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L'ALIMENTACIÓ EN TERRES CATALANES
...
A L'ANTIGUITAT: EL SEU CARACTER
MEDITERRANI
ANNA PuJOL-PuiGVEHÍ

Fins al moment present no disposàvem de cap estudi de síntesi sobre l'alimentació de les terres catalanes durant l'època antiga, i aquest
fet no ens ha pas d 'estranyar. La manca de textos escrits que parlin
d'aquestes etapes de la nostra pre i protohistòria fa que només un coneixement acurat de les troballes arqueològiques d 'arreu del pafs, des de
les dels primers habitants fms a les de la tardana romanització, permeti
aquest primer intent de visió global sobre la menja i la gastronomia del
període més antic de la nostra història. No esperem, doncs, més que el
que hi ha: poca cosa; els estudis de les restes de llavors, pol-Iens, mol-luscs
i animals trobats a les excavacions han començat a publicar-se en els
darrers anys i són encara dades parcials i molt escadusseres. Quant als
textos dels geògrafs o historiadors grecs i romans que hagin parlat d'alguns
aspectes de la gastronomia dels territoris catalans en l'antiguitat, són
també ben escassos i poc explícits. I, tanmateix, ningú no dubta, a
aquestes alçades, que el coneixement d'una cultura passa pel coneixement de 1' alimentació de la població, per la relació que guarda amb els
costums familiars i amb rituals ancestrals, i pels importants missatges
que ens dóna sobre la mateixa història d'aquest poble. Si iniciem el nostre estudi en els moments en què el territori comença a ser habitat, podem
saber quina era la dieta i, per tant, les espècies d'animals i vegetals que
van anar associades als humans al llarg dels canvis climàtics produïts a
la nostra terra i les que van poder perviure fms a l'època moderna, integrant-se a la nostra cuina i conformant els gustos gastronòmics. Així, en
el quaternari, els animals d'espècies càlides aniran desapareixent per
donar pas a d'altres espècies més ben adaptades a les baixes temperatures com ara el mamut, el rinoceront llanut, etc. De tota manera, aquests
animals de gran volum només devien ser una menja excepcional, a
causa de Ja dificultat de la seva cacera, i hem de considerar més normal
que els nostres avantpassats més aviat mengessin cucs, formigues, llagostes de rostoll, sargantanes i serps, entre altres rèptils i insectes, per
completar de manera proteica la seva dieta de fruites i vegetals, i també
algun animal de volum petit. A Catalunya es caçava sobretot el conill,
l'animal més capturat durant tot el quaternari.
També els ocells devien ser caçats en gran nombre i segurament tenien un paper important dins la dieta quotidiana, igual que els ous; tot i
que això és impossible de documentar dins el registre arqueològic, devien
tenir un paper de primer ordre dins de 1' alimentació humana. La recol·lec53

ció de la mel, documentada per l'art parietal, és molt probable que
també es practiqués des de molt aviat.
Hem de tenir present que els habitants del que és ara Catalunya durant el paleolític inferior encara no coneixien el foc i, per tant, els productes de la caça i de la recol·lecció s'ingerien sense un procés previ de
transformació, almenys que nosaltres puguem conèixer (si bé potser ja
havien inventat el bistec tàrtar).
Fa uns 300.000 anys, en el paleolític mitjà, ja es domina el foc i,
com podem comprovar pels jaciments del massís del Montgrí, amb instruments de pedra es caçaven isards, cérvols, cabres, conills, porcs senglars i, més que cap altra espècie, els cavalls (Equus cavallus) i la cabra,
que representen el 60% i el 70% respectivament dels animals menjats
en dues de les coves d'habitació del Montgrí, cosa que es pot considerar com una especialització cinegètica dels seus habitants. Més escadusserament tan1bé es mataven ases (Equus asinus), elefants (Elephas
sp.), bous (Bos primigenius) i rinoceronts que pasturaven a la plana del
Ter. El linx (Lyn.x spelea), la pantera (Panthera pardus), les guilles (Vulpes vulpes), l'ós (Ursus spelaeus) i el llop (Canis lupus), també presents
en aquestes coves, devien aprofitar-se per les pells però sense menysprear-ne la carn.
Durant el paleolític superior el clima a Catalunya era molt més fred
que l'actual, la qual cosa va fer disminuir els boscos en benefici dels prats
i, en conseqüència, dels ramats d'herbívors; d'aquesta època es troben a
tots els jaciments restes de cavalls i bòvids, com a animals més caçats.
Però al final del quaternari i del paleolític, en el període magdalenià, el
canvi a un clima més temperat provoca l'expansió dels boscos i amb
aquests la del cérvol, que passarà a ser l'animal més corrent en la dieta.
EI jaciment que ha proporcionat els fòssils humans més antics de les
terres catalanes és la cova de I' Aragó, a 20 krn de Perpinyà, al costat del
poblet de Talteüll, a les Corberes. Iniciades les excavacions I' any 1964,
el seu museu i centre d'investigació ha realitzat un acurat estudi de l' evolució de la dieta dels grups humans que entre els -690.000 i els -35.000
anys van ocupar la cova de manera episòdica, cosa que el converteix en
el jaciment prehistòric més ben documentat i que més informació ha
proporcionat en terres catalanes. A la cova del' Aragó no s'ha trobat cap
rastre de llars de foc ni de carbó de llenya en nivells d'antiguitat superior als -400.000 anys. La base de l'alimentació eren els grans herbívors, el cérvol en particular (Cervus elaphus), un animal molt semblant
a l'actual i que va constituir l'aliment bàsic a totes les èpoques, juntament amb el mutló (Ovis amon antiqua); la daina (Dama cf clactoniana) era més grossa que l'actual i es troba solament en els nivells més
antics, amb una antiguitat superior als -450.000 anys. També el ren és
molt abundós en aquests sòls més antics, al voltant dels -500.000 anys.
