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Pa amb tomàquet 

L’origen 

El pa amb tomàquet, tan característic de Catalunya és, segurament un invent relativament 

recent, ja que el tomàquet és un producte d’Amèrica que va tardar, d’ençà del segle XVI, força més d’un 

segle a ser incorporat a l’alimentació. 

L’origen del pa sucat amb tomaca –com es diu en alguns llocs de Girona-, del pa amb tomaca, o 

amb tomàquet, del pamboli –com es diu a Mallorca-, és doble. 

D’una banda, i el nom mallorquí s’hi refereix (pa amb oli i pa amb oli i tomàtiga), el seu origen 

remot es relaciona amb la cultura de l’oli dels països mediterranis, de Portugal al Líban: era la llesca de 

pa –a vegades torrat- que se sucava a la gerra de l’oli novell. És la bruschetta italiana, el pan banhat 

provençal, el hobz biz zeijt de Malta (que en maltès vol dir, justament, “pa ab oli”) i elaboracions similars, 

com hem dit, a Mallorca. Totes aquestes preparacions sempre consisteixen en una llesca de pa, en 

general, sucat i amanit amb sal i oli d’oliva, i que es pot enriquir amb guarnicions diverses. En el seu 

origen, típicament mediterrani, també hi podem veure, segurament, el fet de reciclar el pa eixut, que, 

amorosit per la polpa del tomàquet i l’oli, esdevé una menja molt abellidora. 

 

Fa cent anys 

Tal com el coneixem avui, el pa amb tomàquet no dataria, segurament, de més enllà del segle 

XIX o, se de cas, no en tenim documentació anterior. L’ús del tomàquet, als Països Catalans, no es 

documenta fins el segle XVIII. El frare mallorquí Jaume Martí i Oliver ja ens parla en un receptari, a 

mitjan segle XVIII del “pa amb oli”, clar antecedent del pa amb tomàquet. No obstant això, no tenim cap 

referència escrita sobre el pa ab tomàquet fins a la fi del segle passat. Néstor Luján ens parla d’un 

versos paròdics, que imiten un català antic, de Pompeu Gener escrits al seu amic el comte de Foixà des 

de París, l’any 1884. Pompeu Gener i Babot, “Peius”, fou un típic personatge modernista –periodista, 

assagista, autor teatral, bohemi d’idees progressistes i catalanistes, que va viure força temps a París. 

Des d’allà, sentint la típica enyorança del català que es troba fora, va escriure aquesta descripció del pa 

amb tomàquet: 

Lo que menjàrem certa nit 

Ço és pa amb oli, amanit 

Amb tomaca, e bon profit, 

S’ha fet de moda... 

Madama Adam n’ha menjat, 

Judit Gautier molt li ha agradat 

E fins la gran Sarah Bernart 

S’ha fet la llesca. 
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Un text, doncs, remarcable, tant per l’època com per fet que corrobora la idea d’un origen del pa 

amb tomaca relacionat amb l’antic pa amb oli que dóna nom a una popular cançó. 

Res, doncs, de les pintoresques elucubracions d’algun gastrònom “oficial”, que atribuïa aquest 

invent als murcians vinguts en ocasió de l’exposició del 1929 i, per postres, assegurava, temeràriament, 

que Joan Amades no n’havia parlat (cosa que sí havia fet). (11-12) 

 

Els ingredients 

El pa, per tant, ha de ser de pagès. Fugiu, sempre que pugueu, de les baguettes i els seus 

adlàters, causants d’importants danys col·laterals a la qualitat de la preparació. A Mallorca se sol emprar 

el moreno. Es pot fer servir un bon llonguet (n’hi ha tant a Mallorca com, en alguns llocs, a Catalunya, 

sobretot a la regió de Girona) o un pa de barra (que no sigui d’estil francès), en els casos possibles de 

voler elaborar un entrepà. Hi és excel·lent la coca de pa, tan similar a productes que trobem a Provença 

i Itàlia (com el pan banhat provençal)  o el mateix pa amb oli maltès (on s’hi sol fer servir un pla pla o 

coca en forma de tortell o rosquilla grossa). La xapata també sol funcionar. 

