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Religió i gastronomia 

 

A llarg de la història s’ha notat la influència que s’han exercit mútuament la religió i la 

gastronomia, que, segons la meva opinió, es remunta a la tradició jueva. La llei mosaica donava 

instruccions molt concretes sobre les característiques que havia de tenir el xai amb el qual se celebrava 

la Pasqua jueva, la forma de sacrificar-lo, etc. Les Escriptures ens parlen també d’altres celebracions, 

com ara el “dia dels àzims”, en què es menjava pa sense llevat, etc. A aquest costums s’unien altres 

pràctiques, com la benedicció de la taula, que ha arribat a nosaltres a través del cristianisme. 

El mateix Jesucrist, per instituir l’eucaristia, va fer servir pa i vi. Amb aquesta mateixa beguda 

ens presenta, a les noces de Canà, el seu nou model de matrimoni, en el qual l’amor dels cònjuges, 

simbolitzat pel vi, va millorant a mesura que passa el temps, fins aleshores, segons el relat evangèlic, es 

començava amb el vi més bo i, a mesura que avançava la celebració, la beguda cada vegada era pitjor. 

Als diferents menús per a les diverses celebracions cal afegir-n’hi d’altres per als dejunis i les 

abstinències de carn, que, tot i que també han arribat fins a nosaltres a través del cristianisme, no eren 

només una pràctica jueva, sinó que també la seguien egipcis, xinesos, grecs, romans i assiris; és a dir, 

no es tractava únicament d’una pràctica pròpia de les religions monoteistes. 

Com hem apuntat, el cristianisme ha transmès tota aquesta tradició, malgrat que en diverses 

ocasions el seu fundador fos acusat pels puritans de l’època perquè els seus deixebles no respectaven 

el dejuni que la llei mosaica prescriu. Davant d’això, el Mestre va respondre dient: “Vindran dies e què 

els serà tret l’Espòs i aleshores faran el dejuni”. I així va ser, perquè en el començament de l’Església 

cristiana les privacions alimentàries eren molt severes. Es va arribar a no menjar durant les hores de 

sol, un costum que segles més tard va assumir Mahoma per al Ramadà. 

El dejuni i l’abstinència cristians se circumscriuen actualment a la Quaresma, que recorda els 

quaranta dies de dejuni i penitència que va fer el Mestre abans de començar a predicar la seva doctrina. 

La  seva influència ha estat determinant al llarg de la història. N’hi ha prou amb examinar la importància 

que ha tingut i encara té la pesca del bacallà i l’arengada, que són molt aptes, respectivament, per salar 

i fumar, les úniques tècniques de conservació conegudes antigament. Això els convertia en els únics 

productes que permetien complir el precepte d’abstinència en les zones de l’interior, on era impossible 

que arribés el peix fresc. És molt clar que ni no hagués existit aquesta normativa de compliment estricte, 

l’activitat pesquera d’aquestes espècies no hauria assolit un nivell de desenvolupament tan alt. 

Al voltant d’aquestes pràctiques penitencials i de la commemoració de les diades joioses o 

solemnes, a banda dels recursos dels monestirs, s’ha anat creant al llarg dels segles un know how 

gastronomicoreligiós que hem de procurar conservar, perquè el poc atractiu que sembla que ofereix en 

aquests moments la vida religiosa a les generacions actuals no el faci desaparèixer. 
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Crec que avui ningú posa en dubte que han estat els ordres religiosos els que han estès per tot 

el món els tres pilars bàsics del que s’ha batejat com a “cuina mediterrània”, que són el blat, la vinya i 

l’olivera, elements essencials de la litúrgia cristiana d’aquell moment. L’hauríem pogut qualificar, potser 

més correctament, com a “cuina monacal” o “cuina conventual”. 

D’altra banda, l’expansió internacional de les organitzacions religioses, sobretot a partir del 

descobriment del Nou Món, ha contribuir de manera substancial a l’intercanvi de matèries primeres, 

animals i tècniques culinàries, de manera que els productes americans es van introduir a l’Antic 

Continent i viceversa. A això va contribuir notablement la disposició favorable que sempre va mostrar el 

clergat, que era l’estament més culte d’aquell moment, a experimentar amb nous productes. 

