bé fregides 

amb oli; les receptes ho indiquen clarament. Ho veiem en la recepta número 33 anomenada 

Per fer casquetes que trobem al Libre de totes maneres de fer confits,40 en què es fregeixen amb oli; 

o en la recepta número 135 del mestre Robert que es titula De casquetes i que es posen a coure 

al forn41. Les dues tenen aspectes comuns i aspectes divergents. 

 

En l'obra del coc de Nàpols hi trobem també el mot panades, que a la Terra Alta s'usa 

en diminutiu actualment. Aquest mestre de l'art de cuinar hi recull dues receptes de panades, 

una de salada –que titula De panada de carn o de peix– i l'altra dolça que anomena De panades de 

sucre fi. Aquestes darreres recorden els panadons de la Fatarella, però en comptes de barrejar 

les ametlles amb la mel el receptari medieval ens proposa fer-ho amb sucre. Es fregeixen amb 

oli fins a daurar-se i després es cobreixen amb mel i sucre, com podeu llegir a la recepta de 

l'annex I . El Sent Soví en recull dues receptes més de panades, una amb aus i l'altra amb peix. 

Les panades salades d'aquests receptaris són, segons les instruccions, similars a les pastes que 

ara anomenem empanades. 

 

A banda, el mestre Robert  recull a la seva obra la recepta 141 titulada De robiols a la 

catalana42 on apareix en dues ocasions la paraula casquetes –escrit de maneres diferents 

cosquetes, i casquetes– i la cocció és a base de "greix de porc fresc calent". El farciment consisteix 

en una pasta de fruits secs i ou.  

 

Al receptari mallorquí del segle XVIII hi apareix una pasta molt semblant a la casqueta 

que s’anomena cascas farcidas que recorden les nostres casquetes i panadons. El farciment és 

amb pasta reial, com les casquetes del mestre Robert. 

 

 Finalment, cal dir que un dolç molt semblant es troba estès actualment al Marroc 

amb el nom de 'banyes de gacela' o 'kaab al gazal'. El farciment d'aquest dolç és fa a base 

d'ametlles i sucre43. S. Jamal ens dóna receptes de pastes farcides al món àrab que recorden els 

nostres pastissets amb el nom de katayef que poden farcir-se de formatge blanc, de quallada, 

de coco, o omplir-los del que és més comú: un preparat de nous i sucre44. 

 

De tot l’exposat podem deduir que la paraula més estesa actualment, pastisset, no 

existia aleshores, o si s'utilitzava era en pocs àmbits, i que la paraula casqueta que es troba 

                                                 
40 Veieu l’annex I. 
41 Veieu l’annex I. 
42 Veieu l’annex I. 
43 Vergne, Elisa: Fragancias de Marruecos. Col Cocina XXI. Editorial Salvat, 2000. Pàgines 98 i 112. 
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localitzada a hores d'ara a la nostra comarca únicament, era la més corrent per a designar 

dolços que contenen un farciment o altre i que es couen al forn o es fregeixen amb oli posat 

que ja la trobem consignada en una ordre medieval de la ciutat de Girona així com en els 

llibres catalans medievals esmentats. També volem assenyalar que en les receptes antigues 

probablement era més usual usar una cassola amb oli que un forn per a coure. El motiu és 

obvi, es devia tenir més a l'abast un foc que un forn, com constata Grewe quan assegura que 

la cuina catalana és de llar45. També que l'extensió d'aquest dolç coincideix geogràficament 

amb les antigues fronteres andalusines. Per tant és molt probable l'origen musulmà d'aquest 

dolç. Jaume Fàbrega també ens en parla de la procedència  musulmana d'aquest dolç. 

 

 

VI. Casquetes.  

                                                                                                                                            
44 Jamal, Salah: Aroma àrab. Receptes i relats. Editorial Zenrera Zariquiey. Barcelona, 2001. Pàgines 157 i 
següents. 
45 Libre de Sent Soví, pàgina 9. 
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CÓCS A LA CASSOLA (recepta de Gandesa) 

Ingredients: 

4 ous 
4 closques d'oli 
2 closques d'aiguardent 
6 unces de sucre (200 grams) 
2 gasoses 
esperit de llima 
Farina (la que admeti) 
 

Elaboració: es baten tots els ingredients a mà, sense batedora elèctrica, ja que no 

queden tant bé. S'hi afegeix la farina i es treballa. Quan es té la massa feta es talla, es fa un 

petit xurro i s'ajunta, tot fent un petit rotlle foradat pel mig. Es deixa reposar la pasta una 

bona estona. Abans de tirar a la cassola es fan uns petits talls als cócs amb unes tisores i es 

fregeixen amb l'oli ben roent. Un cop rossos es treuen de l'oli i s'ensucren. D’altres persones 

fan simplement boles amb la pasta,  que han deixat reposar prèviament, i al moment de tirar 

la pasta a l'oli roent hi fan un forat amb els dits mateix i amb un ganivet fan unes marques 

horitzontals al voltant  amb un ganivet. Un cop cuits s'ensucren. 

 

Els cócs a la cassola, que és com es coneixen a Gandesa, són unes pastes fregides amb 

oli. A Corbera i a la Fatarella, en canvi, en diuen coques a la cassola. En totes aquestes 

poblacions el nom de la recepta inclou l'eina amb què es cou i d’això se’n pot deduir que  

tradicionalment s'ha usat el foc de la llar. A altres pobles com Batea, Bot, Arnes i Horta els 

anomenen redorts. La mateixa denominació, però en diminutiu, redortets, la trobem a Batea, a 

Vilalba i a Caseres. També s'usa per a designar el mateix dolç o un de molt semblant la 

paraula rosquilla. La principal diferència entre la rosquilla i el redort és que la primera va al 

forn i el segon es fregeix.  

 

El DCVB ens defineix els redorts com coques rodones, generalment foradades pel 

mig. El mot redort el trobem també a receptaris de les comarques del Pallars. Ja hem 

comentat que podria ser que alguns aliments haguessin estat portats pels pobladors cristians 

del nord de Catalunya a partir del segle XII quan varen venir a ocupar les terres recentment 

preses als musulmans. A la Terra Alta els cócs a la cassola es feien per celebrar les 

onomàstiques, per les Festes Majors o quan venia de gust menjar-ne. 
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CÓC EN MEL (recepta de Gandesa) 

Ingredients: 
 
PER A LA BASE 
2 tasses d’oli 
½ tassa d’aiguardent 
½ tassa de mistela 
farina (la que hi entri) 
½ tassa de sucre 
 
 
 
 

PER AL FARCIT 
1 litre d’oli d’oliva 
¼ litre d’aiguardent 
6 ous 
1 kg. de farina 
ratlladura de llimona 
¼ d’ametlla ratllada 
1 kg. de mel 

 
Elaboració: barrejar els ingredients del folre i fer una pasta similar a la de la casqueta, 

és a dir, una pasta ben treballada i ben fina. Seguidament amb aquesta pasta folrar tota la sola 

i les parets de la llauna procurant fer una capa fina. Amb els ingredients del farcit (l’oli, 

l’aiguardent, els ous, la farina, l’ametlla ratllada i la ratlladura de llimona) fer una pasta ben 

lleugera. Si es prefereix es pot espessir afegint-hi més farina fins que una cullera gran s'hi 

aguanti dreta. Tirar la molsa o pasta obtinguda dins la llauna, que hem folrat prèviament amb 

la pasta de casqueta i posar a coure al forn ben calent. Quan el cóc adquireixi un to daurat el 

traurem del forn i immediatament hi tirarem la mel a sobre. Tenir en compte que és millor si 

ha estat al bany Maria. Hi ha persones que tiren la mel quan el cóc està gairebé fet i el tornen 

a introduir dins del forn una estona més. Per comprovar si està cuit es pot fer la prova de 

l'agulla, punxant el cóc i observant si en surt totalment neta. 

 
NOTA: Les mesures que donem d'aquesta recepta són per a fer un cóc molt gran. Per 

tant es pot dividir la proporció per a fer-ne un de més petit. 

 

Jaume Fàbrega relaciona el cóc en mel de la Terra Alta amb el cóc de brossat, d'origen 

àrab és  segons aquest estudiós. El mateix gastrògraf considera el cóc de brossat de les Terres 

de l'Ebre de la mateixa família que el flaó. La paraula flaó és un mot d'origen Occità i el 

trobem usat com a sinònim de flam. El flaó es realitza a Mallorca i al Maestrat. Pastes 

semblants al cóc en mel, però amb noms diferents els trobem a llocs allunyats. L'extensió 

geogràfica del cóc en mel és la més ubicada a una zona concreta: la comarca de la Terra Alta. 

Es coneix, a més, en algun altre poble traspassant les fronteres polítiques de la comarca, com 

la Rasquera, Ginestar o Tivissa que es troben a la Ribera d'Ebre o a Calaceit, ja a la província 

de Terol. 
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El cóc en mel presenta petites diferències entre un poble i l'altre de la Terra Alta, tant 

en la manera de fer-lo com en el nom46. Per exemple a la Fatarella la base es fa amb pasta de 

pa i a Batea en diuen coca de mel. El cóc en mel és deliciós, se n’ha de menjar poca quantitat, 

perquè si te’n menges molt embafa. És costum de fer-lo per Pasqua quan la mel s’acaba de 

crestar i quan just s'ha finalitzat la collita de les olives. Fa uns quants anys les olives es collien 

molt més lentament que en l'actualitat ja que no hi havia les màquines que hi ha ara i quan 

s'acabava la collita ja era Pasqua, ens diu Antònia Barbís de Prat de Comte. Per tant l'oli 

utilitzat per a fer aquest cóc era l'oli nou, de l'any i recentment fet. Es pot fer uns dies abans i 

de fet és millor perquè és més bo si ha reposat. S'enceta de bon matí el Divendres Sant per 

esmorzar i es consumeix justament després de la quaresma, en què s'ha dejunat. La senyora 

Miguela de Bot ens ha indicat que es menjava el Divendres Sant en baixar del calvari. Un cop 

encetat es menja fins que s'acaba, però segons la tradició se'n feia única i exclusivament per 

Setmana Santa. Ara a alguns pobles, com Batea i Caseres, en fan tot l'any perquè els 

forasters47 quan vénen de vacances en demanen als forners.  

 

La base del cóc en mel també rep noms diferents, per exemple, a Batea es diu sola, a 

Gandesa crosta i a Bot fulladura, el farciment també rep altres denominacions com relleno, que 

és un castellanisme, molla, a Gandesa, o fullada a Villalba. Ja hem dit que hi ha pobles on la 

base del cóc en mel es fa simplement amb pasta de pa, com a la Fatarella, en canvi a Gandesa 

i a d'altres pobles es fa amb una pasta gairebé idèntica a la de les casquetes. 

 

El Libre del coch del mestre Robert porta dues receptes que recorden la del cóc en mel 

terraltí. La primera recepta es titula Una torta a la genovesa48. Aquest plat consisteix en una 

barreja de fruits secs, poma bullida i ous per al farciment, a banda es prepara una pasta ben 

treballada que s'utilitza per a cobrir la base i les parets d'una llauna. Després es tira tot el 

preparat anterior a base de poma, fruits secs i ous  a la llauna que hem folrat de pasta i es 

posa el pastís al forn tapat amb una tapadora. Es treu del foc a mig coure i s'hi afegeix sucre i 

canyella en pols i tot seguit es continua la cocció. La diferència més gran entre el cóc en mel i 

la torta a la genovesa és que nosaltres el mengem dolç i aquest plat medieval era més aviat 

salat, ja que la quantitat de sucre és mínima al costat de la proporció dels altres productes. 

 

La segona recepta del mestre Robert que recorda el cóc en mel és la que es titula De 

flaons49 que consisteix en una barreja de formatges picats, ous i menta seca, tot mesclat amb 

una mica d'aigua de roses, un aromatitzant a base d'aigua i pètals de roses.  A banda el 

                                                 
46 Veieu l’annex II 
47  A la zona, les persones que viuen fora els anomenen 'forasters'. 
48 Per llegir la recepta medieval veieu l’annex I 
49 Per llegir la recepta medieval veieu l’annex I 
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mestre Robert diu que fem una altra pasta ben barrejada, maurada, diu el text medieval, amb 

farina i oli fins que es torni dura. La pasta es deixa fer bona i posteriorment es farceix amb la 

mescla que hem explicat primer. Es posa al forn i quan és cuita s'hi tira la mel fosa o xarop de 

sucre i aigua de roses. Aquesta recepta, com la del cóc en mel, és dolça. El cóc en mel també 

s'assembla a una recepta, però salada, del segle XIII que transcriu Lucie Bolens i que hem 

afegit a l'annex I. Noteu, però, que no té una base feta d'una pasta diferent a la del farciment. 