El cavall va ser particularment important també en la dieta dels habitants de la cova de l'Aragó segons indica l'abundor de les seves re.stes;
al contrari, el bisó només devia consumir-se de manera ocasional. El rinoceront, en les dues espècies europees, de sabana (Dicerorhinus hemito54

ecus), i de Merck (Dicerorhinus merckí), s'ha trobat en petita quantitat
a tots els nive!Js arqueològics del jaciment. Més escadussers són encara
l'isard (Rubicapra rubicapra) i la cabra dels Alps (Cap ra ibex), que només
s·hi troben de manera testimonial. El porc senglar (Sus scrofa) només
apareix de manera esporàdica en els estrats posteriors al -400.000.
Pel que sembla, la gent que va viure a la plana de Talteüll durant el
quaternari no apreciava gaire el peix del Verdoble que corre al ~u de la
cova: no se n'ha pogut trobar cap resta fins ara, i és que el peix no devia
tenir un paper gaire important en 1' alimentació de les comunitats prehistòriques, ja que l'únic jaciment català en què s'han trobat eines que podrien
estar relacionades amb la pesca és el de la Bora Gran d'en Carreres
(Serin-yà), d'una antiguitat d'uns \ l .470 anys. Les restes de peixos són
tan escadusseres que en aquest jaciment que acabem de citar només s'ha
trobat una vèrtebra de truita, i a l'Abric Romaní de Capellades, al Cingle Vermell i al Roc del Migdia (Vilanova de Sau) també tenim només
unes poques vèrtebres d'anguila, barb i brema, a més de les de truita de
riu. A les coves de l'Arbreda i de Reclau Viver, a Serinyà, la presència
de salmó atlàntic demostra que en aquella època el Mediterrani devia
ser un mar molt més fred i amb menys salinitat que en els nostres dies.
Com veiem, es tracta sempre de peix de riu, ja que sembla que als nostres avantpassats paleolítics el mar no els feia ga\Ie gsàcia. Atès aquest
caire d'activitat secundària que té la pesca, possiblement només atrapaven peixos quan havien d'anar al riu per altres motius.
Tornant un altre cop a la cova de I' Aragó, aquesta ens forneix també
una altra dada importantíssima sobre la dieta dels nostres avantpassats
prehistòrics: si calia podien menjar altres individus de Ja seva espècie;
aquest fet, contrastat en altres jaciments de l'Orient Pròxim i d' Anglaterra, s'evidencia per les ruptures voluntàries dels ossos llargs per xuclar-ne
la meduHa. Aquesta pràctica del canibalisme darrerament també s'ha
pogut documentar en fases culturals molt més tardanes, fa uns 6.000 i.
uns 4.000 anys, durant el neolític europeu, a la cova d' Agris, a Ja Charente francesa en el primer cas, i en dues coves del departament del Var
per a la segona cronologia; força estesa, si tenim en compte altres troballes a Baden-Württemberg. Sembla que a Europa aquesta dieta va desaparèixer en períodes posteriors, però no així els sacrificis humans.
Abans de deixar aquest apartat de 1'alimentació a Ja prehistòria, voldria fer una observació: els especialistes en aquesta matèria criden I' atenció sobre el fet que les troballes arqueològiques tendeixen a magnificar
les restes òssies í per tant es pot caure en l'error de pensar que la dieta
era en aquelles èpoques essencialment carnívora. Res més lluny de lfl realitat; un tant per cent molt alt de la dieta estava format per vegetals i
fruites que no híln deixat rastres en les zones d'habitació. En aquests
últirns anys, les anàlisis basades en I' estudi bioquímic dels ossos humans
(relació entre la quantitat d'es-tronci \ de calç) permeten saber si \a òieta
alin1entària era de base càrnica o vegetal. En el jaciment de Roc del
Migdia, Vilanovll de Sau (Osona), datat d'uns 11.000 anys i classificat
com a epipaleolític, a més de les espècies animals ja habituals i d'abun-
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uaots cargols de mar i terrestres, també s'han trobat pinyons, avellanes,
nous i glans carbonitzades, però de segur que també devien aprofitar el
fruit d'altres fruiters endèmics com l.es peres, les móres, les maduixes,
els gerdons, les fages (el fruit del faig), les prunes, les castanyes o les
olives. Al jaciment veí del Cingle Vermell, també del mateix període però
uns mil anys més modern, s'han trobat a més a més ametlles. Entre tots
els fruits, la gla potser era el més important, per la seva farina, que vindria a ser un antecedent de l'obtinguda dels cereals en el neolític.
