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Els embotits de Catalunya, una vella tradició. 

Referència històrica i cronològica 
 

Per una part dels mediterranis –els de 

religió cristiana, bàsicament a la Mediterrània 

Occidental, tot i que també a Grècia i els 

països balcànics- la cultura del porc i els 

seus derivats es confon, pràcticament, amb 

la història del paladar familiar. Durant segles, 

el porc, els embotits, les carns salades i els 

pernills han estat una de les més precioses 

fonts de l’alimentació, alhora que una de les 

poques formes de conservació de proteïnes 

càrnies a l’abast. 

Encara avui, els embotits i altres 

conserves –fruit d’una saviesa de segles i 

d’aportacions modernes-, a més de continuar 

essent una base alimentària, són, també, una 

font de gust per a bona part de la població. 

Tot això, naturalment, ho podem fer extensiu 

a Catalunya, fins i tot abans de ser-ho. 

Ara bé, per a una part dels 

mediterranis –els musulmans i els jueus-, el 

porc i els seus derivats no són, solament, no 

comestibles (per raons tradicionals, 

higièniques, etc.), sinó que, por motius 

religiosos, són considerats pregonament 

impurs, en totes les seves manifestacions 

(presència, contacte, consum.... 

Hi ha per tant una Mediterrània 

porcòfila i una altra de porcòfoba: el porc, 

doncs, esdevé la pedra de toc i el símbol de 

la fractura de dues concepcions del món. 

Dues Mediterrànies que, no obstant això, 

constitueixen una mateixa civilització i tenen, 

com a veïns, una enorme quantitat 

d’elements comuns, sobretot en el camp 

culinari. Així en els països porcòfobs i, en 

l’actualitat, en el si de la comunitat islàmica 

catalana, també s’elaboren embotits i carns 

salades i seques, tot i que de bou o de xai. 

Els derivats del porc, a bona part de la 

Mediterrània –des del Portugal encara 

atlàntic a la Grècia ja oriental- continuen 

essent un veritable art gastronòmic i, també, 

una de les primeres indústries alimentàries. I 

la seva carn, una de les bases de 

l’alimentació popular, enfront d’un “nord” (o 

d’un “oest”) més bovòfil –amb l’excepció 

d’Alemanya i, de retruc, per la influència 

cèltica, Galícia. 

Altrament, el fonament dels embotits i 

els pernils actuals continua sent el mateix de 

sempre: el porc, com a primera matèria 

bàsica, i la sal, com a conservant essencial, 

així com espècies o herbes, com ara el pebre 

negre, el vermell, etc. Hi ha també el fumat, 

que també parteix del salament bàsic i que 

és més propi, en general, de països nòrdics 

que no pas de la Mediterrània. 

 