L'Anònim andalusí també duu receptes que contenen farina i formatges o bé farina, formatge i 

ous quallats, que quan són cuites es cobreixen abundantment de sucre o mel. 

 

Diuen que el cóc en mel és un dolç d’origen àrab, algunes dades semblen confirmar 

aquesta teoria, que també recolza Fàbrega. Però hi ha diverses coses que ens fan pensar en 

altres hipòtesis possibles. La torta a la genovesa per exemple, que recull el Mestre Robert 

s'assembla igual o encara més al cóc en mel que els pastissos de l'Al-Andalus, ja que s’hi fa 

una base i s'hi folren les parets de la llauna d'una pasta diferent de la del farcit, en el qual s'hi 

tiren fruits secs, ous i finalment sucre. La cocció es realitza al forn com el nostre cóc en mel. 

Gènova es troba en un lloc molt al nord d'Itàlia, i Sicília, que és l'indret amb més influència 

musulmana, n’és força allunyada. Però no podem oblidar que Gènova va ser també un port i 

una potència marítima molt important durant l'Edat Mitjana. Bé, si és un important port de 

mar, pot rebre la influència musulmana, però també és possible que aquesta mena de pastís 

hagi vingut d'altres indrets. També trobem pastes molt semblants, amb el nom de flaons, a 

llocs tant diferents com Morella, Figueres o les Illes Balears. La paraula flaó hem apuntat que 

és occitana, és a dir, ve d'un lloc no gaire llunyà de Gènova. Tornem a estar en una situació 

compromesa, ja que pot ser que aquest pastís sigui anterior al període medieval, i que el seu 

origen sigui romà, com altres dolços. Els musulmans potser han actuat d'enllaç, de pont, 

redescobrint plats ja existents. Aquest raonament explicaria que troben pastissos similars en 

espais tan diferenciats i que tenen en comú la influència romana. Una altra teoria de la 

semblança del cóc en mel i la Torta de Gènova seria altre cop la de la repoblació. A mitjan segle 

XII van venir persones de Gènova per a col·laborar en la conquesta de Tortosa i 

posteriorment es van convertir en repobladors de les terres musulmanes recentment 

adquirides per la Corona d'Aragó. Aquest grup de genovesos es van establir a Flix 

particularment segons que diu Josep Maria Salrach. La població de Flix es troba molt a prop 

de la Terra Alta. Resumint, tenim tres possibilitats sobre l'aparició del cóc en mel, la més 

antiga, que és un pastís com una empanada però destapada d'origen romà, que sigui d'origen 

musulmà, o que sigui dut pels genovesos a partir del segle XII. 
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VII. Cóc en mel.  

 

VIII. Un tros de cóc en mel.  
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CÓCS  D'AIGUARDENT (recepta de Gandesa) 

Ingredients (mesures en tasses de cafè): 

1 tassa de sucre (algunes receptes en porten dues) 
2 tasses d’aiguardent o anís sec 
6 tasses d’oli d’oliva 
1  Kg. de farina 
un bol amb sucre 

 

Elaboració: en un bol hi posem el sucre, l’aiguardent, l’oli d’oliva i el quilo  de farina. 

Treballem la pasta amb les mans sense amassar-la de manera que tots els productes quedin 

ben barrejats. La pasta ha de ser consistent, si no hi queda, rectificar de farina per tal que 

s’espesseixi. Una vegada la pasta estigui barrejada, s’han d’estirar bocins de la massa que 

tinguin una mida més gran que la d’una nou. Veurem que la pasta és com trencadissa. 

Donarem una mica de forma a la part que justament hem agafat amb els nostres dits i que 

serà la base de cada cóc i la part arrencada de la pasta, que fa com unes petites crestes, la 

deixarem a la part superior. Posarem tots els cócs en una llauna, es poden posar força junts ja 

que gairebé no augmenten. Així que els tinguem preparats els posarem al forn que haurem 

escalfat prèviament a uns dos-cents graus de temperatura. El temps de cocció oscil·larà entre 

¾ d’hora i una hora. En tot cas guieu-vos amb l’olor. Quan sentiu olor de cuit ben segur que 

estaran fets. Quan s’hagin refredat, agafarem un bol petit o plat amb sucre i ensucrarem la 

part superior dels cócs de muntet i els anirem posant en un plat o safata. 

 

Els cócs de muntet o cócs d’aiguardent són unes pastes senzilles de fer i que resulten 

molt agradables per a postres o per a menjar en qualsevol ocasió. Els dos noms s’utilitzen 

indistintament a Gandesa, però n'hi hem trobat molts d'altres a la comarca com coquetes del 

pessic, a Bot i a Prat de Comte; a la Fatarella i a Corbera els anomenen muntets d'aiguardent i a 

Bot i a Horta pasta d'aiguardent. A Arnes i a Batea també en diuen coquetes d'aiguardent. Es 

poden guardar uns dies perquè l'oli és un bon conservant. La pasta recorda a la de les 

casquetes de la Terra Alta, les diferències són que no es treballa la pasta i que no es farceix. 

Els llibres medievals catalans quan parlen de la pasta  de les panades o de les casquetes o 

similars sols diuen que ha de ser una pasta ben treballada, la donen per sabuda. Podem dir 

que es tracta d'una pasta molt antiga i que se li dóna una forma concreta a la comarca. A 

Batea, a la mateixa pasta se li dóna una altra forma, tal com ens ha dit la senyora Josefina 

Vaquer. Amb la pasta se'n fa una bola, s'aplana i s'hi marquen els quatre dits a sobre. És 

difícil d'assegurar, però podem dir que aquesta pasta pot haver nascut d'una altra pasta i se li 

dóna un tractament o forma distinta per a diferenciar-la. L'aromatitzant és l'aiguardent, que 

és un producte de la zona. Els cócs de muntet no els hem trobat enlloc més a banda de la 

Terra Alta. A la recepta de kaab de Razin, transcrita per L. Bolens, llegim que es pot presentar 

la pasta sense farciment, aquesta és la semblança més gran que hem trobat i que confirma la 
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nostra teoria. La pasta sola és prou bona com per a poder presentar-la sense farciment. A la 

Terra Alta però l'aromatitzant és l'aiguardent, ja que no és troba prohibit pel cristianisme.  

 

Tradicionalment pertanyen a la zona que estudiem encara que actualment se'n fan a 

Móra la Nova, localitat de la Ribera d'Ebre, però és pel contacte recent entre les comarques. 

 

IX. Cócs d’aiguardent o muntets.  
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CÓCS DE SAGÍ (recepta de Corbera d'Ebre) 

Ingredients: 

4 rovells d'ou 
400 grams  de sagí 
400 grams  de sucre 
essència de llimona 
800 grams de farina 

   
 NOTA: la mateixa proporció dels ingredients la trobem a Bot i a Horta50. 

 

Elaboració: es barreja el sagí amb el sucre, s'hi afegeixen els rovells i els ous, aneu 

tirant-hi farina fins que quedi una massa tova fàcil de treballar amb les mans. Procureu que la 

pasta sigui consistent. S'aplana amb el corró damunt d'una superfície fent que tingui 1 cm. de 

gruix. Amb l'ajuda d'uns motlles doneu-los la forma que vulgueu; pot ser forma de cor, 

d'estrella o de triangle. Unteu-los amb clara d'ou batuda i ensucreu-los pel damunt. 

Seguidament es posen en una llauna i es fiquen al forn. Es couen fins que quedin daurats. 

 

Els cócs de sagí reben a la comarca molts noms diferents. A les comarques veïnes de 

la Ribera d'Ebre i el Priorat reben el nom d'ensaginades. A Castelló hi trobem la mateixa pasta  

amb el nom de mantegades. Aquest tipus de pasta es troba molt estesa a tot l'Estat espanyol i 

es coneix amb el mot mantecados, mot que també trobem escrit als receptaris d'ús familiar de 

la zona de la Terra Alta. Però a la mateixa comarca reben altres noms segons els pobles, per 

exemple, a Batea, a Vilalba, a Gandesa i a la Pobla de Massaluca s'anomenen mantecados, a Bot 

i a Caseres mantecats. A Prat de Compte i a la Fatarella en diuen coraçons. A Arnes i a Horta de 

Sant Joan es coneixen amb el nom d'ensaginades, i a Bot es coneixen per molets, segurament 

pels motlles, en diminutiu, que utilitzen per a donar-los forma. A Corbera, en canvi, en diuen 

mostatxons. 

 

Sagí és l'accepció que té el llard al País Valencià i a les terres de l'Ebre. A Mallorca 

s'utilitza el terme saïm, d'on en surt l'ensaïmada. L'ús del llard de porc, a l'època baix 

medieval i posteriorment, es pot relacionar amb l'interès de les persones a demostrar que no 

eren ni musulmanes ni jueves, ja que aquests grups religiosos no en podien menjar. Una 

manera simple de demostrar que s'havien convertit al cristianisme era introduint molt porc 

en la seva dieta, tal com afirma Jaume Fàbrega, referint-se a l’ensaïmada mallorquina. 

 

En els documents antics de Catalunya que hem consultat no hi hem trobat dolços 

amb una composició similar, però sí que era molt comú fregir els bunyols o altres menjars 

                                                 
50 Veieu DD.AA.: Cuina tradicional d'Horta, pàgina 98. 
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amb el greix o el llard del porc. En l'Anònim andalusí del segle XIII hi hem trobat unes pastes 

fetes a base de farina i oli o sagí, que s'aplanen i se'ls dóna formes diverses: de triangle, cercle 

o quadrat segons indica la fórmula. El greix que s'hi posa, especifica la recepta, és d'ovella o 

de cabra, ja que la religió islàmica prohibia l'ús del porc. Segons indica la recepta, anomenada 

mishâsh, es fregeix. Aquestes pastes ens recorden els nostres cócs de sagí (les formes dels 

motlles, l'ús de greix...)  tot i que nosaltres els coem al forn.  

 

X.  Cócs de sagí o ensaginades i els motlles tradicionals per a fer-los.  

 

 

CÓC RÀPID (el Pinell de Brai) 

Ingredients: 
8 ous 
500 grams  de sucre 
500 grams  de farina 
½ litre de llet 
1 sobre de  Royal  
una cullerada sopera d'oli 
 

Elaboració: primerament es bat la clara a punt de neu. Es barreja la resta dels 

ingredients. Quan tot és a punt s’hi tira la clara a punt de neu i es barreja tot ben bé. Es 

prepara una llauna untant-la amb oli, es folra amb paper de barba i es tira tot el preparat a 
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dins. Es posa al forn uns 45 minuts i a un foc mig. Per saber si està a punt es punxa amb una 

agulla i si en surt neta, ja és cuit. 

 

Ingredients (Gandesa): 

400 grams de farina 
550 grams de sucre 
 6 ous 
¼ de litre de llet 
1 sobre de Royal 
la ratlladura de la pela d'una llimona 

 
Elaboració: de la mateixa manera que en la recepta anterior. A Bot les proporcions 

que hem trobat són gairebé calcades a la que hem obtingut a Gandesa. En alguna recepta de 

cóc ràpid se substitueix la llet per l'oli, que és de molta qualitat a la comarca. 

 

El cóc ràpid s'elabora a la Terra Alta i a les comarques veïnes, la Ribera d'Ebre, el 

Priorat, etc. Recorda el pa de pessic, en la forma i el color, però és una pasta més espessa. 

 
XI. Cóc ràpid.  
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COCA DE MASSANA (recepta de Bot) 

Ingredients: 

Llevat 
1 tassa de cafè d'aigua 
farina (la que admeti) 
sucre 
¼ de litre de llet 
1 tassa de cafè d'oli 
1 tassa de cafè d'anís 
3 ous 
 

 Elaboració: desfeu el llevat en una tassa d'aigua calenta. Afegiu la farina fins 

que quedi com un panet. Tapeu-ho amb un drap  i deixeu-ho reposar mitja hora. Poseu en un 

bol  la llet tèbia, l'oli, l'anís i els ous. Barregeu-ho bé amb la massa que hem deixat reposar i 

deixeu-ho  pastat una hora.  Unteu la llauna amb oli,  escampeu la pasta ben fina  i poseu-hi 

la massana tallada ben prima a sobre, i després tireu-hi sucre al vostre gust.   Poseu la coca al 

forn, i quan la pasta estigui gairebé cuita, traieu-la del forn i tireu-hi un rajolí d'anís a sobre, i 

acabeu de coure-la.  