És així com els llegums es van generalitzar entre les cases religioses, que en aquell moment 

allotjaven grans contingents de personal que s’havia d’alimentar. El consum de xocolata també es va 

estendre entre el clergat i avui dia encara es considera el berenar obligat dels canonges. 

Dins d’aquests aspectes de la difusió gastronòmica que l’Església va afavorir, explicaré una 

experiència personal que em sembla ben curiosa. Quan, més de deu anys enrere, vaig emprendre la 

tasca de recopilar les receptes de cuina dels monestirs de les clarisses (...), vaig rebre de part d’un dels 

monestirs una recepta d’un plat de la cuina japonesa; em van dir que l’havia aportat al patrimoni culinari 

conventual una religiosa d’aquell país que era membre de la comunitat. La denominació del plat er 

“tempura” i es preparava a bases de peix fregit acompanyat de diverses verdures. 

La veritat és que en aquell moment aquesta aportació d’un plat japonès a través d’un monestir 

de la Rioja em va semblar realment curiosa. Posteriorment m’he assabentat que aquest plat el 

preparaven els jesuïtes portuguesos missioners al Japó en temps de Quaresma, és a dir, ad temporas, i 

que es va incorporar definitivament a la cuina nipona amb la denominació assenyalada en el paràgraf 

anterior. 

En relació amb tot això, no voldria oblidar un oficial carlista andalús amb negocis vinícoles a 

Jerez (...). Doncs bé, aquest home no va conèixer les angules fins que va arribar a la terra de la que 

més tard seria la seva dona, però ben segur que li van agradar molt i va tenir temps d’esbrinar on es 

pescaven. Quan va acabar la guerra i ja estava casat, va tornar a la seva terra a treballar el celler 

familiar, però trobava a faltar les angules. La solució la va trobar al monestir de Nuestra Señora de la 

Regla, a Chipiona, regit pels franciscans. Hi va trobar un frare basc de família de pescadors, que va ser 

l’encarregat de dissenyar els sedassos i els altres instruments de pesca, que després va fabricar el 

boter del celler. Van començar a pescar al riu Guadalete i, com que no tenien competència, l’èxit els 

somreia. Així doncs, gràcies a aquest frare franciscà les angules van ser conegudes en terres 

gaditanes. 

Ja que ens trobem en terres de Jerez, vull comentar una anècdota que resulta curiosa i que té 

una estreta relació amb la política d’aprofitament dels recursos, que, com ja hem apuntat, sempre ha 

caracteritzar les organitzacions religioses. Com és sabut, per clarificar el fi d’aquesta terra s’han utilitzat 
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, i encara s’utilitzen, clares d’ou. Per aquesta raó els cellers es trobaven amb una pila de rovells d’ou als 

quals no trobaven cap sortida adient. Sembla que a algú se li va acudir regalar-los a un monestir de 

monges proper, les quals, intentant aprofitar el que els havien ofert, vas descobrir ni més ni menys que 

el flamet (anomenat allà tocino de cielo). 

Vull fer constar que el fet d’alimentar-se, per més senzill i frugal que sigui el menjar, no 

constitueix per a les comunitats religioses un mer tràmit per incorporar nutrients al cos, sinó una 

solemne assemblea comunitària d’acció de gràcies en record del darrer sopar del Mestre, en el qual va 

donar als seus deixebles un “nou manament: que us estimeu els uns als altres”. Els àpats de les 

comunitats monàstiques tenen lloc en silenci, mentre un dels seus membres llegeix algun text de 

caràcter espiritual o les notícies més importants de la premsa. A les grans festes se suprimeix la lectura 

i es permet la xerrada durant l’àpat: són els dies “de xerrola”. 

A més aquesta paraula que forma part del llenguatge col·loquial, no podem passar per alt el 

vocabulari conventual dels diversos oficis relacionats amb l’alimentació diària (provisors, compradors, 

refetorers...) o de les estances monàstiques. Així, la cilla cistercenca és celler en català i Keller en 

alemany. 

