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Presentació

El fons Roig Ferrer, conservat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell,
inclou documents molt significatius de la trajectòria d'aquesta família
pala{rugellenca i de les seves activitats en els camps de la indústria del
suro, la música i la pintura. Però allò que ha estat objecte de l'atenció de
Carme Banal són les receptes de cuina de l'Elvira Ferrer, coneguda com
l'Elvira «Correu», una de les millors cuineres locals.
Carme Banal ens ha volgut presentar i explicar aquestes receptes,
però el seu text no es limita només a això. Llegint la introducció que ha
preparat, tenim la sensació de mantenir una agradable i documentada
conversa: la Carme ens jà cinc cèntims de les arrels de la cuina local, es
remunta als avantpassats de la família, s'imagina l'entorn quotidià de
l'Elvira, formula hipòtesis... L'extens coneixement de la família Roig
Ferrer i de l'època que varen viureflueix a través del seu text, ben poc
convencional, el qual en ocasions reprèn elfil que havia deixat dues pàgines enllà.
Després de dues edicions de dietaris, els de la jàmília Fina i el de la
irene Rocas, hem cregut convenient posar a l'abast dels lectors aquestes
receptes de cuina i la interessant i amena presentació que en jà l'editora. Creiem que és una bona aportació en el coneixement del nostre patrimoni documental, de la nostra gastronomia i, en definitiva, de la nostra
cultura.
Cati Piera i Fina
Regidora de Cultura i Turisme
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Pròleg
Entrar en una casa llarg temps deshabitada, però on una persona o una
família han viscut tota una vida, és una experiència que, sens dubte, ens
porta immediatament a deixar volar la imaginació intentant esbrinar com
devien ser les persones que hi vivien, què devien pensar, com eren les seves
relacions, a què es dedicaven, què sentien, en fi, com devien viure, Res més
bonic, doncs, -no sé si ho heu fet mai, però us asseguro que l'experiència
valIa pena- que pujar en aquest carro màgic i analitzar les olors, els colors,
les llums de les estances, la situació dels mobles i els quadres, gerros i ornaments de la casa, i arribar a conclusions que ens portaran, ben segur, a fer
un retrat força fidel del que es devia coure entre aquelles parets,
La Carme Bonal no solament va fer això quan va entrar a la casa deshabitada del carrer del Clos, sinó que a mesura que ha anàlitzat papers i rebuscat calaixos i racons ens ha pogut fer el retrat d'una família benestant palafrugellenca de principi del segle XX, fent especial atenció al que menjaven
a l'època, perquè va tenir la sort de trobar, i després l'encert d'ordenar i de
transcriure, el receptari de cuina de l'Elvira «Correw),
Ens trobem davant d'un recull de receptes que, precisament per no ser
les habituals, eren susceptibles de ser oblidades fàcilment i per tant calia fer
les apuntacions necessàries perquè això no passés, Repassant la llista de
plats es nota una certa influència de la cuina alemanya, sobretot a les postres, però també en els plats fondos, amb molta patata i col. Aquesta influència pot molt bé ser deguda a la filla de l'Elvira, que, com veurem, vivia a
Alemanya, Cal dir, a més, que era ben corrent a l'època que a les cases
benestants es mengés molt diferent de les altres cases, i no solament pel
que fa a la preparació dels plats, sinó també en l'ús de les matèries primeres emprades, Fixem-nos que en el receptari no hi figuren, o ben poc, cassoles, suquets ni platillos, ni receptes on es tracti la pasta, l'arròs, els
cigrons, les mongetes o les llenties, matèries que eren ben habituals en
aquella època i també ara mateix, En general les classes benestants, que han
tingut més poder adquisitiu i per tant han anat a hotels i restaurants marcant la moda del que calia menjar, han deixat de banda les cuines autòctones i s'han dedicat a enlairar les cuines de fora pel sol fet de ser diferents,
Per altra banda, també de les influències foranes s'han incorporat elements
que han enriquit la nostra cuina,

progressos gastronòmics, però he de confessar-vos que estic molt satisfet
quan veig que a una persona li cau literalment la bava - amb perdó- davant
de quatre gambes fresques cuites com Déu mana, o que se li omple la boca
de salivera només amb l'olor d'un platillo ben fet amb la seva picada, Amb
el temps, però, alguna cosa s'ha guanyat. Aquestes diferències del que menjaven les distintes classes socials s'han anat esvaint. Avui en dia tothom va
d'uniforme: patates precuites, hamburgueses, pasta -més o menys ben feta- ,
algun ou ferrat i per fer festa un tros de carn que potser no serà cuit al
microones, No us esvaloteul El que he dit té les seves excepcions i per son
encara hi ha cases on es cuina cada dia, i Déu n'hi do que bé que s'hi menja!
Personalment, m'hauria agradat que les receptes de l'Elvira no s'haguessin traduït al català, perquè tal com ella les va escriure tenen un sabor
que evidentment han perdut en canviar-les d'idioma, De totes maneres,
això és una cosa que sempre té solució, ja que un altre dia es poden transcriure tal com varen ser escrites,
Hi ha una cosa en què discrepo amb la Carme Bonal. Ella ens explica
que a l'Elvira segurament li deien «Correu» perquè sempre estava pendent
que li arribessin notícies de la família, i per tant eren molts els viatges que
feia a l'oficina de correus per buscar o dipositar cartes, Per mi la cosa és diferent. Llegides i analitzades les receptes, i especialment la número 140, on
mareja la pasta durant una hora sencera, he arribat a la conclusió que de ben
segur que aprofitava quan les seves amigues anaven a casa seva per passar
el correu de les novetats del poble i així mentre feien xerrameca s'explicaven les notícies del dia, però, això sí", remenant la pasta,
La veritat és que ens trobem davant d'un llibre que ens explica molt clarament com devia ser aquella època i el que es covia, També us he de dir
una cosa: les receptes es poden fer i surten bé, Això és el més important!

Pere Bahí
Restaurador

Això, evidentment, no és una cosa només d'abans, Al llarg del temps - i
no tant de temps- s'han posat pels núvols la nouvelle cuisine - la de la
crema de Ilet-, la cuina xinesa, la hindú", fins a arribar avui a la cuina dita
d'autor, Ho trobo fantàstic i no seré jo qui m'oposi de cap manera a aquests
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Introducció
UN DOCUMENT NASCUT EN DESPUNTAR EL SEGLE XX
La documentació privada dipositada als arxius sol contenir elements
especialment saborosos que permeten l'estudi de la vida quotidiana, dels
costums i gustos del temps passat quan tot ha quedat reduït a paper escrit.
Els papers que ens ocupen són el fruit directe d'una activitat privada. És la
transmissió d'una tradició familiar: el recull de receptes de cuina de la mà
de l'Elvira Ferrer Casadevall, destinat a la seva filla, Rita Roig Ferrer. Sense
gaires dubtes, la recopilació podria haver estat motivada per la celebració
del matrimoni de la pubilla l'any 1904.

El document estudiat i el seu entorn han suscitat vivament el meu
interès. Un buidatge meticulós de la premsa de l'època, la consulta d'uns
documents que he relacionat amb el món de la gastronomia, i la investigació directa per situar la família en un temps i en un lloc, m'han portat a contar una història que m'ha seduït. Amb la divulgació d'aquest receptari s'ha
anat dibuixant clarament un objectiu: donar importància a la gent, als actors
de «l'àpat».
Els papers van aparèixer a les golfes de la casa pairal que està situada al
carrer Sant Sebastià de Palafrugell. Són uns fulls de llibreta precàriament
relligats. Alguns tenen les vores ratades. Havien estat dipositats dins d'una
caixa de gra que contenia també altres papers, diversos estris de cuina, motlles per a rebosteria i alguna cosa més sorprenent com és un colt i munició.
L'any 1981 es va procedir a buidar la casa del seu contingut, en ser venuda
a la mort del segon fill de l'Elvira. El finat, Joan Roig, llicenciat en medicina,
pintor obcecat i visceral, era l'últim supervivent directe de la família Roig
Ferrer.
El recull que rescatem de l'oblit comprèn 183 receptes, anotades en
tres llibretes de format i gruix diferents. Avui, poden ser examinades a
l'Arxiu Municipal de Palafrugell, on han anat a parar. El paper de dues de les
llibretes és ratllat. Observo que la cal·ligrafia pertany, almenys, a dues persones, dedueixo que són l'Elvira i la Rita. Podrien haver estat tres, ja que
unes quantes receptes es veuen escrites amb traç indecís, clarament infantil. Aquest fet fa pensar que podia haver participat en l'elaboració del receptari, sota dictat, Roseta, la filla petita de l'Elvira. Les dues noies es portaven
14 anys de diferència. La cuina de què es parla, però, és la de la seva mare.
Intueixo que la tercera llibreta, la més antiga, escrita amb traç molt segur i
amb tinta negra, devia ser obra de l'Elvira.
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Vista al cap del temps la informació que dóna cada una de les receptes,
a part de ser entranyable per la forma com és expressada, emprant un castellà totalment desinhibit i sensiblement catalanitzat, resulta valuosa per
observar quines inquietuds culinàries regien la taula d'una família senyera
de la indústria palafrugellenca que enquadrem a partir de la segona meitat
del segle XIX fins als anys 30 del segle XX. Les receptes recollides en els quaderns de casa l'Elvira parlen d'una família molt viatjada i culta; una de les,
aproximadament, 15 famílies que dominaven , localment, el negoci surer. El
capitost de la qual, el marit de l'Elvira, era presentat per un encuriosit i jove
Josep Pla, un 16 d'abril, en el segon volum del seu Quadern gris:

Els carrers de la vila són deserts. Només es passeja el senyor Roig,
amunt i avall del carrer de Cavallers -sense res al cap, amb el bastó penjat al braç. En les seves inacabables hores de passejant solitari, què pensa
el senyor Roig? Compon música «in mente»? Planeja alguna venda de
suro? Imagina algun plat exquisit? Sabem que el senyor Roig és compositor. Sabem que és un comerciant aprofitat i fred, que és la primera forquilla de Palafrugell, un exce¡.[ent «gourmet¡). Però, què sabem del senyor
Roig? De la gent que no veiem mai, què en sabem?
Ara, els interrogants aparentment inconnexos de Pla podran servir per
donar sentit a les respostes que aporta el document que ens ocupa. Tot plegat ens parlarà de la importància d'unes coses que hi són, encara que no es
vegin surar excessivament. De passada, algunes de les respostes vindran a
donar suport a la tesi d'aquells que consideren que la gent més important
que hem tingut i tenim són els nostres insuperables cuiners i el bé de Déu
degourmands que no paren en l'ànsia d'harmonitzar-se la vida. En tot cas,
ens estan donant peu per recordar una gent singular i per fer història «arran
de terr3>¡ i sobre la seva taula parada; per retrocedir en el temps i perdre'ns-hi
per uns instants. Encara que no arribarem fins quan els d'aquí eren uns
homes curts d'estatura, establerts del costat de la vessant de la muntanya de
Sant Sebastià de la Guarda, i vivien molt a la brutesca, es pensa, bàsicament
de cereals i de cacera; o de quan eren un assentament romà a la costa que
ho emmascarava tot amb la pasta del garum (maceració al sol de tripes i
altres deixalles de peix amb saU, salsa que només va poder arraconar, a
còpia de temps, el pebre i més tard la nou moscada.
Les receptes que tenim a la mà, escrites els primers anys del segle XX,
ens han de servir per retrobar gustos i aromes dels nostres avantpassats,
molt o poc llunyans. De la farina de patata, de la naronja i del poncem 1, que
tan sovint emprava l'Elvira a les seves postres, per exemple, avui se n'ha
perdut pràcticament la pista.
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Recepta manuscrita. Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP),
fons Roig Ferrer.

Foto Joan Forgas. L'Elvira Ferrer, una novella mestressa de casa.
CoHecció Carme Bonal.
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La casa de la família de l'Elvira

Amadeo Roig, pintat pel seu fill Joan.
Retrat inacabat. CoHecció Canne Bonal.

al carrer de Sant Sebastià avui.
Foto Enric Bruguera.

Elvira Ferrer, al fmal de la seva vida, pintada pel seu fill Joan.
CoHecció Jordi Bonal.

«En les seves inacabables hores de passejant solitari, què pensa el senyor Roig?»
Josep Pla. Foto Angel Toldrà Viazo. AMP.
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DEL MENJAR EN EL PALAFRUGELL TAPER
Coincidint amb l'aparició dels primers tapers documentats a Palafrugell,
a mitjan segle XVIII s'inicià la intensa relació comercial entre catalans i francesos. Embarcar al port de Palamós, de Calella o de Roses i anar amb llagut
fins a la fira de Beaucaire va ser un estímul comercial important per als d'aquí. Ara, costa imaginar els mitjans que se solien emprar per realitzar les
exportacions. S'acostumava a protegir la fruita amb fulles de vinya -per això
la fiI·loxera també seria una complicació-. Segons la premsa de l'any 1882,
ben embolicada, la fruita era transportada en cistells2 Dades anotades a
l'Arxiu Municipal referides al transport assenyalen que, al llarg del segle XIX,
es van emprar dos tipus d'embarcació, el llagut palanguero i el llagut descobert. Amb el primer es transportava el blat en sacs. Les mercaderies que
viatjaven amb el segon eren, majoritàriament: vi negre, taps de suro, branques de coral, barrils d'anxoves, farina , arròs, oli, mongeta seca i cànem en
branca. 3
Mercès al treball del suro, Palafrugell havia sabut transformar la seva
recança del feudalisme tardà en una nova manera de viure, pionera de l'activitat industrial. Això, malgrat l'enorme dificultat en les comunicacions,
quan les distàncies es calculaven en hores de camí a peu i els camins de
carretes o de ferradura eren escassos i dolents. L'expansió surera segurament es va veure potenciada per aquesta mateixa dificultat, ja que fabricant
taps en el mateix lloc on es trobava la matèria primera es podia transportar
més valor en menys volum i pes. Aquesta expansió surera havia temptat
molts dels habitants de la comarca que tenien oficis relacionats, d'una
manera o altra, amb aquesta activitat. Gran nombre de traginers, carreters,
ferrers, corders o mariners feien el cop de cap per provar sort amb el nou
ofici de taper, mesurant-ne les grans possibilitats.
Lògicament el recobrament econòmic, lligat a la implantació tapera,
afavoria la immigració i el mestissatge. També servia de reclam per a la tropa
de pidolaires que anaven de porta a porta pels carrers. A mitjan segle XIX,
els pobres de solemnitat locals van arribar a estar censats en nombre de 66.
Eren majoritàriament dones que recollien les engrunes de les taules i dels
pedrissos definitivament acolorits amb tomates, patates, pebrots i mongetes vinguts d'Amèrica.
APalafrugell els canvis econòmics han propiciat, com a tot arreu, l'evolució de la gastronomia. La primera burgesia s'havia enriquit amb el comerç
coraler. Les fonts de riquesa procedien de l'agricultura, de la ramaderia, de
la pesca i, encara, de la galena de Mont-ras. Cap al segle XVIII la gent de les
cases pairals es va afeccionar als objectes sumptuaris, als vestits i als ban-
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quets on es menjava amb forquilla. El prior de Santa Anna havia concedit, a
principi del 1700, que dijous fos el dia de mercat setmanal, que es celebrava fora de la muralla. D'aleshores ençà, els afers es traduïen en animació. El
centre era a la plaça del Gra 4. A la tarda se solia organitzar un ball i allí els
músics es convertien en els grans protagonistes de la vesprada. Els que
venien de fora, acabada l'actuació, es quedaven convidats a casa d'algun veí
generós. Els músics, a taula, feien sempre un bon paper. Se solia menjar
com a mínim tres plats, un entrant i postres. Es prodigaven els greixos per
cuinar i s'aprofitava la totalitat del beneït garrí. Es cuinava allò que s'havia
~açat: els conills, les perdius, les tórtores i els coloms complien amb les
goles dels comensals. Es degollaven capons, gallines, ànecs i oques, que
eren prou assequibles. La carn de pollastre ja era una altra història. Els rostits, l'olla i la panada eren els procediments usuals. Bullien les patates, les
cols, les bledes, els pèsols de Llofriu ... Tenien bona fama els naps de
Capmany, les cebes de Vila-sacra ... També s'havien escatat els serrans ben
comprats a algun peixater del carrer de les Botines per fregir-los amb les
julivies. De vegades s'havien d'acontentar amb el reget i la boga enfarinats ...
Els cicles de la natura marcaven el ritme de la collita, de la matança i del
menjar. I a les cuines atrafegades s'experimentava, i s'arribava de vegades a
conclusions força curioses, com que una berla de suro a la cassola estovava
la vedella del rostit, o que s'embevia el regust de cremat quan , per badar, el
sofregit s' havia agafat al cul de la cassola.
En un principi França havia absorbit la totalitat de la producció surera,
perquè aquí no s'havia adoptat, encara, el nou sistema de tapament. Més
tard, la Revolució francesa va atraure nombrosos refugiats a Catalunya i la
influència de la nació veïna es faria sentir, considerablement, en els costums
de la gent, en les modes, les diversions, la cuina i en les idees polítiques
també. L'artesania surera va activar un important moviment immigratori a
les principals poblacions de l'Empordà. Apartir d'aquí, el flux i reflux d'immigrants i emigrants aniria lligat a les successives crisis del sector surer,
pràcticament ignorat pels governs de Madrid. Emigrava aquell que es buscava la vida, però també hi havia qui s'exiliava per motius polítics. Bona part
dels bracers i dels agricultors que havien emigrat a Palafrugell, Sant Feliu de
Guíxols i Calonge van tornar després a França en decaure el ritme laboral
per buscar-hi la mateixa feina que havien trobat aquí. Amb els emigrants
s'havien desplaçat la cassola, les mongetes, la cultura del tocino i la de l'ànec. Així la cassolada s'esdevenia el cassoulet ... o el cassoulet la cassolada?
Al segle XIX, amb l'activitat mercantil, aparegué el rendista de la terra
adquirida i dels capitals que deixava com a prestador. L'acumulació de
recursos financers, generats sobretot pel comerç americà, va donar una
embranzida important als negocis. La immigració, aleshores com ara, va ser
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part importantíssima en l'equilibri econòmic, social, cultural i demogràfic
del país. APalafrugell, com a la resta de l'Empordà, s'havia vist com els pagesos, seguint els corrents expansius del nord, arrabassaven la vinya i les oliveres, antic patrimoni romà, i plantaven suros en el seu lloc.
L'expansió del negoci taper i l'obertura de nous mercats, al marge de
França, van propiciar l'ampliació del passadís cap al sud de la península,
sobretot a Andalusia i a Extremadura, a Portugal i Algèria, i cap al nord, a
Alemanya, Anglaterra, etc. Les crisis de la indústria solien anar paral·leles a
les polítiques. Hi va haver, emperò, alguna excepció: la desfeta de l'exèrcit
de Napoleó III a Sedan, punt i final de la guerra francoprussiana, que no va
representar, ni de bon tros, cap contrarietat per a la indústria del suro. En
instaurar-se la pau augmentarien considerablement les exportacions de
taps. La invasió de França pels alemanys va ser la causa d'aquest increment
del consum. Es va produir perquè els alemanys, en arribar a la regió de la
Champagne, ho van celebrar apurant totes les reserves del vi escumós que
trobaven emmagatzemat a les caves de les cases xampanyeres. La moneda
sempre té dues cares.
De França va arribar el costum de fer festa els dilluns. La majoria de
tapers celebraven el Sant Dilluns amb un bon tec i no feien res més en tot
el dia. D'altres treballaven només al matí i, a la tarda, sortien a berenar a la
taverna, a la platja, al mas o a la barraca. Per les minves de gener de 1885 un
setmanari local fa la crònica d'un d'aquests esdeveniments: Ellunes de la

semana pasada fuimos invitados a una fiesta que se celebró en «La
Perica», punto muy pintoresco por lo agreste y panoramico, situado entre
la playa de Tamariu y Cala Padrosa. El menú fue abundante, suculenta
y variado, a cargo de Patxey. Hubo Tortas Cardenalícias, Champagne
Extra, Cafè Moka i cigarros de la Habana. Durante el dia se cazó y se
pescó y en una palabra nos divertimos mucho. 5
Els dies feiners, els desplaçaments dels negociants es multiplicaven
d'una població a l'altra de la comarca. Va costar molt d'esforç condicionar
les intransitables vies de comunicació. Finalment, el tramvia va ser la gran
solució anunciada pel poeta: Ya vereis Ampurdaneses como en plazo no
lejano, todas ireis en tranvia a las ferias y mercados. 6 Els comerciants anaven i venien, comprant i venent. Les fondes donaven menjar. Es consolidaven, d'aquesta manera, els hàbits integradors de la cuina de la llar. El moviment comercial estava polaritzat a Sant Feliu de Guíxols, principalment, i
després a Palamós i a Palafrugell. Un Palafrugell en plena expansió, que
comptava ja amb un nombre importantíssim de fabricants.