És possible que en una data tan antiga com el 7000 aC comencés la
domesticació a Catalunya, és a dir, el nou sistema de producció d'aliments mitjançant l'agricultura i la ramaderia, la qual cosa permeté l'emmagatzematge i, per tant, una certa independència del medi natural. De tota
manera, no serà fins cap al 5000 que d'una manera general trobem als
poblats del pla i a les coves d'habitació en zones més altes restes clares
d'animals domesticats, predominant unes o altres espècies segons es tracti d'un tipus o altre d'hàbitat: cabres i ovelles en les zones muntanyoses
i bestiar boví en les zones de plana - si bé s'ha de tenir sempre present
la major abundància de les primeres espècies (80%) pel que fa a la segona-, i els súids o porcs (20%). Pel que fa als cereals, trobem el blat en
totes les seves diferents espècies com ara el blat emmidonat o espelta
bessona (Triticum diccocum), l'espelta petita (Triticum monococcum), el
blat compacte (Triticum aestivo-compactum) i el blat bojal (Triticum purgidum); d'ordi (Hordeum vulgare polystichum) se'n coneix tant de gra
despullat com de gra vestit, i també tenim ben documentada la civada;
com a llegum tenim identificada la veça, molt rica en vitamina B, la
fava i el pèsol, utilitzat també en l'alimentació animal. Això no vol pas
dir que es pogués deixar de banda la cacera que encara representa un 40%
de la dieta càrnica: cérvol, conill, senglar í ocells. Espècies com perdius,
tords o tudons devien veure afavorida la seva reproducció per les activitats agrícoles. La pesca del període neolític és representada encara per
la truita de riu, documentada, per exemple, a la Cova 120 de Sales de
Llierca però ara, a més, també recol·lectaven moJ.luscs marins com les
cloïsses, les pellarides i cargols marins i terrestres ... i vegetals (avellanes, bolets, i en general totes les baies i fruits silvestres ja coneguts pels
humans des de feia molts mil·lennis).
A partir del 2500 aC, amb 1' aparició dels primers grups humans
coneixedors de la metal·lúrgia del coure o calcolftic, hi haurà una inversió en les activitats econòmiques, i la ramaderia passarà a ser l'activitat
principal. Per tant, també la dieta se n'hauria de veure afectada; els animals més abundants són les ovelles i cabres seguides del bou i porc, que
es mengen rostits o bullits, si es tracta d'animals de gran volum. També
està ben documentada en aquesta fase la cacera del porc senglar, el cérvol, el conill i la llebre. Pel que fa a l'agricultura tenim documentats llegums com el pèsol, i dins dels cereals el més conreat és el blat comri dur,
juntament amb l'ordi i la pisana. La recol·lecció complementa la dieta
amb cireres d'arboç, aranyons, glans (Quercus sp.), olives (Oiea europea), pomes i raïms silvestres (Vitis vinifera); la vinya és espontània a la
56

Mediterrània i no serà fins al segle VI aC que els grecs la implantaran a
casa nostra com a conreu, i els romans en faran una explotació intensiva.
Durant l'edat del bronze, entre ell800 i el700 aC aproximadament,
les grans gerres de provisions i la utilització de les sitges com a sistema
d'emmagatzematge són una prova manifesta que som en una societat
amb una divisió del treball i en la qual els pagesos han de ser capaços de
produir per als altres grups socials. L'agricultura és l'activitat dominant
a les planes, bàsicament cerealística; el conreu del blat (Triticum aestivum) i l'ordi serveix per a elaborar farina i cervesa. Al poblat de la
Fonollera, a Torroella de Montgrí, i en els estrats corresponents a aquest
període de la Cova 120, a Sales de Llierca, s'han trobat restes d 'anguiles, barbs i truites que evidencien la continuïtat de la dieta piscícola al
llarg de molts mil·lennis.
Gairebé segur que foren els indoeuropeus que arribaren pels passos
dels Pirineus pels volts del 1000 aC els qui van introduir el mill (Panicum miliaceum), conegut a Europa des del3000, però que no arriba a la
Mediterrània fins dos mil anys més tard. També van introduir el lledoner (Celtis australis), que per la duresa de la seva fusta serà utilitzat per
a la fabricació d'eines de conreu. A més de la veça, les faves i els
pèsols, un altre llegum ara documentat és l'erb. Respecte a la ramaderia es nota un augment del bestiar boví (utilitzats els bous també com a
tracció, a més d'animal de carn) mentre es mantenen les altres espècies
com ara les ovelles i les cabres, que són les espècies que ocupen el primer lloc des del neolític, mentre que el porc anirà agafant importància
en temps posteriors fins a arribar a ser el més consumit en època romana; la majoria són animals adults, rarament es mataven animals joves.
La cacera de cérvols i porcs senglars està generalitzada, i també està
documentada la de llebres i conills. Cap al final d'aquesta època, en el
millor dels casos, la cacera representa a Catalunya sols una quarta part
dels animals que formen part de la dieta dels poblats i en alguns d'ells
és totalment marginal.
Entre les plantes i fruits recol·lectats tenim documentats les móres
(Rubus cffruticosus, autòcton a la península Ibèrica), les olives, les glans,
les avellanes, els aranyons i les figues; la figuera (Ficus carica) va ser introduïda en les nostres terres ja en època prehistòrica. La recol-lecció de
marisc és corrent en els poblats propers a la costa (musclos, pallarides).
