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El Llibre de Coch 

Introducció  
El Llibre del coch, publicat a Barcelona, és un dels tractats de cuina més antics de la península 

ibèrica. Les seves receptes ens mostrem els costums de menjar al principi del segle XVI. Tenim la sort 

molt excepcional de posseir una traducció castellana de l’original català, impresa l’any 1525. (…) 

L’esmentada versió és el llibre de cuina més antic que coneixem en castellà. En català, però, hi ha 

textos anteriors. El més reculat és el Llibre de cuina de Sent Soví (segle XIV), del qual es conserven dos 

manuscrits: l’un a València (SSV), l’altre a la Biblioteca Universitària de Barcelona (SSB) (...) 

La redacció del nostre text se situa en una època poc anterior a la introducció de productes 

americans a Europa, la qual va canviar tant l’art de cuina. Amb tot, és notable de remarcar amb quina 

força la manera tradicional de preparar els plats es conservà durant tot el segle XVI; les nombroses 

edicions cinccentistes ho demostrem. Hi trobem receptes típiques d’algunes regions mediterrànies. N’hi 

ha tres catalanes: robiols a la catalana, broscat a la catalana i garbies a la catalana; també n’hi ha 

d’italianes: sopes a la lombarda, torta a la genovesa i bona xinxanella a la veneciana; de franceses: 

salsa francesa i figues a la francesa, i de morisques: albergínia a la morisca i carabases a la morisca. 

En canvi, manquen del tot les especialitats castellanes. 

Respecte als ingredients, ens sobta la freqüent utilització del sucre (154 esments) i de la canyella 

(125 esments) que no sols combinen amb menjars dolços, sinó també per exemple amb formatge (...). 

En principi es podia posar sucre amb tots els plats; però mestre Robert desanconsella d’afegir-ne a la 

carn. Molt sovint s’emprava gingebre, safrà i pebre (76, 54 i 48 esments resp.). La sal (99 esments), que 

avui és la base de la cuina, no hi surt tant com hom podria suposar1. Hi consten les següents espècies: 

jolivert, mel, menta, girofle, celiandre, pebre llong, sàlvia, all, borratja, moraduix, nou d’eixarch, grana 

Paradisi, romaní, sajolida. 

Pels plats de carn, notem que el moltó s’utilitzava molt més que la del porc, de bou i de vedella. 

La carn de cabra, com també la seva llet, és meniconada sovint. 

                                                
1 La gent creia que feia mal a la salut, com ho prova el Libro llamado el Porqué de 1598: “La sal calienta, 

aguza el apetito, adelgaza los manjares y desca, es dañosa al rostro y desseca la esperma”. En Calvi n’hi ha 

comentaris positius d’altres espècies: 

� El gingebre es bueno para el estómago frío, alarga el vientre y desseca los humores, digiere bien y 

reprime los malos olores. 

� La pimienta desecha las ventosidades, es bueno para el pecho, pulmón, estómago y flema en todo 

tiempo. 

� El azafrán e smuy resolutivo, y estítico, haze buen color, conforta el estómago, mueve a luxuria i 

urina. 
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La varietat de peixos és bastant gran. Aquest plat constitueix la base del menjar dels dies 

quaresmals que diuen també dies de peix. A excepció de la truita i del barb, tots són peixos de mar; en 

canvi, trobem rarament altres bestioles marítimes, solament el calamar, el pop i la sípia. Heus ací la 

llista: congre, tonyina, llisa, esturió, déntol, morena, salmó, emperador, barb, saboga, llagosta, palaia, 

sorra, escorfeno, llamprea, merluça, tellina, bisol, calamar, sardina, truita, llampuga, boga, pop, seitó, 

veral, llop, sípia. 

Entre les verdures esmentem les següents: carabassa, ceba, espinac, albergina, oruga, tòfona, 

bleda, porro. 

L’aviram comporta els següents elements: gallina, capó, polla, perdiu, pago, poll, colomí, oca, 

tudó, àneda, pollastre, colomí salvatge, colom salvatge. 

De l’autor se saben ben poques coses. A l’ introducció de l’edició de 1520 llegim que es deia 

“mestre Robert” i que era coc del rei don Ferrando de Nàpols. En la introducció a l’edició de 1929, 

Dionisio Pérez opina fantasiosament que aquest mestre Robert ni havia existit sinó que era una invenció 

de l’editor de Barcelona. El nom de Nola amb què se’l sol citar encara no surt en l’edició de 1520, sinó 

sols en la traducció castellana de 1525. Pérez creu que no tenia res a veure amb la població italiana 

d’aquest nom ni tampoc amb la catalana Nolla, sinó que era un joc de paraules per “No-l0-hay”. El rei a 

qui és dedicat el llibre devia ésser Ferrando I d’Aragó, rei de Nàpols de 14581494, fill natural d’Alfons el 

Magnànim. L’imprès de 1520 és una còpia d’un text més antic. Les receptes observen encara les 

prescripcions antigues per la quaresma, les quals canviaren en 1491.  (...) El fet que la traducció 

castellana es basa en un altre text prova també l’existència d’un manuscrit anterior. 

(...) El títol: Llibre de doctrina per a ben servir de tallar y de l’art de coch; ço és de qualsevol 

manera de potatge y salses. Compost per lo diligent mestre Robert, coch del sereníssimo Don Ferrando, 

rey de Nàpols es troba sobre un dibuix, que mostra una escena de la vida de la cort. A l’esquerra un 

governador assegut davant una taula; al mig un servidor al costat d’una olla gran, amb una cullera a la 

mà. Al fons hi ha diversos objectes de cuina, penjats a la paret. Aquest dibuix és repetit com la 

introducció. (...) 

Després de l’índex segueixen les últimes paraules de l’obra Deo gracias, en lletres majors que 

les del text. Al colofó amb el lloc i l’any de la impressió hi ha un dibuix de dos animals de faula que 

sostenen un escut en mig, davant d’un arbre. El llibre acaba amb una imatge, a tota pàgina, que 

representa la Mare de Déu amb l’infant Jesús davant tres branques. (...) 
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