havia cada cop més establiments, abastecedor de cames que mata y vende
por su cuenta, 3 - tienda de licares, 4 - confitero, 5 - horno de cacer pan con
tienda, 11 - carnicero cortante, 8 - molino de acei/e, 1 - tiendas de obras de
corcho, 14 - fabricante de tapones, 41 7, amb un total de 5.689 habitants.
També hi havia una dona que es dedicava al negoci de matar gallina i vendrela per parts. El farro era l'aliment bàsic dels jornalers i la major part de les famílies pastaven el pa a casa i el portaven a coure al forn del flequer.
Es veu que només els malalts consumien llet. Es recomanava bullir-la, i
el tel, que s'enduria en refredar el bull, era un requisit. Hi havia dones joves
que aprofitaven la pujada de llet del part per dedicar-se a criar nadons. Això
sí, s'havien de preocupar de no tenir cap contrarietat que pogués fer-los
agra la llet. Imperaven la medicina purgant amb l'oli de ricí o el midó, les
lavatives amb aigua de malves i llinet, ben carregades d'oli, i les solucions
magnèsiques. Amb la màxima filosofal del si sale, vale per damunt de tot, es
combinaven uns remeis casolans i arcaics, a base d'herbes i minerals, amb
el tractament tòpic i compressiu, el sentit comú i molta aigua clara i fresca.
l no tot eren roses i flors. Segons llegim a la premsa de l'any 1884, es
donaven situacions que escandalitzaven els ciutadans notables. El setmanari recull un dels tants incompliments de les ordenances municipals. Es tracta del cas de la Bordeta, en el terme municipal de Mont-ras, on se subministrava carn d'estranquis a veïns de Palafrugell poc escrupolosos amb la
seva salut. Era carn d'animals sacrificats ¡¡'legalment que no complia ni mínimament la, de per si, minsa normativa d'higiene. 8 El tema estava a l'ordre
del dia i es tractava científicament, segons ho demostra una notícia apareguda l'any 1882: El sabio francés M. Le Bon, ha encontrado en sus estudias

sobre la putrefacción de los cuerpos muertos, «microbos», capaces de
engendrar serias erifermedades. Habla también de algunos alcaloides
tan venenosos mezclados entre las sustancias químicas que se producen,
que causan la muerte en mas pequeña cantidad que la nicotina... Detalle
que no debe echar en olvido nuestro Ayuntamiento, si no quiere hacerse
responsable de los perjuicios que puede ocasionar a estos vecinos el descuido incalificable en que tiene la cuestión del cementeri09 Dos anys
més tard el setmanari insisteíx en el tema de la carn. Diu que l'antic escorxador de la plaça del Cementiri Vell , a tocar l'església, es troba en fase ruïnosa i sense teulat. lO El nou s'havia construït a mig camí del Molí de Vent,
a la confluència de la carretera de Torroella i del carrer Nou.
El peix, també, va ser un tema de litigi. En una sessió a l'Ajuntament, la
primavera del 1908, el regidor Galceran es queixava que les venedores del

Amb la bonança de la indústria, a la segona meitat del segle XIX, es vivia
bé. L'escudella diària, més o menys grassa, no faltava a cap taula. Al poble hi

mercat, quan surten els treballadors de la fàbrica Miquel, Vincke y Meyer,
tenen la costum de pujar el peix cinq o deu cèntims, aprofitant el curt
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espai de temps que tenen els obrers per comprar-lo i esmorzar. Demanava
que es corregís aquest abús.
Martí Roger, de Palamós, va descriure, a principi del segle XX, els hàbits
nutritius dels seus contemporanis. 11 Es veu que l'esmorzar consistia en una
sopa o un simple brou bufat escumat del perol i s'enllestia alguna resta del
dia anterior acompanyada d'algun peix fregit; per dinar, s'havia generalitzat
el consum de l'escudella amb la carn d'olla, més O menys proveïda, però
sempre 'a mb pilota; el berenar consistia en una llesca de pa acompanyant
una ensaïmada o un peix, una arengada o una fruita; per sopar, un plat de
llegums o de verdures, seguit d'un de bacallà o de carn. Salta a la vista que
la incorporació de les dones a les fàbriques va incrementar considerablement els fregits, predominant els cuinats ràpids en les llars on cuinava una
ob~era. S'havia de menjar amb una esgarrapada, a cop de corn.
Cassolades, arrossos ben acompanyats, suquets, rostits, platillos i postres eren propis dels diumenges i festes anyals, tot ben regat amb vi. La
Confiteria i Pastisseria Ramon Miró del carrer de Cavallers anunciava a la
premsa la seva oferta per al proper Nadal que consistia en Mazapan de la

y :!' e/ase - Gijón Superior legítima - Sorbete Moderna - Nieve - Yema Alicante - Krokan - Avellana en tabletas; recomanant, de manera especial, l'acreditat Turron de avellana Non-plus-ultra tarraconense cuya
invención es debida al Sr. Miró de Cornudella, padre del anunciante, i els
Barquillos Superfinos.l2
El veterinari inspector de l'escorxador públic, ja definitivament traslladat prop del nou cementiri, de la banda de Morena, va certificar que durant
la segona quinzena del mes de desembre de l'any 1913 s'hi havien sacrificat
340 xais i cabrits, 15 bous i vedelles i 89 porcs.13 Els costums sobris van
anar-se tornant més generosos fins arribar a l'alba de segle XX, en què,
paral'lelament a l'esplendor de la indústria, la taula i els seus plats s'anirien
enriquint i refinant. La següent crònica periodística, amb motiu d'una festa
del Teatre a l'ermita de Sant Sebastià, ho recorda: els 50 comensals, al vol-

tant de les taules de marbre varen fer bon compte d'un arroç a l'empordanesa, seguit d'un estofat de badella amb patates, fetxes amb agridolç,
pollastres rostits, postres, vins, cafè, licors i cigarettes. l4
Ja ben entrat el segle XX, concretament el mes d'abril de l'any 1920, la
premsa torna a comentar un àpat a l'ermita de Sant Sebastià que van organitzar el dilluns de Pasqua els obrers de la fàbrica d'aglomerats Manufacturas del
Corcho, SA En el menú s'hi poden apreciar les noves tendències culinàries,
segurament vingudes de França, tendint a servir els rostits per separat, a harmonitzar i equilibrar els gustos, sense que res pugui disfressar el gust característic de la vianda. Malgrat el parèntesi de la guerra europea i les crisis socials,
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resulta molt evident l'evolució de quaranta anys de progrés: arròs a la catalana,
vedella amb pèsols, pollastre amb llagosta, postres variades, xampany, vi,
licors, cafès, tabac. Acabat el dinar es va fer ball al so d'un piano manubri.
Finalment, diu: Cantant, els obrers emprengueren el regrès a la vila. 15
Però, anem a poc a poc i sense presses com el bon cuiner, no fos que
se'ns tallés aquesta barreja cultural, per massa sobtada ... Sembla que, a la
segona meitat del segle XIX, bàsicament, regnava una tendència naturalment anarquitzant, molt atenuada, però, ja que l'ambient no era pas propici a les lluites socials, com seria el cas després del tombant de segle. La
manca de disciplina definia el tarannà del taper, però no se sabia si era causa
o efecte del seu temperament anàrquic. Les característiques de la feina i,
indirectament, la immigració d'individus a'11lats i desarrelats havien fet que
la indústria surotapera contribuís a la desorganització familiar. Les criatures
jugaven pels carrers del poble quan no eren a l'escola. A casa hi anaven
només a les hores de menjar i de dormir, tot i que el berenar, i sovint una
part del dinar, el solien fer a corre-cuita, enmig del carrer.
L'activació obrerista era quasi nul·la encara. La vida era molt barata i es
vivia, en general, en estat festiu quasi constant. Hi havia homes que demostraven tenir esperit familiar i els diumenges anaven tots els de la casa a dinar
o a sopar a fora, quasi sempre a les platges, quan feia bon temps. Alguns,
havent dinat a casa amb la respectiva família , sortien junts a berenar a l'hostalo a la taverna d'algun poble veí. La gran majoria d'obrers surotapers,
però, acostumaven a passar el dia de festa amb alguna colla d'homes, a fora,
fent uns àpats en els quals quedaven demostrades les seves excel·lents aptituds culinàries, extraordinàriament estimulades per la superba qualitat dels
productes del país. M. Arenas explicava un dinar -el podem situar pels volts
de 1870- que va aplegar la colla dels Liris a Tamariu.

Llavors la botiga dels Liris se trobava vora el mar, sota la pineda d'en
Peya, exuberante de regina i expressa la/Zaire que allí es respirava per a
curar als quí's creien tarats dels pulmons...
Els aficionats a la cassa matinejaren molt aquell dia. Encara fosquejava que ja 's trobaven a can Badó Frare matant el cuc per tenir més pit i
obligats a fer la repetida perque en Nyielis, en Gros i en Nyelo que recollien els goços tardaven tant. Però un cop tots reunits amant s'ha dit cap
a Puig Moncal i al Clot dels Rodòs que si tenim la sort de bona punteria
serém obligats a llogar un 'asa per a portar tota la cassa i encara qui sap
si l'animal necessitarà ajuda.
Els altres, els de la pesca, al sortir el lleó de l'alba, ja tenim el bot preparat, ben repicats els escalins i els rems a punt i mar endins s'ha dit que
les aigües son baixes i amb seguretat que picaran.
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I desembarcant al Pagès a ne 's Furayó, en Licos a la punta de 's Banch,
en Florencio a sa Cova, en Farrinya al Cap Cros, en Tinus als Bisbes i en
CIarà a la Musclera, i bona sort, cuidada en relliscar amb el pel de roca
que ja passarem a buscar-vos amb un cova perquè hi càpiga tot...
Desprès les agradables veus dels simpàtics cuiners anonciant que
l'arròs estaba a punt van ser rebudes amb gran content de tothom responguent «Santa paraula». J tots es van acomodar a taula de la millor
manera possible.
El menú fou excelent. Arròs amb marisc, Estofat de conills, Llagosta a
la catalana, Peix amb suc i encara 's féu una gran paellada de jolivies i
sarrans amb quatre fulles de escarola per treure'l baf J com que a n'aquells temps hi habia bastanta cassusa figureu-vos la destrossa que's
faria; un nét, segon deia en Nassus, per glòria dels cuiners.
Després vingan les postres i un bon cafè amb quatre gotetes de rom. 16
Aquesta manera de prendre's la vida estava, sens dubte, estretament
relacionada amb la fama generalitzada de desmoralitzats que tenien els
obrers surotapers aquí i a pertot arreu. Tot semblava que ho feien per curarse de la depressió. Era corn un peix que es mossega la cua: desordre crònic
en el treball i poca disciplina horària. Es contraposava el neguit que produïen la natura; un paisatge encisador; la bellesa del mar, de les roques, de
les pinedes, del camp, de les fonts, i els àpats sonats, amb la feina a preu fet,
la retribució a tant els mil i les creixents dificultats en exportar el producte
sense manufacturar.

Port d'en Calau, a Calella. Foto L. Roisin. AMP.

AI poble, el jovent feia tertúlia a la barberia, principalment. Les qüestions socials es debatien sobretot als tallers i a les tavernes. Era l'hora del
corporativisme i de l'associacionisme. Els casinos apareixien en gran nombre als pobles surers de la nostra província - a Palafrugell se'n comptaven 4i tenien una funció molt concreta. Un dels objectius era proporcionar als
seus socis la lectura de la premsa, en plena expansió. S'adquirien llibres, les
últimes novetats editorials, generalment, que formaven interessants biblioteques, on es palesava filosòficament el positivisme i políticament el federalisme. 17 Aquestes societats es denominaven gabinets de lectura. La cultura alimentària estava en expansió, ho estaven la de l'esperit i la del paladar.

Abans comparavem un sofregit de ceba amb els estels; ara comparem els
estels a un sofregit de ceba .. 18 escrivia A. M. Vicenç Piera. Aquesta frase
dóna una visió sociològicament profunda de l'evolució filosòfica i culinària
del tombant de segle XX. Aquell final de segle va representar la culminació
de l'època daurada dels tapers, el punt més àlgid de la seva trajectòria.
Daurada també per a la família de la distingida cuinera, l'Elvira Ferrer
Casadevall. La seva era la família d'uns notables comerciants del suro.

Taps i tapers. Foto Jaume Ferrer. AMP.
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L'escut de Palafrugell dibuixat a la coberta d'un llibre de comptes del Comú
de Palafrugell (1532-1533). AMP.
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RETRATS DE FAMÍLIA

L'aigua salada era un recurs higiènic en la cura del bestiar.
Foto Jaume Ferrer. AMP.

El pare de l'Elvira, Joan Ferrer Martinell, era un conegut fabricant i botiguer de Palafrugell , i reconegut gran jugador de manilles. El document d'identitat del germà d'Elvira, l'hereu Leopoldo, establia que era propietari. No
ressenyava, però, que era pin tor, ideològica ment anarcoindi vidualista,
bibliòfil, humanista i positivista erudit. El seu germà més jove, Pedro, establert l'any 1889 a Portugal, primer a Silves i més tard a Portimao, era, físicament, una còpia de Leopold: elegant, alt, corpulent i ben plantat; lluïa bigoti interessant, molt fotogènic i romàntic. Tenia bon caràcter. Es dedicava
amb gran dinamisme al comerç. Exportava suro en estreta col·laboració amb
Amadeu Roig Vergés, el marit de l'Elvira. L'últim dels germans, Lluís, s'havia
instal·lat als disset anys a Barcelona, on estava censat com a ofi cial taper i
empleat de comerç. No ha quedat cap constància a Palafrugell de la seva
activitat professional. Es devia moure en ambients un xic obscurs. Per això,
va ser l'ovella negra de la família. Pèssim administrador, fins i tot acabaria
sent engarjolat una temporada per deutes i embolics de joc, afecció que,
fatalment, devia haver heretat del seu progenitor. Amadeu, que no entenia
la tolerància que la família prodigava envers Lluís, censurava durament les
males companyies del seu cunyat.
Amadeu Roig havia estat un jove fortament impregnat pels corrents
modernistes i nacionalistes de l'últim quart del segle. Com a bon exponent
de l'alta burgesia, ell s'havia format en plena Renaixença catalana i semblava tenir algunes coses molt clares referents a temes relacionats amb la recuperació cultural del país. Potser, era una de les raons que justificaven la seva
veneració per tot el que era europeu, de més amunt dels Pirineus. Era
mLlsic, un excel·lent pianista, que es tractava de tu a tu amb Morera i
Garreta, de qui era gran admirador. Componia sardanes, que volia clàssiques, i obres molt més ambicioses, que solien resultar complicades. Només
la música l'amansava, perquè era un home de caràcter turmentat i poc conciliador, segons els seus convilatans. Era perfeccionista fins a extrems obsessius. S'expressava apassionadament i contundentment quan li feien perdre
la paciència. Era un wagnerià que tenia fama de negociant despietat. Les
seves inclinacions gastronòmiques devien influir decisivament en el recull
de receptes de la seva dona.

Una taula ben parada, la del club 3x4. Dotze industrials surers formaven una
societat lúdica i gastronòmica. La cultura alimentària estava en expansió;
ho estaven la de l'esperit i la del paladar. Foto Jaume Ferrer. AMP.

Es va casar amb Elvira l'any 1882 i van viure els primers anys de matrimoni amb els tres fills que van tenir, Rita, Joan i Rosa, en una casa llogada
del carrer Sant Sebastià. D'aquesta manera vivien, segurament per conveniència de tothom, molt a prop de la casa pairal que l'avi Casadevall havia
fet construir pel famós constructor Josep Ferrer, en Bonic, al capdamunt del
carrer de Sant Sebastià. La casa pairal s'aixecava en un terreny de nova urba-
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nització, propietat de la família Prats. La família Ferrer Casadevallla va estrenar l'any 1866. S'hi havia traslladat quan Leopoldo, Elvira i Pedro eren petits
i Lluís, el més jove, encara no havia nascut. Aquest fet devia ser un dels
records més consistents de la infantesa de l'Elvira.
Després de 7 anys d'haver-se celebrat el matrimoni entre Amadeu i
Elvira, l'àvia Esperança va morir; era l'any 1889. l Rita, la mare de l'Elvira, va
finar el 1899. Obligada per aquestes circumstàncies, la seva família es va tornar a reunir a la casa pairal i van inaugurar una dilatada tanda de millores de
consideració a la finca. Les reformes traslluïen la inquietud vital d'Amadeu i
enaltien la paciència de l'Elvira. Van voler donar al menjador un aire romàntic que concordés amb els ideals estètics del músic. El pintor Lluís Puntís 19
va ser l'encarregat de realitzar unes pintures al temple a tres de les quatre
parets de l'habitació, amb la intenció d'integrar-les a la refinadíssima pintura mural de la resta de parets i sostres de la casa. Inicialment, sota la influència isabelina, tota la casa havia estat finament decorada a base de sanefes,
garlandes de flors, borles, cortinatges i papallones en trompe-l'oeil. Tot s'anava desgranant, passant d'una habitació a l'altra. Imagino que les pintures
de Puntís interpretaven el sentiment musical d'Amadeu. Representaven
escenes idíl·liques, romàntiques i bucòliques de colors vius i sensuals. S'hi
perfilaven personatges amorosos sobre la verdor de l'herba dels prats. El
llac era blavíssim. La cresta de la muntanya sortia blanca de neu, al fons.
S'apilaven sobre la taula del despatx les factures dels industrials i proveïdors que se succeïen a la casa. N'hi havia dels constructors Agustí Valls i
de Joaquim Sicars; dels paletes Carré i Ferrer, de Félix Mundet, de Narcís
Bassach, més tard de Miquel Brías Torrent; del pintor Lluís Puntís; del jardiner Jaume Arxer de Sant Feliu, que detallava la seva minuta: quatre hacer
negundo, quatre baladres, quatre mimoses i dos evónibus;de la ferreteria
de Ginés Badruna, de la de Francesc Girbau i Pascual, etc.

dicho sítia y en dirección al mar un manantial de excelente agua;
habiendo arreglada una fuente que según se nos dice, la apellidan ya
la Font de Sant Gem 20 La casa estava voltada de pineda i de suros.
Actualment no en queda res; uns apartaments la van esborrar fa més de quaranta anys.
El transport de materials per a la construcció es feia per mar de
Barcelona a Palafrugell. Hi havia el vapor Mercedes i el llagut Anila. Les
embarcacions amarraven a Llafranc, del costat de Venècia, i a Calella al port
d'en Calau, antigament conegut com el port de la Calç.
També solien passar llargues temporades a Barcelona, en una casa que
posseïen al carrer Salmeron. Més tard, acabada la primera gran guerra europea, Elvira portaria a terme un seu somni: la construcció de la Casita Elvira
a Llafranc, tota al seu gust, o sigui, prescindint de filigranes decoratives. Les
quatre ratlles que va dirigir al seu germà Leopold des de Barcelona, el mes
cie gener de 1918, són significatives: li demana d'enviar-li el plànol cie la casa
que ha d'estar conclosa el proper juliol, per mitjà del paleta, NarCÍs Bassach,
perquè vol veure-ho abans de que vingui en Roig. Li ho demana després
d'anunciar-li que li envia sardines; que l'amic Fraginals -Cristòfol Fraginals,
l'autor de l'opuscle Excursió a Palafrugell, Palamós y Sant Feliu de
Guixols (1898)- espera que vingui a veure'l; i després de referir-se a la inestabilitat política, l'informa del fet que a Barcelona estan cues de 3 i 4 hores
per poder comprar carbó. Elvira va aconseguir realitzar el seu projecte de
casa. S'hi acabaria instaJ·lant definitivament, tota soja, i hi moriria d'arteriosclerosi vint anys més tard, un dia de juny, en plena Guerra Civil.

Estiuejaven a Can Cosme, la casa que posseïa la mare de l'Elvira al
núm.1 del carrer Calau de Calella. En el trasllat de cada temporada, que
feien amb tartana, venia sempre inclòs el piano que embalava i desembalava el fuster, Narcís Girbau. Més tard ho feien en una casa d'estil neoclàssic,
idíl·lica, que es va fer construir, Amadeu, el 1905, prop de la Torre i de la
font de Sant Gem. El setmanari La Crónica s'hi referia: Llafranch y Calella,

las dos hermosas playas vecinas, estaran en breve unidas, pues, sigue edificandose por ambas partes en el llana de la Torre. Por la parte de
Llafranch y en dirección poniente se han tomada a censo varios solares,
en los que sus nuevos poseedores, entre los que.figuran los sres. D. Amadeo
Roig, D. Eusebio Fina Girbau, Sra. Vda. De Vergés, D. Antonio Jordi y
otros, se proponen edificar bonitas torres. El Sr Fina ha descubierto en
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L'ARBRE GENEALÒGIC
L'àlbum de fotografies de la família, trobat a les golfes de la casa del
Camp d'en Prats, com les llibretes de receptes, és ple de retrats. A part d'algun ferroquit indesxifrable, tots porten el segell del fotògraf que els va fer.
Quasi tots són del segle XIX. La seva localització a l'Havana, Londres,
Stratford, München, Kempten, Mainz, Gènova, Silves, Lisboa, Portimao,
Gènova, Mèrida, Sevilla, Barcelona, Girona, Figueres, Sant Feliu i Palafrugell ,
palesa que es tractava d'una família molt dilatada, viatjada i dispersa.
La branca Casadevall procedia de Pera tallada. El sogre de l'àvia
Esperança, en Pere Casadevall i TOlTas, era fill d'un rajoler de PerataUada i
s'havia instal·lat de ferrer a Palafrugell , casat en segones núpcies amb la
vídua d' un taper, Mateu Pareras, cap al 1827. La branca Ferrer tenia les arrels
en la pagesia. El primer taper va ser Joan Ferrer Albertí, avi patern de
l'Elvira, que estava casat amb Margarida Martinell Riera, descendent d'una
de les famílies taperes més antigues de Palafrugell.

