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Mediterrània 
 

“Els déus grecs rebien en sacrifici un pa ritual, no cuit, la farina del 

quall estava amassada amb oli i vi. Aquest psadista reunia per tant 

els tres aliments bàsics: pa, vi i oli”. 

Maguelonne Toussaint-Samat 

 

Les veles triangulars destaquen damunt el fons d’un blau irreal, el reflex del sol en les ones, 

encara l’hi dóna més un aire de miratge al conjunt, com de retrocés en el temps. Des d’aquesta finestra 

que conec, flanquejada per una escultura hel·lènica, el mar em sembla encara d’un blau més pur, que 

s’endinsa en èpoques pretèrites i porta somnis de veles antigues. Els homes primitius, que devien veure 

de primer amb por aquesta immensitat blava, anirien descobrint poc a poc i a costa de sacrifici, que en 

realitat era font de vida i de riquesa.  

Però passarien encara molts anys abans no aprenguessin a servir-se’n i amb l’anar del temps 

esdevindria cert el que diu la cançó de Lluís Llach: “… un pont de mar blava…”, perquè pont i camí ha 

sigut des de fa temps. Camí per on ha viatjat la cultura d’Orient a Occident. Fenicis, grecs i romans 

entre altres l’han transitat fa milers d’anys portant una cultura sòlida que incloïa com no, una cultura 

culinària precisa. 

 

Existeix actualment la moda de parlar de “cuina i dieta mediterrània”, posant en el mateix calaix 

cultures culinàries molt diverses, és evidentment erroni identificar  com parts d’una mateixa cultura 

culinària, doncs si bé tenen productes comuns, per simple qüestió d’espai geogràfic, no existeix en 

absolut una configuració culinària comú, ni en la concepció ni en les tècniques culinàries. La 

Mediterrània a què em refereixo en aquest capítol, és exclusivament la part nord-occidental que basa la 

seva cultura culinària en les tradicions hel·lèniques i romanes i que ha suportat diferents integracions 

posteriors sense perdre la seva concepció culinària inicial. 

 

El mar, en facilitar les comunicacions, va ser el mitjà pel qual tota aquesta cultura culinària va 

arribar al nostre país entre altres. Ja hem esmentat el fet que la casa rural romana fos el model inicial de 

la nostra masia, la seva organització autosuficient, els tipus de conreus, les elaboracions alimentàries 

que s’hi feien, en definitiva el model cultural alimentari que van aportar els romans, va arrodonir el que 

havien iniciat fenicis i grecs i va establir les bases del posterior desenvolupament de la nostra 

alimentació i cuina. 
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El fragment que encapçala aquestes línies ens porta a parlar d’aquesta trilogia bàsica de la 

nostra cuina, de la seva importància n’és testimoni el fet que tres déus grecs l’apadrinen: Dionisos el vi, 

Demeter el pa i Palas Atenea l’oli (igual que els seus homòlegs romans: Bacus, Ceres i Minerva). 

 

És possiblement el vi, a qi està dedicat aquest llibre, l’element que més ens diferencia en 

l’actualitat de la resta de cultures culinàries de la Mediterrània (…). 

 

Ens hem d’ocupar ara del segon producte fermentat en la nostra cultura i hem de saber que és 

un producte relativament recent en la història humana, doncs si bé el cereal recol·lectat i fins i tot 

conreat es remunta a uns quants milers d’anys, es consumia al principi triturat en forma de farina més o 

menys fina, que seca o barrejada amb aigua, crua o més tard cuita: les “farinetes”, (que s’han conservat 

al nostre país fins quasi l’actualitat) era una bona base d’alimentació. D’aquí en sortirien segurament als 

pans àzims, en assecar-se per escalfor damunt d’una pedra calenta unes farinetes espesses. 

Aquest és, doncs, un dels punts diferenciadors de les cultures mediterrànies, els pans àzims 

majoritaris a l’Orient Mitjà, no tenen la sòlida base fermentativa que caracteritza la nostra cuina. Amb tot 

i que la fermentació es coneixia a l’Orient Mitjà, els jueus, per exemple, la consideraven una impuresa i 

en la seva litúrgia entrava tan sols el pa àzim. 