 
 

  

COCA AMB SARDINA (recepta de Bot) 

Ingredients:  

½ kg. de pasta de pa  
tomàquet triturat 
1 pebrot 
1 ceba 
2 sardines de casco  
oli i farina 

 
Elaboració: a la pasta s'hi afegeix mitja tassa de cafè d'oli i la farina necessària per fer 

una pasta normal (que no s'enganxi a les mans, ha de quedar com una bola) . S'ha d’untar la 

llauna amb oli. Esteneu la pasta per la llauna de manera que quedi més aviat prima. Poseu 

pel damunt la tomaca de pot desfeta, primentó cru a trossos petits, ceba tallada al gust i dues 

sardines cuites al caliu, escatades i desfetes. Afegiu-hi un bon raig d'oli pel damunt.  

  

COCA FINA (recepta de la Fatarella) 

 Ingredients: 
1 ou 
1 tassa d'oli 
½ litre de llet 
llevat 
farina 
matafaluga 

  



 68

La coca, és un dolç que com a tot Catalunya es troba molt estès a la Terra Alta. La rel 

d'aquest mot és franca. Les coques poden ser dolces o salades. Si és dolça pot estar guarnida 

sols amb sucre al damunt o amb tota mena de fruites. S'hi poden posar fruites del temps o 

seques. Si es tracta de fruita del temps la podem ornar amb poma, aleshores trobem la coca de 

massana, o podem posar-hi albercocs, cireres o codonyat. Una poma molt usada era la 

massana del ciri. Si preferim fruits secs es poden usar ametlles, avellanes o nous. Ja hem 

parlat abans dels prims, per tant aquí no ens hi estenem. Les coques dolces també les trobem 

farcides de cabell d'àngel o de crema. 

 

Respecte a la coca de sant Joan, totes les persones grans coincideixen a afirmar que no 

s'ha fet de tota la vida a la nostra comarca. A Batea, ens va explicar Josefina Vaquer, se'n feia 

alguna per sant Joan, però no com ara. El costum era anar al riu on menjaven les coques amb 

pinyons. A la Fatarella es feia la coca esclafada que, ens han comentat, ara no es fa tant. També 

es fan els pambeneïts per sant Antoni, que es mengen després de resar i es donava a Cal 

Comte, a la porta mateix de la casa, amb el sant a l'entrada. El pambeneït era una coca casolana 

d'uns 30 cm. de llarg i una mica gruixuda. A la mateixa localitat també es coneix la coca fina. 

A Horta també s’hi fa una coca gruixuda i ensucrada per sant Salvador i es ven a trossos. Els 

diners que es recullen són per a l'ermita, dedicada a aquest Sant. 

 

Pel que fa a la coca salada, a la zona es coneix la coca en sardina. A Caseres es coneix la 

coca de tallades que pot dur conill, costella i ou dur. Aquesta mena de coca també és típica a 

Calanda, un poble de Terol. 

 

CRISTINES (recepta de Bot) 

Ingredients: 

500 grams d'ametlla mòlta 
500 grams de sucre 
6 ous 
200 grams de farina 
raspadura de llimona o esperit de llima 
neules 
 

Elaboració: separeu els rovells de les clares i pugeu-les a punt de neu. Desfeu bé el 

sucre amb les clares. Afegiu-hi els rovells, l'esperit de llima i la farina. Barregeu-ho tot bé. 

Escampeu les neules per la llauna, aneu-hi posant una cullerada de la pasta i poseu-ho 

ràpidament al forn. Feu una mica de sucre glacé amb un molinet de cafè i tireu-ne un polsim 

pel damunt. 

 

Les cristines són pastes que, a la Terra Alta, només es coneixen a Bot. A la província 

de Castelló també són molt conegudes. La recepta que presentem és de Bot, però la que 
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trobem al llibre de Joan Agustí Vicent, La cuina de Castelló,  podem dir que és calcada. La 

neula que s'utilitza per a posar a la base d'aquest dolç es compra a les pastisseries. Les neules 

les fan les monges clarisses de Tortosa i tenen un color blanc i són molt fines. El diàmetre és 

d'uns vuit centímetres. Aquesta pasta és típica per menjar a les festes de Sant Blai de Bot, que 

es pren juntament amb tota mena de pastes i dolços, com les ametlles garapinyades ja que es 

celebren les festes a l'hivern. A Bot ens han parlat també de les moixàvenes, que es troben 

esteses a Castelló i a València. Ens han dit que és una pasta que consisteix en ous, aigua, 

farina i oli. Aquesta pasta, les moixàvenes, té relació amb el món àrab. En castellà conserva 

l'article musulmà, que en català s'ha perdut, i es diuen almojábanas.  

 

Les hòsties les trobem sols a Batea i la Fatarella, abans també es feien a Vilalba. La 

seva elaboració és del tot artesana. A Castelló també se'n fan i Joan Agustí Vicent ens explica 

que són "un producte dut a les nostres terres durant la conquesta cristiana i han estat sempre 

molt populars a Catalunya, però també se solen trobar en les llibretes velles de cuina; es 

menjaven farcides de melmelades i a vegades de farcits salats"51. El mateix autor explica que 

hi ha un motlle de fusta lleugerament cònic que serveix per enrotllar les neules un cop cuites 

quan encara estan calentes. Tradicionalment es feien al foc de terra. A Batea les hòsties es fan 

amb farina, aigua i mel i per a coure-les es necessita un neuler que es posa damunt del foc ben 

roent. La pasta de la neula es disposa dins del neuler que és com una mena de pinça de ferro 

a l'extrem de la qual hi ha una doble planxa rodona que s'obre per a introduir la pasta i 

seguidament es posa directe al foc i en un moment es pot treure del foc perquè ja estarà cuita. 

Després la neula plana s'enrotlla amb una canya. A Batea les neules es donen als nens del 

veïnat quan hi ha un bateig juntament amb una bosseta de caramels. 

 

A la Fatarella les hòsties són planes, fetes amb farina, aigua i sucre. L’elaboració era 

similar que a Batea. S'usava un motlle o neuler per a coure-les al foc a terra, i es coïa en un 

moment, però després no es procedia a enrotllar-les sinó que es deixaven, tal com sortien del 

motlle, planes. El neuler és de la mida d'un plat petit de postres, d'uns quinze centímetres 

aproximadament. A les cases encara se'n conserven de neulers. A la Fatarella les hòsties les 

tiraven pel balcó als xiquets del veïnat quan hi havia bateig a una casa. Juntament amb les 

hòsties es llençaven, així mateix, avellanes, ametlles i algun perrot, nom amb què es 

designaven els cèntims de menor valor ja fa un cert temps. 

 
 
 
MAGDALENES (recepta del Pinell de Brai) 
 
Ingredients: 

                                                 
51 Consulteu AGUSTÍ VICENT, Joan; Cuina tradicional de Castelló. Pàgina 200. 
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5 ous  
¼ de Kg d'ametlla mòlta  
¼ de Kg de farina 
½ Kg de sucre 
125 ml de llet 
5 papers de gasoses 
ratlladura d'una  llimona  

 
Elaboració: Barrejar tots els ingredients, excepte la farina. Quan els tinguem ben 

barrejats s'hi afegeix la farina. Es posen a les capsetes. No s’han d’omplir-les gaire (només les 

tres quartes parts) perquè augmenten. Coure a forn fort. 

 
Les magdalenes són unes pastes molt conegudes dins i fora de Catalunya, per tant no 

ens hi estendrem. 

  

La mona actualment es presenta amb una base de pa de pessic o bé pot ser d'altres 

components com xocolata o crocant amb una forma concreta i variada. Tradicionalment era 

una peça de pasta que se li donava forma de rosca i al damunt s'hi posaven uns quants ous 

bullits. El nombre d'ous variava segons l'edat del fillol. Algunes persones recorden que podia 

tenir una forma de trena més o menys gran. El tema de l'origen de la mona no està tancat, 

segons el que hem investigat pot venir del món àrab o del món romà. És un tema prou 

complicat, com l'origen de molts plats en el món de l'alimentació. Per la semblança en tot el 

territori català, nosaltres no l'estudiarem, perquè no hi trobem aspectes diferenciats a la 

nostra comarca. 

 

 

MOSTATXONS 
 
Ingredients:  

Un ou 
30 grams de farina 
30 grams  de sucre 
Ratlladura de llimona 

 
Elaboració: es bat la clara a punt de neu. Es barregen tots els ingredients. Es tira la 

pasta a sobre del paper de barba. A cada paper s’hi tiren unes tres rodones de pasta i es posa 

a coure al forn. 

 

Els mostatxons són uns dolços que també es troben en la llarga llista de cócs de la 

Terra Alta. Al DLE hi diu que és un nom que ve probablement del llatí mustaceum i que és 

una pasta circular feta de farina, oli, sucre i ou cuit al forn. Aquesta pasta es troba localitzada 

a Tortosa, València  i Mallorca. Hem trobat també una recepta dolça en llibres de la cuina 
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jueva que duu aquest mateix nom. Jaume Fàbrega52 ens apunta el possible origen àrab dels 

mostatxons que trobem a Morella,  a  Vallderoures i a Mallorca. L'origen llatí de la paraula ens 

fa dubtar de l'origen musulmà i pot ser que aquest dolç tingui un origen molt més antic, o que 

sigui compartit per la cultura semítica, és a dir, el món jueu que és anterior al musulmà, i ens 

hagi arribat a l'Edat Mitjana pel conducte musulmà o jueu. A la nostra comarca se solen fer al 

Pinell de Brai, a Bot i a Arnes (en aquest darrer municipi se'n diuen espanyoles). Els mostatxons 

apareixen recollits en llibres de cuina de Castelló i es venen als forns dels pobles de la franja 

com Vallderoures, a l'Aragó. La forma i la manera de fer-se és força similar a tots els llocs. En 

canvi, a Corbera, els mostatxons són els cócs de sagí o mantecados. 

 

Les orelletes les trobem tan sols a la Fatarella i són típiques de Nadal. Al DCVB hi 

llegim a propòsit de les orelletes, que a Occitània és una coca rodona molt fina feta de farina, 

ous, sucre i canyella, fregida amb oli. El mateix diccionari també ens dóna la localització 

actual d'aquests dolços: Tarragona, Baix Urgell, València i Eivissa. 

 

A la Terra Alta se'n diuen aurelletes. A Horta de Sant Joan fan dolços similars que 

s'anomenen coquetes de Nadal o coquetes en mel, ja que s'hi tira mel un cop fregides en oli 

abundant. La Mari Carme Font Blanch de la Fatarella recorda com se les menjaven la nit de 

Nadal, després de sortir de la Missa del Gall, juntament amb tota la família. La pasta, ens 

explica, la preparaven de bon matí, esperaven que reposés i a la nit, havent sopat,  la fregien 

amb un bon foc. La pasta s'afina tot fent unes rodones d'un 15 centímetres de diàmetre - hi ha 

persones grans que les fan als mateixos genolls damunt d'uns draps: amb l'ajuda de la mà i 

amb molta destresa les van aprimant, ens diu la senyora Carme; d'altres s'ajuden amb un 

corró i estenen la pasta damunt d'una superfície plana-  i es tira d'una en una, a l'oli ben roent 

i es tomba amb unes canyes llargues fins que estan ben torrades. Si s'hi tira sucre, es pot fer de 

calent en calent. Si s'hi tira mel s'ha de fer més tard, en el moment de menjar-les. La Maria 

Blanch també recorda l'ús de la canya per a realitzar l'operació de tombar les aurelletes mentre 

estan al foc roent. 

 
La recepta de les orelletes la podem trobar en qualsevol llibre de cuina, duu els 

següents ingredients: farina, ous, sucre, oli, sal, anís i matafaluga. Aquesta recepta la podem 

comparar amb la que recull el mestre Robert, i que titula De broscat a la catalana53 i presenta els 

mateixos components excepte el llevat, que les receptes de la Terra Alta no en solen portar. 

També apareix recollit en el text medieval l'ús d'una canyeta per a girar el broscat quan està 

fregint-se a la cassola, i un cop cuit, s'hi tira mel. El text del mestre Robert diu el següent: "E 

prendràs una canya e faràs una punta e ficaràs-la en lo mig", de la mateixa manera que els 

                                                 
52 Ídem pàgina 207. 
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nostres avantpassats propers de la Terra Alta  acostumaven a fer!. Segurament, que temps 

enrera a les cases no es tenien tants estris com es tenen en l'actualitat i s'havia de recórrer a la 

imaginació. Una altra possibilitat lògica és que la canya permetia no cremar-se ja que no et 

calia apropar-te tant a la gran calentor del foc de la llar. 