L'àvia materna de l'Elvira, Esperança Anglada Llinàs, era fi lla de Sant
Feliu i era, potser, una d'aquelles noies de més de tretze anys i de menys de
vint que anaven a servir a la casa d'una família aposentada en el nucli urbà,
per ensinistrar-se en les tasques domèstiques, esperant que se'ls presentés
l'oportunitat d'un bon matrimoni com el que, a ella, li va proposar, a
Palafrugell, el jove taper Francisco, l'hereu Casadevall. Qui sap?
Amb el temps, l'avi Francisco s'havia convertit en un conegut prestador.
Ala seva mort, l'any 1872, la benefi ciària del seu testament va ser la mare de
l'Elvira. D'aquesta manera, amb la deguda autorització del seu marit, el
taper Joan Ferrer Martinell , Rita Casadevall Anglada es va convertir en propietària i prestadora. Una circumstància singular per a l'època, i més encara
pel fet de ser dona. També ho era, el fet que sabia llegir i escriure. Amés del
negoci creditici, va heretar dues cases del seu pare; una vinya de tres vessanes, ubicada en el territori de Sals, que vorejava el camí públic per anar a
Tamariu , i una peça de terra cultivable de prop de dues vessanes en el territori de SumeU, que tocava d'una banda a la carretera que conduïa a la platja de Llafranc i de l'altra al cementiri 21
La Rita concedia préstecs als seus clients que necessitaven capital per
crear o ampliar els seus negocis, generalment relacionats amb el món del
suro. El sistema creditici més usual en aquests casos era el de compte i meitat (eI fifty:fifty actual). Rita, sempre notarialment autoritzada per Joan, el
seu marit, feia els préstecs a qui podia respondre'n, generalment hipotecant
la casa o algun terreny, i quan no era el cas, trobant un fiador. De vegades,
concedia els préstecs directament a dones, que sempre havien de comptar
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amb la llicència especial dels marits. La majoria necessitaven els diners per
fer reformes a casa seva. Sovint es devia tractar de la construcció d'aquelles
cuinetes que s' ubicaven a un costat de l'eixida, per suplir la cuina de la llar.
Les condicions, estipulades pel notari, preveien que el crèdit es fes en
monedes d'or, i que fos retornat en el termini convingut en monedes d'or
o plata, excloent totalment el paper. La casa d'estiueig del carrer Calau a
Calella, que heretaria Elvira, havia estat Ja penyora d' una hipoteca mal resolta per la família de Cosme Rovira amb els Casadevall. Quan encara era una
barraca, a principi del vuit-cents, el tal Rovira l'havia adquirida contra pagament de dos ous al seu propietari, Pere Prats de la Carrera, i més tard l'havia hipotecada per fer obres a Palafrugell.
Joan Ferrer, el pare de l'Elvira, seguint el ritme del creixement industrial, va ampliar la fàbrica de taps al cap de dos anys de la mort del seu sogre,
comprant un solar que formava part del camp anomenat Quinta o Clos de
Baix, al costat de la casa pairal situada a la prolongació del carrer Sant
Sebastià. La nova fàbrica estava situada més enllà de la Carrera, entre la finca
de la família Prats, propietària dels terrenys, i la pedrera d'en Barnoy a la
Tarongeta. Era que els negocis singlaven amb bon vent.
La petita Elvira i els seus germans havien viscut dins del matriarcat familiar encarnat per l'àvia Esperança i la mare Rita. En Joan Ferrer -Nan- no se
solia complicar gaire la vida. En veure l'escàs interès del seu fill primogènit
pel negoci taper, va optar per crear una societat amb el jove Marcial L10sent
i Pascual amb l'objectiu d'ampliar el negoci de compra i venda de taps.
D'aquesta manera, l'hereu Leopold, germà gran de l'Elvira, es va veure
moralment deslligat dels quefers industrials del seu progenitor, i es va
poder dedicar a la seva vocació, la pintura.

Acabats els estudis superiors a Girona, (i a Barcelona, potser) , Leopold
va marxar a Madrid , el 1878, quan tenia 21 anys. Es va matricular a l'Escola
Especial de Belles Arts de San Fernando, que depenia de la Real Academia i
tenia la seu al Palau de Goyeneche del carrer AJcalà 22 El gran Federico de
Madrazo figurava entre els seus professors. En finalitzar el curs, de tornada
a Palafrugell -enyorava la manduca de casa seva?, devia venir saturat d'olla
podrida i de callos?- Leopold va exercir l'ofici de pintor i es va especialitzar
en la tradicional pintura de retrats. Pel seu cavallet hi van desfilar les cares i
la vestimenta de quasi tots els burgesos palafrugell enes i les seves dones. Al
marge de convencionalismes, aconseguia, d'altra banda, plasmar el paisatge
en llenços de petit format, en què quedava demostrat el seu domini dels
pinzells i la intensitat impressionista de la seva mirada.
Mentrestant, l'Elvira s'havia enamorat d' un jove de vint anys. L'Amadeu
Roig era fiU de bona família i estava vinculat amb el suro. Pianista remarca-
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ble, el promès devia encarar seriosament la seva carrera musical. Després de
la celebració del matrimoni amb Elvira Ferrer, va seguir estudiant composició amb el professor Sànchez Gavenyac del Liceu de Barcelona. Ell tenia la
mateixa edat que el seu cunyat Pedro, amb qui estaria molt vinculat per
qüestions de negocis.
El pare del jove Amadeu -Amadeu es va fer canviar el nom l'any 1929,
perquè el de bateig, Amador, no li agradava prou- formava societat surera
amb el seu oncle Tauler i un cosí. Era la firma Tauler Roig, amb representants a la Bisbal, a Barcelona, a Londres i a Reims. El senyor Roig havia exercit d'alcalde de Palafrugell en temps de la Dictadura24 , els anys 1874 i 1876.
Era un home de negocis múltiples, descendent, per tercera generació,
d'una saga de mariners; un bon representant d'una naixent aristocràcia local
que anava més enllà del triomf de la fabriqueta i de l'obrador, mentalitat,
aquesta, radicalment conservadora, que sovintejava entre la majoria de
tapers. Sobretot, era conseqüència del sistema de préstecs rudimentari
vigent i de la política proteccionista de via estreta que es practicava des de
les altes esferes, a Madrid.
El darrer terç del vuit-cents va ser un període de gran enriquiment,
essencialment perquè la revolució del 68 havia marcat el canvi psicològic
dels capitalistes inversors. El sogre de l'Elvira, Martí Roig, era un negociant
ambiciós que usava l'enginy per inventar noves formes de fer diners.
Gràcies a l'expansió de la xarxa ferroviària peninsular, s'havia disparat la
venda de tota mena de productes industrials, catalans o procedents de l'estranger: els teixits pels americans, els vins, els taps, les fruites seques, els
salats, la farina, el paper... La tornada de capitals que havien de fugir de les
colònies en revolta ajudava a la dinamització comercial. Resulta força revelador que la mort sorprengués el pare d'Amadeu mentre es trobava en viatge de negocis a València, l'any 1889. Aquell era l'any en què va morir, també,
l'àvia de l'Elvira, Esperança Anglada L1inàs.

En aquest moment, amb les estrenades circumstàncies del tombant de
segle es va produir la nova estratègia expansionista dels Roig Ferrer, la del
triangle Silves i Portimao (Pedro) - Palafrugell (Amadeu) - Londres Goan,
germà d'Amadeu). A Portugal, Pedro vivia intensament la problemàtica
tapera i mantenia un contacte molt estret amb la família. En una carta de
gener de 1905 exposava:

[-ray el inconveniente que siendo Silves una población exclusivamente[abril en tapones, no ven los trabajadores con buenos ojos que se exporte el corcho bueno. A ser otro que hiciera este negocio de exportar corcho
bueno, estoy cierto que los trabajadores le crearian di/kultades, y tal vez
quisiera embarcar y no se lo permitirian. Así para calmar un poco a estos
salvajes (sic), me parece no sera de mas[abricar un poquito, mismo que
los tapones, recompensan siempre el valor del corcho ... Ahí tíenes expuesto el porqué de[abricar. Cómo que por el momento no iengo maquinas y
estoy toda via en la casa, no me ha sido posible fabricarlos y he entregado
este pedido a Barris, quien los estan cortando actualmente. No se Pierde
nada en la fabricación de dichos Rubinets y es de presumir que Rodol[o
gane a lo menos un marco por cada mil, según las circunstancias, haremos lo mejor posible. Tal vez otro año iré ponerfabrica en otra población
cerca de Portimao y las cosas cambiaran, cuando estaremos juntos
hablaremos sobre el particular y haremos lo que juzguemos mas con veniente. Por el momento podemos embarcar corcho y jàbricar también un
poquito.
Acaban de nombrarme Director de la C. De Pescarios LouletinoSilvense que tiene dos almadrabas de pesca de atún y sardina, como es
cuestión de poco trabajo, para comp/acer a mis amigos Mascareu/as y
Vizconde del Cabo Sta. Maria, quienes son accionistas, he aceptado y por
este motivo tengo vendido a mi mismo el corcho flaca para pesca y otra
clase un poco mejor23

Elvira i Amadeu s'havien casat el 1883. Al cap d'un any de matrimoni, va
néixer Rita, la filla primogènita. Era un dia de gener de 1884. Va ser fi lla
única fins que va complir onze anys, moment en què Joan, el segon fi ll , vindria al món. Rosita, la més petita dels germans, va néixer l'any 1898. El 1899,
la mort de l'àvia Rita va comportar alteracions importantíssimes en la vida
familiar. Una d'elles va ser el canvi de residència d'Elvira i dels seus a la casa
pairal. Una altra, que Amadeu agafà les regnes del negoci surer de la família,
perquè Pedro estava instal·lat definitivament a Portugal des de l'any 1889;
Lluís era a Barcelona, i Leopold, que tenia propietats i vivia dels interessos
que li proporcionaven unes quantes inversions de capital, es dedicava,
excl usivament i en cos i ànima, a les seves passions: la bibliofília i la pintura.

APalafrugell, la nova estratègia comercial dels Roig Ferrer va comportar
la integració d'un element nou en l'àmbit familiar. Va ser un jove de nacionalitat alemanya, instal·lat a Begur, atret per la dinàmica d'altíssim voltatge
del negoci surer català. Era un de tants joves estrangers que havien decidit
establir-se a l'Empordà en aquell tombant de segle, fascinats per l'oportunitat de l'enriquiment taper i pel cosmopolitisme dels negociants locals. El
seu nom era Albert Stengler Reuter, i havia nascut a Augsbou rg. Immediatament, Amadeu li va confiar la correspondència estrangera del seu despatx,
amb la finalitat d'obrir nous mercats cap a Alemanya, Àustria, Hongria,
Holanda ...
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Tant i tant es va adaptar a la casa el jove Alberto, i tan bé es trobava en

n

l'ambient en què es movien Amadeu i la seva família que s'hi va acabar integrant totalment, casant-se amb la pubilla de la casa. El matrimoni es va celebrar al convent de les Hermanas Carmelitas. La Rita tenia 20 anys. El comentari aparegut a la premsa és el següent: Ellunes próximo pasado verificose

da de la banca palafrugellenca, dient que Miquel era un santo Pillo tot
demanant detalls de l'assumpte, perquè Amadeu i ell mateix estaven implicats en la llista d'afectats. Escrivia, com sempre, amb el delit que el caracteritzava: La cosa marchaba a las mil maravillas, pel'o no dudo que con un

en la capilla del colegio de las Hermanas Carmelitas la boda de la bella
señorita rf Rita Roig Ferrer, con nuestro amigo D. Alberto Stengler.
Deseamos a los recién casados toda clase de felicidades 24 Els testimonis
de l'enllaç van ser dues personalitats del món de les finances locals,
D. Tomas d'A. Miquel, banquer, i D. Juan Prats, advocat i propietari.

poco de trabajo de nuestra parte ganaremos las 17.000 ptas. y nos sobrara todavía algun beneficio para poder tomar una taza de Champagne en
Llafranch en compañía de toda la familia. Digas a padre y Leopoldo que
no hay motivo para desanimar y les doy la enhorabuena por no tener
nada en casa de S. Tomas de Aquino.

Uns quants dies abans, ja s'havia anticipat la notícia, manifestament, per
tranquiHitat i decòrum de l'ordre establert, Ayer a las 10 de la mañana, en

El champagne estava a l'ordre del dia en totes les celebracions, i així es
publicava aquesta recepta: t's bastantfàcil y poc costós tran~formar un vi

la Jglesia del Colegio de las Hermanas Carmelitas de esta villa, hizo
solemne abjuración de los errores de la secta protestante a que pertenecia, el simpatico joven D Alberto Stengler de Alemania, en manos del Rdo.
P. Augusto Hupfeld, jesuita aleman residente en Barcelona, y delegado
para este acto por el Sr. Obispo de esta Diócesis; y hoy, a las 7y media de
la mañana se ha celebrado una solemne misa de comunión en la cual
dicho Padre le ha dirigido una fervorosa platica, demostrandole el gran
beneficio que le ha hecho Diós al recibirle en el seno de la iglesia católica. Enseguida, el joven Alberto ha leido la profesión de fé, recibiendo la
sagrada Comunión con gran fervor. Muy tiernos fueron dichos actos y
conmovieron profundamente al numeroso auditorio que ha asistido a los
mismos, especialmente a la misa de hoy.25

blanc en vi espumós semblant al vi xampany; vol no més una mica de
cuidada, però és bó no aplicar el método sina am vins de bona qualitat.
Se prepara, al bany-maria, una xarop compost per parts iguals en pès de
bon sucre candi blanc i vi també blanc ben clar, en cada ampolla de vi
blanc s'hi tira un tres per cent del xarop, se tapa bé, y's posa l'ampolla cap
avall. Un mes o un mes i mig després, se torna a prendre l'ampolla sense
sacsejar-la ni remenar-la; se la ajeu lleugerament am la ma esquerra,
sempre boca avall; am la dreta se la destapa am cuidada y's deixa escapar el dipòsit que s'hi haforlnat. Per aquesta operació és necessari un cop
de mà hàbil; y se torna a tapà bé, se lliga y's torna l'ampolla a son lloc
cap per avall. La fermentació lenta y desenrotlla alcohol y gas acil carbónic y algunes setmanes de!.prés se té un vi simil xampany quina calitat
dependrà de la del vi empleat. La època més a propòsit per a aquesta operació és el mes d'Abril. No 's deuen empleiar-ho més que ampollesfortes,
amb preferencia les de xampany. 26

Al mes de febrer de 1905, a Palafrugell, va esclatar la notícia de la fallida de la banca de Tomàs d'A. Miquel, padrí de boda de Rita i Alberto. Pedro
comentava la desgràcia en una carta: Siento de veras lo sucedido a Enrique
Bruguera. La friolera de 40. 000 ptas. es para trastornar la vida de cual-

quier mortal. Dios quiera que nunca nos encontremos en apuros parecidos.
También recibí carta de Leopoldo que a su tiempo, le diras que le contestaré y que la nove/a «A ilustre casa de Ramirez» es la mejor y que se la
enviaré cualquier dia.
Como durante el dia tengo que trabajar en escoger el corcho, solo por
la noche me es dada escribir y como estamos haciendo inventario, con mi
amigo José Barris he trabajado hasta media noche y al salir del escritorio
he venido a casa a escribir la presente. Són las dos de la mañana y hago
punto final.
Els comentaris personals i familiars confluïen amb els econòmics. En
una carta del mes de maig, Pedro tornava a referir-se a la notícia de la falli-

32

Setmanalment, Pedro des de Portugal, informava el seu cunyat del quefer diari. Per correu li donava les directrius a seguir. D'altra banda, Joan
Roig, el germà més gran d'Amadeu, residia amb la seva família a Londres, on
representava la Casa Matas i Cia. de Palamós. I el germà més jove, Emili, era
fabricant de suro a Palamós. Tots participaven, ocasionalment, ue la nova
aliança. Una carta, escrita l'any 1906 des de Londres per Joan Roig al seu
germà, recorda que no va poder venir a Palafrugell per problemes que ja
coneixia Amadeu (?). Li demanava de proposar negocis a Pedro Ferrer de
Portugal per a ell. Deia que Matlleria li havia escrit una carta molt arrogant.
Aquesta activitat comercial generava un important volu m de correspondència i va ser el detonant, potser, per al motiu que distingia popularment el
nom de l'autora del recull de receptes que han despertat el nostre interès,
l'Elvira "Correu». És una hipòtesi.
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Rita Casadevall Anglada. Foto

Joan Ferrer Martinell, l'avi Nan,
pintat per Leopoldo Ferrer.
CoHecció Canne Bonal.

L. Casanovas. CoHecció Canne Bonal.

Pintures murals del menjador de la
casa pairal, obra de Lluís Puntís.
Foto Enric Bruguera.

Pedro era físicament una còpia del
seu germà Leopoldo. Foto Geminiano
Azevedo. CoHecció Canne Bonal.

Pintures murals del menjador de la casa pairal, obra de Lluís Puntís.
Foto Enric Bruguera.

Rita Roig i el seu marit, Alberto Stengler, retratats a Munic. Foto B. Dittmar.
CoHecció Canne Bonal.
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PEDRO FERRER -

F'ortimao

(Portugal)

Espa:ñ.a

c5r. fò. cJlma6e" a"ig
,

./

palafrugell
(proVincia de Gerol1a)

/
Sobre imprès per Palé i Cia. Setmanahnent Pedro, des de Portugal, informava
el seu cunyat, per correu, del quefer diari. AMP, fons Roig Ferrer.

Joan i Rosa Roig. Foto L. Casanovas. CoHecció Carme Bonal.

Can Cosme, a Calella, i l'escala que baixa a la Platgeta, a la dreta de la imatge.
Foto Jaume Ferrer. AMP.
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dos para mama, juan, Rosita, avi y tio. També li demanava de vendre tots

JUGADES DE LA VIDA
Instal·lats a Begur, Rita Roig i A1berto Stengler comptaven amb l'amistat
i la protecció de Bonaventura Sabater, l'íntim amic de joventut d'Amadeu, el
seu pare. Sabater havia estat elegit diputat al Parlament per Girona. Escrivia
quartilles al setmanari Baix Empordà i era el totpoderós marit de Matilde, la
pubilla de la tapera Casa Forgas de Begur. No obstant això, la residència
begurenca devia quedar massa aïllada per al gust dels Stengler Roig. Per
aquesta raó, després del naixement de la seva petita Matilde, assistida amb
fòrceps pel Or. Mas, van decidir traslladar-se a Sant Feliu de Guíxols.
Una carta datada al juliol de 1905 que va enviar Pedro al seu cunyat
comentava el fet: Veo que Rita y Alberto se hallan en S. Feliu. Vamos, que

siempre es preferible a Begur. .. Ahora mas que nunca pienso quien me
diera estar en Llafranch gozando de las brisas levantinas. Enfin poco
tiempo falta y tendremos mucho que conversar.
També li feia un encàrrec: Ahora lo que deseaba es que Elvira me
mandara hacer, dos camisas para dormir, iguales a unas que tenia
Alberto, si bien no deseo que sean tan largas, pues que me podrian perjudicar - els ulls de poll- lo que si deseo que tengan igual bordado o cenefa, esta es que se vea de lejos y que alegre la vista.
Ala carta parla d'un negoci que nos debe dar 50% En suma que si estas

compras nos cuestan 15,000 plas., tenemos la obligación de ganar con
estas partidas unas 7.500 ptas. Que venga Diós y lo vea' Es preocupava per
tots i repartia el joc: mañana escribiré a Alberto respecto a visitas y corcho
virgen. Cuando lengas el dinero de Elvira y mio de Angel Girbat...
La distància degué fer que Elvira decidís transcriure per a la seva filla les
receptes preferides o més originals de les seves llibretes - les que ella devia
considerar més interessants-oPer a més inri, al cap de dos anys de vida
matrimonial, contràriament a tots els pronòstics, i malgrat els sublims plats
de cols amb adobats de tota mena que cuinava per a ell la seva sogra, el jove
A1berto es va mig desencisar de l'Empordà. Els negocis no li anaven com ell
esperava o potser trobava que, a Catalunya, havia de renunciar a massa
aspectes de la seva idiosincràsia. Tot d'una els seus plantejaments van canviar radicalment.
La qüestió és que, l'any 1906, A1berto va decidir tornar a Alemanya.

Projectava seguir en el negoci surer amb els seus amics Peya i Bofill. Volia
involucrar-hi Amadeu i li escrivia des de Munic. En Munich hay cada dia 20
o 25 conciertos, ademas de los teatros y en todas partes se ven artistas,

estudiantes, etc. De todos los sexos, naciones y lamaños. Saludos y recuer-
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els mobles seus de Palafrugell , així com també el piano. Finalment va decidir buscar feina en una fàbrica de porcellana de Kolmar. I, com que no tenia
prou temps per venir a buscar la Rita i la Tilde, va escriure al seu sogre:

Hemos pensado que lal vez tú podrias acompaiiarlas? Cree mi madre que
el mes de enero no seria conveniente para Rita y la pequeiza Tilde y propon e que vengan a fines de enero o medio febrero Kolmar no tiene pensión y la casaFanca resultaria muy caro, debemos desde el momento que
vengan Rita y Tilde pensar en lener muebles y saber aleman. Por eslo último mi madre propone que Rita pase unas 4 semanas aquí, antes de venir
a Kolmar' Felices Fieslas de parte mia y de mis padres y hennanos.
A Rita li va costar molt adaptar-se a la vida alemanya. Debilitada encara
pel part traumàtic ocorregut a Begur, ella i la petita Matilde van em igrar al
país d'A1berto a principi de 1907. El seu pare Amadeu i l'oncle Leopold no
van tardar gens a adquirir un bitllet qui lomètric ferroviari conjunt. 27
Segurament per verificar in situ les magnificències que els descrivia Alberto
a les seves cartes. La correspondència va anar en augment, aquesta vegada
cap a Kolmar, i a Munic, i més endavant a Miesbach, quan A1berto va trobarhi la feina que li convenia, i es va convertir en el director de Neumühle, la
fàbrica de paper de Miesbach. A partir d'aquest moment la vida familiar passaria pel pont entre Palafrugell i Miesbach.
Joan, el germà de Rita, va residir amb ells el curs 1908-09 per aprendre
l'alemany, abans de matricular-se a l'institut de batxillerat de Girona. Tenia
tretze anys. Allà degueren sorgir les tibantors que expressen algunes cartes.
Passa a les millors famílies. Eren circumstàncies, malentesos deguts al caràcter difícil d'Amadeu i a la mentalitat germànica de la família política, de vegades tan oposada a l'empordanesa. Una cunyada de Rita va escriure escandalitzada a Elvira referint-se al viatge que Amadeu va fer a Munic quan hi va
anar per recollir el seu fill. Com que no els havia trobat a casa, havia decidit
marxar sense veure'ls. A la carta, li diu que Rita, per aquesta raó, no l'ha
pogut seguir a Espanya, tal com li ho havien recomanat els metges. Diu que
Rita està dèbil, fa la feina sola, sense ajuda, perquè és el seu desig, para sus

nervios necesita el trabajo y estanne alla sin hacer nada, lampoco quiero. La mama ira mañana a Miesbach para hacerle un poco de compmïía
-Rita es trobava convalescent d'una caiguda- oSe encuentra muy sola
afegia la seva cunyada a la carta.
Es creuen les cartes i s'acumulen a la casa pairal. En una procedent de
Portugal, de setembre de 1908, Pedro comunica: El tiempo corre seco y por

consiguienle me veo obligado a pesar y los propietarios despues desean
que se les pague; pero como el cambio es(avorable, bueno sera que aprovechemos. La cosa marcha si bien que aquí, como ya le anuncié, los corchos han subido.
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Un dia de 1909 es va difondre la notícia que l'avi Nan havia mort. En una
carta posterior dirigida a Amadeu, d'octubre de 1910, Pedro diu: mucho
estimaré que te sientas mas aliviado de tus quejas. La seva frase confirma
el drama que s'acabava de produir i que havia literalment destrossat aquesta família palafrugellenca: la fulminant malaltia que havia segat, als 10 anys,
la vida de la petita Rosita, la nina dels ulls d'Amadeu. La petita de la casa
havia mort a primers d'agost en un hospital de Miesbach. La hi havien traslladada amb urgència, pocs díes abans del fatal desenllaç, en un últim intent
de frenar la malaltia. Pedro prosseguia a la seva carta, calibrant la consternació del seu cunyat: Lo que tienes debe ser reumatico y caso las conien-

tes eléctricas no te curen, el remedio mas eficaz son los baños sulfúricos.
Afinal de juliol d'aquell any Amadeu i Elvira havien rebut una postal del
seu gendre, Alberto. Era una vista de la Papierfabrik am Baum bei Miesbach,
i els deia: Rosita se encuentra algo mejory ella y Tilde han venido acompañadas en coche a casa del director que tiene una chica de 10 años.