Tampoc hem d’oblidar els noms religiosos amb què són conegudes moltes postres (pastís de 

Sant Marc, pastís Saint Honoré, rovells de Santa Teresa, rovells de canonge...) i vins més o menys 

medicinals (vi de quina Sant Blai, Sant Roc, Sant Climent...) i no tan medicinals (vi San Patricio o 

Chateauneuf du Pape). Aquí voldria recordar una mena de galetetes de forma semiesfèrica que es 

coneixen com a “pets de monja”. En realitat, el nom correcte és “pits”, ja que la seva forma recorda la 

d’una mama, però l’Església sempre ha tingut molta cura d’evitar qualsevol referència que pogués 

avivar el desig sexual, i a algun purità li devia semblar més ortodox i menys llicenciós aquest canvi en 

l’anatomia mongívola, cosa que va aconseguir canviant simplement una lletra. En castellà s’obté el 

mateix efecte amb un canvi idèntic (pedo por pecho), tot i que en català resulta més eufònic. No 

podríem fer servir el mateix truc amb l’euskera, que utilitza paraules totalment diferents, i això em fa 

pensar que el censor encarregat de canviar la denominació no era paisà meu. 

Però les denominacions autènticament famoses les trobem en els licors (bénédictine, chartreuse, 

aromes de Montserrat, licor de Valvanera, licor carmelità, etc.) i en els caves i xampanys que assoleixen 

la seva màxima expressió amb el Dom Pérignon. Tots aquest nèctars, tot i que són d’origen monàstic, 

els exploten en l’actualitat multinacionals. 

Una de les especialitats dels monestirs femenins són i han estat els derivats de l’ametlla. Aquest 

savoir faire, sens dubte fruit dels vuit segles de denominació àrab, sembla que es va introduir en els 

monestirs com a conseqüència de la política dels Reis Catòlics, que van obligar els jueus i els moriscs a 

convertir-se al catolicisme si no volien ser expulsats. Doncs bé, pel que sembla bastants d’aquests 

morisc van obligar les seves filles a professar com a religioses per no veure-les casades amb cristians. 
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Aquestes joves van ser les que van portar als monestirs els coneixements que havien adquirit en les 

seves respectives famílies. 

Un altre aspecte que voldria destacar és el paper que han exercit els internats religiosos com a 

autèntiques escoles professionals de cuina, en una època en què aquesta mena de centres eren 

pràcticament inexistents. Era freqüent que els joves d’origen rural, que vivien allunyats i mal comunicats 

amb el nuclis de població on hi havia els centres d’ensenyament, fossin acollits per centres religiosos en 

els quals es formaven a canvi de col·laborar en les tasques diàries de la casa (cuina, hort, etc.). 

D’aquests centres van sortir grans professionals de la cuina que van triomfar en restaurants famosos. 

Es deia que els cuiners més destacats van sortir del col·legi que els pares caputxins van tenir a Lecároz 

(Navarra), la truita de patata del qual va arribar a ser molt famosa. 

No voldria aportar tampoc l’aportació monàstica a la literatura gastronòmica, que té un doble 

vessant. D’una banda, les biblioteques dels convents han estat dipositàries d’importants llibres de 

gastronomia (manuscrits o impresos), bastants dels quals escrits en català. Algues d’aquestes obres es 

van començar a conèixer a partir del segle XIX amb motiu de la desamortització i moltes altres es van 

perdre. Deia un amic meu, que presumia de roig, que l’únic inconvenient de la desamortització va ser la 

pèrdua de moltes receptes de cuina ocultes en els monestirs. 

La desamortització, que hem citat en el paràgraf anterior, va tenir també importants 

conseqüències gastronòmiques, ja que els monjos, en veure’s privats de les seves rendes, van haver de 

fer la seva “reconversió”. Per això alguns van explotar els seus coneixements en l’elaboració de licors i 

així es van incorporar al mercat el bénédictine, el chartreuse, etc. Els trapencs van decidir explotar les 

seves habilitats amb la xocolata i la marca Trapa continua, naturalment fora del control monàstic, 

endolcint els paladars. 

El segon vessant de l’aportació a la literatura gastronòmica es troba en la producció dels 

mateixos convents, principalment dels cuiners veterans, que recull les seves experiències per 

transmetre-les als joves. Això ja ho feien cap als segles XVII i XVIII. Per a qui vulgui aprofundir en 

aquesta qüestió recomano la lectura de l’obra del pare carmelità Francesc del Santíssim Sagrament, 

que, a més d’estar magníficament documentada, és veritablement entranyable. (...) 

 