 

Aquesta recepta també té molta semblança amb les crespes, que ja les trobem 

documentades al Sent Soví54 i que reben una tècnica per a elaborar-les similar a les de les 

aurelletes, ens referim a l'abundor d'oli, aspecte que no es comparteix en les crespes o crêpes 

actuals. En aquest document culinari, malauradament, s'hi han perdut algunes receptes, que 

encara que no les tinguem explicades, les tenim enumerades a l'índex, tant en el Sent Soví de 

València com en el de Barcelona. En l'índex hi apareix la menció de la recepta de les aurelletes 

que rep el nom d'Orelletes de pasta levada. Per tant podem assegurar l'origen medieval d'aquest 

dolç que Jaume Fàbrega troba relacionat amb els que es fan des de la Catalunya Nord fins al 

Maestrat, a Castelló. Molt relacionats amb les orelletes trobem els crespells55, dels quals sols 

ens en parla Maria Blanch de la Fatarella. Aquesta senyora recorda amb molta il·lusió com la 

seva mare els en feia quan eren petits, els diumenges o en dies de diari. La seva mare hi 

posava ous, sucre, farina i aigua, o llet, si en tenia. Un cop remenada la mescla per a fer els 

crespells n’agafava una part amb un cullerot que li servia per a la mida, la tirava a la paella i la 

fregia al foc amb poc oli com si fes una truita, i després l'ensucrava i la doblegava com si fos 

un mocador. 

 

 

PANELLETS 
Ingredients: 

 
1 Kg d’ ametlla mòlta 
½ Kg. de moniato 
1 Kg de sucre 
Ratlladura de llimona 

 
Els panellets es coneixen a tot Catalunya, per tant no ens hi estendrem, cal dir que a 

Castelló per Tots Sants també se'n fan i Joan Agustí Vicent els anomena rebosteria de Tots 

Sants. A la Terra Alta els panellets es coneixen amb el nom de panillets. La composició bàsica 

del panellet és el massapà a base d'ametlla i sucre. A la recepta veiem que s'allargaven els 

components  i es barrejaven amb moniato cuit. De vegades el moniato se substituïa per patata 

bullida. És un recurs emprat per abaratir costos. 

 

                                                                                                                                            
53 Veieu la recepta a l'annex I 
54 Veieu la recepta a l'annex I amb el títol Qui parla com se deuen ffer crespes de pasta e d'ous. 
55 Veieu la nota 49. 
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ROSQUILLES (recepta del Pinell de Brai) 

Ingredients: 

2 ous 
2 tasses de cafè de sucre 
2 tasses de cafè d'oli 
2 tasses de cafè de llet 
2 tasses de cafè d'anís 
2 gasoses 
1 kg de farina 

  
Elaboració: es baten els ous, el sucre, la llet i l'anís. A poc a poc s'hi afegeix la farina i 

el llevat. Es treballa fins que la pasta no s'enganxi a les mans. Estenem la pasta damunt d'un 

marbre amb el corró. Amb un got marquem cercles de pasta que després foradarem al centre 

per a formar rosquilles. Les deixem reposar una estona, les fregim amb oli d'oliva ben 

abundant, si cal les tombarem i seguidament les escorrerem. Després s'espolsen amb sucre. 

Hi ha qui les posa en una llauna i les cou al forn. 

 

Lucie Bolens recull alguna fórmula dels antics receptaris de l'Andalusia medieval 

amb el nom de rosquilles però en comptes de posar-hi sucre, hi posen mel, no trobem, 

tanmateix, una pasta similar en els receptaris catalans medievals. En tots els receptaris actuals 

hi són presents. 

 

Hem vist que les famoses torradetes de santa Teresa tenen un origen molt llunyà, i 

podem dir que era una manera d'aprofitar el pa sec. A la Terra Alta, com en tot Catalunya, 

trobem que se'n continuen fent a les cases. 

 

La paraula torró és d'etimologia incerta, no se sap si és un derivat de terra, o si deriva 

de torrar. Núria Bàguena i Maranges recull una recepta que procedent del món romà, segons 

la seva informació, recorda el nostre torró. Bolens aporta una fórmula de torró blanc del 

receptari Razin. Al Libre de totes maneres de confits hi trobem una recepta de torró d'avellanes. 

És la número 32 i té el següent títol: Per fer torrons de avalanes. Els receptaris familiars de la 

zona de la Terra Alta també contenen receptes de torrons, i el que més es pot relacionar amb 

el torró del segle XIV, és el torró de guirlache (dit d'aquesta manera a la zona, en castellà; en 

català equivaldria al crocant) que fan a la Terra Alta. Trobem diferents receptes amb el nom 

de torró en els manuscrits  andalusins i ens en dóna les receptes Lucie Bolens. Aquestes 

receptes totes porten mel. A la Terra Alta algunes persones del torró en diuen tarró. 

 

El DCVB diu que tortada és un derivat de 'torta' o pres del castellà directament. La 

recepta es troba en qualsevol manual de cuina. A Corbera es denomina cóc de la reina, que 
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recorda el nom de Castelló, on en diuen coca de reina, tot i que no és exactament igual. La 

tortada es troba estesa per tot Catalunya. A la Terra Alta té una utilització força estesa, a 

Gandesa per exemple, se solia fer en algunes cases per Pasqua, per a regalar adornada com a 

mona. A la Fatarella la tortada es converteix en la protagonista de la festa del dia de sant Blai 

juntament amb els pambeneïts. 
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9. L'ORIGEN I LA PERVIVÈNCIA DELS CÓCS 

 

Els postres de la Terra Alta, amb la seva varietat i autenticitat ens transporten a un 

autèntic món de les llaminadures del passat. El seu consum periòdic al llarg de determinades 

festes i celebracions de l'any ens ho confirma. Molts d'aquests postres són comuns a tot 

Catalunya, però d'altres són propis de la terra o bé compartits per les comarques més 

properes. El cóc en mel, per exemple, es troba més localitzat a la Terra Alta, sols traspassa la 

comarca en punts molt concrets de la Ribera d'Ebre, com la Rasquera, i algun espai del Baix 

Aragó. Els cócs de muntet solament es coneixen a la nostra comarca. Alguns cócs els trobem 

compartits per la cuina de Castelló, com les cristines, que es fan únicament a Bot, o bé els 

panadons o casquetes que els trobem vinculats a les terres de l'Ebre, a Lleida i a la província 

de Castelló. Les orelletes, en canvi, són comunes a espais territorials més amplis, com bona 

part de  Catalunya i el sud de França. 

 

Si comparem les receptes actuals, amb totes les seves variacions, i les del passat [veieu 

annex I] trobem importants semblances, la qual cosa ens posa damunt d'una pista molt 

interessant: la tradició oral entre mares i les filles ha estat força fidel amb les receptes escrites, 

tant que gairebé podríem dir que fóra possible escriure un llibre de rebosteria medieval si no 

tinguéssim aquestes fonts escrites tant antigues. Bé, no cal dir que aquesta afirmació no la 

podríem fer amb tota seguretat si no ho poguéssim contrastar tal i com hem fet al llarg 

d'aquest treball. La rebosteria terraltina ens mostra el record de la rebosteria de passat, encara 

feta avui, i en molts casos podem refiar-nos de les receptes tradicionals com a autèntiques 

fonts històriques. Han variat els usos de certs aromatitzants, com l'aigua de roses que ha estat 

substituïda per algun licor, com l'aiguardent o la mistela, o alguna fruita, com la llimona, però 

la base persisteix. A la Terra Alta perdura l'ús de certes espècies com la matafaluga o el 

celiandre. La cuina musulmana s'inclinava per adobar amb espècies més que no ho fem ara, 

però encara es troba molt estesa la canyella, per exemple.  

 

Dins del panorama dels orígens o l'arribada dels cócs a la Terra Alta podem afirmar 

l'existència de diferents conductes, el primer el romà, el segon el musulmà, que n'és una 

continuació o record, el tercer, el que ve del nord mitjançant la vinguda de nous pobladors 

dels Pirineus i el que prové de l'àmbit catalanoccità, ja que Catalunya comparteix amb aquest 

territori molts aspectes com la literatura i l'art. Així podem afirmar que algunes d'aquestes 

pastes formen part del repertori de la rebosteria musulmana. Però se'ns fa difícil afirmar 

l'origen genuïnament musulmà de les mateixes ja que el món musulmà té un tarannà 

sincrètic, com hem vist que asseguren diferents autors. Aquesta cultura ha tendit, com ja 
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sabem, a apropiar-se, a absorbir, millor dit, els elements útils de les altres cultures. Com en el 

món de l'art o el de la ciència, etc., també en el món de la cuina es pot produir un sincretisme 

per part del món àrab. 

 

Rachel Arié, igualment, parla de certa continuïtat en el camp de l'alimentació, i més 

concretament dels dolços, entre l'Espanya musulmana i els altres territoris de la Península 

Ibèrica al llarg dels segles56. Jaume Fàbrega57 apunta el possible origen àrab del cóc de brossat 

de les Terres de l'Ebre, que recorda el cóc en mel de la comarca que estudiem. El mateix 

escriptor també relaciona el mostatxó i el pastisset –a la Terra Alta casqueta o panadó– amb el 

món àrab. A les receptes de torrons i de massapà que trobem tant en els manuscrits 

medievals com andalusins aquest gastrògraf i historiador de l'art no els adjudica un origen 

concret, afirmant que són dolços medievals. En canvi Núria Bàguena sí que s'atreveix a dir 

que el torró és romà. 

 

Rudolf Grewe a la introducció que fa sobre el Libre de Sent Soví també diu que els 

musulmans "adoptaren i divulgaren la cuina dels pobles conquerits". Aquest expert veu la 

cuina catalana com l'evolució i la continuació de la cuina romana i visigòtica58. Cal no oblidar 

que hi ha també un substrat anterior que fou difós per la cultura musulmana. En un principi 

els cócs que sembla que vénen del món musulmà, també ho poden fer del món romà. En 

aquest mateix sentit Lucie Bolens59 ens confirma la semblança entre la cuina de l'Anònim 

andalús i Apici tot dient: "L'especificitat mediterrània s'il·lustra entre altres coses per la 

continuïtat de les formes culturals d'alimentació, on hi dominen les textures picades, 

triturades, cuites a l'oli i al vinagre, fortament assaonades, amb una quasi permanència del 

garum. Apici i l'Anònim andalús estan en el mateix aire cultural i geogràfic, amb diversos 

segles d'interval. Aquesta semblança és considerable. Sols les paraules són estranyes; la 

realitat és la mateixa". A la conclusió del seu llibre Bolens referma aquesta idea: "La cuina 

andalusa és romana, jo ho he constatat sobre els textos a propòsit d'aquesta antiguitat 

perllongada que va ser Al-Andalus [...] Aquesta continuïtat aproxima Apici a Razin i a 

d'altres mestres de cuina andalusos. [...] Tot el que semblava que havia desaparegut a 

l'Antiguitat romana solament ha canviat de nom..."60. L'exemple paradigmàtic que hem trobat 

a la comarca és el mostillo. 

 

                                                 
56 Veieu ARIÉ, Rachel: España musulmana. Col·lecció Historia de España. Volum III. Editorial Labor, 
Barcelona, 1984. 
57 FÀBREGA, Jaume; La cuina catalana. Volum VI. Editorial L'isard, Barcelona, 1996. A la pàgina 185 cita 
a Lucie Bolens, per a confirmar la relació entre aquest cóc, i el món àrab. També el relaciona amb el flaó, 
que es troba esmentat per Nola. 
58 Veieu la introducció de R. Grewe a la pàgina 29 del "Livre de Sent Soví". 
59 Veieu BOLENS, Lucie: La cocina andaluza, un arte de vivir. Siglos XI-XIII. Pàgina 62. 
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Al llarg d'aquest escrit hem vist que l'ús de la mel, un ingredient molt usat a la Terra 

Alta, no és un tret distintiu del món musulmà sinó que ho és de tot l'àmbit de la Mediterrània 

des de la Prehistòria i ho serà fins a la lenta irrupció del sucre a partir del segle XIII. El sucre 

es convertirà en un important competidor de la mel, però no la farà desaparèixer, almenys a  

la comarca que estudiem. També hem vist que productes estranys són difícils d'acceptar per 

la totalitat de la població. El preu pot ser una barrera, així com la raresa del nou producte. A 

la Terra Alta la mel s'ha tendit a usar molt, els motius poden ser pel tancament de la comarca 

als circuits comercials més amplis i per una possible extensió de l'autoconsum parcial fins ben 

entrat el segle XX. La mel la tenien de casa, el sucre l'havien de comprar.  Moltes persones de 

la Terra Alta vinculades amb el món rural –les quals eren una majoria perquè parlem d'una 

comarca eminentment agrícola– comptaven amb els seus propis ruscos per a 

l'autoabastiment, podent vendre al mateix veïnat o poble l'excedent. De vegades es donava i 

les persones que la rebien quan tenien algun producte sobrer el lliuraven a la casa que havia 

tingut un detall primerament. Ha funcionat una mena de reciprocitat entre el veïnat proper. 