L’oli ha de ser extra –verge (a Mallorca dit verjo)-, si pot se de Sóller, tot i que n’hi ha una 

producció residual; amb tot, està creixent i pot donar lloc a una denominació específica, tal com ho 

prepara el Govern Balear. És un oli gustós i dolcíssim, amb un buquet molt particular, diferenciat d’altres 

olis importants –hom diu que dels millors del món-, com per exemple, el d’oliva arbequina (DO Siurana o 

Garrigues). 

El tomàquet –la tomata, el tomàtic, la tomaca, la tomàtiga o la pomata de l’Alguer-, ha de ser 

madura i d’estiu; a l’hivern cal fer servir la de penjar, dita també tomacó a la Catalunya meridional i al 

País Valencià. A Mallorca podem triar entre les de ferro (de terres de raiguer o regadiu) o les de secà o 

muntanya, pròpiament de ramellet, similars a les de penjar, però més roges. Les primeres són una ica 

més grosses i no aguanten tant. La veritable tomàtiga són una mica més grosses i no aguanten tant. La 

veritable tomàtica de ramellet és de secà, i la més bona és la cultivada en els municipis que hi ha a 

l’entorn de Sant Joan. Com la tomata de penjar gironina del Penedès, etc. o tomacó, adquireix uns alts 

preus al mercat, però pe al pamboli, val la pena pagar-ho. El seu característic color groguenc deu 

al·ludir als primer pomidori italians. 

Tant a Mallorca com a Catalunya, l’acompanyament més agraït del pa amb tomàquet és el pernil 

salat, però també una truita –que constitueix, llavors, un exel·lent esmorzar o berenar (en totes les 

accepcions entrecreuables mallorquinocatalanes), o bé un sopar lleuger. Als cellers de l’illa se sol 

presentar el pamboli mixt, que és descrit com a “pa moreno amb oli d’oliva, tomàquet, pernil i formatge”. 

A Mallorca, a més, no hi pot faltar –com dèiem- un grapat d’olives de l’illa, d’un perfum inigualable –

millor si són trencades-, unes tàperes o taperots, fonoll marí, un envinagrat compost (cebetes, 

pastanaga, colifor, cogombrets), així com el formatge. A partir d’aquí, podem trobar molts altres 

ingredients tradicionals o nous: llom embotit, botifarra, bull, llonganissa seca –o bé carn i xua de 
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Menorca-, fruita fresca o bé hortalisses d’amanida, com el pebre verd (bitxo dolç de Girona), ravenets, 

ceba tendra o ceba blanca dolça de Mallorca (o rosada de Figueres), verdolagues, tonyina, sardines de 

llauna, anxoves. 

Hi ha gent, tant a l’illa com a Catalunya, que fa el pa amb tomàquet fregat també amb all, o bé 

torrant el pa abans –una torrada excel·lent- 

I que el pot fer servir per acompanyar els plats més corrents d’un àpat. De fet, el pa amb oli 

tradicional, normalment torrat, solia ser fregat amb all; és la torrada amb all catalana, la rosqueta 

valenciana o la bruschetta romana. 

D’acord amb això, com hem dit, l’origen de totes aquestes combinacions és, simplement, un p 

amb oli que trobem a totes les zones oliveres de la Mediterrània, de Provença a Malta, d’Itàlia a Grècia. 

Per això, sovint, a Mallorca abans s’especificava pamboli amb tomàtiga, ja que aquest últim és 

l’ingredient afegit posteriorment. Sovint era una llesca de pa –torrat o sense torrar- xopada al contenidor, 

al raig o la gerra de l’oli verge, com encara ho he vist de petit a casa. (22-23) 