L'arribada dels indoeuropeus al nostre país porta noves tècniques
agrícoles, nous conreus, noves espècies de bestiar, el coneixement de la
metal·lúrgia del ferro per a les eines de treball o una perfecció més aconseguida en les de bronze, és a dir, tota una sèrie d'avenços que van significar més productivitat; l'agricultura d'arada alterna amb la de fanga i ens
trobem noves verdures com la col (Brassica colza) i noves espècies com
la vaca de raça marinera.
Aquesta agricultura avançada, essencialment cerealística, és la que
predominarà durant tota l'època ibèrica, és a dir, entre el segle VI i el ll
aC, com mostren les nombroses sitges per a emmagatzemar cereals que
trobem a tots els poblats, sovint col·lectives o comunals, excavades a les
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places o eres dels poblats. La capacitat extraordinària d'aquests dipòsits, coincidint amb l'augment del consum de productes grecs per part
del món indígena., mostra que molts d'aquests cereals anaven destinats
a comerciar amb els grecs d'Empúries o Roses o amb els cartaginesos; a
partir de l'inici del segle TV aC, Marsella intensifica el seu comerç de vi
amb Roses per poder accedir a les coll ites de cereals de les terres de l' interior empordanès. Només a títol d'exemple direm que al poblat del Puig
de Sant Andreu d'Ullastret es van excavar més de dues-centes trenta sitges i més de cent al de Puig Castellar (Pontós), amb una capacitat entre
6 i 8 m3 cadascuna. EI blat més conreat al Principat en època ibèrica és
el blat comú (Triticum aestivum), que possiblement es devia conrear de
manera intensiva alternant amb la llentia, molt probablement arribada a
Catalunya des d'Europa a l'inici de l'edat del ferro, al començaments
del primer mil·lenni aC. S'ha comprovat que encara es manté una diversitat de blats a començament de l'època ibèrica, com ara l'espelta petita i la pisana, que passaran a ser molt minoritaris amb el pas del temps.
L'ordi (Hordeum vulgare) és l'altre cereal que segueix en importància
de conreu, mentre que la civada o el mill es conreen en quantitats molt
inferiors. Els cereals es consumien en forma de pa, sopa, farinetes o
coques. L'ametller, com hem vist, documentat des del paleolític, degué
ser introduït pels grecs en la seva varietat conreada, i és que els grecs
van tenir una gran influència en la difusió de certs conreus, com el del
vi, entre els indígenes ibèrics. En una casa del poblat de Mas Boscà, a
Badalona, destruïda abans d 'acabar el segle maC, un grup d'àmfores
havia contingut vi; sabem per tant que els ibers en consumien, però no
podem garantir que fos de collita pròpia o bé fruit del comerç amb els
estrangers, encara que ens inclinem a creure el primer, a causa del caràcter endèmic del raïm al país i la seva presència en la varietat silvestre,
com s'ha dit, en jaciments prehistòrics; de fet, al segle IV aC la tenim
documentada en la varietat de parra conreada al poblat d' Alorda Park
(Calafell), i a Sitges (Garraf), mentre que en la varietat silvestre s'ha
trobat a Empúries i a l' Illa d'en Reixac (Ullastret). Fins i tot en època
romana la varietat més abundant de ceps era en forma de parra, però pràcticament no tenen res a veure amb les varietats actuals.
Pel que fa a la dieta càrnica en els poblats ibers, ha augmentat el
consum de porc, però encara va per davant el consum de xais i cabres,
en aquest ordre, mentre que el bou és força minoritari, i molt rar el consum de cavall; es maten animals adults dels quals s'ha aprofitat al màxim
la força de treball o la producció làctica i tèxtil que puguin donar, si bé
a mesura que la ramaderia estigui ben establerta, s'aniran seleccionant
també animals joves per al consum; en algun poblat (Burriac) està documentada la presència del gall domèstic i de gallines (Alorda Park, CalafeU). El tant per cent aportat per la cacera és representat, una vegada més,
pel cérvol i el conill; tot i que el geògraf grec Aviè ens deixà escrit que
els ibers de 1'Empordà eren molt destres en la cacera, sembla que en
aquests segles ha perdut molta de la seva importància passada i el tant
per cent respecte als animals domèstics podria ser només d'un deu. En
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alguns poblats pot seguir-se un canvi transcendent entre el segle VI i el
V aC: en el primer predomina la ramaderia sobre l'agricultura, mentre
que la relació s'inverteix en el segle següent; no en va l'arribada dels
grecs, com hem dit, introdueix nous conreus alhora que incentiva els indígenes a produir cereals per bastir les necessitats cada dia creixents de
les colònies gregues i fins i tot de la mateixa Atenes. Aquests cereals
s'exportaven per mar en àmfores conjuntament, moltes vegades, amb la
forma ceràmica denominada kalathos o barret de copa, que servia per a
exportar la producció de mel dels ibers. Pel que fa als costums de cuina,
continuem trobant ossos amb evidències de rostit i de bullit, essent més
freqüent aquest darrer procediment. La recol·lecció de mol·luscs està ben
documentada en tots els poblats costaners (escopinyes, tellerines) com
també la pesca (pagell).