Hem de recordar que la mel és el producte d'una activitat recol·lectora. Alguns tinents de 

ruscos podien demanar de tenir un o més ruscos a la finca d'algun conegut, al qual, a manera 

de pagament, li lliurarien una part de la producció de mel. Podem deduir que en molts casos 

es tenia la mel de casa, com la farina o l'oli. 

 

Pel que fa a alguns dels noms dels aliments de la Terra Alta són els mateixos que hem 

trobat en llibres de cuina del Pallars Sobirà. Cal recordar que un cop assolida la reconquesta 

de les terres de la Catalunya Nova els nous pobladors van venir de les comarques properes 

als Pirineus, molts del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà. Des del punt de vista filològic està 

força estudiat. En els dos àmbits geogràfics, al Pallars i a la Terra Alta, és molt important la 

botifarra negra, d'arròs o de ceba, les ametlles garapinyades, el mostillo (conegut amb el nom 

d'arrop –mot d'origen àrab– o raïmat en altres indrets de Catalunya), el conill a la ràbia, el 

brossat i els redorts. Casualitat o no,  a tot Catalunya no es denominen les mateixes coses de 

la mateixa manera. Les dues comarques es troben molt allunyades entre si des del punt de 

vista geogràfic, però unides per l'impuls repoblador baix medieval. Altres pastes poden venir 

també de més enllà dels Pirineus; l'influx d'Occitània en la cuina catalana el remarca Jaume 

Fàbrega tot fent referència als estudis de l'eminent historiador de l'art Alexandre Cirici i 

Pellicer sobre l'art medieval, ho afirma tot referint-se a les aurelletes que es troben també a 

aquestes terres de la Catalunya Nord. Fàbrega troba en els crespells un sinònim de les 

orelletes, que per cert tenen moltes denominacions similars a tot Catalunya,  orellanes, 

orellons, etc.  

                                                                                                                                            
60 Veieu BOLENS, Lucie: La cocina andaluza, un arte de vivir. Siglos XI-XIII. Pàgines 276-277. 
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Pel que fa a  la paraula casqueta, el mot ja hem dit que pot fer referència a la 

presentació, a la forma de casca o de clofolla amb el farciment dins, però dit en diminutiu. 

Trobem altres pastes de l'edat mitjana a la recepta de les quals hi apareix l'expressió a manera 

de casqueta. També en un escrit medieval sobre reglamentacions hi hem trobat que el Mustasaf 

de Girona dóna una norma que prohibeix tota venda de casquetes i altres dolços al carrer de 

manera ambulant als jueus. Més tard, a l'Edat Moderna, a Mallorca hem trobat el mot casca 

com a recepta similar a la casqueta. Pastisset, en canvi, ha guanyat terreny des del punt de 

vista filològic en els nostres dies i casqueta ha quedat com un mot marginal amb rastres sols a 

la Terra Alta, quan a la Baixa Edat Mitjana tenia una extensió que pel que hem explicat 

abastava segurament tot Catalunya. Ara com ara, aquesta paraula però no es troba estesa a 

tota la comarca, com hem pogut veure, ja que a més a més de la paraula casqueta s'usa la de 

panadons i panadetes. 

 

 

De tot el que hem escrit podem deduir que hi ha pastes en què l'origen és remot, 

antiquíssim i impossible de definir, com en el cas dels bunyols, però al mateix temps, la seva 

senzillesa ens fa confirmar la seva antigor. D'altres procedeixen del món romà, la majoria, i 

unes poques provenen del món musulmà. Però també és difícil i compromès afirmar què és 

genuïnament musulmà, ja que, per exemple, en un llibre de cuina jueva també hem trobat la 

recepta dels mostatxons, la qual cosa ens fa pensar que hi ha algun dolç d'origen semític, 

sigui àrab o jueu. 

 

Com a factor de pervivència dels cócs a la Terra Alta a través del temps, podem 

remarcar la disponibilitat dels productes. Tenir els components a l'abast és una causa 

fonamental per a la continuïtat de l'elaboració d'un aliment. Si hi hagués hagut un canvi 

econòmic important a la comarca –una forta industrialització o la incorporació massiva de les 

dones al món del treball, o bé totes dues coses a la vegada– segurament hagués afectat al 

sistema de vida i a les tradicions  dels seus habitants. Els cócs haurien desaparegut. Tal i com 

han anat les coses, les dones de les classes benestants podien romandre a casa i dedicar-se a 

fer el pa i les pastes a voluntat o, si més no, controlar-ne el procés d'elaboració. Les que no 

disposaven de jornalers i havien d'ajudar els marits en les tasques agrícoles ho feien 

estacionalment, en èpoques de més feina, com la collita, o d'altres en què es necessitava més 

mà d'obra, però en períodes de menys treball, com per exemple bona part de l'hivern, les 

dones podien romandre a casa i dedicar-se a continuar amb les tradicions de sempre. 

 

Un altre aspecte és el relacionat amb l'economia, les receptes dels postres tradicionals 

no són sofisticades, i penso que es poden fer a totes les cases ja que són productes que 
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provenen del mateix hort o del mateix mas de la família. Les diferències socials en el consum 

dels aliments en el passat les trobaríem més en l'abundor i la varietat de les menges que en els 

plats. Una altra diferenciació seria la qualitat i finor dels productes. Segur que hi ha una 

diferenciació social, seria un bon estudi per a realitzar en un futur. 

 

En canvi, a les introduccions dels llibres medievals, els escriptors fan esment d'una 

complicació i sofisticació en les menges, com si sols fossin privilegi d'uns quants. Creiem que 

els productes emprats per a la confecció dels menjars eren els que tenien a disposició a les 

cases i que en els mercats es compraven els productes excepcionals, com per exemple els 

exòtics, com les espècies. Aquests podrien ser més cars pel seu origen llunyà, però també 

casualment en cuina s'usen en poca quantitat. La qualitat dels productes podria marcar una 

diferenciació social ja que hem trobat clares al·lusions als tipus de farina, sobretot als 

manuscrits culinaris antics i medievals. En molts  períodes, alguns ben recents, s'ha menjat pa  

fet d'altres cereals a banda del blat, per exemple. 

 

Pel que fa als mètodes de transmissió de les receptes n'hem trobat de diferents. Ha 

existit la transmissió oral, les llibretes, que són com petits llibres per a ús domèstic, les notes 

escrites, o la recollida de receptes per amics o familiars. També entre els veïns he constatat 

que es feien petits intercanvis dels trucs de les receptes o de les receptes senceres. Aquests 

poden ser-ho de carrer o de mas, ja que antigament, com ara, hi havia cert contacte en els 

moments de lleure. La transmissió d'aquests cócs ha estat eminentment femenina, i totes les 

persones entrevistades se situaven fent referència a les seves mares i a les seves àvies. 

 

També hem constatat la utilització de mètodes de difusió més amplis, com els 

calendaris, en els quals s'afegien petites informacions impreses, com poden ser les receptes 

(una persona de Gandesa de 68 anys té una recepta dels cócs a la cassola que l'hi havia passat 

la mare d'una altra senyora gran que ja no viu! La recepta, segons els nostres comptes, es va 

recollir fa més de vuitanta anys!). Algunes de les receptes, hem pogut comprovar a les 

llibretes, duen el nom de la persona que els l’ha passada. Per exemple, cóc de mel Natàlia, o 

simplement Marina fent referència a la senyora que ha transmès la recepta. Moltes vegades 

algunes receptes se les intercanviaven entre els familiars. 

 

Altres persones que tenien petits receptaris casolans particulars els han perdut per 

diversos motius, unes degut a un trasllat de casa i altres perquè algun conegut no els l'ha 

retornat. 
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Una altra manera de transmetre la realització de receptes és ensenyant-les a fer 

seguint tot el procés –fóra el mètode emprat per TV3 al migdia actualment i en d'altres molts 

programes– a casa mateix. Entre cases benestants, anys enrera, hem sabut que es compraven 

algunes revistes que duien receptes. Les receptes d'aquestes revistes es passaven a les 

amistats i familiars propers. Més recentment el mètode de transmissió ha començat a ser amb 

revistes en més quantitats, amb llibres, amb fotocòpies, per telèfon, i ara fins i tot per internet. 

 

El context social de producció del cóc, pot ser familiar o fins i tot aplegant grups 

d'amics o veïns que s'ajuden a fer-ne per una celebració determinada (a Bot, pels casaments 

s'uneixen dues o tres senyores per a fer els cócs que es mengen després del convit efectuat en 

un restaurant), o dues persones que es troben per a fer-ne d'una manera determinada i que fa 

temps que no n'elaboren i volen provar-ho perquè els agrada el que han menjat en una altra 

casa. En altres ocasions la producció de dolços  és per a aprofitar un excedent d'un producte 

(per exemple el codonyat i la gelea) quan es disposa de codonys amb escreix. Temps enrera, 

en el moment de la pastada del pa es podia fer una mostra de pastes. La mica de pasta del pa 

que sobrava s'arreglava afegint-hi oli, sucre, etc. i es feia una coca o un dolç per a la xicalla 

per a berenar, o bé alguna pasta per celebrar el sant d'algú de la família. És una manera de 

reciclar un producte. Algunes mestresses de casa ens han explicat, com hem vist, el 

funcionament de la pastada familiar, que era molt pesada. Però dins d'aquest aspecte la part 

més important és el consum, ja que moltes de les festes de la Terra Alta no serien les mateixes 

si no hi hagués el plat de cócs a la taula per a postres, o per a celebrar alguna cosa. És un 

aspecte que és fàcil d'entendre, ja que a arreu de Catalunya tenim postres i dolços associats a 

determinades festes. 

 

Els cócs a la Terra Alta són un autèntic testimoni de la unió de la història i de la 

tradició. Amb ells s'ha viscut un autèntic procés de canvi, uns postres o dolços  que 

antigament es feien per a unes classes socials altes s'han anat estenent cada cop entre unes 

capes més amples, fins a arribar a les classes més  populars. A través dels anys, uns pastissos 

que en un principi pertanyien a una elit molt selecta, que trobem escrits per un cuiner, que va 

preparar plats ni més ni menys que a un rei, han passat amb el temps a formar part del 

repertori culinari de pràcticament totes les famílies terraltines i de les comarques que 

l'envolten. 
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10. LA RECOLLIDA DE LES DADES 
 

Per a fer part d'aquest estudi hem utilitzat la tècnica del treball de camp. El model de 

l'entrevista que em seguit ha  consistit bàsicament  en agafar  el llistat de pastes i dolços que 

figuren a  l'annex II, que hem fet servir de guió. El llistat dels cócs em servien de guia per anar 

endegant qüestions tan simples com les que relaciono a continuació:  

 

Coneixes els ametllats?  

Que fèieu ametllats a casa vostra?  

Quan n'hi fèieu?  

Com era l'ametlla?  

En quines èpoques n'hi fèieu? 

D'on obteníeu els ingredients? 

 

El  nombre de persones entrevistades és d'unes 25.  En altres ocasions s'agafa 

informació  d'aquí   i d'allà, en una botiga o al carrer.  A moltes persones no els hem preguntat 

sobre les receptes en concret, ja que hem trobat tres famílies  que en tenien moltes de 

recollides, que són una mostra prou significativa de les de la Terra Alta.   

 

En parlar de les pastes i dels cócs, en molts casos s'anomenaven els ingredients, però 

no les proporcions exactes. Algunes persones ho fan a ull, talment com fem nosaltres els 

menjars habitualment, que no anem pesant, cosa per cosa.  Nosaltres hem aplegat moltes 

receptes escrites on apareixen les proporcions exactes. Totes les receptes  no apareixen en el 

treball, ja que hi ha varietats. En una mateixa llibreta d'una mateixa família pot aparèixer la 

mateixa recepta dues o tres vegades, segons la qualitat de la mateixa o la persona que els l'ha 

fet arribar.  El conjunt de receptes que hem  analitzat sobrepassa les quaranta. Algunes les 

hem deixat de banda perquè no poden considerar-se tradicionals de la zona, d'altres 

provenen de l'estranger i tampoc no ens serveixen.  El criteri de selecció, en part, ha estat el 

fet de que siguin conegudes pel conjunt de les persones preguntades, tenint en compte que hi 

ha pastes que no es coneixen d'un poble a l'altre.  Moltes receptes  es troben en manuals de 

cuina, com els panellets o el torró, aleshores les hem obviat, perquè es troben prou esteses i 

perquè no són exclusives de la comarca.  