Mañana haran una excursión en automobil a Schliesser con ella. Si
Rosita se pone mejor puede fener mucha ocasión de hablar aleman. Hoy
finalmente hace buen tiempo y calor Rita sigue teniendo mejor apetito,
pero falta mucho para estar bien. ¡Paciència! Tot just en rebre la postal
van haver de marxar precipitadament, per poder abraçar la seva petita per
última vegada i tramitar la repatriació del seu cos, perquè fos enterrat a
Palafrugell.
Al desembre Pedro escriu que envia sardines, vi d'Oporto i figues a la
Rita. Demana a Amadeu que li enviï resina de Guayea per poder preparar
elixir dentifrici, i gra de pimientos. (?) Al'abril de 1911 Pedro s'estranya Veo

que Rita se queda en Alemania. No seria mejor irse a Barcelona? Toda vez
que no le prueba mucho el clima de allí. A la següent insisteix: estimaré
que Rita y todos sigais en perfecta salud. He mandado cajas con sardinas
e higos. El domingo saldré de aquí y el lunes 23 a las 5 de la tarde de
Lisboa. El miércoles por la noche debo llegar a Barcelona y el jueves a
Palafrugell.

embellida¡ per darrera, una boscúria de pinars de verd obscurí y al
devant una alfombra blava, bellugadiça, inconstant, com les afeccions de
la amistat: és el Mediterrani, aquests últims diesfwiós com si Neptú 'I punxés contínuament am son estrident.
A la caseta blanca hi viu algú. vès qui ho diria. És talla quietut que
hi regna, que sembla talment abandonada!
Si del cel, tal com ens el representa la nostra fantasia, ne traguessem
les volades de angelets y no hi deixessim més que cares serioses, fins el cel
se 'ns arribaria afigurar trist. Si això 'ns passa amb el cel, què té de estrany
que succeixi amb la casela blanca?
En aquella caseta no hi ha com antany, aquell angelet alegroi que tot
ho removia batent ses pwpurines ales. Dels balustres no surt aquell cap
infantívol, aixerit i rialler, escampador d'alegria¡ anyoren sa germana,
la Roseta' Ja ningú 'ls procura, amb amorós dalè, les solicituts qu'ella els
prodigava¡ ja ningú 's cuida de rentar-les lesfulles embrutades per la pols.
1també volen morir, les/loretes del jardí, alveurer's abandonades.
Per això, la caseta blanca de dalt del turó, envoltada d'arbres de
fulles verdes, sembla buida tot essent habitada... És que l'angelet, en son
vol, se n'endugué tota l'alegria de la caseta
En realitat, Sabater entenia que el seu amic no es podria consolar mai
de la gran pèrdua i que mai més res tornaria a ser igual al voltant seu. Tot
l'abocava a la tragèdia. Les notícies del Baix Empordà de 23 de març 1913
fan referència a la mort de Roseta: la funció religiosa del Divendres Sant

que cada any costeja la piadosa senyora Da Rosa Barris, ha revestit
enguany extraordinària solemnitat. El sermó anà a càrrec del nostre distingit amich Mn Vicens Piera ... El chor va cantar l'oratori, Adoració, de
n'Amadeu Roig, dirigilper Mossen Vicens Piera 28 L'oratori era l'obra que
Amadeu va compondre en memòria de la seva tan plorada filla.

Al cap de dos anys de la mort de la Roseta, en una de les seves
«Quartilles» , recordant 1'11 de setembre de 1910 al setmanari Baix
Empordà, l'íntim d'Amadeu, Bonaventura Sabater, evoca el drama familiar
del seu amic. Delatant ja la creixent misantropia d'Amadeu, tancat a la casa
del costat de la Torre, la titula «Al nostre Bon Amic N'Amadeo Roig»

l la vida segueix incanviable. El drama porta Amadeu cap a una frenètica activitat musical. Dirigeix la coral. Acompanya les funcions de la parròquia tocant música sacra a l'harmònium. Només la guerra europea aconseguirà estroncar l'energia creadora dels que troben bàlsam en l'activitat artística. Com que Joan es matricula a la facultat de Medicina, els seus pares
s' instal'len amb ell a Barcelona. Amadeu es distreu a l'Ateneu, al Liceu, al
Palau de la Música. Elvira potser fins i tot va perdre les ganes de cuinar.

A dalt d'un turó hi ha una caseta blanca envoltada de verdor. És un
bell mirador la caseta blanca! Mirant del costat de Llafranc, un bellugeig
de gent sota'ltoldo de branques de pins secs¡ mirant del costat de garbí,
Calella li mostra la cresta de sa antiga torre, ara renovada, però no

Passat un altre any, en una carta del maig de 1914, Pedro diu que
Leopoldo ha començat a pintar el retrat de Sòares. Aparentment, per fer-ho
s' hauria desplaçat a Portugal. És cert que Leopold pintava molts dels retrats
per encàrrec, a partir d'una fotografia. També el 1914, Pedro escriu a
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Amadeu: Recibí carta de Rita diciendo haber recibido los higos y las sardinas y vino que les mandé. Por vapor, al efectuar el embarque, te enviaré un barril de vin6 Oporto de 25 litros, que enseguida recibas, embotellaras y guardards. Pedro escriu molt freqüentment des de Portimao, bàsicament per tractar del negoci del suro. Abunden, però, a les seves cartes, les
referències familiars i encàrrecs diversos: polvos per ruiseñores, tripas de
bacalao. Salten les al·lusions a la Gran Guerra i, estranyament, comenta que
la harina para gusanos de ruiseñor, a 2,50 ptas/kílo, la mitad son serra-
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havien influït la cuina europea, de l'antiguitat fins al Renaixement i la li·lustració, eren ara clients potencials de totes les elaboracions que ells havien
expandit.

Iol''''''''

..... '" ••• ¡. d. "al"*" 1*
- . - ...tIoo.........¡...uú ..in.,..
,..¡....,....... IooIl..... """

It

..... fe -"""",,, .. Y~.

I

.,-'I...........
Jt,a¡. _¡. .. ¡MlIpOb ......
~.

.... , t:..._............

Bitllet ferroviari. Amadeo i Leopoldo van poder verificar in sitn les
magnificències que els descrivia Alberto a les seves cartes.
Col-lecció Carme Bonal.

A l'octubre de 1919, Amadeu rep una carta de Pedro que porta, per fi,
aires de pau i denota més optimisme. És de la Lisboa Pension Hotel.
Fundada el 1892, té iluminaçao electrica e ascensor Belas casa de Banho
nos diversos andares, i, efectivament, escriu: He aprovechado estos dias
aquí para tomar 7 duchas que, por cierto, me van a las mil maravillas.
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dures, es solo para que veas la angustiosa situación que atravesamos. Los
trabajadores del campo cobran 900 reis y en nuestra fabrica 500. Hay
mucho malestar. Les calamitats de la guerra li fan dir. ultimamente trabajamos solo ocho horas, infelizmente esta industria es la única que perdió
en la maldítaguerra. La necessitat estimula el seu enginy per buscar sortides a la mala situació quan escriu: -Sardina conjlta- se prepara también
en haja de lata (cajas grandes) y se envia con sal y toda: esta es, de salmora. Y, cuando haya pesca de - anchova-, se puede preparar como la
-sardina confita- oHay bastante consumo de este artículo en itàlia, como
también de arenques (arengades) que se exporta para Genova. No dudo
que ambas cosas podras vender en gran escala. Els italians, que tant

La maquinització de la indústria estava fent trontollar la rutina dels
petits fabricants que feien els taps en redüits tallers casolans. S'estava palpant una profunda crisi social quan la situació va empitjorar greument com
a conseqüència de la guerra europea. Els preus dels articles de primera
necessitat es van disparar. La crisi es va instal·lar a totes les cases del poble.
Va ser tan greu, que a l'hospital de Palafrugell es van haver d'organitzar
menjadors de beneficència municipal, durant els anys 1914 i 1915. Els
estancs es cuidaven de vendre abonaments a preus mòdics per anar-hi a
menjar, a l'hora de dinar i de sopar. Aquella crisi va malmenar l'economia
dels palafrugell enes a tots nivells. Va ser un tràngol que va costar molt de
passar i que va significar un punt i final a una època daurada de la indústria
tapera local.
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Alberto Stengler era director de la fàbrica de paper Neumühle a Baum
bei Miesbach. CoHecció Carme Bonal.

Roseta Roig. <<Ja ningú es cuida de rentar·les, les fulles embrutades per la pols.
I també volen morir, les floretes del jardí, al veure's abandonades» escrivia
Bonaventura Sabater en el dol de la nena. Foto L. Casanovas. CoHecció Carme Bonal.

<<A dalt d'un turó hi ha una caseta blanca envoltada de verdor. És un bell
mirador la caseta blanca! Mirant del costat de Llafranc ... » Bonaventura Sabater.
Foto Rosselló. AMP, coHecció Maria Saval.
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Oratori compost per Amadeo en memòria de la seva plorada filla.
AMP, fons Roig Ferrer.
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Els desplaçaments de les persones que estimava havien fet que Elvira
visqués pendent del correu. Per aquesta raó, i per a la seva filla Rita, apuntava les receptes dels plats a mesura que els anava cuinant. Per enviar-les
lluny. Confiant que ajudarien a aixecar l'ànim decaigut de la pubilla emigrada. Desitjant que aquest menjar lluminós l'espavilés i li obrís la gana. Perquè
pogués recobrar el delit perdut enmig de tanta boira.
Escrivia en castellà perquè l'ensenyament es feia en castellà. Durant molt
de temps l'ús del català s'havia reduït a la llengua parlada. Per aquesta raó, la
gent conservava ben viu l'idioma, empobrit emperò, cada dia més, per la
manca de servir-se'n intel·lectualment. L'eclipsi de la llengua havia estat llarguíssim , amb conseqüències desafortunades perquè coincidia amb la
implantació de la impremta al país i amb l'obligatorietat de l'ensenyament.
En teoria va començar a Casp al segle XVI, va seguir amb la Reial cèdula de
1768 que prohibia i penalitzava l'ús del català a l'escola i en altres àmbits, i
no va acabar fins a final del XIX. Per tot això, Elvira redactava en castellà allò
que pensava en català. Com la gran majoria d'habitants de Catalunya.
És possible que l'Elvira escrivís instal·lada a la taula de la cuina que servia també de menjador de diari. Aquest lloc li esqueia. Era molt auster si es
comparava amb el menjador decorat per als dies especials. Les parets s'havien repintat periòdicament de color blauet. La cuina econòmica estava instal·lada en un pedrís de rajoles de ceràmica vidriada de la Bisbal de color
mangra, al fons, la paret estava també enrajolada amb peces de vint per vin t,
que componien una mostra en blanc i blau. Hi havia una llar de foc que
tenia sempre el calamastre penjat. Més tard , ja començat el segle XX, van
clavar-hi al costat, contra la paret, una caldera de llenya que semblava grandiosa i com si fos de plata. La fin estra donava al jardí i més al fons una porta '
obria la cuineta afegida, que s'endinsava al costat de l'eixida.
Enmig del passadís, meridià de la casa, s'entrava a una habitació que no
tenia ventilació exterior. Era el quarto fosc que servia de bodega. Tenia enfiles fondes de fusta clavades a una de les parets. S'hi ensumava una barreja
d'olors, neutra, res d'especial. A terra, s'hi havien instal·lat tres bótes que
reposaven sobre sitials d'obra. Aquesta habitació sortia a un gran forat d'escala, i ben bé a davant hi havia la porta del rebost, tancat, aprofitant l'espai
que deixava la concavitat del sotaescala. El rebost era prou ampli per contenir una quantitat important de pots i d'ampolles de xarops i conserves d'elaboració casolana. Aquest lloc del passadís servia, doncs, com a distribuïdor
de la casa. Amb un pom de vidre verd arrancava la barana de ferro de l'escala. Era àmplia, amb graons de rajol i ceràmica i la marxa de fusta de roure.
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A dalt de tot, la llum celestial de la claraboia i1·luminava angelots i
núvols de cotolina; deixava veure com la barana portava al primer pis i a les
golfes. Tonalitats grises quadriculaven el mur. A baix, unes passes més cap
al jardí, la porta de la cuina i la del menjador estaven situades l'una davant
de l'altra. Entremig, tancant el passadís, hi havia la porta que sortia a l'eixida i que filtrava la llum pels vidres de sobre el vestiment. El de la dreta era
blau; el de l'esquerra, vermell. Hi havia dies que el passadís es tornava completament moradenc. La vida de l'Elvira estava en aquests espais, amb
aquests colors, entre aquestes parets.
Més cap a l'estiu, l'Elvira es devia instal·lar a fora; asseguda uns instants,
no més, a la tauleta de marbre. Era un jardí amb palmera, situat un esglaó
més amunt que l'eixida. Al fons, es deixava veure el mur de pedra mig tapat
per la vegetació, que, desinhibida i lliure, es feia seu l'espai. El lilà ja havia
desflorit i es localitzava la paret de la comuna ran de la bassa. La comuna
estava sorprenentment enrajolada amb rajoles antigues del segle XVIII. La
decoraven en verds, grocs i blaus. AI costat de la tauleta, sota l'ombra d'un
llorer, hi havia el pou de pedra, mig protegit per un sostre mangra de cairons en forma de volta. Estava enganxat a la cuineta. Del pou, a poc més
d'un metre d'alçada de terra, sortia una canal de ceràmica verda que serpentejava mig empotrada pel mur lateral. Conduïa l'aigua al triple safareig,
clavat a uns set metres del fons del jardí. El safareig estava folrat de toves i
lloses, i quatre pilars de ferro aguantaven l'antiga ombrera que el protegia
del sol.
Així enllestia la vida. Escrivia a poc a poc. Cuinava a poc a poc. Això ho
demostra alguna de les seves frases, com les que trec de la recepta: BJSCO-

CHO MUY BUENO, media libra de manteca de baca trabajarla con una
cuchara un cuarto de hora, añadir poca a poco media libra de azucar
blanca del mas fino, 5 yemas de huevos, un puñado de almendras sin tastar picadas muy finas, un pedacito de nuez moscada rayada muy.tina y
lo principal de este dulce es que toda esta se trabaja tres cuartos de hora,
etc. Pel carrer solia anar molt a la idea. Sortia a corre-cuita per a les anades

nòmades. Malgrat que ho sembla, aquesta certesa no està en contradicció
amb el to èpic que, de vegades, fa servir algun heroi de les cassoles, tal com
ho transmet Anca Marcia en una de les seves «Instantànies», publicada l'any
1914, la que dedica a La manera deler alioli.

Lafórmula és senzilla. all i oli, comja ho indica el seu nom. Lafaisó
és lo dificil; sembla talment art de bruxeria. En aquest art, com en molts
altres la teoria serveix de poc, la tècnica és el Iol. Podria resumir els meus
consells en un de preliminar. Si vols apendre de Ier alioli has de comensar per esguerrar-ne moltes morterades, en una paraula: pràctica, pràctica i més pràctica. Després de la pràctica l'istil, perqué hi ha difèrents
islils, com ho notarà a la primera observació per poc curiós que SigUl~ el
qui'sficsi en la manera de remerar d'en Maleca, o en la d'en Socas, poso
per exemples. En aquest sembla que domina la segurilal, l'equilibri, en
una paraula, el classicisme, en l'altre hi prepondera l'expontaneitat,
l'inspiració, podent-se posar com a model de mademorterista romàntic.
En aquest ari, lora de lola classificació, hi ha com en totes, l'home (sic)
genial. En Torró de Fonteta és el Miguel Angel del art deler alioli. El seu
alioli és abundant, ésjòrt i és segur. Amb un gra d'all enfa dugues cullerades. Els alls per la seva ma s'amaren, s'espongen, s'emborrat.xen d'oli i
alhora s'endureixen. Ja pal abocar-hi l'oli a tall de meitadella, com més
oli més creix la pasta Com més creix, més dura es torna. 29 Renoi! A
l'Anco Marcia, li devia agradar tallar l'allioli amb el xerrac ...
Sense bravates per part del cuiner, -el menjaire és qui sol exposar les
seves emocions desfermades, quasi sempre, durant el tràngol digestiu- les
receptes de cuina ens deixen constància d'una manera «d'agafar-se la vida»,
tranqui l'la i sedentària , basada en la traclició i acoloricla amb la imaginació.
Palesant, una vegada més, que la cuina és l'art d'integració de coses reals.
L'art d'una gent que aconsegueix harmonitzar-se la vida. En poques paraules, de manera esquemàtica i un xic ingènua, el cronista F. Vergès es referia
a la recerca de l'equi libri just: Tant de mal és nojugarmai comjugar sem-

i vingudes de correus. Potser devia ser per aquesta raó que els seus convilatans havien adornat el nom de l'Elvira amb l'afegit de «Correu"? És, encara, una hipòtesi.

pre. fels palalrugellencs de XIX entre manilla i manilla són capaços d'organitzar unes eleccions, deler uns caros defama internacional, de publicar periòdics plens d'intencions, i de menjar suquets que el dia que un
negociant en sàpiga la Iórmula s'hifarà ric en quatre dies 30

És sabut que la història és dels sedentaris com l'Elvira. Com és, normalment, dels sedentaris l'activitat artística i la culinària també, i que aquestes
dedicacions demanen tenacitat i perseverança. És clar que aquestes qualitats són inherents al col·lectiu establert en un lloc. La història, l'art o la cuina
no tenen, doncs, res a veure, amb els actes espasmòdics i els gestos de
valentia que sovintegen tant en l'àmbit dels màrtirs, dels guerrers o dels

L'apreciació clel cronista torna a caure a l'altre plat cie la balança, el cie
la teca excepcional. És clar que responia a l'aposta totalment progressista
d'aquell moment. De totes maneres, serveix per ponderar la tesi de la
constància i de la parsimònia que cleriva cie l'estudi clel document que va
deixar l'Elvira Ferrer Casadevall, i que prova l'existència cie dos aspectes ben
diferenciats cie la cuina local: la familiar, de caire burgès, obra - majoritària-
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ment- de les cuineres i mestresses de casa, i la de les colles, d'elaboració
multitudinària, més aviat masculina i netament popular.
Però, com sempre, potser només era cosa de donar temps al temps,
sense entrar en especulacions. Tot, finalment, cau pel seu propi pes i del
costat que més es decanta. Anem al gra i mirem , doncs, de concretar alguns
dels fets que es desprenen del document. És interessant donar un cop d'ull
als estris i atuells que Elvira utilitza a la seva cuina per coure: sarten, plata

honda, tartera, cazuela, olla, fuente, cazuela de hierro, molde, conchas,
lata, cajón. Per als líquids fa servir la jícara, el colador, el cucharon i la
taza. I per a la preparació dels plats, mortero, cuchara espresa para ahuecar, tab/a, media luna, tamiz, hi/o, agulla per cosir, copa, plaia, cuchara, maquina de trinchar, madera, piedra grande, maquina para purés,
prensa, batidora, pote, baciza (de bací), lebrillo (de gibrell) ... S'observa
l'interès que demostra pels farcits, que sovint són opcionals de dolç o de
carn. En la seva preparació utilitza rulls de carn, cebes, patates, fulles de col,
llesques de pa, ous, espinacs, mató i albergínies. També destaquen les
receptes de croquetes i emparedats... Finalment cal destacar la nota que
porta la recepta núm. 182, tortillas rusas, al costat del títol: recetas nuevas,
suggerint que si n'hi ha de noves és per comparació amb les antigues.
Ara, prop d'un segle més tard, ben asseguts a taula, malgrat l'endèmica
manca de temps, tenim l'ocasió de valorar un aspecte certament insòlit i
refrescant de la realitat burgesa del segle XIX a Palafrugell. Podem retrobar el
gust que va tenir una dona per la cuina de casa seva. El recull de receptes
conté un cúmul de detalls i matisos del tast, que té poc en comú, en el seu
plantejament, amb la cuina excepcional de les colles. Aquesta cuina, que
denominem «la dels tapers» ha estat recollida amb erudició i popularitzada a
Palafrugell per mossèn Tapiola, i l'escriptor Josep Pla li ha donat sortida i projecció literària a tot el país. la finalitat d'ambdues cuines, però, és idèntica: a
base d'harmonitzar i fer lligar els contrastos, pretén donar i donar-se gust.

en les seccions especialitzades d'algun diari, setmanari o revista o en llibres
de cuina. La redacció de la gran majoria de receptes no fa pas pensar que
hagin estat copiades literalment. Amés, a l'extensa biblioteca de la casa dels
Roig Ferrer -uns dos mil volums- s'hi troba només un llibre que tracta de
gastronomia, Le Glacier Royal ou L'Art de donner des BaIs et SOirées, escrit
per Bernardi, officier de bouche, i editat a París el 1844 per Gustave Barba;
i a les receptes de l'Elvira no s'hi troben ni gelats, ni sorbets, ni punchs.
Pep Vila ha publicat recentment l'índex d'un receptari raríssim , reivindicat per Josep Pla en el seu Retrats de passaport, i que porta per títol El

cafetero del Ampurdan. Manual completo de Confilería, Paslelería
y Chocolatería, del ca{etero y del licorisla 31 , de Cand id o Molins y
Romagueras, imprès a la Bisbal per primera vegada l'any 1868. Portada per
la curiositat, n'he tingut a les mans l'únic exemplar conegut, localitzat
actualment a la biblioteca del palau de Peralada. Hi he constatat amb excitació la coincidència en el títol d'algunes de les receptes del Cafetero i les
de l'Elvira, com són: Bizcocho inglés, Yemas dobles, Sequillos, Mantecados,
Caños, Madalenas; i també coincidències idiomàtiques com són, per exemple, l'ús de les paraules vasija, lebrillo, jícara, oblea en ambdós textos.
Com a mostra compararem les dues versions de la recepta Yemas dobles:

AI azúcar clarificado se le echa en un perol haciendo lomar el punto
de perlaflaco; luego se deposita en unafuente grande que sea de cobre,
peroforrada de estaño.
Para esta pasta se emplean los huevos que se quiera, advirtiendo que
deben balirse bien a fin de que resulten lo mas espesos que sea posible.
Durante esta operación no debe descuidarse el azúcar, se pondra la
fuente alfuego para que se mantenga calien te, pera que no llegue a la
ebullición
Las yemas seforman del modo siguiente: con una cucharada de las
comunes, se tomaran las yemas de huevo, las cuales se vaciaran sucesivamenle en lafuente, enseguida otro operaria tomaní con un tenedor las
medias yemas, pegandolas de dos en dos, y depositandolas interinamente en la mismafuente, de modo que por cada dos cucharadas resulte una
sola yema: por eso se llaman dobles. Recomendamos al operaria que deba
hacerlo, las doble con mucho cuidada; porque al tocar la yema con el
azúcar, como que este esta tan caliente, queda represa enseguida.