Endèmic a les nostres terres, el fruit de l'ullastre va ser aprofitat pels
homes des de sempre; però com en el cas de l'ametller o de la vinya, no
serà fms al voltant del 600 aC que, amb l'arribada dels grecs a les nostres terres, començarà a explotar-se l'espècie domèstica per mitjà de plantació o empelts. De tota manera, sembla que no tindrà una ràpida ni gran
expansió, perquè últimament s'ha confirmat que durant molt de temps
no es va conrear més enllà dels voltants de les colònies gregues: hem
d'esperar l'època romana per veure'n el cultiu estès a tota Ja Mediterrània. L'oli era la base de la cuina mediterrània, i autors clàssics com
Horaci o Juvenal en testimonien la utilització en 1'assaonament de peixos i llegums i Apici l'utilitza pràcticament en totes les seves receptes:
per fregir peixos, en les salses, en els bullits, amb els llegums i fins i tot
en la rebosteria. Els agrònoms romans parlen de diferents varietats
d'olives: Cató en coneix deu varietats; Varró, nou; ColumeHa, onze, i
Plini, quinze. Algun d'ells, com ara ColumeJ.la, s'esplaia donant receptes per confitar les olives blanques i negres. A més del vi, la nostra terra
va exportar a Roma, principalment des del port de Tàrraco (Tarragona),
grans quantitats d'oli, que, tot i que no era tan apreciat com el de la Bètica (només cal recordar que les restes d'àmfores arribades de l'actual
Andalusia van formar una muntanya, el mont Testaccio), era considerat
de molt bona qualitat.
A Catalunya, el conreu intensiu del' olivera es produeix en el mateix
moment que el de la vinya, cap al fmal del segle I dC en les nombroses
vil·les rurals costaneres ; en coneixem diverses instal·lacions, per exemple les premses en vil·les particulars com la de Sentromà, a Tiana, o les
d'explotacions industrials com la de Corbins, al Segrià.
El vi va tenir un paper importantíssim no sols en 1' alimentació sinó
també en la cultura dels temps antics. El vi era, en el moment en què es
va començar a introduir en el país, un producte de prestigi i per tant escàs, destinat només a una elit en aquests primers moments de contactes
entre indígenes empordanesos i els colonitzadors fundadors de Roses i
Empúries. Aquest producte, targeta de presentació dels comerciants orientals i que els va obrir les portes del nostre país, requeria un ritual per a
consumir-lo i una vaixella adient; els grecs introduiran gerres, cràteres i

59

copes per a beure vi fetes a tom que amb el temps els indígenes imitaran, i les imatges que decoraven aquestes fines peces gregues seran així
mateix un vehicle de penetracíó de noves creences i idees a casa nostra.
Per aquesta raresa, durant molt de temps la major part dels ibers devien
continuar bevent cervesa.
Però, si bé són els grecs els qui primer van introduir el conreu de la
vinya a les nostres terres, seran els romans els qui en faran una explotació intensiva i, així, en els últims decennis del segle I aC comença un
fort corrent d'exportacions que es manifesta en l'existència de més de
vint tallers de fabricació d'àmfores als voltants de Barcelona; des dels
forns situats a prop dels rius, com el Llobregat, i carregades en barques
de poc calat, aquestes àmfores s'embarcaven a les naus onerariae, que
les transportaven fins a Itàlia i fins a la Provença on, per la vall del Roine,
arribaven fins a Lió i les fronteres de 1' Imperi; des del Rosselló, per terra,
remuntant el curs de l' Aude i baixant el de la Garona, arribaven fins a
Bordeus i, altre cop per mar, viatjaven fms a la Bretanya i la Gran Bretanya. Que els gals donaven un gran valor a aquest producte de la terra
ens ho confirma el grec Diodor (V, 26, 3) quan diu que pels volts del canvi
d'era, els mercaders italians rebien un esclau per cada àmfora de vi. Els
onze derelictes de vaixells enfonsats al llarg de la costa catalana, al Cap
de Creus i a Portvendres, el Portus Veneris o Port de Venus dels romans,
testimonien la intensitat d'aquest comerç. Tant les fonts arqueològiques
com les fonts escrites fan pensar que aquesta producció destacava més
per la quantitat que per la qualitat. Ai xi, Plini, contemporani de Marcial,
en la seva obra Història Natural (NH, XIV, 71), plena de valuoses informacions, diu literalment: «Les vinyes laietanes (és a dir, del Barcelonès
i el Maresme), són famoses pel molt vi que donen, però les de Tarragona i les de Laura ho són per la seva finor>>; és a dir, els laietans són vins
produïts per bastir un gran mercat d'exportació, no gaire exigent, ja que
també Marcial, en aquest segle I dC torna a menysprear-los, mentre
pondera els de Tàrraco, que compara amb els millors d'Itàlia, concretament amb els de la comarca de Nàpols, la Campània, que era considerada la que donava els millors vins del país veí. Produït en les nombroses
cases de camp romanes que s' instal·len per tot el Maresme, el Baix Llobregat i el Camp de Tarragona des de gairebé el mateix moment de la
conquesta, aquest vi català, com mostra un dels vaixells romans enfonsats a Cervera de la Marenda, es venia conjuntament amb l'itàlic, i de
mica en mica l'anírà substituint a la Gàl·lia, la qual cosa no ha d'estranyar, ja que els grans propietaris de vinyes en el territori del Principat
formaven part d'importants famílies senatorials que també eren grans
propietaris a Itàlia, com s'ha sabut pels noms marcats sobre les àmfores:
els era més senzill desenvolupar la viticultura a la Tarraconense, centrant-la en l'exportació a la Gàl·lia mitjançant vaixells més petits (uns
centenars d'àmfores en els cas dels vaixells de Cap de Vol i de Cap de
Bear lli o fins i tot menys com en el cas de Cap de Bear 1), que no pas
servír aquest mercat des d'Itàlia amb naus de gran cabuda (unes 10.000
àmfores), que era molt més arriscat i costós a causa de la distància. Aques-
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ta situació es dóna durant la segona meitat del segle I aC, ja que a partir
d'August, el vi català deixa de vendre's a la Gàl-lia i va directament a
Itàlia, per la qual cosa els derelictes de vaixells que el porten en àmfores i dolia s'han trobat a l'estret de Bonifaci, al sud de l'illa de Còrsega,
o bé és destinat al consum local, en tot cas sempre per a la massa poblacional de les grans ciutats (Roma, Tàrraco, Barcino), que no tenia possibilitats crematístiques de pagar un vi millor. En els dos-cents anys que
van des de Ja meitat del segle li aC a la meitat del I dC, també arribava
a Catalunya el vi italià, sobretot de les regions d'Etrúria, la Campània i
el Laci, i fins i tot n'arribava de més lluny, del mar Egeu, en concret de
l'illa de Cos; aquests eren vins de qualitat, com el que també teníem a
casa nostra i que anirà substituint les importacions a partir del segle I
dC, a mesura que el desenvolupament del conreu de la vinya vagi essent
significatiu. Només a partir d'aquests moments podem dir que el vi passa
a tenir un ample consum dins la dieta habitual.