 

Els cócs, en el passat eren bàsicament  de festa, ara  la seva significació social ha 

canviat.  Els      bollos, els ganxets, les magdalenes, la coca amb sucre, etc. són pastes més 
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aviat de diari, que et menges per berenar o per esmorzar. Es feien juntament amb la pastada 

del pa.   Els cócs que es relacionen més amb una festa són les casquetes, els cócs de sagí,  els 

ametllats, el cóc ràpid, el torró, la mona, la tortada, els panellets....  Actualment tot es menja 

en qualsevol moment perquè hi ha molta abundància.  Hi ha hagut un canvi social i econòmic 

molt gran.  

 

La idea bàsica de l'entrevista  era connectar amb la persona amb qui et reunies i 

deixar-la parlar, ja que cada persona era com un llibre obert.  És sorprenent com d'un tema 

aparentment tan simple en surten múltiples idees. Unes persones t'expliquen petites parts de 

les seves vides, altres les seves preferències, i   moltes altres coses. Cada entrevista derivava 

en molts aspectes, no sols els relacionats amb  els cócs, sinó que també es connectaven amb les 

eines o bé  amb les tècniques per a fer-los, o  amb les coses del camp, amb la recol·lecció de la 

mel,  en la confecció de la confitura, o del codonyat, amb els elements festius, en les anades al 

riu o a l'ermita, en el record dels avantpassats i moltes altres coses.  
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11. AGRAÏMENTS 
  

 Les persones que han col·laborat  per a la realització d'aquest treball  són moltes, no 

hi apareixen tots els noms perquè  algunes de les aportacions són més poc significatives, 

que no insignificants,  ja que només en treia un petit detall, una mica d'informació.  La 

llista pretén recollir a les informadores  que més temps  m'han prestat     i més informació 

m'han donat.   Sense la seva ajuda aquest escrit no hauria existit. A totes elles, 

sincerament, moltes gràcies!  

  

DE LA COMARCA  DE LA TERRA ALTA.  

 

D'Arnes: RAIMUNDA TODÓ CUBELLS DE 81 anys, fornera. 

De Batea: JOSEFINA VAQUER, de 53 anys, fornera i  ANNA LLOP de 45 anys, mestra.  

De Bot: MIGUELA  SASTRE, de 75 anys i MARIA SATRE de 82, les dues mestresses de 

casa. PEPITA  COTS de 52 anys, mestressa de casa. MIQUEL AGUILÓ de 73 anys, 

agricultor.  

De Caseres:  JOSEP FRANCISCO Pellicer, de 37 anys, forner.  

De Corbera:  JAUME ALTADILL, de 42 anys, paleta.  

De Gandesa: MONTSERRAT ALCOVERRO, de 68 anys, mestressa de casa, ÀNGELS 

MEIX de 53 anys, autònoma,  TERESA  FONTANET de 45 anys, mestressa de casa.  

De la Fatarella: PEPITA BALSEBRE de 69 anys, mestressa de casa, MARIA  BLANC, de 

64 anys, mestressa de casa,   MARIA  DEL CARME  FONT  de 62 anys, mestressa de casa 

i CLEMENTE GIRONÈS  de  74  anys, constructor. 

D'Horta de Sant Joan:  ROSA ALTÈS, de  52 anys, fornera.  

De La Pobla de Massaluca:  MARIA EUGÈNIA LLOP de 49 anys, administrativa.  

Del Pinell de Brai: JOSEFA PALLARÈS de 38 anys, professora de secundària i MARIA 

JOSÉ CHERTÓ de 37 anys, autònoma.  

De Prat de Comte: ANTÒNIA BARBÍS de 83 anys i la seva filla, botigueres.  

 

 DE FORA DE LA COMARCA:  

 

De Móra la Nova (Ribera d'Ebre) : MAGÍ NOGUÉS de 71 anys, forner.  

De Reus: MATILDE GIMENO de 77 anys, mestressa de casa.  

D'Igualada: MAGDA BOIRA, de 83 anys, mestressa de casa.  
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12.  ANNEX I   
 

NOTA: Hem modificat alguna paraula en els textos medievals catalans per a fer-los més 

entenedors. 

 

LA COCINA ANDALUZA, UN ARTE DE VIVIR.  
 
192. Plato de queso fresco a los huevos.  
 
Para quienquiera hacer una cacerola de queso a los huevos, he aquí la receta;  toma la 
cantidad de queso que quieras, lávala y desmenúzala en un plato. Casca huevos por encima, 
en proporción adecuada61; pon sal, si el queso no es salado, y azafrán en polvo,  pimienta, 
cilantro seco, jugo de cilantro verde, jugo de menta y canela. Trabájalo todo con las manos 
hasta que se mezcle bien. Toma a continuación  una cacerola lustrosa y pon en ella un fondo  
de aceite, y vierte queso y huevos, igualando con la mano. En la superficie, claras de huevo y 
aceite para cubrir, con canela espolvoreada. Llévalo al horno y ponlo en un rincón apartado, 
lejos de fuego, hasta que tome un bello dorado. Retíralo, déjalo templar y come.  

 

(Ibn Razin, Granja, n.º 321) 

223. Qata'if 

 
Pon al fuego una sartén con agua, haces que hierva; se vierte en ella sémola gruesa y déjala 
cocer hasta que espese. Pásala a una fuente, vierte encima miel que haya cocido con pimienta, 
y puedes presentar, si Dios quiere.  

(Anónimo, p. 91) 
 
254. Cuernos o tobillos de  gacela ( kaab al-gazal) 
 
Se humedece con aceite la harina que se amasa con agua caliente en la que se ha disuelto sal, 
levadura; cuando está bien amasada, se le pone hinojo, anís pimienta y jengibre; se maja 
azúcar mezclada con almendras, bien trabajadas, en una sopera con agua de rosas y las 
especias habituales, hasta conseguir una mezcla íntima y estable. A continuación, te untas las 
manos con aceite y haces tiras, alisándolas bien, lo más ligeras posible. Extiende la pasta sobre 
la mesa y pon harina en las tiras, envolviéndolas en pasta y dándoles con la mano forma de 
ka';  déjalas largas no formando  corona. Pon estas tiras en una gran fuente, córtalas con un 
cuchillo en forma de granos de habas y mételas en el horno tal cual en la misma fuente. A 
continuación, se separan y se conservan  en tarros limpios hasta el momento de comerlas. 
Esta es una pastelería muy delicada. Los más refinados ponen  en el relleno piñones 
machacados y colocan  en cada porción  de tira un piñón  pelado, lo que requiere  paciencia y  
habilidad. Se puede hacer esta pastelería sin relleno, luego sin almendras ni azúcar, ni  agua 
de rosas; únicamente con las especias habituales en la pasta de amasar; las tiras, cómo ya se 
ha dicho.  Sábelo.  

 (Razin n.º 46) 

                                                 
61 Al text hi posa adaptada.  
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LIBRE DE SENT SOVÍ  
 

Capítol CLX Qui parla com se fan bunyols de formatge i d'ous.  

Si vols fer bunyols que siguin bons, que es fan de formatge i ous, es fan així;  Tingues pasta  i 
ous i formatge ratllat, i que sigui ben espès; i fes-ne rodones com un ou. I que tinguis una 
cassola, i posa-hi el greix que es fa del porc dolç, i tira'ls a la cassola. Quan seran  ben cuits 
posa'ls en un plat amb sucre per sobre i sota.  
Si per ventura no teniu greix de porc, fes-ho amb un bon oli. I si no hi voleu posar sucre, quan 
així es deu fer, posa'ls-hi bona mel.  
 
Capítol CLXI. Qui parla con se deuen fer crespes de pasta d'ous.  

 

Si vols fer crespes de pasta, se fan així. Tindreu greix de poc fos, i lo greix que sigui de porc 
fresc; si és un poc salat, no hi fa res. Poseu el greix  en una cassola per fondre i així com se 
fondrà , el colareu perquè sigui net com l'oli.  
La pasta de les crespes se fa així: tindreu farina  colada i blanca, després tindreu ous segons la 
quantitat de crespes que voldreu fer , i batreu els ous. Quant seran ben debatuts  mescleu-hi 
la farina poc a poc perquè no faci grumolls. Fes la pasta  ben clara de manera que pugui 
passar fàcilment per una escumadora. Tindreu de llard tanta quantitat  com aquell qui vol fer 
bunyols. Posareu la cassola al foc de carbó o de brases, perquè no hi hagi flamarada. Quan el 
llard bulli pren l'escumadora i posa-la sobre de la cassola. I amb una llosa62 prendreu els ous 
barrejats amb la farina i els gitareu sobre l'escumadora, i segons el gran que la voldreu  
gitareu.  Farem que la crespa sigui rodona. Quan agafi color d'un costat, gireu-la de l'altra 
part i quan coneixereu que tingui color  la trauràs amb l'escumadora o amb dos palets de 
fusta amples. Mantenir la crespa sobre de la cassola a fi que deixi el greix.  Abans que es 
refredi agafeu sucre i el tirareu sobre  la crespa. En podeu fer tantes com si fossin bunyols; 
quan n'haureu treta una en posareu una altra.  
Aquest menjar es dóna al final de tots els altres menjars, i es dóna com si fos formatge.   

                                                 
62 Al text hi diu 'lossa' 



 86

LIBRE DELS CONFITS  

Nota: una lliura són 400 grams. (llr.) 

CAPITOL .VJ.e PER CONFEGIR CODONYAT O CRAN 
DE CODONY 

Prendreu los codonys e trametreu los al forn, e, apres que seran ben cuits, pelar los heu, e, 
com seran pelats, traureu ne tota la molla entorn que no y romangui sinó lo cor. E apres 
prendreu tota la molla he picar ho heu dins un morter de pedra o de terra, e, apres que serà 
picat, prendreu tota la mola picada que sie e colar la eu per un sedàs de cerres. E apres pesar 
ho heu e veureu que pesarà, e per lliura meteu tant codony com mel. E açò coureu tant que s 
tingua, e, com ho voldreu llevar del foc, ruixar ho heu amb un poc d aigua ros e axi tots los 
altres confits. E a mester en una lliura  de codony una lliura de mel.  

CAPITOL .XVIIIJ.o PER FER PINYONAT 

Per fer pinyonada tu prendràs tantes lliures de pinyons secs quant ne voldràs fer, e fer los as 
nets que no y hagi clovelles ni pedres ni alguna brutor. E prendràs en .j.a llr. de pinyons .ij.es 
llr. de sucre, e pendras tota la quantitat del sucre e posar l as al foc amb un xic d aigua ros e 
fer l as ben bullir, e, així bullent, metras hi los pinyons e menar ho as fort amb un bastó, que 
sia ben mesclat. E així calt llençar ho as sobre una taula que sia ben neta, e apres estendràs ho 
tot e fer n as tallades he arrodonir les as de calt en calt.  

CAPITOL .XXIJ.e PER CONFEGIR CODOYNS ENTREGUES 
EN SUCRE 

Per confegir codonys entregues, fer ho has així com ja detras te dit en lo confegir del xarop de 
mel dels dits codonys en la forma e manera que s'han a fer he bullir. E, estesos en una taula e 
esser fersits, metreu los en un pot, e fer li hets lo dit axerop detras dit del ponsemat de sucre, 
e, com sia fet, llençar lo li ets de sobre tebi dins los dits codonys, e estigui tant fins que 
conegueu que  sien confits. Apres prendreu ho tot, so es, lo axerop e los codonys, he fer ho 
heu bullir tant fins que facin fills.  

CAPITOL .XXVIIJ.e PER FER MERSEPA 

Per fer massapà, tu prendràs les ametlles e escaldar les as, e pelades rentar les as. E con sien 
rentades estendràs les amb un drap sobre un garbell e posar les as a l aire ben 3 o 4 jorns fins 
que sien ben eixutes. E apres prendràs les de poc en poc amb un morter e picar les as, he 
mullaràs lo boix amb un poc d aigua ros per tant que no faci oli, e, com serà ben picat tot, en 
una  lliura  de ametlles metras  una  lliura de sucre. E tornar ho has picar he mesclar, e, com 
serà picat, haureu neules de sucre he matreu de aquella pasta de sobre les dites neules en 
gruix de mig dit, en forma que les dites neules sien cobertes. E apres haureu sucre ben molt 
he salguar le n ets damunt, e apres haureu unes leres o greixoneres ben netes e fregades he 
metreu les dedins, e portar les heu al forn he coguin un xic.  