Si bé els egipcis ja fabricaven un pa fermentat amb motlle, varen ser els grecs i posteriorment els 

romans, els creadors dels forns de cocció del pa fermentat tal i com el coneixem, i això va suposar el 

pas definitiu per a l’adopció de pa com a base de l’alimentació, per molt que encara emprem alguns pa 

àzim en cuina casolana, per exemple, per fer panadons. Es tenen dades que en la Grècia clàssica 

s’elaboraven 72 classes de pa diferent i altre tant de pastissos, cosa que va passar més tard a Roma. Si 

en èpoques posteriors es va perdre aquesta notable varietat, sembla que en l’actualitat s’estigui 

recuperant. 

 

Hem d’esmentar que quan parlem de pa ens referim al de més qualitat, elaborat amb farina de 

blat, perquè des d’èpoques molt pretèrites s’han elaborat pans amb molts altres cereals, incloent fins i 

tot els que no són fermentables, amb els quals s’elabora un pa que només es pot menjar mentre és 

calent ja que s’endureix com una pedra al refredar-se. 

 

El pa s’elaborava antigament a les masies en el que encara avui es coneix com a Forn Romà, 

amb la seva forma inferior de casquet esfèric, sense xemeneia, amb una portella amb tanca per on 

s’introduïa primer la llenya que cremava fins a consumir-se i arribar a la temperatura interior adequada, 

llavors s’escombraven cendra i brases cap als laterals i es posaven a coure els pans en la part central, 

tancant la portella. S’ha de dir que aquests forns mantenien l’escalfor durant moltes hores i es solien 

utilitzar per coure de passada altres productes, n’he conegut algun (el d’en Pep Salseta, per exemple) 
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encar en actiu i al cap de 24 hores la temperatura superava els 50 graus. Sempre he pensat que les 

conegudes coques de recapte es feien aprofitant aquest calor residual dels forns (i així ho he vist fer) 

perquè era un àpat que donava poca feina,, idoni per un di de gran traginar com era fer l afornada del 

pa, òbviament s’agafava (es recaptava) l que hi havia a mà per fer-la i d’aquí ve el nom. 

 

Si l’elaboració del pa era una feina que calia fer amb certa freqüència –un cop a la setmana o 

cada 15 dies-, per contra l’oli era d’elaboració anual donat que les olives vénen en una època precisa de 

l’any i no tenen la possibilitat de conservació que tenen el blat i altres cereals. Malgrat l’existència des 

d’antany d’olis elaborats amb altres materials, en parlar de l’oli a la Mediterrània ens referim sempre a 

l’oli d’oliva, el rei dels olis ja des d’èpoques ben antigues perquè, diuen els experts, que hi ha dades del 

seu consum, a l’igual que el vi, almenys des del cinquè mil·leni aC. 

L’olivera creix en una franja de latitud molt similar a la vinya, existeix encara olivera salvatge en 

aquesta àmplia zona que s’estén des del sud d’Europa, nord d’Àfrica i arriba fins als confins d’Àsia. Al 

continent americà, a diferència del que va passar amb la vinya, no existia l’olivera silvestre i va ser el 

colonialisme qui l’hi va portar igual que a Sud-Àfrica i Austràlia. 

L’oli d’oliva era tingut, en l’antiguitat, com un do de la divinitat, ja que no sols s’emprava com 

aliment sinó com ungüent ritual, cosa que s’ha conservat fins als nostres dies en moltes religions, com el 

cristianisme. Atenea-Minerva es la deessa que ha donat als homes el bé sagrat de l’oli i se la representa 

amb armadura i cuirassa, probablement també s’emprava l’oli per conservar els estris de guerra i evitar 

que es rovellessin. El que si és cert és que l’oli tenia vital importància per la seva capacitat d’il·luminació, 

ja que s’emprava per cremar en les llànties i donar llum per veure-s’hi de nit i no és per casualitat que 

Palas Atenea sigui la deessa que il·lumina i protegeix la saviesa i les ciències. 

 

Les masies grans tenien també el seu molí d’oli, es triturava l’oliva amb una gran pedra cilíndrica, 

que girava a força de braços o de bestiar, i la pasta extreta s’escapava damunt els “cofins”, que eren 

una mena de catifes planes d’espart, que s’anaven apilant en la premsa, que feia rajar l’oli. Aquest oli es 

posava en tinalles de terrissa de mida gran i s’anava transvasant, seguint rigorosament les llunes, fins 

deixar-lo ben net i transparent. Als nuclis poblats, amb cases de poca envergadura, el forn de pa i el 

moli d’oli solien ser comunitaris, en època de collita s’agrupava la gent i mentre l’oli rajava es solia fer un 

ritual, que encara es conserva, un tast d’oli (…). 