No sabem si en el territori que avui dia és Catalunya tothom es va
acostumar a beure el vi a la manera romana, però segur que en els nostres dies ens seria ben difícil de fer-ho. Els romans prenien el vi calent
o barrejat amb resina de pi, amb mel, amb fruites seques, espècies, regalèssia, herbes aromàtiques, mirra, encens o fins i tot amb sal i aigua
de mar; sortosament, moltes vegades el barrejaven amb aigua, ja que
d'altra manera devia ser força difícil d'empassar. A més, l'escalfament
en recipients de plom, que els romans preferien per a beure el vi en comptes dels recipients de ferro o aram, produïa la malaltia denominada
saturnisme, que és causada per la intoxicació de plom.
A més dels tres productes bàsics en 1' alimentació, no s'ha d'oblidar
un element tan primordial en aquesta com és la sal, imprescindible a totes
les èpoques, però molt més en el món antic per la seva funció de conservació dels aliments. A partir de l' època en què la mineria ja és una
activitat important, anomenada per aquesta raó primera edat del ferro,
podem pensar que, tot i que la documentació arqueològica ens ha negat
qualsevol evidència científica, els habitants de la Catalunya central coneixien i explotaven les mines de sal de Cardona, començant un sistema de
conservació dels aliments que tindrà un gran futur; l'única dada a favor
d'aquesta hipòtesi és 1' esment que Gel·li fa de Cató segons el qualla mina
de sal de Cardona ja era explotada abans de la conquesta romana (Gel·li,
NA, 2, 22-28). La Mediterrània és un espai privilegiat per a la producció de sal i, encara que la creació de les primeres salines es perd en la nit
dels temps, a casa nostra molt probablement foren els fenicis qui, en els
primers segles del primer mil-lenni abans de la nostra era, van introduir
aquesta tècnica tan precisa a les zones freqüentades habitualment per ells,
com ara el delta de l'Ebre o el litoral de l'Empordà i el Rosselló que, per
les seves característiques físiques d'aiguamolls i llacunes, són espais
adients per a aquesta producció. A partir del 600 aC, els grecs, amb la
fundació de les seves colònies d'Empúries i Roses en el litoral empordanès, van intensificar el desenvolupament de les salines, imprescindibles per a les conserves de peix. Els autors antics ens parlen de les receptes
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famoses que van inventar els fenicis de Cadis que des del segle V aC
exportaven els seus productes a Atenes, cosa que demostra una complexa organització i una economia molt estructurada. Dos eren els productes finals dels dos tipus de tractament que es donava al peix: l'anomenat
salsamenta o salaó de peix i el garum o salsa de peixos. Per a la primera s 'utilitzaven preferentment peixos de carn forta i amb molt de suc, com
els verats i les tonyines. Per salar el peix, sencer o a trossos, segons el
volum, i treta 1' espina, se' 1cobreix de sal dintre d'un dipòsit fins a la seva
saturació; aquests dipòsits estaven excavats a terra, un al costat de I' altre
i eren hermètics. Des d'aquí el peix passava a les àmfores per a la seva
exportació. El seu preu variava segons la qualitat i si hem de creure
Plini (NH, XXXI, 94) la qualitat superior es venia en petites quantitats
i al mateix preu que el perfum. Els habitants de la ciutat de Roma sentien, doncs, una especial debilitat per aquest producte gastronòmic, especialment per la salaó de tonyina procedent del sud de la península Ibèrica.