CAPITOL .XXXJ. PER FER PINYONADA DE MEL 

Per fer pinyonada de mel e metre les en capces, tu prendràs los pinyons, tants com ne voldràs 
fer secs, e fer los has ben nets, e, com sien ben nets, hauràs un poc de sego, e amb un basí 
metras hi dels pinyons e de poc en poc torrar los as. E com sien torrats, metras los sobre un 
guarbell amb lo sego hi amb tot e cobrir ho has be amb un drap de llana e estigui així cobert 
mitja  hora. E apres prendràs los e fer los as bels del sagon e quascar los as un poc, e prendràs 
la mel tanta con ne haurets menester, so es, mitja llr. de mel per lliura de pinyons, e metras la 
al foc amb petit foc e menar l has bé. E puys llevar l as del foc (e metras en .iiij. llr. de mel .iiij. 
blancs d ous) e llençar los hi has com la mel sia tèbia e lavor menar ho una gran estona fort. E 
apres tentost tornar ho has al foc e cogui tant fins que sia cuita, menant tostemps amb poc foc. 
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E la coneixença de la mel es, com sia cuita, tu prendràs de la mel e metras ne en una escudella 
d aigua freda e puys aquella mel que y auras messa se deu trencar com a vidre, e així mateix 
n i a alguns que la masteguen amb les dens e si s pega amb les dens no es cuita, car com sia 
cuita no s i peguera ans se trencarà com a vidre. E cuita la mel, llevar l as del foc e prendràs 
los pinyons e metras los dedins e mesclar losas be amb la dita mel. E hauràs aparellat un poc 
de gingebre blanc picat e llençar n i as tant, menant fins que cogui a vostre coneguda, e 
mesclar hi as una poca de canyella e clavells e mitja nou moscada e flor de macis tot 
polvoritzat de tot un poc. E fet açò, met ho per les capces.  

CAPITOL .XXXIJ. PER FER TORONS DE AVALANES 

Per fer torrons de avellanes torrades amb mel e fer ne tauletes, tu prendràs les avellanes e 
torrar les as, e com sien torrades tu les faràs ben netes amb un tros de vidre e que sien ben 
netes. E pux prendràs la mel tanta com ne hauràs menester, so es una llr. de mel  er lliura de 
avellanes, e metras la al foc amb petit foc e menar l as be, e puxs llevar l as del foc. E metras 
per lliura de mel un blanc d ou e llençar los hi has com la mel sia tèbia, e lavons mena ho una 
gran estona fort. E apres tornar ho has tentost al foc e cogui tant fins que sia cuita, menant 
tostemps amb poc foc. E la coneixença de la mel con es cuita es atras en lo capítol de la 
pinyonada. E cuita la mel, llevar l as del foc, e prendràs les avellanes e metras les dins e 
mesclar les as ben amb la dita mel. E fet açò llençar ho has sobre una taula que sia ben neta 
amb aigua. E apres estendràs ho tot e fer n as tauletes de calt en calt tals com voldràs.  

CAPITOL .XXXIIJ. PER FER CASQUETES 

Per fer casquetes de avellanes e de ametlles e pinyons, tu prendràs de la fruita tanta com n 
hauràs menester, so es, tanta porció de avellanes com ametlles e com pinyons secs, e torrar ho 
as, e, com sia tot torrat, tu ho faràs ben net amb un tros de vidre. E com sia tot ben net, picar 
ho as tot en forma arenosa. E apres hauràs espècies, so es, en .vj. llr. de fruita .iij. oz. de 
canyella e .ij. oz. degingebre, e .ij. nous moscades, e .iij. dines de flor de massís, e .iij.dines de 
girofle. E tot açò sia picat e polvoritzat, e apres incorporar ho heu en la fruita picada. Tot 
apres prendreu mel, so es, en les .vj. llr. de fruita .iij. llr. de mel. E prendràs la mel e metras 
la a coure amb una escudella de aigua ros, e com començarà a filar llevar ho has del foc e així 
calt metras hi la fruita e pastar ho hastot encemps. E, com sia tot pastat, fer n as les casquetes, 
ho rodones, ho en manera de ocellets, ho peixos, ho tortugues, ho llangardaixos, ho tot so que 
n voldràs fer. Emperò la pasta que faràs lescasquetes sia llevada e pastada amb oli, e con les 
casquetes sien fetescouràs ho amb oli, so es, que prendràs una cassola ho perol e metras hi oli 
del millor que podràs trobar així con si fessis bunyols. E conbullirà metras hi les casquetes 
tantes con n i podran caber, en manera de bunyols, e, con suraran en alt, tentost trau les ne 
amb una bromadora e llença les dins una altra cassola ho perol que hagis aparellat que y hagi 
mel hi aigua ros fossa. Apres mit ho en una bassina ho servidora e met hi damunt sucre e 
canyella, e tremet ho ha qui t vulgues. E per lo semblant, si n vols estoxar e retenir amb tu, 
met ho en una olla de terra ho altre vexel he estoge ll.  
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LIBRE DEL COCH  
127. Una torta a la genovesa 

     Ametlles una lliura prendràs que siguin netes e blanques e altra de pinyons e altra de 
avellanes torrades: e pica-ho tot ensemps en un morter e quant sia picat deixeu a part: e apres 
pren una olla amb sal e oli e aigua e fes que sia en dia de carn mes guarda que sia bo de sal: e 
apres pren mitja lliura de panses mundades del gra e tres unces de dàtils mundats e tallats a 
quarters e tres o quatre pomes agres dolces: o dolces e fes ne quarters e lleva'n lo cor apres 
metras ho en la olla per que bulli e quant haurà ben bullit les pomes seran cuites: e apres trau 
les de la aigua e pica-les be amb los dàtils e panses ensemps amb les ametlles e amb les 
avellanes e los pinyons e en ésser tot ben picat destempraras ho amb lo dit brou e si es dia de 
carn podràs metre en lo morter una dotzena de ous picats ensemps amb les altres coses: e 
apres passaràs ho per un sedàs e quant açò sia fet prendràs pasta que sia bona e ben maurada 
e fes ne un tallador tan gran com lo sol de paella que tindràs e fes hi vores així com a una 
panada sens cubertor però que pròpiament de la granaria de la paella e met hi la dins en la 
paella: e quant serà dins met hi un poc de oli desota perquè la pasta nos tinga amb la paella: e 
apres met tota aquella salsa dins la panada e met la sobre bon caliu: e apres pren una 
cubertora que sia tant gran com la paella perquè la pugui cobrir e met hi bon foc de carbo 
damunt e davall e entorn: e quant haurà estat així un poc lleva gentilment la cubertora que 
esta de sobre e met hi dins la torta dues unces de sucre e una de canyella polvoritzada: e 
apres torna-la a cobrir amb aquella cubertora e cogui dues ores fins que la pasta se partesca 
de la paella e llavors es cuita e treu-la amb un plat així com si era una truita de ous: apres 
dóna-la a ton Senyor com si era una panada entegra. [XXXI] 

 

 131.  De panades de sucre fi 

     Ametlles prendràs una lliura e faràs les blanques e netes: e pica les en eixut sens posar-hi 
gens de aigua: ni brou de manera que tornen ben olioses que quant mes olioses son mes 
valen: e apres prendràs una lliura e mitja de sucre blanc ben polvoritzat e mescla-ho a les 
ametlles ensemps e quant sia tot picat e ben mesclat si era massa dur ablaniràs ho amb una 
poca de aigua ros e com sia un poc ablanit salpica-ho amb un poc de gingebre a ta coneguda 
però que sigui picat: e apres prendràs pasta que sie de farina e pasta la     amb bons ous: e oli 
dolç que sia fi: e apres de aquesta pasta fer ne has algunes poques e omple-les de la pasta de 
sucre e de les ametlles: e apres prendràs oli que sia fi e met lo al foc en una cassola e quant 
bullirà hi posaràs  dintre del oli de aquelles panades e faràs per manera que bullen allí tant 
que prenguin color de or: e quant les llevaràs del foc met hi damunt mel fosa: e apres sucre e 
canyella polvoritzat damunt la mel e les panades. 

 

134. Bones toronges de Xatiua  

     Formatges frescs o matons prendràs e picaras-los en un morter amb ous ensemps :e apres 
hagues pasta e pasta aquells formatges amb los matons ensemps amb la pasta :e quant tot sia 
encorporat e pastat hages una cassola que sia neta e met hi bona quantitat de greix dolç de 
porc o oli dolç que sia fi :e quant la cassola bullirà fes de la dita pasta pilons redonets e posa'ls 
dins en la cassola de manera que la pilota vagi nedant per la cassola e si no en vols fer pilotes 
fes ne amanera de bunyols o aquelles gentileses que fer ne voldràs: e quant lo que serà dins la 
cassola haja color d'or :trau ho de fora e met ni de altres :quant tot sia fet metras ho en plats e 
per damunt met-hi mel sucre e canyella molta acolorats un poc llavors de calt en calt hi 
posaràs mel fosa o verament xarop de sucre si amb aigua ros e quant se hagin beguda aquella 
mel o xarop metras y damunt sucre e canyella. Emperò nota una cosa que en los formatges e 
en los ous fes hi fondre un poc de llevat e en la resta met-hi farina :e com faràs les pilotes 
untaras-te les mans amb un poc de oli que sia fi :e apres vagin en la cassola e com seran dins 
si cruixen senyal és que la pasta és massa molla e sa a fer mes dura amb farina. E vet ací com 
se fan les toronges de Xàtiva e fetes que siguin met-hi mel fosa damunt e sucre e canyella tot 
picat. 



 89

135. De casquetes. 
 
     Hajas una coca de bescuit al forn que sia ben bescuytat: al pastar met-hi un poc de oli 
perquè sia millor per rallar e picar e com serà tot rallat picaràs ho ben menut: e apres 
prendràs fruites altre tant com es lo bescuit rallades e picades ço és avellanes e ametlles 
torrades y encara algun pinyó picat e pica-ho tot ensemps e quant serà ben picat mesclaràs la 
farina ensemps amb lo bescuit picat: e com sia ben mesclat e picat prendràs salses fines e lo 
mes sia pebre e mesclaràs ho fort e ferm amb la pasta de manera que se incorpori bé la salsa 
amb la pasta: me apres pren mel e met-la a bullir e com esclatarà lo bull esbroma-la bé: e 
apres fes la bullir un poc emperò no massa que si fos massa bullida nos deixaria apres 
manejar la pasta tant tornaria dura de manera que val mes poc cuita que massa: e fet açò 
lleva-u del foc per que es refredi un poc e apres met hi la fruita sobre la mel e com hi podràs 
çofferir les mans maura-la bé sobre una post o tallador emperò maura-la ben fort com fas a la 
pasta e sobre cascuna casqueta podràs ficar pinyons ans de cloure-la: e apres tu has de tenir 
abans de tot açò pasta que sia feta de molt bella faria ben maurada amb oli e ben dura la que 
pastaràs amb aigua que sia destemprada amb safrà per que la dita pasta tingui color emperò 
no ni metes massa: e com serà ben maurada prendràs ne trossos e amb canya llisa e rodona 
aprimaràs la fort e apres amb un ganivet tallaràs la a tires iguals e cada tir servirà per una 
casqueta e apres en cada tira metras hi pinyons ficats entre la pasta de la fruita com te he dit 
damunt: e fet açò la cobriràs  amb la coberta de pasta e apres amb unes pinces pintaràs les 
gentilment de manera que estiguin ben pintades :e apres met-les al forn ço és com hauran tret 
lo pa del forn per que no hi  ha  foc sinó solament la calor e amb aquella calor es necessari que 
es coga,  e així nos cremaran mes que cogué be e quant sien cuites fes les menjar gentilment e 
gallard per que nos rompen. E així es fan les casquetes e si en vols fer de reals en lloc de pasta 
de fruita,  met hi pasta de Massapà de ametlles: o verament de pasta Reial e veuràs una 
manera de casquetes que baldament ne podràs donar al Rey tant son singulars fetes de 
aquesta manera.  
 
136. De flaons 
 
     Prendràs formatges frecs e matons que fien ben eixuts e pica'ls fort en un morter ensemps 
amb altres tants ous y encara hi pots metre un poc de formatge gras que sia rallat e picat 
ensemps amb los formatges e matons amb un poc de pols de menta seca que no hi diu mal: e 
apres met hi en lo morter una poca d'aigua ros emperò no massa sinó amb mesura: e apres fes 
pasta que sia feta de bella farina e pasta-la amb oli que sia molt fi de manera que sia ben 
maurada per que torn molt dura:  e apres faràs de la dita pasta tos llocs pera metre los 
formatges emperò abans que los omples fes escalfar un poc la pasta emperò que estigui testa 
e apres ompliràs los del dit potatge: e abans que siguin del tot plens prendràs unes forques o 
verament pinces e frunziràs los la vora e apres vagin al foc a coure y quant siguin cuites que 
hauran ja perduda la color damunt e seran acolorats un poc, lavors de calt en calt metràs-hi la 
mel fosa o verament xarop, metràs-hi damunt sucre e canyella.  
 