Acabat el segle XIX, Elvira transmetia a la seva filla la tradició culinària
familiar, un art antic colpit pels avatars d'aquesta comarca. Llegint les receptes intueixo que Elvira conj ugava magníficament la teoria i la pràctica.
Queden, tanmateix, alguns interrogants per resoldre: quina devia ser l'exacta procedència de la selecció de plats? Podia sorgir tota de les receptes
familiars? S'havia produït un intercanvi amb alguna altra cuinera experta l
Havien estat publicades en algun lloc? En el tema dels fogons el «teva-meva»
és constant, i seria una utopia creure que la majoria de receptes fossin inèdites; però Elvira només cita una altra cuinera, la Guerí, anomenada en la
recepta núm. 159. I no he trobat cap indici que apuntés la possibilitat de la
còpia de plats proposats en els almanacs, tant en voga en aquells moments,

Verificada la operación con todas las yemas, se pondra en un perol
azúcar clarificada, haciéndole tomar el punto volante; enseguida se
aparta del fuego, y por media de una espatula se procura que lome el
glasé, pera lo mas delgada que sea posible.
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Dentro del perol mencionado se echaran una por una yemas dobles,
escurridas antes: se quitan enseguida y se meten en una cajita que contenga azúcar de granito, y se las rocía, a medida que se sacan del baño,
con azúcar bermejo.
Cuando el glasé esta represo, esta es, seco, se toma un cepillo, con el
cual se hace caer el azúcar que esta pegado debajo, pero debe hacerse
con suavidad (El cafetero del Ampurdan).
Las yemas dobles es un dulce muy delicado, pero sencillo de hacer.
En una cacerola que sea algo ancha y de poca profimdidad se hace un
almivar claro.· para un litro de agua una libra de azucar y seis yemas de
huevo. Las yemas se baten mucho en una vasija de porcelana y cuando
estan se van echando a cucharadas en el almivar, quitando del Jitego la
cacerola en el momenlo de echarlo, se vuelve a poner al.fuego y con
mucha rapidez se dobla como si .fuera una tortilla a la .francesa, y se van
colocando en una dulcera; cuando la cantidad de yemas esta lista, se
deja el almibar que espese mas para echarlo encima de las yemas (recepta núm. 74).
El lector podrà jutjar per ell mateix, però sembla evident que la bisbalenca és obra d'un professional de la confiteria i la de l'Elvira és una versió
casolana per ésser feta sense l'aj ut dels operaris. Que és una mateixa cosa
és indubtable, però, quina versió és la més antiga?
Amadeu , sibarita, reconegut amant de la bona taula, devia influir sens
dubte en el recull de receptes de la seva dona. Potser a la família es tenien
en compte els escrits sobre temes culinaris del poeta Ferran Agulló o de
l'historiador begurenc Pella i Forgas. Fins i tot podria ésser que tinguessin
coneixement de l'existència dels primers llibres catalans de cuina dels segles
XIV i XV, com el Llibre de doctrina per a ben servir, de tallar i de l'art del
coch atribuït a Rupert de Nola, un temps cuiner de Ferran de Nàpols, i el
Libre de Sent Soví, anterior, d'autor desconegut; o dels llibres publicats, ja
al segle XIX, pel famós aragonès Juan Altamiras, frare franciscà que instruïa
els joves franciscans que es desplaçaven de monestir en monestir, i que va
arribar així a ser gastronòmicament molt influent a Catalunya. Al llarg del
segle XIX van aparèixer nombroses publicacions de receptaris en llengua
castellana, que d'alguna manera van influir en la cuina familiar. En tot cas,
només he trobat una relació amb el manual bisbalenc citat anteriorment, i
un estudi més aprofundit sobrepassaria els objectius d'aquesta edició.
L'elevat percentatge de receptes de conill resulta revelador i evoca la
imatge tranquil·litzadora d'aquells fenicis als quals, posant els peus a l'encatau ada península ibèrica, no se'ls acudí res més que anomenar-la «Espanya»,
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cosa que en la seva llengua significa «terra de conills». Dels costums ibers,
dels indigets del vessant nord-oest de Sant Sebastià, i dels pobladors itàlics
del port i la riera de Cypsela (Llafranc), del senyor Frugell , aquell germànic
que ens va donar nom perquè posseïa aquestes terres i vivia amb els seus
hereus, fortificat per sòlides tanques de pals, i dels sarraïns, incordiants,
que posaren en perill tantes coses i, per un temps, a la clandestinitat la cultura del porc, i dels jueus emmurallats, i dels pagesos i dels senyors feudals
dels masos i de les torres, dels militars i dels religiosos que solien endrapar
més que menjar, i del comú que de sol a sol es deixava la freixura en el treball per mantenir-los, pagant els censals, i de les seves dones i cuineres,
n'han resultat: les picades, el sofregit, la fórm ula per a una certa elaboració
dels ingredients.
Allò que ha quedat és la síntesi d'una manera d'entendre la vida.
Perquè, la gana a part, aquest art és el fruit de la saviesa popular, regat amb
temps d'imaginació i una bona dosi de subtilesa. És inqüestionable, és clar,
que la qualitat dels productes del país ha estat determinant per incentivar el
nostre gust, i que la proximitat del litoral va resultar ser un avantatge a l'hora de rebre i d'integrar productes forans, com les riques espècies d'Orient
que viatjaven fins aquí aprofitant les comunicacions marítimes d'ara fa mil
anys. La canyella, el comí, el cardamom i el clau, que apunta a les seves fórmules l'Elvira, i algunes d'altres arribades més tard - a la picada del conill a
la pagesa hi posa xocolata-, eren les exquisideses per a uns quants privilegiats quan, ja aquí, es van afegir a les herbes del país: llorer, julivert, fonoll,
menta, farigola, romaní; també el safrà de València o els alls i les cebes, a
l'hora de condimentar. Per comprendre la raresa que significava algun d'aquests ingredients hem de tenir en compte que mig quilo de nou moscada,
per exemple, havia arribat a costar el mateix que tres ovelles o un bou.
Criden l'atenció les poques mencions al peix en les receptes recollides:
dos pastissos (núm. 44 i 102) i dues salses (núm. 14 i 40). Les raons d'aquest
fet poden ser diverses. Sabem que la cuina essencial del peix era, tradicionalment, una cuina de pobres, de pescadors i mariners, una cuina de supervivència, per anar tirant; si el peix havia estat considerat un luxe pels gurmets romans, d'aleshores ençà havia entrat en una evident decadència pels
motius que fos: perills de la mar, higiene, prejudicis, modes i tantes coses.
l és ben conegut que les dones de la burgesia catalana del segle XIX marcaven les diferències de la seva classe social amb la gastronomia, fugint clels
aspectes considerats més populars. O bé a l'Elvira li podia semblar obvi que
al peix li cal sobretot ser ben fresc, i com menys elaborat millor. Hem de
tenir en compte també que la cuina del peix és la cuina autòctona per
excel·lència, i que, per tant, a Elvira no li calia anotar unes receptes ben assumides ni pouar de cap receptari forani.
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Les raons més probables, des del meu punt de vista, per a la no-recopilació de receptes de peix, podrien respondre al fet que Elvira es va limitar a
apuntar receptes que necessiten una elaboració i uns ingredients molt exactes -seria el cas de les postres-, o, potser, perquè es va adaptar a les circumstàncies de la seva filla, anotant receptes que comptessin amb uns
ingredients que ella pogués trobar sense dificultat prop d'on vivia, o tenint
en compte els seus gustos; senzillament, el motiu pot ser que a la noia no
li agradava menjar peix. Els orígens mariners de la branca paterna haurien
fet que, instintivament, la Rita desestimés l'exquisidesa dels fruits marins,
com el professional del mar avorreix la monotonia i la pescada, encara que
sembli impossible, potser... , potser... Fins i tot -encara que seria molta
casualitat- les receptes de peix es podien trobar totes en els fulls que no ha
estat possible recuperar! Difícilment ho sabrem mai.
La conjugació de tradició i d'innovació ha donat el concepte del fons de
salsa, i així és com han aparegut la beixamel, la maionesa - tenim en el
receptari una fórmula curiosa de la mà de l'Elvira, feta al bany maria- la de
tomata, la vinagreta, etc. Es fa clar que el greix - la mantega del porc que
devem encara als fenicis de la Mediterrània- serveix moltes vegades de base
per elaborar els plats. L'oli d'oliva - llegat de Roma, d'elaboració i emmagatzematge delicats, perquè pot degenerar, put i es torna ranci- també s'hi
fa servir, encara que menys sovint. Aquest estalvi deu ser tributable als cristians de l'edat mitjana, tan restrictius, que miraven l'oli d'oliva com a cosa
santa i l'acabaven emprant només cru i per la Quaresma. També és cert que
les restriccions dels dejunis aguditzaven la imaginació dels cuiners i cuineres, i que els privilegis de la Bula, indicadora de l'estatus social, van promoure interessants combinacions diplomàtiques de plats que barregen la
carn i el peix. Potser era el menjar per als temeraris que es conformaven i
pactaven passar pel purgatori abans de pujar al cel. La convinença entre
pràctica religiosa i golafreria no començaria a desaparèixer fins ben entrat el
segle XIX. El vi està permanentment present en aquesta cultura. D'aquí
devia procedir el gust per l'agredolç.

Ja hem observat que el capítol de les postres és el més extens del receptari. Aquest fet reforça la teoria que sosté que la confiteria i la rebosteria a
Palafrugell estan arrelades en una tradició familiar molt antiga, i que amb l'elaboració dels dolços s'havia aconseguit posar un llistó molt elevat. El 1700,
el sucre es va fer més accessible i es valoraven les seves qualitats energètiques. Recordem que, en aquella època, adroguers, sucrers i candelers
venien encara una mica de tot, perquè no hi havia monopoli per a la venda
d'aquest tipus de productes. A mitjan segle XIX, en canvi, a Palafrugell
tenien establiment obert 5 pastissers, quan se superava ben just la xifra de
5.500 habitants.
S'aprecia, sobretot a les postres, que la forma és un dels factors primordials. És requisit imprescindible, plata molt o pocfonda, obleas, zapatillas, bolsillos, cañas. Els estris que utilitza l'Elvira excl usivament per a les
postres, són: rodillo, paleta hecha ascuas, papel pergamín, palangana,
pincel, paper d'estraça, rayadera, lata, madera. Per als líqu ids fa servir:
jícara (diu , d'aigua o amb farina per a les albòndigas) , colador, cucharon,
taza. La mesura que utilitza l'Elvira és el petricó, o sigui l'equivalent a la
quarta part d'un porró (el porró conté 94 centilitres de líquid). L'aparició
d'alguna paraula en alemany pot voler dir que o bé la jove Rita tenia dificultats per recordar el nom d'algun ingredient en castellà, o bé que es tracta
d'una recepta alemanya i que no tradueix la paraula (núm. 25 i 170).
Demostra, aquest fet, l'intercanvi de fórmules entre mare i filla. A l'hora de
coure la pasta de les postres, sovint preveu dues possibilitats, fregida o al
forn. Observo que en alguns dolços Elvira hi afegeix una cullerada de vinagre (núm. ll7, 155), que sovint aromatitza amb rom i que la vainilla i la
canyella són les espècies més utilitzades, de bon tros, a les seves postres,
seguides del poncem, el clavell d'espècia, la nou moscada i la naronja.
Trufes, marduix, safrà, matafaluga i cardamom són les més rares.

S'observa que molt poques vegades l'autora especifica quan escriu la
paraula manteca si es tracta de porc o de vaca. Queda, doncs, el dubte quan
no ho fa. Això no obstant, s'ha de tenir en compte que, a l'època, s' utilitzava el greix per a la majoria de cuinats i de postres. També, quan diu untar
o fregir no ens aclareix quasi mai si vol emprar el greix, la mantega de vaca
o l'oli. Queda clar, d'altra banda, que la mantega de vaca s'utilitza, sobretot,
per elaborar les postres. En cada cas he optat per concretar, segons el meu
criteri, una de les opcions possibles.

He optat per reproduir, indiscriminadament, les 183 receptes dels tres
quaderns, excepció feta d'aquells fulls solts que contenien fórmules mig
esborrades, trencades o incompletes. Haurem de considerar que han begut
oli definitivament. També n'he eliminat cinc de repetides literalment. Com
que no seguien cap ordre preestablert, les he numerades de 1'1 al 183. Per
facilitar-ne la lectura, les he agrupades totes en dos apartats de 67 i ll6
receptes respectivament: el primer, Sopes, platsfondos, acompanyaments
i salses, i el segon, Postres. La numeració segueix un ordre correlatiu. I he
completat alguns títols per fer-los més explícits. Un índex alfabètic i un de
fórmules i d'ingredients principals completen la presentació. Una recopilació d'ingredients en cursiva introdueix l'exposició de cada recepta, quan ho
he considerat necessari. He procurat afegir-hi aquells elements bàsics: sal,
oli, etc. , quan l'autora els havia passat per alt.
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Alguns comentaris addicionals acompanyen unes quantes receptes. Em
complau, de manera molt especial , que l'inspirat cuiner Pere Bahí hagi tingut la gentilesa de facilitar-me algunes matisacions personals dels plats que
han cridat d'alguna manera la seva atenció. Darrerament, la publicació a
Girona de Les litúrgies del menjar a les terres gironines de Pep Vila ha vingut a esperonar aquest treball per documentar adequadament alguns aspectes del tema gastronòmic. Agraeixo a aquest autor el seu consell i les facilitats que m'ha donat. Finalment, m'he deixat convèncer, i reconec que m'ha
costat fer-ho, que traduir al català les receptes en facilitaria la lectura, i així
s'ha fet. De tota manera, a l'índex de les receptes es troba en cursiva i entre
parèntesi el nom del plat tal com apareix a l'original. Cal remarcar que s'ha
conservat el nom castellà dels plats que no tenen un equivalent lingüístic en
català, com pot ser el de les migas toledanas o els mantecados, i que s'ha
conservat la sintaxi del text original.
Aparentment, alguns dels plats estan força lluny de la definició que amb
el temps ha acabat donant identitat a la típica cuina empordanesa. Són singulars? El lector cuiner podrà comprovar-ho. Allò que, de segur, sí que és
singular, és el fet que una dona interessada pel tema no fos analfabeta a l'època en què van ser escrites les receptes. Aquests plats encarnen un art de
viure. Representen la lluita decidida, totalment positiva, de la seva creadora
i transmissora contra la monotonia del dia a dia, d'un temps en què les
hores devien donar de si per a tots i cada un dels tres-cents seixanta segons,
per dir-ho d'alguna manera. La família Roig Ferrer buscava, únicament i
excl usivament, el plaer en elaborar-los i en consumir-los.
D'altra banda, és seguríssim que el receptari no va ser recollit pensant
en la seva publicació i que no comprèn cap inquietud promocional ni preconcebuda envers una representació gastronòmica formal. Algunes de les
receptes poden semblar difícils d'interpretar per una persona inexperta en
els fogons. Per aquesta mateixa raó, puc dir que provoquen l'efecte contrari i donen un marge d'acció que estimula a l'experimentació personal sobre
el gust.
De les respostes que teníem per a unes preguntes, se n'han generat
d'altres que queden per contestar. Queda el convenciment que les receptes
que tenim a la mà palesen el desig d'una mare d'ensenyar la seva filla a gaudir del que és quotidià, experimentant amb els sentits i al mateix temps enriquint la taula familiar, assumint naturalment totes les influències, assimilant
la pròpia realitat. Si es va més enllà de la quotidianitat, finalment, en un context més ampli, el document pot servir per simbolitzar l'esperit creatiu de la
burgesia palafrugell enca.
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Coberta de la llibreta de cuina de l'Elvira. AMP, fons Roig Ferrer.
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Bodegó inspirat en la cuina de l'Elvira, pintat amb tècnica mixta pel seu
fill Joan Roig, «Falet». CoHecció Francesc Martí.

Motlles de rebosteria i passapurés de la familia Roig Ferrer.
Foto Enric Bruguera.

A dalt de tot, la llum celestial de la claraboia il·luminava angelots i núvols
de cotolina. Foto Enric Bruguera.

Dibuixos de Joan Roig, «Falet». CoHecció Carme Bonal.

60

61

Record gràfic d'un àpat a Sant Sebastià. AMP, fons Rodríguez }oanola.

Recepta manuscrita. AMP, fons Roig Ferrer.

Salsera de la vaixella de l'Elvira. Foto Enric Bruguera.
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Receptari
Observacions:
· La

majoria de les receptes estan pensades per a 4 persones.

· A l'època s'emprava l'oli sobretot per amanir i per/regir
· Per cuinar s'emprava molt sovint el greix.

SOPES, PLATS FONDOS, ACOMPANYAMENTS I SALSES
1. CARN FARCIDA

Ingredients. 600 g de pit de vedella, 2 bescuits, 1ou, 1 ceba, julivert, nou
moscada, sal, oli.
S'agafa un tros de pit de vedella i se'n treuen els ossos, mentrestant es tenen
un o dos bescuits molls i ben escorreguts, un ou, una ceba trinxada amb julivert fregida a la paella, un pols de nou moscada i sal, i després es farceix.
La salsa cal que sigui bona i abundant.
2. COL AL FORN

Ingredients. 1 col, 500 g de carn picada, 1/2 vedella, 1/2 cansalada, 1 bescuit; pa ratllat, crema de llet, sal, greix.
S'ha de desfullar una col i bullir-ne les fulles, però que quedin senceres. Es
trinxa carn de porc i vedella, s'hi barreja un bescuit moll i escorregut, un ou,
una mica de flor de llet i sal. Quan està preparat es col'loca en una plata
fonda una capa de col gruixuda com mig dit i una de carn , i així es va
col·locant fins a omplir-ho tot. La capa de sobre ha de ser de col. A sobre
s'hi posa greix, pa ratllat i es posa tot al forn.
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3 LLONGANISSA DE FETGE D'ÀNEC

Ingredients: 400 g de fetge d'ànec, 600 g de carn de porc picada, pebre
negre, marduix, 1 ceba, sal, tripes, cordill fi.
S'agafa una lliura de fetge i una lliura i mitja de carn de porc magra i tendra
i es trinxa junt molt fi. Després s'hi afegeix un pols de pebre negre i una
mica de marduix fet assecar i picat fi, una ceba petita trinxada molt fina i una
mica de sal.

En una cassola es posa oli i greix, ceba ben picada i unes tomates sense pela.
Quan això està daurat s'hi posen les patates que ja es tenen farcides. Es fa una
picada d'ametlles, julivert, all i safrà, i quan està en el seu punt se serveix.
7. PATATES EN MOTLLE

Ingredients. 400 g de patates, 2 ous, mantega, greix, sal, canyella en pols.

Es posa en tripes una mica amples però fines i després de ben lligades es fa
bullir molt a poc a poc mitja hora. Es deixen assecar un parell de dies abans
de menjar.

Bullides les patates amb sal, es trituren ben fin es i per una lliu ra de patates
s' hi tiren dos ous, una cullerada de mantega i un polset de canyella.
S'unta de greix un motlle, i s' hi col'loca la pasta de patata i es posa al forn.
Se serveixen quan estan ben dauradetes.