Apici, el gnm gourmet i creador de la cuina romana, aconsella que aquest
peix salat s'acompanyi d'una salsa feta amb pebre, comí, ceba, menta,
ruda, nous, dàtils, mel, vinagre, mostassa i oli i, en una altra recepta,
proposa que el peix salat vagi acompanyat de formatge. El garum o
salsa de peix, també anomenat liquamen o muria a partir del segle I dC,
és el resultat de la descomposició del peix en un medi humit. En un tanc
impermeable (opus signinum) se superposen capes de sal amb d'altres
de trossos de peix, i, de vegades, herbes, gambes i marisc. La proporció
era d'una part de sal per vuit de peix. La qualitat del garum depèn dels
ingredients escollits. Després de la maceració, el líquid resultant es filtra i s'envasa en àmfores. El nuoc-man, condiment nacional xinès, es
fabrica de la mateixa manera en els nostres dies. Hi havia encara una
tercera elaboració del peix que era un producte intermedi dels dos anteriors, l' hallex, que segons Plini és un garum que no ha acabat el seu procés de descomposició líquida, en realitat és el sediment del garum i, per
tant, un producte de menor qualitat que aquest. Encara que les factories
més reputades eren les de la zona de l'estret de Gibraltar, pas obligat
anualment per a les tonyines que van a fresar a la Mediterrània, també
hi havia salaons en territori de Catalunya. A Roses tenim documentada
una factoria dels darrers moments de l'Imperi Romà i del període visigòtic. És molt probable que s'hi elaborés el garum i, amb tota certesa, la conserva de tonyina (alguns exemplars de més de dos metres segons les restes
analitzades), la pesca de la gual s'ha mantingut al cap de Creus fins a
1' època moderna i ha donat lloc a topònims com ara l'Almadrava, al costat de Roses. Però, a més, també s'hi van trobar restes abundantíssimes
de dofins i moJ.luscs de tota mena, com ara les petxines, les ostres i els
cargols de punxes que devien ser utilitzats per a fabricar el garum. Sense
deixar l'Alt Empordà, concretament a Avinyonet de Puigventós, una casa
de camp o vil·la romana que funcionà cap a la mateixa època que la factoria de Roses, dedicada a la producció de vi i vinagre, sembla que
també es va especialitzar en les salaons i conserves de peix com fa pensar l'exclusiva presència de gran quantitat de cloves d'ostres i cargols
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de punxes, i l'absència d'espècies habituals en altres vil-les romanes.
Hem d'anar altre cop a consultar aquest únic compendi de quatre-centes seixanta-vuit receptes de la cuina romana que ha arribat fins als nostres dies que és De re coquinaria atribuït a Apici, que va viure en el
segle I dC, encara que es tracti d'un recull elaborat en el segle IV a partir, efectivament, d'una obra d' Apici. En aquesta obra que ens permet
conèixer la cuina romana amb tots els seus matisos, trobem (1, XII) que
per conservar les ostres força temps s'han de rentar i posar-les en un
recipient amb vinagre. Aquest mètode de conserva es feia servir també
per a les fruites, les olives o la carn, a més dels peixos i els mol·luscs.
Així doncs, les conserves de peix, a més de salaons podien fer-se amb
vinagre i uns quants quilòmetres terra endins (20 quilòmetres en el cas
d'Avinyonet), com a indústria subsidiària de la producció del vi, a les
vil·les rurals. Si de l'arqueologia passem als textos antics, el geògrafEstrabó parla en el segle I aC de les ostres de Tarragona i Barcelona i el
poeta Ausoni, els últims dies de l'Imperi (ep. XXI), cita la «muria barcelonesa» com un apreciat regal, i en un altre poema (XXill, 87-89) parla
de «Barcino (Barcelona) prop d'un mar ric en ostres»; així doncs, sembla que les ostres de les nostres tetTes tingueren fama internacional durant
diversos segles, ja que encara en el segle V dC, un metge grec, Oribasi,
fa elogi de les ostres de Tarragona, i la tradició del seu cultiu s'ha mantingut a l'altra banda de les Alberes, als estanys costaners de la Catalunya
Nord, encara que malauradament s'hagi perdut al Principat on, ara es
comencen a fer intents per reimplantar-lo (Cadaqués).
La troballa al delta del Llobregat d'àmfores procedents d'Andalusia
d'un tipus que s'utilitzava per transportar salses i conserves de peix podria
portar-nos a pensar que en el segle I hi havia al Principat una clientela
per a aquest producte.
Un altre producte molt apreciat pels romans i procedent dels nostres
Pirineus, concretament de les terres de la Cerdanya, eren els pernils (Pernae cerritanae), segons ens deixà escrit el poeta Marcial (ep. LIV, Llibre XIII). Els cerretans criaven els seus porcs en estat semisalvatge
alimentant-se en els boscos d'alzines i roures, tan abundants en el segle
I dC, tal com encara fan a l'illa de Còrsega, que tan bé havia conservat
la seva vegetació espontània fins als grans incendis de fa pocs anys,
cosa que explica la gran qualitat dels seus porcs, com en el cas dels de
la Cerdanya romana.
L'estudi de la tipologia ceràmica d'època romana a Catalunya ens
permet saber quins eren els processos d'elaboració dels aliments i fins i
tot quines eren les menges més habituals. Així, els plats amb vernís intern, patinae, que moltes vegades portaven tapadora, servien per a receptes molt populars, que rebien el mateix nom que el recipient i de les
quals Apici ens dóna fins a 37 receptes, des d'una mena de remenats
d'ous amb llet o amb espàrrecs fins a guisats de xai o cabrit, ja que aquesta mena de cassoles també podien anar al forn. Se n'han trobades a Empúries, Riells, Burriac, Mataró o Vallromanes.