141. De robiols a la catalana 
 
     Llet de cabra prendràs e llet de ametlles. E apres prendràs flor de farina de ferment e aigua 
ros e sucre e rovells de ous e tot açò sia ben ajustat: e apres fes ne pasta de totes aquestes 
coses ni massa dura ni massa blana si no de bona manera: e apres fes ne coquetes: e apres 
prendràs avellanes e pinyons e rovells de ous durs e picaràs ho tot plegat: e apres prendràs 
ous crus e destempraras los amb les dites avellanes e pinyons emperò de bona manera que no 
sia massa clara ni massa espessa sinó de bon modo: e apres prendràs sucre: e aigua ros fina e 
canyella e un poc de gingebre e fes ne coquetes de tot açò mescla ho tot amb aquella pasta: e 
apres fregiràs aquelles coses que no·n hisca res de les casquetes: e apres prendràs una cassola 
que sia de aram e que sia estanyada: e apres prendràs  de bona mantega e faràs la fondre dins 
la cassola amb greix de porc fresc e com aquest oli serà calt met li les cosquetes e amb una 
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esbromadora lleuaràs les cosquetes del oli :e apres metles en vn plat e met hi dins aigua ros e 
mel. E com les voldràs  menjar, posaràs hi damunt sucre e canyella. 
 
142. Da broscat a la Catalana 

     Tel prendràs un poc de llevat e una poca de flor de la farina de gra. E aprés prendràs llet 
de cabres o llet de ametlles e apres tornaràs a pastar aquella poca de farina amb lo llevat e 
bat-lo molt fort amb rovells de ous: apres met hi un poc de sucre e aigua ros dins en la pasta e 
tornaràs a batre molt fort: e apres prendràs mantega o greix de porc fresc e fes ne oli: e apres 
escalfaràs lo be en una cassola e com serà calt met hi aquesta pasta de manera que es faci així 
com u na truita de ous e prendràs una canya e faràs hi una punta e ficaràs la en lo mig e apres 
giraràs aquella truita que's dins en la cassola e com ho trauràs met hi damunt aigua ros y mel: 
y com lo senyor voldrà menjar metràs la en un plat així com si era una truita de ous e 
llançaràs hi damunt sucre e canyella o sinó prou mel: E vet ací com se fa lo broscat 
perfectament e davall parlaré en altra manera: E aquestes coses se mengen en lo mes de 
Novembre perquè llavors es temps de menjar lo porc fresc. 

143. De gàrbies a la catalana 

     Tel prendràs borratges e bledes e faràs les netes e apres vagen a bullir amb aigua sal e com 
sien cuites trau-les de aquella aigua a on se son cuites e met les entre dos talladors de manera 
que en hisca tota la aigua :e apres prendràs de bon formatge frecs :e de totes espècies bones e 
fines :e apres pren un poc de flor de la farina de gra :e apres pren greix de porc [XXXV] fresc 
que no sie salat : pastaràs aquesta farina amb lo greix del porc :e amb un poc de aigua tèbia :e 
apres prendràs les borratges :e bledes e lo formatge :e les espècies :e tot plegat capolaràs ho 
bé: e apres prendràs molts rovells de ous que sien ben durs e tornaràs ho a capolar tot plegat 
:e apres fes la pasta que sia ben prima :e pren formatge fresc :e mesclaràs lo amb aquelles 
altres coses capolades :e apres fes de aquella pasta unes coquetes així com la ma e met hi açò 
dins les coquetes e cobri-les gentilment :e apres hauràs van cassola de aram estanyada e apres 
escalfa el oli del porc fresc o mantega e com sia calt met-hi les coquetes damunt axis couran  
:e apres met-les en un plat e met hi aigua ros en mel: e com voldràs menjar met hi damunt 
sucre :e canyella. 

158. Codonys bullits en olla 

     Prendràs una Cassola :o pinyata coberta :e que en la cubertora hi haja molts forats petits 
emperò que la dita cassola :o pinyata sia nova perquè no prenga altra sabor la vianda e met hi 
los codonys dintre la pinyata emperò que estiguin nets e bels e apres ompliràs la de ametlles e 
vi cuit per que torne a manera de ungüent aquest potatge :e amb aquests codonys metras ferts 
canons de canyella: e girofle: e moscada: e flor de macis: e grana paradisi: e ab tot aço metras 
la en les brases vives amb petit foc fins al coll e bulli a plaer: emperò que sia cuberta:e quant 
sia cuit tallaràs los honestament e llevaràs ne lo cor e bons e tallats met los damunt un plat e 
de sobre sucre e canyella e girofle. 

162. Salsa que es diu canyella de most 

     Pren panses e raïms negres: e tota la molla de un pa: e prendràs los raïms segons la 
quantitat que voldràs fer salsa e met los en una olla a bullir amb vin vermell dolç que sia bo: e 
si e molt fort: e molt vermell e tempraras lo en la manera que et semblarà a fes que bulli fort 
fins a tanta que les panses e los raïms sien tornats tots brou  :e apres passaràs tot açò per 
estamenya e passat que sia metras ho a bullir un poc en una petita olla perquè se torni espès e 
haja color de or:  e apres hagis sucre e canyella e fes que senta un poc a la mostada: e al girofle 
e al gingebre e serveix per a volateria rostida o fregida.  
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LIBRO DE MUGERES (segle XVI) 

Recepta per a pasta real 

     Las almendras mondadas las cortaréis en cuartos como piñones. Y luego tomaréis azúcar 
molido; y para dos escudillas de azúcar tomar una de agua rosada. Y junto todo, pondréis lo a 
cocer; y como sea cozido, es hecha la pasta real. 

 

 

RECEPTARI DE CUINA MALLORQUÍ DEL SEGLE XVIII 
Manuscrit A: (pàgina 159) 
 
Cocas farcidas 
 
Per fer la pasta  poseràs un almut de farina,  sis ous, sis unzas de sucra, una xícara de oli y sis 
cuyaradas grosas de saïm, per dia de divendres tot oli, aprimeràs la pasta per llarch  a modo 
de benes, poseràs al mitx un poch de confitura o pasta real, lo doblegaràs, bañant ab aygua 
las voreras de la pasta perquè no s'aferr, lo telleràss y feràs las figures que voldràs.  

 
Pasta real 

 
Clarificaràs  sucra y el coleràs ab un càñom, poseràs el dit sucra al punt de perla, picaràs 

mel·les bé y fora pell, las hi poseràs lliura per lliura, lo couràs tot junt fins que sia ben espès 
posant-hi tres gotas de oli y remenaràs perquè se mesclech bé. Aprés poseràs sis unzas sucra 
per una lliura de mel·les.  

 
Manuscrit D:  
 
Cascas farcidas y formetjadas (pàgines 206 i 211) 

 
Pendràs un panet cru  des forn y duas lliures de farina de xexa de fuya recoyada, 3 ous, 

un vermey, 5 unsas de sucre, 4  unsas de oli, lo mescleràs posant-hi aygo a poch a poch, 
perquè la pasta  ha de ser molt forta, y feràs lo damés com en las altras pastas farcidas. Altre: 
per fer la pasta posaràs, per un amut de ferina: 6 ous, 6 unsas de sucre, una xícara de oli y 6 
cuyeradas grosas de sahim (per dia de divendres tot oli), aprimeràs la pasta per llarch a  
modo de benas, posaràs al mitx un poch de confitura o pasta reyal, lo doblegueràs, beñant 
antes un poc ab aygo las voreras de la pasta perquè s'aferr, lo teyeràs y feràs la figura que 
voldràs.  

 
Pasta real 
 

Clarificaràs sucre y el colaràs ab un càñom; posaràs dit sucre al punt de perla. 
Picaràsmetlas bé y fora pell, las hi posaràs lliure per lliure (altres posen 6 unsas de sucre per 
una lliure de mel·le); lo couràs tot junt fins que sia ben espès, posant-hi tres gotas de oli, y 
remenaràs la pasta per el sòl del perol. Quan lo llevarà del foch hey posaràs cañella picada y 
la remenaràs, perquè se mescla bé.  
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13. ANNEX II 

Els noms dels cócs a la Terra Alta per pobles63. 

 

 CÓCS Altres denominacions (sinònims) 

1 Ametllats Capsetes a Batea, a Corbera, a Vilalba i a la Pobla de Massaluca. Cócs 
d'ametla, clares, capsetes d'ametla i clara al Pinell de Brai.  A Prat de 
Compte capsetes d'ametla. També almendrados a Gandesa.  Al Pinell de 
Brai capsetes d'ametla mòlta.  Com a varietats hi ha  la merenga o  amb 
coco com a més exòtic.  

2 Ametlles 
garapinyades 

A la comarca es diuen garrapinyades. Ametles ronyoses a Bot i Prat de 
Compte.  A Batea abans també les denominaven així.  

3 Aurelletes A la Fatarella. 

4 Biscostella També anomenada  bescostelles.  

5 Bollos Coques bastes a Batea. Coques toves a Villalba.  

6 Borraines Fulles de borranya a Corbera.  

7 Bunyols Coquet del darrer dia a Batea.  

8 Cagallons de ruc A Prat de Comte i al Pinell. 

9 Carquinyolis Carquinyols a Batea, La Fatarella  i  Prat de Compte.  

10 Casquetes Panadons a Batea, la Fatarella i Horta de Sant Joan. 
Panadetes a Caseres. 

11 Coca Dolça: de cirera, d'albercoc,  de codonyat, d'ametlla, d'avellana, de 
nous, de sucre, de cabell d'àngel, de confitura,  etc.  
Salada;  cóc en  sardina a Vilalba,  coca de tallades a Caseres, coca en 
sardina a Batea, a Gandesa, etc.  

12 Cóc amb mel A Batea coca en mel. La pasta de la base   es diu sola a Batea, a Gandesa 
costra  o forro  (castellanisme de folre) i fulladura a Bot. El farciment rep 
el nom de molla a Gandesa i  fullada a Vilalba. 

13 Cócs de muntet Coquetes d'aiguardent a  Arnes i Batea, muntet d'aiguardent a Corbera i 
la Fatarella, cócs d'aiguardent a Gandesa, pasta d'aiguardent a Bot i 
Horta,  i  recentment muntanyetes de Sant Salvador a Horta, coquetes del 
pessic a Prat de Compte i a Bot , i muntets a Vilalba.   

14 Cócs de cassola Redorts a Arnes,  a Bot,  a Horta i a Prat de Comte. Redortets  a    Batea 
i a  Caseres. Coques a la cassola a Corbera, a Vilalba i a la Fatarella. 
També en diuen rosquilles algunes persones.  

15 Cóc de sagí A Arnes ensaginades,  a  Batea, a Vilalba. A  la Pobla  mantecados. 
Molets i   mantecats a Bot,  Caseres i   Horta. Coraçons a Prat de Comte i 
a La Fatarella. A Corbera se'n diuen mostatxons.   

16 Cóc ràpid Coca a Arnes, coca ràpida a Batea.  

17 Cristines Sols a Bot. 

18 Ganxets A Gandesa, a La Fatarella, i a  Bot. 

19 Hòsties Sols a la Fatarella (planes) i a Batea (enrotllades) 

20 Magdalenes A la Terra Alta se'n diuen madalenes.  

21 Mostatxons Sols al Pinell i Bot. A Arnes es coneixen amb el nom d'espanyoles.  

                                                 
63 El  mot de la columna de l'esquerra és vàlid per Gandesa, a excepció dels que no són propis del poble, 
com per exemple les cristines, que sols les trobem a Bot.  
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22 Panellets A la comarca se'n diuen panillets.  

23 Pan durmiendo Equival a la pasta de biscostella. A moltes persones ja no els sona. 
Les persones que  la coneixen diuen que és la pasta del pa millorada, 
com la pasta de biscostella.  

24 Prims A Bot. Coca prima a Prat de Comte. Del mateix tipus a Gandesa, etc. 
Primetes a la Pobla de Masaluca. 

25 Torrons Dits tarrons  a la comarca. 

26 Tortada Cóc  de la reina a Corbera.  
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14. ÍNDEX D'IL·LUSTRACIONS 

 

 

1. Mapa de la comarca de la Terra Alta. 

2. Mapa comarcal de Catalunya. 

3. Esquema d'un forn tradicional d'una mas català. 

4. Forn tradicional català al camp català.  

5. Ametllats.  

6. Casquetes. 

7. Cóc en mel. 

8. Un tros de cóc en mel.  

9. Cócs d'aiguardent o muntets. 

10. Cócs de sagí o ensaginades i els motlles tradicionals per a fer-los. 

11. Cóc ràpid.  
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