4. CEBES FARCIDES

8. SALSA TÀRTARA

Ingredients. 1 ceba grossa de Figueres per persona. Farciment: 100 g de carn
Picada de porc, 1 gra d'all, julivert picat, 1 rovell d'ou, farina, oli, sal.

ingredients. 1 ou, julivert, 1 ceba, oli d'oliva.

Es pelen, se'n treu el cor i es farceixen amb el farciment igual que el de les
mandonguilles; es tapen amb farina i es posen en un motlle, i es ruixen amb
oli i all i julivert ben picat. Es col'loquen al forn fins que estan ben dauradetes.

Es bull un ou, quan està dur es pica en la mitjalluna. Es pica julivert i ceba
que quedi tot ben fi; quan està s'ha de posar en una salsera i afegir-hi oli a
gust de cadascú; aquesta salsa és riquíssima i serveix per posar al damunt de
patates bullides; aquestes es tallen a rodanxes i s'hi posa la salsa pel damunt.

5. OUS GUISATS

9. CONILL A LA PAGESA

Ingredients. greix o oli, 500 g de patates pelades i tallades a rodanxes,
caldo o aigua, sal, pebre, 8 ous durs. Per a la picada: 1 llesca de pa, 2
grans d'all, julivert.

ingredients: 1 conill, greix, 1 ceba, 2 tomates, sal, aigua. Per a la picada:
1 gra d'all, julivert, xocolata, ametlles torrades, pebre negre, pa sec, Jètge
d'au, un xic de vi.

Es posa en una cassola una cullerada de greix o d'oli , es fregeix una llesca
de pa, uns grans d'all i una branca de julivert, se separa en el morter, amb
l'oli es fregeixen unes patates a rodanxes, i quan estan s'hi tira caldo o aigua,
es pica el que hi ha al morter i es tira a la salsa amanint-ho amb sal i pebre.
Quan les patates estan toves s'hi tiren els ous tallats per la meitat. Si es volen
suprimir els ous, queda un plat de patates molt saborós.

Es fregeix el conill en una cassola amb greix, després s'hi tira ceba ben picada i un parell de tomates que acabin de daurar-se. En el morter es pica un
gra d'all , una mica de julivert, una mica de xocolata, unes quantes ametlles
torrades, pebre negre, una mica de borrego, un tall de fetge d'au i una mica
de vi; tota aquesta picada es clesfà amb aigua i es tira al conill , s'hi tira la sal
i es deixa bullir fins que està al punt.

6. PATATES FARCIDES

Comentari: el conill, tallat en 10 trossos. El vi, blanc.

Ingredients: patates, 1 clara d'ou, oli, greix, 1 ceba, 3 tomates. Farciment:
100 g de carn picada de porc, 1 ou dur, tàperes, sal, pebre. Per a la picada. ametlles, julivert, all, safrà.
Les patates cal que siguin totes iguals i llises, es pelen, es buiden tot el que
es pugui amb una cullera que hi ha expressament per a això; la part del farciment es tapa amb blanc d'ou batut, s'embolica tota la patata amb farina, es
fregeix a la paella amb oli ; el farciment és de carn de porc picada, ou dur,
tàperes i s'amaneix tot amb sal i pebre.
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lO. CONILL A LA VALENCIANA

Ingredients. 1 conill, greix. Per a la picada. fregiu 3 grans d'all, 1 pebrot
verd, julivert, 1 fetge d'au, pebre negre, sal. Caldo o aigua.
Tallat a trossos s'embolica amb farina i es fregeix a la paella.
Es col·loca en una cassola; amb el greix que ha quedat del conill es fregeix
la pasta preparada, es piquen tres grans d'all, un pebrot verd i julivert; el
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fetge de l'au que ja es té fregit, s'empolvora amb pebre negre, i tot es fregeix a la paella, s'hi tira una mica de caldo o aigua, es deixa bu lli r una estona, s'hi tira la sal, i es tira per sobre del conill que hi ha a l'olla. Aquest plat
és molt saborós.
Comentari: deixeu-ho coure a poc a poc a la cassola uns tres quarts d'hora,
remeneu de tant en tant i afegiu-hi aigua si és necessari.
11. COR FARCIT

Ingredients: 1 cor de porc o de vedella, 150 g de carn de porc o de vedella,
1 ceba, julivert, tàperes, 1 ou dur, sal, 1 cordill }l, greix, 4 tomates escalivades.
Es prepara un cor de porc o de vedella, es buida del centre; es pica carn de
llom o vedella, un tros de ceba ben fina, una mica de julivert també picat,
s'uneix tot, s' hi afegeixen també algunes tàperes i es té un ou bullit; es va
farcint el cor; amanint-lo abans amb sal, es col'loquen els trossos d'ou a dins
del cor, es cus el buit.
En una cassola s'hi posa greix i el cor perquè es dauri, després es cobreix
d'aigua i es posen els trossos de ceba en aquesta salsa, que vagi coent a poc
a poc i quan és tou es tenen tomates rostides, sense pela, es tiren en la poca
salsa que s'ha de tenir, perquè amb poca força es vagi fent una salseta de
tomates, s'amaneix amb sal. En el moment de servir-ho es posa el cor a la
plata i es passa aquesta salsa pel tamís.
12. CROQUETES DE COL

Ingredients.' 400 g de carn de porc, 100 g de pernil, 3 rovells d'ou, sal, 1 col
blanca, 1 cordill fi, farina, greix, 1 ceba, 3 tomates, ametlles.
Picada la carn de porc, s'uneix bé amb all, julivert, pernil i rovell d'ou dur.
Per una lliura de carn, tres unces de pernil i tres rovells d'ou. S'amaneix amb
sal. Es tenen unes fulles de col blanques que hagin bullit una mica, i es
posen a escórrer. Després es posa en una taula, s'hi va posant la picada a
dins i s'embolica en forma de croquetes, es lliguen amb un fil , s'emboliquen
amb farina i es fregeixen amb greix a la paella.
En una cassola es fa una picada de ceba i tomates, i quan està daurada s'hi
tira aigua; quan bulli s'hi tiren les croquetes de col. Es fa una picada d'ametlles, se sala. Es deixa bullir una estona.
Comentari: la picada de ceba i tomates és un sofregit.
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13. ENTREPANS

Ingredients.' 50 g de pernil, 100 g de carn de porc, 1 ceba, julivert, greix,
1/2 tomata, tàperes, pa, llet, 1ou.
Es pica un trosset de pernil, una mica de porc, una mica de ceba ben fina i
una mica de julivert. A la paella es fregeix amb greix la ceba i després tota
la resta, mitja tomata sense pela i unes quantes tàperes. Fet aquest fregit, es
deixa refredar; es tenen preparades més llesques de pa vell molt fi, sense
crosta, que quedin de la mida del palmell de la mà, es té preparada llet, es
mulla el pa, s'hi posa una mica del fregit, s'hi posa l'altra tapa al damunt, es
té un ou batut, es mullen en l'ou i es fregeixen a la paella amb greix.
Són molt bons i molt senzills de fer.
14. SALSA DE CREMA

Ingredients: greix,farina,julivert, ceballot, sal, nou moscada, crema de llet.
Es fregeix greix en una cassola i una cullerada de farina, una bona picada de
julivert i un ceballot a trossos, sal i nou moscada raspada, i un got de nata
de llet; es barreja molt, es deixa bullir un quart d'hora; aquesta salsa es pot
aplicar a les patates bullides i bacallà.
15. MANDONGUILLES DE PATATES

Ingredients: patates, mantega, sal, farina, greix.
Bullides les patates amb pela, es trituren en el morter fins que estiguin ben
fines, se salen en el morter s'hi posa la mantega, ben unit es fan les mandonguilles en una xicra amb farina i es fregeixen amb greix a la paella. Són
molt saboroses i pròpies per col'locar al voltant de carns rostides.
16. OUS BISCAÏNS

Ingredients. 300 g de pernil, ceba, mantega, greix, farina, 1 copa de llet
per 6 ous, sal
En una cassola de ferro es posa greix i en la mateixa quantitat mantega de
vaca, una mica de ceba molt ben picada i una mica de pernil també picat;
quan això està daurat s'hi tira una cullerada de farina, i quan té color s' hi tira
la llet que es cregui necessària (per mitja dotzena d'ous, una copa de llet).
Quan comenci a bullir es trenquen els ous en un plat i es van tirant a la llet
d'un en un , que vagin quallant com si fossin en una paella. Quan estan se
serveixen a la mateixa cassola.
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17. PATATES HOIANDESES

Ingredients.· greix, 1 ceba, 1 tomata, 1,200 kg de patates, 1/2 porró de llet,
formatge ratllat, 3 ous, mantega, pa ratllat, sal.
En una cassola s' hi posa greix, una mica de ceba picada molt fina i només
amortida, s'hi tira una tomata. Es desfà bé i s'hi posen les patates tallades a
rodanxes no gaire fines perquè no es desfacin a l'hora de girar-les un parell
de vegades. A les patates amb el sofregit, s'hi tira llet (per tres lliures, mig
porró) i una mica de formatge ratllat. Quan han bullit una estona i ja s'estoven, es retiren del foc; quan estan fredes es baten dos rovells d'ou i es
barregen amb les patates. Es fa bullir un ou, se'n separa el rovell ; es pica al
morter, es desfà amb una mica més de llet i es tira a sobre les patates; s'hi
afegeix una cullerada de mantega de vaca, s'empolvoren amb pa ratllat, s'hi
posa una capa de formatge i es posen al forn perquè es daurin.

això treballat s'omplen les tripes i s'arreglen com una ensaïmada i es fregeix
amb greix.
21. COLS ÀRABs

Ingredients. cols petites. Farciment: carn picada de porc, 1 ou, pa moll.
Fil, farina, oli o greix.
Es pelen, es talla de sobre una tapa i es buiden, amb cura de no fer-hi cap forat,
s'omplen amb la pasta següent: a la carn de porc trinxada s'hi barreja un ou i
un trosset de pa moll i, ben escorregut, es barreja bé, s'hi posa la sal necessària i la tapa que s'ha tallat es posa una altra vegada a sobre i es lliga amb un fil.
S'emboliquen amb una mica de farina, es fregeixen en una cassola, afegint-hi a
poc a poc aigua fins que estiguin toves. Se'ls treu el fil i se serveixen.
22. ENTREPANS D'OU

18. ALBERGÍNIES

Ingredients. oli, mantega, ous, galeta o puré de pa, salsa beixamel.

Ingredients. 3 albergínies, greix, 2 patates, 2 pebrots, 2 ous, tomates, 1
ceba, sal.
Es pela una quantitat d'albergínies, es tallen a quadradets, es fregeixen a la
paella amb greix; després se separen i a la mateixa paella es fregeixen les
patates també pelades i tallades a quadrets; quan estan toves se separen i es
fregeix un pebrot que ja es té rostit i pelat; tot això ben unit es barreja amb
un parell d'ous i es col·loca en un motlle untat de greix i guarnit amb
pebrots vermells, també rostits i sense pela, es posa al forn ; quan es treu es
posa en una plata i s'hi tira una salsa de tomata per sobre, que ja s' ha de
tenir preparada. Són exquisides.
En alguna salsa podeu posar-hi una patata tallada a rodanxes, a més d'una
ceba i tomata; després es cola.
19. PATATES RATLIADES CRUES

Es fregeixen els ous dauradets i es deixen refredar. Es fa una beixamel que
quedi espessa. S'ha de tenir preparada galeta o puré de pa i també l'ou ben
batut. S'agafa una cullerada de pasta i es barreja bé, que quedi tot l'ou
cobert de la pasta, s'embolica amb ou i galeta i es fregeix amb cura que no
es desfaci el que hi ha a dintre.
23. OUS AL'AMERICANA

Ingredients: ous durs, all i julivert; llet, farina, ceba, tomates, sal, oli.
S'han de bullir els ous, tallar-los per la meitat i separar-ne els rovells per farcir els buits. Es pica en el morter un gra d'all, julivert sense tronc, els rovells
separats i unes gotes de llet; unit tot, es farceixen els buits dels ous, es fa
una pasta de farina desbatuda amb llet, s'unten els ous per la part farcida i
es fregeixen . En una cassola es fa una salsa de tomata i ceba i s'hi col·laquen
els ous, fins que estiguin a punt.

Ingredients. 500 g de patates, 1 bescuit, 1 ou, sal, oli o greix.
Es ratllen les patates i es deixen en un plat un quart d'hora, que surti l'aigua,
després d'aquesta aigua se'n treu un cullerot; a les patates s'hi barreja un bescuit picat i un ou, una mica de sal i es fregeixen com si fossin truites primes.
20. BOTIFARRA DE FILET

Ingredients. 1 filet, 50 g de cansalada, sal, tripes, greix.
Per un filet, 50 g de cansalada. El filet passat per la màquina i la cansalada
tallada a trossets molt petits, una xicra d'aigua i de sal, la necessària. Amb tot

24. OUS EN PETXINES

Ingredients. ous, mantega, sal, formatge ratllat.
Per fer aquests ous calen unes petxines. Es posa en el fons de la petxina una
mica de mantega. Trenquem a sobre de la mantega l'ou i hi posem sal, una
altra vegada mantega i una capa de formatge. Preparat així, es posa al forn ,
que es torri el formatge i se serveix abans que qualli el rovell.
25. LLENGUA DE BOU EN SAL

Ingredients: llengua de bou, 200 g de sal, Wacholderbaum, ceba.
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Es renta bé la llengua i es frega amb un grapat de sal, una ceba trinxada amb
alguns grans de Wacholderbaum picat, es posa en una plata fonda i es
cobreix amb dos litres d'aigua bullida juntament amb 175 g de sal. Aquesta
aigua primer es deixa refredar i després es posa una fusta a sobre de la llengua i a sobre de la fusta una pedra grossa, així ha de quedar de vuit a quinze dies i després es treu, es fa bullir fins que estigui tova, per a la qual cosa
sempre sol necessitar quatre o cinc hores. Després es treu la pela i es menja
fred com una llonganissa.

29. TRUITES FARCIDES

Ingredients: tomata, cansalada viada, pernil, ous, formatge ratllat, molla
de pa, sal,oli.
Es fa un fregit de tomata, cansalada viada i pernil a trossets. Les truites han
de fer-se d' un ou cada una. Quan es tiri l'ou a la paella s'empolvora amb formatge ratllat, i s'hi posa una cullerada de fregit. S'ha de doblegar com una
truita a la francesa. Es deixen refredar i al moment de servir-les es tornen a
empolvorar amb formatge i engrunes de pa, i es posen un moment al forn.

Comentari : el Wacholderbaum és ginebró.
30. BUNYOLS DE PATATES
26. OUS AMB CAMISA

Ingredients: mantega, 1 ou, 1 plat de patates, sal, llet agra, farina, greix.

Ingredients.' greix, ous, sal, julivert.
S'unta un motlle de greix i s'hi col·laquen els rovells que es vulgui, es baten
les clares ben pujades amb sal i amb aquestes clares es cobreixen els rovells.
S'ha de tenir ben picat amb la mitjalluna el julivert, després s'espolsa pel
damunt i es posa cinc minuts al forn.

Es treballa una mica de mantega i s'hi afegeix un ou, un plat de patates bullides aixafades i fredes, sal i una cullerada de llet agra. En una fusta es posa
un pols de farina i aquesta pasta a sobre, i s' hi afegeix també una mica de
farina, si és massa tova per aplanar. S'aplana després amb la fusta i es talla
en formes rodones amb un got, les quals es fregeixen amb greix.

27. OUS AL'AURORA

31. SOPA D'ARRÒS AMB CARROTES

Ingredients. ous durs, ceba, tomata, pernil, sal, oil. Beixamel. mantega,
farina, llet, sal, pebre.

Ingredients: 3 carrotes grosses, greix, pernil, arròs, sal.

Es bullen els ous i es tallen pel llarg, se'n separen els rovells. Es fa un fregit
amb molt poca ceba, molt fina, i tomata, s'hi afegeixen uns trossets de pernil amb cura que no es fregeixin; es farceixen els forats, es té preparada una
beixamel amb trossets de restes de rostit, es col· laquen els ous en una plata,
s'hi tira la beixamel per sobre, una part dels rovells reservats s'afegeix a la
beixamel abans de col·locar-hi els ous.
28. CROQUETES DE PATATES

Ingredients: 1 kg de patates, 100 g de porc picat, 2 ous, farina, galeta o
puré de pa, sal, oli. Salsa: ceba, tomata, 1 gra d'all, safrà, ametlles.
Per a sis persones, agafarem un quilo de patates bullides i passades per la
màquina. Posarem a la mateixa olla en què s'han bullit les patates, tres unces
de carn de porc picada i un ou, i tot junt ben unit al foc. Posarem la pasta a
la fusta juntament amb la farina que es necessiti; s'allisa i es talla a trossets,
s'emboliquen per posar-los amb ou batut i galetes, i es fregeixe n. Farem una
salsa amb ceba, tomata, un gra d'all, una mica de safrà i una picada d'ametlles i tirarem la salsa a sobre de les croquetes.
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Es ratllen i es couen en greix i una mica de pernil trinxat tres carro tes grosses. Mentrestant, es cou arròs (una cullerada per persona) i quan està molt
tou s'hi tiren les carrotes i es deixa coure una estona junt.
32. BRAÇ DE GITANO

ingredients: patates bullides, 1 ou, farina, restes de carn picada, 1 ceba
petita, julivert, greix, llet agra, sal.
Les patates, bullides del dia abans, s'aixafen i es posen de seguida a sobre
d'una fusta, s'hi afegeix un ou i farina, i es treballa amb les mans. S'hi va afegint farina fins que no s'enganxa als dits. Aquesta pasta s'aplana en forma de
plat i que sigui gruixuda de dos duros, amb cura que no s'enganxi a la fusta.
S'ha de tenir preparada tota classe de restes de carn trinxada amb una ceba
petita i julivert trinxat també, tot escalfat amb greix, i afegint-hi una cullerada de llet agra. Es posa això a sobre de la pasta aplanada i s'embolica formant un pal, que es fregeix al forn a dins d'una paella grossa.
33. PARDALETS

Ingredients:300g de(arina, 1 ou, sal, mantega.
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Es posen 300 g de farina en una plata i s'hi afegeix aigua fins a fer una pasta
espessa. Després s'hi afegeix un ou i sal; es treballa amb una cullera fins que
sigui molt fina. S'ha de tenir una olla d'aigua bullent i aquesta pasta es posa
en un colador de forats grossos i s'hi fa passar molt de pressa, movent-ho amb
una cullera. Han de coure un quart d'hora i després s'escorren i es renten
amb aigua freda i es deixen escórrer bé. Després es fregeixen amb mantega.

39. SOPA DE COIXINS

ingredients: crestes, restes de carn picada, ou, sal.
Es fan els coixins de la pasta de les crestes i es farceixen amb sobres de carn
trinxada. Perquè s'aguantin els dos trossos de pasta, s'hi posa una mica de
clara d'ou, i es posen en el caldo bullent i que coguin una bona estona.
40. SALSA TÀRTARA 2

34. SOPA DE PATATES

ingredients.' patates, porro, ceba, mantega, sal.
Patates del dia abans es passen per la màquina. Es tallen fines fulles de porro
i una mica de ceba i tot junt es posa amb mantega en una olla, que agafi poc
color, s'hi va tirant aigua i la sal necessària i que bulli una estona.

Ingredients: ceba, julivert, cogombrets, ou dur, oli, sal.
Es fa una picada de ceba, julivert, cogombrets (conservats en vinagre) i un ou
dur; s'hi afegeix oli en quantitat suficient i es barreja bé. Aquesta salsa està
indicada per a tota classe de peix bullit. És riquíssima també amb els llegums.
41. COL COMPOSTA

35. SOPA DE PA BLANC

ingredients. pa sec, 1 ou, 1 cullerada de substància, greix, sal.
S'agafa pa que sigui molt sec i es passa per la màquina, i es barreja bé amb
un ou. Es posa en una olla i s'hi va tirant caldo o aigua. Si és aigua, s'hi posa
una culleradeta de substància, el caldo ha de bullir. Aquesta sopa ha de ser
bastant espessa.
36. SOPA DE PA BLANC 2

ingredients: 3 panets, greix, 1 ou, caldo de carn, sal.
S'agafen tres panets ratllats. Han d'agafar color en una cassola amb greix.
Després, es deixa refredar, i quan és fred s'hi barreja un ou i s'hi va tirant
caldo bullent i es mou amb una cullera fins que comença a bullir.
37. SOPA DE TRUITES (TRUITES DE CARN)

Ingredients: ou, llet, farina, caldo de carn, oli, carn rostida o pernil, sal.
Es fan una o dues truites amb ou, llet i farina; molt primes, es tallen amples
com sevillanes, i que bullin una estona amb el caldo.

ingredients: col blanca, sal, greix, oli, all, ceba, botifarra, sobrassada,
pebre vermell, fesoles bullides.
S'agafa una col i se li treu el cor sense desfer-lo. La col ha de ser blanca. Es
renta bé, i quan l'aigua bull s'hi tira sencer i es deixa que faci un parell de
bulls amb la seva sal corresponent; s'escorre i es posa en aigua freda uns
deu minuts perquè marxi el gust de la col. Es posa a escórrer una altra vegada i després es col'loca en una olla amb greix. En una paella s'hi posa greix
i oli, un parell de grans d'all perquè es torrin; es treuen els alls i es pica ceba
en bastant de quantitat. Quan la ceba comença a daurar-se s'hi afegeix la
botifarra a trossos, la sobrassada, una mica de pebre vermell, i es tenen preparades unes fesoles bullides, que es deixaran sofregir en aquest refregit, i
es tira tot això a l'olla on hi ha la col; s'hi posa una mica de caldo o aigua de
les fesoles, s'amaneix de sal, es tapa bé i es deixa bullir amb poc foc, fins que
es veu que la col està cuita per servir-se.
42. BRÒQUIL ALA CATALANA

ingredients: bròquil, sal. Allioli.julivert, api, molla de pa, vinagre, sal, oli.