Una variant d'aquesta cassola, sense vernís intern i més fonda, ser63

via per a guisats més sucosos que no s'enganxessin al fons, sobretot per
als de peix, pollastre i faves amb pèsols.
Les paelles, amb una gran tradició des del segle V aC, s'utilitzaven sobretot per a fregir el peix, i de Grècia van ser copiades pels romans.
Se n'han trobades a Empúries. Segons Apici, a més de fregir, els romans
les utilitzen per a fer salses per barrejar amb el peix o la carn, però la
gran quantitat trobada en els vaixells enfonsats i en els jaciments costaners, com Empúries, reforça la seva utilització bàsica per a fregir peix.
El caccabus era una olla amb tapadora que servia per a coure aliments amb aigua, tal com diu Apici, com ara la minestra de verdures,
les llenties o els purés de cereals (pultes), és a dir, les menges més habituals de les classes humils de la ciutat i dels pagesos; el fet de no tenir
nanses implica que es feia servir un cullerot per a servir-ne el contingut,
directament des del foc. De tota manera, el mateix Apici també considera que és el recipient adequat per a cuinar-hi les tripes farcides, la grolla o l'ànec amb naps, el pollastre amb olives o la sèpia i el porcell farcits.
Aquesta forma la tenim a Empúries, Burriac (Cabrera de Mar) i a l' Argilera (Calafell, Tarragona). També a Empúries i a Calella, Mataró i Tarragona s'han trobat morters, molt utilitzats per a la mòlta dels cereals i
també per als purés o puls, en les preparacions de salses, bàsicament fetes
a base de pebre, herbes, vi i garum. Tinguem present que un mateix plat
pot acompanyar-se de fins a sis salses diferents; les salses són, doncs,
un aspecte molt important dins la cuina romana. Marc Gavi Apici (aquest
és de fet el seu nom complet) anomena els morters en parlar de les
receptes de mandonguilles o salsitxes i per a totes les salses que acompanyen les carns, els peixos, els llegums i les verdures.
En tot cas, sembla que, bé es tracti de fregits o de bullits, de guisats
o plats al forn, la cuina del període romà en terres catalanes fou sempre
de receptes senzilles, de poca sofisticació, lluny de les estracanades de
la cuina de Roma. És una cuina de pagesos i pescadors que no té gaire
relació amb la sofisticació i extravagància que podia donar-se a la capital de l'Imperi, on grans fortunes podien dilapidar-se en tecs, com bé
sabem pel cas del mateix Apici.
Si haguéssim de fer una valoració fmal de totes les dades aportades
podríem dir que el fet més destacat és, pel que fa a la ramaderia, l'estabilitat de les espècies domèstiques i de l'ordre que ocupen en l'alimentació en el territori de Catalunya, amb un increment en el consum de
porc en època romana. Les variants que existeixen són les que tenen relació amb la caça-ramaderia, que amb el pas del temps es va decantant a
favor d'aquesta última. El mateix caire conservador es dóna en tres elements bàsics de la dieta: el blat i, a partir d'un moment més tardà, l'oli
i el vi, la trilogia alimentària mediterrània que, no podia ser d'altra manera, és la bàsica en el consum.
El camp de la recerca per al futur és immens; el caire tradicional
dels costums alimentaris durant la prehistòria i els temps antics en el territori de Catalunya no contradiu la riquesa d'aspectes encara desconeguts
i de la més gran importància com, per exemple, quin impacte va tenir la
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instaJ.lació dels grecs a les nostres terres en un possible canvi en la dieta
dels ibers, o bé quines possibles diferències d'alimentació hi havia entre
les ciutats i les vil·les rurals en època romana. Però per a això fan falta
encara molts estudis concrets per a jaciments i de s fn tesi per a zones
geogràfiques i períodes cronològics. Com deia suara, queda molta feina
per fer.
I què ens n'ha quedat, de tot aquest llegat cultural? Si França ha
conservat el moretum o formatge a les fines herbes que tant agradava als
romans, i el Magreb, el cuscús o puré de cereals picats al morter i bullits,
que a Itàlia en diuen polenta, descendents directes tots dos de la puls romana, què ens han deixat a nosaltres com a herència culinària totes aquestes civilitzacions que ens han precedit en aquesta terra? M'agradaria
creure, com a empordanesa que sóc, que les pomes de relleno, és a dir,
farcides amb carn picada i canyella i cuites a la cassola, les típiques postres de festa major, i l'oca amb peres i la botifarra dolça són una herència d'aquell gust per l'agredolç que els romans tant van practicar, i que
les anxoves de l'Escala continuen mantenint la tradició de les salaons
que va començar fa més de dos mil cinc-cents anys; si és l'Empordà que
acull els grecs de Roses i Empúries des del segle VI aC i si els romans
posen per primer cop la petja a la Península, l'any 218 aC, pel port de la
mateixa Empúries, no ens hauria d'estranyar gens que sigui en aquestes
contrades, dintre de les terres catalanes, on hàgim de buscar la possible
preservació d'una tradició dels gustos gastronòmics dels nostres avantpassats més reculats.
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Ressenyes


R(osa) O(rtega) a Indice Histórico Español,num. 105, 1996,
fitxa num. 96-246, pàg.68, Universitat de Barcelona;