Aquestes mateixes truites es poden servir farcides amb carn rostida o pernil
trinxat; la clara de l'ou ha de muntar-se.

Es bullIa quantitat de bròquil que es vol, es posa a escórrer, i llavors es posa
en una plata, en el morter es fa una salsa: julivert, api i una molla de pa xopat
en vinagre. Quan això estigui ben picat, s'hi tira oli a poc a poc fins a fer un
allioli, que es tira per sobre en el moment de servir-se.

38. SOPA DE SÈMOLA FREGIDA

43. CROQUETES DE PA

Ingredients: sèmola, 1 ou, sal, oli.

Ingredients: pa, llet, ceba, julivert, 2 o 3 ous, oli, sal.

Es fa fregir una cullerada per plat, després s'hi afegeix aigua bullent i que
cogui bastant d'estona. Finalment, s'hi afegeix un ou.

Es talla pa molt fi, es mulla amb llet; quan està ben amarat, s'hi afegeix una
mica de ceba trinxada molt fina i julivert i es barreja bé. Finalment, es baten
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dos o tres ous, segons la quantitat de pa, i ben unit tot abans de menjar es
fregeix a cullerades i es mengen calentes.
44. PASTÍS D'ESPINACS I PEIX

Ingredients: 500 g d'espinacs, mantega,.farina, peix, ou, llet, .formatge ratllat, sal.
Els espinacs es couen en aigua i després s'escorren i es passen per la màquina. Després es posen al foc amb mantega i una bona cullerada de farina i s'hi
afegeix l'aigua necessària. Ha de quedar espès. Se'n posa la meitat en una
forma; a sobre s'hi posa el peix cuit, havent-ne tret les espines, i després a
sobre el peix i l'altra meitat d'espinacs. Al final es deixata un ou i es barreja
amb tres cullerades de llet, es tira a sobre del pastís, s'hi posa formatge ratllat i trossets de mantega i després es posa al forn.
45. CROQUETES D'ESPINACS

Ingredients. 400 g d'espinacs, 2 cullerades de puré de pa, llet agra, ou, oli, sal.
Es cou en aigua una lliura d'espinacs i després es deixa escórrer i es passa
per la màquina. Es posa una altra vegada al foc fins que ha xuclat tota l'aigua; després s'hi barregen dues cullerades de pa ratllat, una mica de llet
agra. Un cop això està ben barrejat es formen croquetes planes, que s'unten
amb ou i pa ratllat i es fregeixen a la paella.
46. TRUITES DE FORMATGE

Ingredients..farina, ou, llet,.formatge ratllat, sal, greix .
Es fa una pasta de farina, ou i llet que sigui una mica clara. D'aquesta pasta
es fan algunes truites molt primes. Es col· laquen en una plata untada amb
greix; entre cada truita s'hi posa una cullerada de formatge ratllat i dues
cullerades de llet, una mica de sal, a sobre d'una truita, fins que estan totes;
a l'última s'hi posa bastant de formatge i trossets de greix i es deixa una
estona al forn.
47. BRÒQUIL

48. TRUITES FARCIDES D'ESPINACS

Ingredients: espinacs, .farina, 3 ous, pa, ceba, sal, oli.
Es fan dues truites de farina i ou. Es bullen els espinacs; es passen per la
màquina juntament amb un tros de pa moll i escorregut. Es trinxa una mica
de ceba i que agafi color, s'hi posen els espinacs, s'hi afegeix un ou i, tot ben
barrejat, s'aplana aquesta pasta a sobre de les truites i s'emboliquen. Després
es tallen a trossets de dos dits, es xopen en ou batut i es fregeixen a la paella.

49. ESPINACS

Ingredients: espinacs, ceba, oli, .farina, nou moscada, ou, .formatge ratllat, llet, sal, greix, mantega.
Es bullen els espinacs i es passen per la màquina juntament amb una ceba.
Després es fregeix una cullerada de farina fins que tingui una mica de color;
s' hi afegeixen els espinacs, també una mica de nou moscada; s'hi afegeix
l'aigua necessària per coure una mica. Es posen en una plata, es bat un ou,
bastant de quantitat de formatge ratllat i una mica de llet i un pols de sal. I
això es posa a sobre dels espinacs, amb trossets de greix o mantega a sobre
i s'entra al forn.
50. MAIONESA

Ingredients: 1 ou, 4 cullerades d'oli, sal, vinagre.
Per cada ou, quatre cullerades d'oli, un pols de sal i una mica de vinagre. Es
treballen una mica els ous en un pot, després de ben barrejat tot es posa el
pot en bany maria i es remena contínuament. Quan està espès es passa per
un colador.
51. TRUITA AMB BEIXAMEL

Ingredients. ou, sal, oli. Beixamel: mantega, .farina, llet, sal, pebre. Galeta
o puré de pa.
Es fa una truita a la francesa. Se'n fan trossets i es cobreixen amb beixamel.
Abans de menjar es fregeixen ben xopats amb ou i galeta picada.

Ingredients: bròquil, mantega, .farina, 2 ous, .formatge ratllat.

52. CARROTES

El bròquil es cou en aigua. Després s'escorre i es col'loca en una plata que
pugui anar al forn. Tot seguit, es treballa un trosset de mantega i s'hi afegeixen dues cullerades de farina i l'aigua en què ha cuit el bròquil (ha de
quedar una salsa espessa); s'hi afegeixen dos rovells d'ou, es tira al damunt
del bròquil i després s'hi posa formatge ratllat pel damunt i trossets de mantega, i es posa al forn fins que tingui color.

Ingredients: carrotes, sal, sucre, 30 g de mantega, 1 cullerada de.farina.
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Les carro tes es tallen primes i es couen en aigua, però només el temps que
necessitin per arribar a estar toves; s' hi afegeix sal i una mica de sucre.
Després es treballen 30 g de mantega amb una cullerada de farina i es va
posant a les carrotes a culleradetes; es deixa coure una mica junt, que quedi
bastant espès i se serveix.

53. TRUITA DE BARREJA

57. AMANIDA ITALIANA

Ingredients.' albergínies, carbassons, ceba, greix, 2 tomates, ous.

Ingredients: cogombres, tàperes, carro tes, patates, anxoves, rostit de vedella i de bou, maionesa, vinagre, sal.

Les albergínies, els carbassons i la ceba es tallen a quad rets petits i a la paella
es couen amb greix fins que estiguin ben tous. S'hi afegeixen dues tomates i
quan aquestes també estan toves, s'hi tiren els ous que es vulguin ben batuts.
54. ROTLLES DE PERNIL

Ingredients: 150 g de greix, 200 g de patates, 200 g de farina, sal. Pasta. 250
g de pernil, 40 g de mantega, 2 rovells d'ou, 3 cullerades de llet agra.
S'agafen 150 g de greix, 200 g de patates cuites del dia abans i ratllades, 200
g de farina i un pols de sal. Es forma una pasta a sobre de la fusta i es treballa bé fins que sigui fina i després es deixa descansar una hora en una
habitació freda.

Es necessiten cogombres i tàperes, carrotes, anxoves, carn de vedella rostida i de bou, i maionesa. Es bullen quatre patates grosses amb la pela. Es
netegen dues carrotes i també es bullen i, en lloc de cogombres naturals,
podem emprar dos cogombres en conserva. Totes aquestes coses, excepte
les tàperes, que s' hi posen senceres, es tallen petites. S'hi posa vinagre i sal
com a la resta d'amanides i al final es barreja amb una salsa maionesa.
58. CROQUETES DE MATÓ

Ingredients: greix o mantega, 2 ous, 540 g de mató, farina, sal.

Pasta per omplir: 250 g de pernil trinxat, 40 g de mantega treballada, 2
rovells d'ou i 3 cullerades de llet agra. Es pot menjar fred.

S'agafen 140 g de mantega de vaca (també poden ser de greix de porc), es
treballa fins que estigui escumosa, després es barreja bé amb dos ous. Es
posen a sobre de la fusta 540 g de mató, 280 g de farin a i la sal, els ous i la
mantega, que ja s'han d'haver barrejat. D'això se' n forma una pasta com la
dels mantecados i després se'n formen llonganisses petites i es fregeixen
amb greix de porc.

55. FETGE AMB SALSA FOSCA

59. MIGAS TOLEDANAS

Ingredients: farina, greix, sucre, caldo, sal, clavell d'espècia mòlt, pebre,
1 ceba, vinagre, fetge.

Ingredients: pa, sal, greix, greixons, pebre vermell.

Després s'aplana bastant fina , se' n tall en trossets llargs de 10 cm i
amp les de 5, s'empl enen amb la seg üent pasta enrotllant-los i es
posen en una llauna untats de rovell d'o u amb molt de fo c i ".

Es fa agafar un color fosc a les cullerades de farina en una cassola amb greix
i una mica de sucre; després s'hi afegeix caldo i es deixa que sigui una salsa
una mica espessa, s'hi afegeix sal, una mica de clavell, un pols de pebre i una
ceba trinxada i tot junt es deixa coure. A la salsa massa espessa s'hi afegeix
caldo, també una cullerada de vinagre. Després el fetge es pela i es talla fi i
es fa coure en la salsa fins que no tregui més sang. Si cou massa ve dur.

La nit abans es prepara pa tallat a trossets petits ruixats amb aigua salada. En
el moment de servir-se, es posa el greix i els llardons petits a la paella i, quan
està ben calent, s' hi tira el pa ja preparat empolvorant-lo amb pebre vermell
i s' hi van donant voltes fins que quedin ben dauradets. Poden servir-se amb
ous ferrats.

60. PATATES REIALS
56 COL AMB CARN

Ingredients: 400 g de patates, sal, mantega.

Ingredients: vedella i porc trinxat, 1 ou, sal, pebre, julivert, ceba, llet agra,
salsa de rostit, 1 col blanca.
Es trinxen la vedella i el porc crus, barrejats amb un ou, sal, pebre, julivert i
ceba trinxats i una mica de llet agra. Es cou una col blanca amb les fulles
senceres amb cura que no es trenquin , i en una cassola o una plata fonda
s'hi posen una capa de col i una de carn, i així fins que a sobre hi quedi col.
Això ha d'estar tres quarts d'hora al forn. A la carn hi podem barrejar salsa
de rostit, si en tenim.
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Es bullen les patates amb sal. Molt picades amb el morter, s' hi tira per cada
lliura de patates un ou i una culleradeta de mantega de vaca; ben remenades es posen en una cassola untada de mantega i es posen al forn perquè
pugin. Són molt maques.
61. ARRÒS BLANC CUBÀ

Ingredients. per 1 lassa d'arròs / 2 d'aigua, sal, greix.
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Per a aquest arròs es necessita mesurar l'aigua: per una tassa d'arròs, dues
d'aigua. Es posa aigua en una cassola amb sal i greix, quan bull s'hi tira
l'arròs, que s'ha d'haver rentat de pressa perquè no es reblaneixi , i es deixa
bullir a foc viu; quan està acabant de coure es posa una mica més de greix
en el fons de la cassola, i s'abaixa una mica el foc perquè cogui més a poc a
poc. Aquest arròs s'ha de servir ben sec i amb el gra ben sencer.
62. ALBERGÍNIES ITALIANES

Ingredients: albergínies, julivert; carn de porc picada, molla de pa, llet,
puré de pa, sal.
S'agafen unes albergínies que siguin bones; es divideixen en dues parts pel
llarg, se'n buida l'interior i es pica la carn treta del fruit. Es posa aquesta
picada en un plat i s'aixafa amb una cullera perquè deixi anar l'aigua que
tenen les albergínies; a la picada s'hi afegeix la carn de porc picada i molla
de pa remullada en llet. Amb tot això es farceix l'interior de les albergínies,
s'arrebossa i es fa coure en un motlle al forn.
63. ALBERGÍNIES FARCIDES

Ingredients: albergínies, puré de galeta, sucre, canyella, llimona, anís, 2
ous, greix, sal.
Es bullen les albergínies senceres. Quan estan, es parteixen i se'n treu la
carn, que es mulla en un morter afegint-hi galeta mòlta, sucre, canyella, pela
de llimona, una mica d'anís i un rovell d'ou; tot això es bat fins que queda
feta una pasta, i es farceixen les albergínies, es passen en ou batut i galeta i
es fregeixen en greix.

65. PASTÍS (DE TOMATES)

Ingredients: mantega, tomates, ceba, julivert, sal, sucre, puré de pa, llet,
formatge ratllat.
S'unta una plata una mica fonda, es tenen tomates pelades, es tallen rodones i es cobreix el fons de la plata amb les tomates. Es prepara una ceba amb
molt de julivert trinxats a sobre de la tomata amb una mica de sal i un pols
de sucre. Es posa una capa del trinxat i una mica de pa passat per la màquina, una altra capa de tomata igual que la primera i una altra vegada trinxat.
L'última capa ha d'acabar amb tomata. S'hi posen quatre cullerades de llet,
una capa de formatge i mantega a sobre i es deixa mitja hora al forn.
66. NAPOLEONS

Ingredients: pit de gallina, cervell de xai, pernil, canyella. Beixamel:
mantega, farina, llet, sal. Pasta per al forn, ou, puré de galeta.
S'agafen un pit de gallina i el cervell bullits. El pit s'ha de picar a ra mitjalluna, s' uneix bé amb el cervell , s' hi afegeix pernil picat menudet, un pols de
canyella, es fa la beixamel i s'uneix amb el que hem preparat. Se separa del
foc i es deixa refredar, s'hi afegeixen un parell de rovells d'ou amb la seva
sal corresponent, tot unit. S'han de tenir preparades unes hòsties rodones,
es mullen amb l'ou, es farceixen, es dobleguen per la meitat que quedin en
forma d'empanadetes, es tornen a mullar amb ou i galeta, es fregeixen amb
mantega per servir-les ben calentes.
67. CONILL NAVARRÈS

Ingredients: conill, greix, farina, all, romaní, farigola, puré de patata, oli.
64. TORTELL DE CARN

Picada la carn de bou i vedella (i si es vol de porc), s'hi barreja carn de porc.
Tot això unit amb ou dur, trufes, all i julivert molt picat, i sal, i s'uneix bé i
s'hi dóna la forma d'un pa. Al centre s'hi fa un forat amb la mà de manera
que el forat quedi una mica regular, com un tortell, s'embolica amb farina i
es fregeix. A part es fa una salsa al gust de cadascú, per col·locar-hi la carn
fins que s'entengui que està cuita. En servir-la es pot passar la salsa pel colador perquè quedi més fina.

Es fregeix el conill enfarinat amb greix. En una cassola s'hi posa aigua, una
cabeça d'alls, una mica de romaní i farigola i es deixa coure amb els talls
del conill amb cura que no s'ablaneixin gaire per treure'n l'os sense que
es desfacin. S'han de tenir patates bullides i aixafades, i a la paella on s'ha
fregit el conill s'hi passa la pasta de patata amb una mica de mantega de
vaca. Perquè es torri més s'hi posa una miqueta de farina; s'agafa el conill ,
que ja té l'os tret, s'arrebossa amb aquesta pasta de patata, s'embolica amb
farina, es fregeix i es col'loquen els trossos a la plata. En el moment de servir-se es banya amb salsa, que ha de quedar espessa. La salsa s'ha de passar abans pel colador.
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Ingredients: carn picada de bou i vedella o porc, carnfresca de porc, ou
dur, trufes, all i julivert; sal, farina, oli.

POSTRES

72. CODONYAT

68. MERENGUES DOBLES AL'ESPANYOLA
Ingredients. 6 ous, 400 g de sucre, J llimona, sucre fi.
Es baten sis clares d'ou en un bol, quan estan ben batudes s'hi afegeix una
lliura de sucre i una mica de pela de llimona ratllada molt fina. Un cop fet
això, s'agafa la pasta a cullerades i amb cada una es formen a sobre d'un
paper blanc les merengues, fent que totes tinguin la mateixa forma. Fetes
les merengues, s'empolvoren amb sucre fi , es posen els papers a sobre
d'una llauna i es fiquen al forn fluix; després de cuites Ga es veu quan estan
daurades), es treuen del forn, es deixen refredar i se separen tenint cura
amb els papers, perquè no es facin malbé.
69. GEMMES DE COCO
Ingredients.' 1 coco, 200 g de sucre, sucre mòlt.
Per cada coco, mitja lliura de sucre. Quan es té a punt l'almívar s'hi tira el
coco ratllat; quan està ben espès se'n fan boles i es passen pel sucre blanc
mòlt i es posen a assecar.
70. COCA DE GREIXONS
Ingredients. 200 g de greixons, 100 g de sucre, 100 g de farina, matafaluga, canyella, 1 llimona.
Mitja lliura de greixons, tres unces de sucre, tres de farina, matafaluga i
canyella i suc de llimona.
Comentari: la barreja es posa a la plata del forn, prèviament untada amb oli
i espolvorada amb farina.
71. SABATILLES FARCIDES AMB CREMA

Ingredients. sabatilles, crema, nata, cabell d'àngel, 1 ou, mantega.
S'agafen les sabatilles, es rebaixen amb molta cura de la part inferior, que hi
quedi bastant de forat, i després es farceixen amb crema ben espessa, i amb
una altra sabatilla es tapen, i en el moment de posar-les a fregir es passen
per ou batut. Aquestes sabatilles són molt delicades i es poden farcir amb
nata, cabell d'àngel o amb un altre dolç bo. (Es recomana aquest dolç perquè és molt exquisit.)
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Ingredients. 300 g de pasta de codony, 400 g de sucre.
9 unces defruita per lliura de sucre blanc.
Comentari: Cal tallar els codonys amb pela i treure'n els cors i bullir els trossos. Quan siguin cuits, s'han de colar i passar-los pel passapurés. S'ha de
pesar la pasta, posar-hi el sucre i tornar-ho a posar a coure amb canyella i
una pela de llimona fins que agafi color fosc. S'ha de deixar descansar un
moment i tirar-ho a dintre d'una llauna que s'haurà remullat amb alcohol.
Els cors es reserven per fer gelea.
73. CABELL D'ÀNGEL
Ingredients: 1 carbassa, almívar. Per 400 g de cabell, 600 de sucre i aigua.
1 branca de canyella , 1 llimona.
S'obre una carbassa i es fa bullir en una cassola fins que es desprengui el
cabell d'àngel de la clova. Després es tira en un gibrell amb aigua freda i es
neteja de llavors i del cor. Es posa el cabell d'àngel en un altre gibrell amb
aigua freda; després que estigui ben net es posa en remull fins a l'endemà.
S'ha de tenir l'almívar fet i purificat, llavors s'escorre bé el cabell, i quan l'almívar bulli s'hi tira el cabell, un tros de canyella i una pela de llimona; es
deixa bullir en foc lent fins que agafi el seu punt.
El cabell després d'escorre'l es pesa i per cada lliura de cabell n'hem de fer
servir una i mitja de sucre.
74. GEMMES DOBLES
Ingredients: almívar: 11 d'aigua, 400 g de sucre, 6 ous.
Les gemmes dobles són un dolç molt delicat, però senzill de fer. En una cassola que sigui una mica ampla i de poca profunditat es fa un almívar clar: per
un litre d'aigua, una lliura de sucre i sis rovells d'ou. Els rovells es baten molt
en un atuell de porcellana i quan estan es van tirant a cullerades a l'almívar.
Es treu del foc la cassola en el moment de tirar-los-hi. Després es torna a
posar al foc i amb molta rapidesa es doblega com si fos una truita a la francesa, i es van col·locant en una confiturera. Quan la quantitat de gemmes
està a punt, es deixa l'almívar que s'espesseixi més per tirar-lo per damunt
de les gemmes.
75. MANTECADOS CUBANS

Ingredients: 400 g de greix, 400 g de farina de blat, 400 g de sucre fi, 1 ou,
canyella en pols, ratlladura de llimona.
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Una lliura de greix s'amassa amb una altra de farina de blat. Quan està ben
treballada aquesta massa s'hi afegeix una lliura de sucre mòlt i passat pel
tamís, un ou, canyella mòlta i una ratlladura de llimona. Es torna a treballar
la massa i aquesta operació dóna com a resultat una pasta compacta. Es
dóna forma als mantecados i posats en papers es posen al forn , que ha d'estar a temperatura mitjana.
76. FIAM DE MAIZENA

Ingredients: aprox. 1/4 de litre de llet, 1 ou, 1 cullerada de Maizena, sucre,
canyella, mantega.
Per cada petricó de llet, un rovell d'ou i una cullerada de Maizena. Ben batuda la Maizena amb els rovells d'ou, s'hi posa la llet, bullida i freda, s'amaneix amb sucre al gust del paladar, es cola i s'hi afegeix una mica de canyella, i amb foc lent es mou contínuament. Es té el motlle untat amb mantega, i quan es desprèn de la cassola es tira en el motlle per deixar-lo refredar.
Aquest flam és exquisit i econòmic.
Comentari: petricó, mesura de capacitat per a líquids equivalent a la quarta
part d'un porró. Porró, mesura de capacitat per a líquids equivalent a 94
centilitres.
77. GALETES DE MANTEGA

Ingredients. 100 g de mantega, 100 g de sucre mòlt, 400 g de farina, 3 ous,
1 llimona.
Per tres unces de mantega fosa, tres unces de sucre mòlt; una lliura de farina i tres rovells d'ou amb dues clares. S'incorporen al sucre i una ratlladura
de llimona; de seguida s'hi va tirant la farina a poc a poc, i després que estigui ben amassat se'n fan galetes i es posen al forn. Són exquisides.
78. DOLÇ DE GERRA

Ingredients: 125 g de greix, 4 ous, 300 g de sucre, canyella, clavell d'espècia, panses de Corint, 1 petricó de cafè, 30 g de pólvores de muntar, 400 g
de farina, mantega.
Es treballen 125 g de greix amb 4 rovells d'ou i 300 g de sucre; després s'hi
afegeix una cullerada de les de sopa de canyella i una culleradeta de clavell
d'espècia, 50 g de panses de Corint i un petricó de cafè (no ha de ser fort) ,
després 30 g de pólvores de muntar, una lliura de farina i les clares dels ous
muntades. Aquest dolç és molt abundant. Hem d'agafar una cassola bastant
grossa amb mantega i una miqueta de farina. 11/2 hores amb poc foc al forn.
La cassola ha de ser de dos pams de llarg, d'un d'ample i de deu centímetres de fons , i així queda plena.
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79. QUADRES D'AVELLANES

Ingredients: 80 g de mantega, 140 g de sucre, 140 g d'avellanes, 1 llimona,
35 g de farina. Glaça: 15 g de sucre fi, suc de llimona, confitura.
Es treballen 80 g de mantega una estona a sobre del foc, després a poc a poc
s'hi afegeixen 140 g de sucre, tres rovells d'ou i un ou sencer, i 140 g d'avellanes trinxades juntament amb el suc de mitja llimona. Tot això es treballa
un quart d'hora junt i després s'hi afegeixen les clares dels tres ous muntades i 35 g de farina . Es posa aquesta pasta en una llauna untada amb mantega gruixuda d'un a dos dits i es cou al forn amb molt poc foc.
Després se'n tallen quadrets i s'hi posa la confitura a sobre i la següent
glaça: 15 g de sucre del més fi es treballen d'una a dues hores amb una cullerada d'aigua i una de suc de llimona; després s'escalfa una mica, s'ajunta
això amb els quadrets i es deixen assecar.
80. PA D'EMPERADOR

Ingredients. 250 g de sucre, 1 llimona, 3 ous, 35 g d'ametlles picades, 140
g de farina, mantega, puré de pa.
S'agafen 250 g (8 unces) de sucre blanc, la ratlladura de mitja llimona, tres
ous sencers i 35 g d'ametlles picades; es treballa junt durant mitja hora, després es barregen bé amb això 140 g (3 unces i 1/2) de farina i es posa en
una forma untada de mantega i pa ratllat i amb poc foc es deixa tres quarts
d'hora al forn .
Comentari: una vegada picades, 35 g d'ametlles pesen 30 g.
81. PA DE BISBE

Ingredients: 4 ous, el seu pes de sucre i de[arina, 70 g de panses de Corint,
70 g de picapolls secs, 35 g d'ametlles, poncem, mantega.
Es pesen quatre ous i es mira el pes que tenen, i després s'agafa el mateix
pes de sucre i el mateix de farina. El sucre i els ous es treballen junts tres
quarts d'hora, després s'hi afegeixen 70 g de panses de Corint, 70 g de picapolls secs i 35 g d'ametlles pelades i tallades fines i un trosset de poncem
tallat fi també, i al final la farina. Després es posa aquesta pasta en una cassola una mica grossa que sigui plana, que ha d'estar untada amb mantega, i
amb poc foc es cou tres quarts d'hora al forn. Després, quan està fregit, es
talla a trossets llargs, amples com el dit.
82. ROSQUILLES D'AMETLLES

Ingredients. 140 g d'ametlles, 2 ous, 105 g de sucre. Almívar' sucre i aigua.
Es trinxen amb la màquina de carn 140 g d'ametlles sense pelar i es treba-

85

Ilen bé amb dos blancs d'ou muntats i 105 g de sucre fi, i quan el sucre i els
ous ja són molt fins i treballats s'hi barregen les ametlles. En una fusta
empolvorada amb sucre s'hi posa aquesta pasta i s'aplana formant després
rosquilles. Es posen oblates a sobre d'una llauna i les rosquilles i es
col'loquen al forn amb una escalfor molt suau. Quan estan, es mullen una
mica de sobre amb un almívar molt dolç i una mica espès i, deixant el forn
obert, s'hi posen una altra vegada perquè s'assequin una mica.
83. SEQUILLOS VIENESOS

86. BUNYOLS DE VENT

Ingredients. 1 xicra d'aigua, 1 cullerada de greix, 50 g defarina, 2 ous, 1
pols de sal.
Per una xicra d'aigua, una cullerada de greix, unça i mitja de farina, dos ous
i un pols de sal. Es posen en una cassola el greix i l'aigua i quan bull l'aigua
s'hi tira la farina i aviat es treu tot del foc. S'hi afegeixen els ous un a un i es
fregeixen a cullerades.
87. PÚDING DE SÈMOLA

Ingredients.' 2 ous, 140 g de sucre fi, anisat, 1 llimona, 187 g de farina,
mantega.

Ingredients.' 1/4 part d'un porró de llei, 33 g de sèmola, 2 ous, 100 g de
sucre, 1 llimona, canyella.

El blanc de dos ous es treballa molt fort, s'hi afegeixen després els rovells i
140 g de sucre fi i tot es treballa junt durant mitja hora. Després s'hi afegeix
una cullerada d'anisat i una mica de ratlladura de llimona i a poc a poc 187
g de bona farina; s'unta una llauna amb mantega i es posa al forn amb no
gaire foc. Després, quan encara és calent, se'n tallen trossets llargs i gruixuts
com mig dit.

Per un petricó de llet, una unça de sèmola, dos ous, tres unces de sucre. Es fa
coure la llet amb la sèmola, la llimona, la canyella i el sucre, i se'n deixa una mica
per muntar les clares. Quan es treu del foc s'hi tiren els rovells i després s'uneix
tot i es tira en un motlle en el qual hi hagi caramel i es fa coure al bany maria.
88. SEQUILLOS

Ingredients. 4 ous, 100 g de sucre, 100 g de farina, matafaluga, mantega.

84. PA DE PESSIC AMB PANSES

Ingredients: 3 ous, 125 g de sucre, 1 llimona, panses de Corint, 125 g de
farina, oli.
.

Per quatre ous, tres unces de sucre, tres de farina i matafaluga picada. Es
munten les clares. Es barreja tot tirant-hi la farina i barrejant-ho poc. S'unta
una llauna amb mantega, s' hi tira la pasta i es posa al forn , al cap d'una estona es talla a tires a fi que agafin color dels dos costats.

Es treballen tres rovells d'ou amb 125 g de sucre durant un quart d'hora;
després s'hi afegeix una ratlladura de llimona, el blanc dels ous muntat,
algunes panses de Corint i al final la farina, també 125 g, i de seguida es posa
en una forma untada i es deixa tres quarts d'hora al forn.

Aquesta mateixa pasta es fa per al braç de gitano suprimint la matafaluga.
Per al púding s'hi afegeixen panses de Corint i es posa en un motlle untat
amb mantega.

85. PA DE PESSIC MOLT BO (DE FARINA DE PATATES I AROMES)

89. PA DE PESSIC ANGLÈS

Ingredients. 200 g de mantega, 200 g de sucre, 5 ous, 1grapat d'ametlles sense
torrar, nou moscada, 200 g de farina de patata, 1/2 got de rom, pa torrat.

Ingredients.' 4 ous, 400 g de sucre, 400 g d'ametlles, mantega.

Es treballa mitja lliura (&&) de mantega de vaca amb una cullera durant un
quart d'hora; a poc a poc s'hi afegeix mitja lliura (&&) de sucre blanc del
més fi, cinc rovells d'ous, un grapat d'ametlles sense torrar picades molt
fines, un trosset de nou moscada ratllada molt fina. El més important d'aquest dolç és que tot això es treballa tres quarts d'hora i, en acabar, s' hi va
afegint a cullerades mitja lliura (&&) de farina de patates i mig gatet de
rom, i després el blanc dels ous muntats. S'unta el motlle amb mantega i
una mica de pa torrat, es posa la pasta en el motlle i es fa coure mitja hora
al forn o fins que una agulla en surti ben neta.
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Quatre blancs d'ou, una lliura (&&) de sucre, una lliura (&&) d'ametlles. Es
posa al foc mitja olla d'aigua i quan bull s'hi posa una plata a sobre amb la
lliura (&&) de sucre i quan el sucre està calent s'hi tiren els blancs sense
haver-los treballat abans i es treballen juntament amb el sucre. L'aigua sempre ha de bullir i quan està com una goma, cosa que ha de durar més o
menys un quart d'hora, es treu la plata.
Les ametlles, que han d'estar pelades i trinxades amb la màquina de moldre
pa, s'hi afegeixen i es treballa junt deu minuts. Després en una llauna una
mica untada s'hi posa la pasta a porcions petites i no ha de coure gaire de
pressa. En deu minuts al forn pot estar.
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90. PA DE PESSIC DE FARINA DE PATATA

94. CREPS

Ingredients. 6 ous, 200 g de sucre, 1 llimona, 400 g de farina de patata, oli.

Ingredients.· 1 ou, 1/4 part d'un porró de llet, 1 cullerada de midó, farina,
cera, sucre.

Es barregen sis rovells d'ou amb mitja lliura (&&) de sucre blanc, i es treballa un quart d'hora afegint-hi una mica de ratlladura de llimona; després s'hi
va afegint a poc a poc una lliura de farina de patata, i després el blanc dels
sis ous ben muntats. Feta aquesta pasta es posa en un motlle untat i es deixa
una hora al forn , que no ha d'estar gaire calent.
91. COCA DE TARONJA

Ingredients: 67 g de farina, 2 ous, 117 g de sucre, 117 g d'ametlles, 1 taronja, mantega, pa ratllat.
Es necessiten dues unces de farina, dos ous, quatre unces de sucre, quatre
unces d'ametlles, ratlladura i el suc d'una taronja petita.
Las ametlles, després de pelades i passades per la màquina de moldre carn ,
es barregen amb el suc de la taronja juntament amb la pela ratllada, el sucre
i dos rovells d'ou. Tot això es treballa amb una cullera durant mitja hora,
després s'hi afegeix la farina i el blanc dels ous muntats. Es posa en una cassola untada amb mantega i pa ratllat i es posa al forn.

Es fa crema d'un ou, un petricó de llet i una cu llerada de midó. Quan es
té feta , s'agafa el blanc muntat i es fa coure una mica amb la crema.
Mentrestant, es fa una pasta d'un ou, tres cullerades de llet i una de farina,
i se'n posa una cullerada en una paella petita untada de cera, fins que tingui
una mica de color. En treure-la'n, s'omple de crema i es doblega. Quan totes
les creps estiguin fetes s'empolvoren amb sucre i amb una planxa ben calenta es cremen.
95. BUNYOLS DE POMA

Ingredients.· pomes, anisat, ou, farina.
Es pelen i es tallen a trossos rodons. Es posen en una plata amb anisat una
bona estona. Es fa una pasta de blanc d'ou i farina i es xopen amb la pasta i
es fregeixen.
96. LLET FREGIDA

Ingredients: mantega, farina, llet, sucre, vainilla mòlta, pa ratllat, ou, oli.

92. MANTECADOS

Ingredients: 2 ous, 11 7 g de sucre, 11 7 g de farina, 50 g de mantega, 1 llimona.
Se separen les clares de dos ous i es baten amb quatre unces de sucre fins que
la cullera s'hi aguanta dreta. Feta aquesta operació es barregen els rovells amb
quatre unces de farina, una unça i mitja de mantega de vaca una mica desfeta i ratlladura de llimona. Es dóna a la pasta la forma convenient, es col·loca
en una llauna i es posa al forn fins que els mantecados quedin torrats.

Es posen en una cassola una cullerada de mantega i dues de farina, i es desfan bé, a poc a poc s'hi va tirant llet (mig petricó) batent-la bé (la llet ha d'estar ensucrada al gust del paladar); també s'hi posa una mica de vainilla
mòlta. En una plata plana s'hi posa pa ratllat i s'hi tira la llet per sobre, anant
amb compte que estigui bastant espessa. Quan està freda es talla en trossets
al gust de cadascú; i s'emboliquen amb ou i pa dues vegades. Es fregeixen
a la paella amb oli ben calent fins que estiguin daurats. Se serveixen freds.
97. PASTISSETS suïssos

93. COCA DE CANYELIA

Ingredients: 6ous, 140 g d'ametlles, 140 g de sucre, canyella, clavell d'espècia, mantega.

Ingredients: farina, 1 ou, vi, greix, mantega, sucre, dolç.

6 ous, 140 g d'ametlles, 140 g de sucre, una culleradeta de canyella i un polset de clavell. Les ametlles es pelen i es passen per la màquina, quan estan
una mica fines s'acaben de picar juntament amb un ou sencer i després s'hi
afegeixen els cinc rovells restants, el sucre, la canyella i el clavell, i es treballa tot quinze minuts. Al final s'hi afegeix el blanc dels cinc ous muntats. Es
posa al forn amb la forma de coca untada de mantega.

S'agafa la quantitat de farina que es vol, es posa a sobre d'un tauler, s'hi fa
un forat al mig i allà s'hi tira un ou i una mica de vi, una cullerada de greix
de porc i una altra de vaca, s'amassa bé i amb un rodet s'estira la pasta ben
prima, es talla en fulles, per a cada pastisset només una rodona; s' hi posa a
sobre el dolç que es vol, s'aixequen les vores, es creuen pel damunt del dolç
unes cintes de massa, es cou al forn. En treure'ls-en, es banyen pel damunt
amb sucre i s'hi passa la paleta feta brases.
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98. PASTA FULIADA

102. PASTISSETS CASOLANS

Ingredients. 200 g de farina, 1 ou, 1 cullerada de greix, 33 g de mantega,
2 culleradetes de sucre, 1/2 xicra de vi blanc.

Ingredients. farina, 1 ou, vi, 1 cullerada de greix, 1 cullerada de mantega. Farciment: dolços amb almívar, carn o peix.

Per mitja lliura de farina, un ou, una cullerada de greix de porc, una unça de
mantega, un parell de culleradetes de sucre blanc mòlt i mitja xicra de vi
blanc; tot això s'amassa bé en una plata i s'estira la pasta amb el rodet, i amb
un esperó de tallar pasta s'hi va donant la forma que cadascú vol, i amb bastant de greix a la paella es fregeix; després de treure-ho s'empolvora amb
sucre blanc i se serveix ben calent.

S'agafa la quantitat de farina que es vol, es posa a sobre d'un tauler, s'hi fa
un buit al mig i allà s'hi tira un ou i una mica de vi, una cullerada de greix
de porc i una altra de greix de vaca. S'amassa bé i amb un rodet s'estira la
pasta, i amb el mateix es formen les fulles de l'ample que es vulgui. Es farceixen (pot ser amb dolç amb almívar). Col· lacat el dolç sobre una fulla, es
cobreix amb una altra i es cusen bé perquè no surti el farciment. També pot
fer-se el farciment de carn o de peix.

99. CANYES

Comentari: els pastissets es cusen pressionant les vores amb els dits humits.

Ingredients: farina, ou, aigua tèbia, crema, canyella, sucre, greix o oli.
Es fa la massa amb farina, ou i aigua tèbia. Es treballa bé. Es busquen canyes
naturals del gruix i llarg que es vu lguin, es talla la massa a tires estretes i es
cobreixen les canyes amb la massa, de manera que només se' n deixa una
punta descoberta. Tant podem fregir-les com posar-les al forn. Un cop estan
daurades, es treuen de les canyes i es farceixen amb crema fina i freda com
nata, i una mica de canyella i sucre per sobre.
100. POLVORONS

Ingredients: 3 cullerades de sucre blanc, 3 de greix, 1/2 tassa d'anís, 400g
de farina.
Per tres cullerades de sucre blanc, tres de greix de porc, mitja tassa d'anís i
una lliura de farina. Es treballa tot molt bé, es fan els polvorons i es posen
al forn .
101. PETITS CHOUX (LIONESES)

Ingredients: 1 tassa de greix, 3 tasses d'aigua, 200 g de farina, 6 ous.
Farciment: crema, nata, pasta de croquetes, carn picada.
Per una tassa de greix de porc fos, tres tasses d'aigua, mitja lliura de farina i
sis ous. Es posa el greix en una cassola; quan està fos s'hi tira l'aigua, i quan
bull s'hi tira la farina, movent-ho contínuament perquè no faci grumolls.
Quan està consumida l'aigua s'aparta del foc i es deixa refredar per tirar-hi
els ous; tot junt es bat una estona; es posa per cullerades en una llauna en
forma de bunyols i es posa al forn.
Aquests pugen molt i queden rodons com una taronja; quan estan daurats
s'aparten i es deixen refredar; s'obren una mica per la meitat per col·locarhi a dins crema, nata, pasta de croquetes o picat de carn ; sempre que sigui
una de les dues últimes substàncies s'ha de tirar una mica de sal a la pasta.
Se serveixen freds.
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103. TOÑAS

Ingredients.' 500 g de llevat fresc, 1 Kg de farina, 3 ous, 300 g de sucre,
400 g de patates, 1/4 1d'oli.
S'agafa mig quilo de llevat fresc, 1 quilo de farina, tres ous, nou unces de
sucre, una lliura de patates bullides i picades, una quarta part de litre d'oli i
una mica d'aigua de les patates. Tot es treballa molt bé, s'hi afegeix finalment la farina, i es deixa una mica d'oli per deixar el pa en descans fins a
l'endemà. Després se'n van prenent porcions amb oli als dits, es treballen
una mica i es posen en un tros de paper de barba, es posen a descansar
algunes hores i quan fan bufes es posen al forn bastant calent. Si es vol, s'hi
posa sucre per sobre.
104. FARCITS DE MONIATO

Ingredients.' sucre, oli, anisat, 1 llimona, 600 g de farina. Compota:
moniato i sucre. Canyella.
Es fa una pasta amb dues tasses de sucre, una de bon oli, aquesta no pas
plena, una d'anisat i una mica de ratlladura de llimona i lliura i mitja de farina. Quan la pasta té el punt s'unten els dits d'oli i es fan pastissos, que es
farceixen amb pasta de moniato; s'empolvoren amb sucre i canyella i es
posen al forn.
105. TERRASSES
180 g de farina, 110 g de mantega i 50 g d'ametlles sense pelar passades per
la màquina, 60 g de sucre, una mica de canyella, una culleradeta de pólvores. Això es treballa tot junt a sobre de la fusta i després s'aplana i es tallen
amb un motlle de dues mides, l'un més petit que l'altre i es posen al forn.
Quan estan cuites, a sobre del tros s'hi posa una mica de confitura i es
col·loca el petit a sobre.

91

106. DOLÇOS AMB CIRERA ASOBRE

111. COCA DE POMES

185 g de farina, 125 g de mantega, 63 g de sucre, 1 ou petit, 5 g de pólvores
i un pols de sal. Tot això es treballa i se'n fa una pasta a sobre de la fusta,
s'aplana i es talla amb un motlle rodó o amb un got. Es couen els dolços al
forn i quan estan freds s'hi posa confitura i es tapen amb un altre i a sobre
s'hi posa el següent. El sucre, molt fi, de llustre, es barreja amb una mica
d'aigua i una miqueta de rom, que sigui encara espès, es pinten amb això i
al mig s'hi col, laca una cirera o bé un trosset d'una altra confitura.

125 g de mantega es treballen bé amb 125 g de sucre i a poc a poc s'hi afegeixen tres rovells d'ou i després, 200 g de farina barrejada amb 15 g de pólvores
de muntar. També s'hi afegeixen tres cullerades de llet freda; després, el blanc
dels ous muntats. Es posa en un motlle de fer pastissos, s'hi posa una lliura i
mitja de pomes tallades gruixudes que estigui ben cobert i es posa al forn.

Ala confitura del mig també s'hi barreja una mica de rom.
107. DOLÇOS DE VAINILlA
125 g de mantega es treballen amb 250 g de farina i la quarta part d'un
paquet de pólvores, després s'agafen dos rovells d'ou , 50 g de sucre i el
sucre de vainilla i es treballen junts amb una cullera i es barreja tot això amb
la pasta de farina. Després s'aplana i es tallen form es rodones, o com es vulguin, i es pinten amb clara d'ou , ametlles tallades i sucre. Després, es posen
al forn fins que tinguin color.
108. PASTISSETS DE CREMA
200 g de farina, 75 g d'ametlles, 125 g de sucre, 150 g de mantega, una
miqueta de canyella i una culleradeta de pólvores. De tot això se'n forma
una pasta, s'aplana, se'n tallen motlles rodons i es couen al forn. Quan estan
fregits es posa crema entre dos dolços i a sobre s'unten amb xocolata.
109. DOLÇOS D'ARENA
125 g de mantega es posen al foc fins que la mantega té color daurat i s'hi
afegeixen 150 g de sucre, 185 g de farina, a la qual s'ha barrejat abans mig
paquet de pólvores i una miqueta de sucre de vainilla. D'això es forma una
llonganissa, es deixa descansar tota la nit i, l'endemà, se'n tallen trossets
rodons i es couen al forn.
110. DOLÇ DE POMES

112. BUTXAQUES DE POMES
75 g de mantega es treballen amb 50 g de sucre i un ou ben treballat.
Després s' hi afegeixen 250 g de farina barrejada amb 10 g de pólvores de
muntar i dues cullerades de llet. Aquesta pasta s'aplana, se'n tallen trossos
rodons bastant grossos i s'omplen amb el següent farciment: pomes tallades
molt fines (més o menys una lliura) es barregen amb 75 g de sucre i mig ou,
una mica de sucre, una mica de sucre de vainilla, 25 g de panses i una mica
de canyella. Això es posa a sobre dels trossets de pasta i es dobleguen, s' unten amb ou, s'hi posa sucre a sobre i es posen al forn.
113. DOLÇOS DE XOCOlATA TALlATS
60 g de mantega es treballen amb 85 g de sucre i un ou, després s'hi afegeixen 160 g de farina, 5 g de pólvores, 60 g de xocolata ratllada, una miqueta de clavell d'espècia, mitja culleradeta de canyella i una mica de nou moscada. Aquesta pasta s'aplana en una llauna, es cou al forn sense deixar-la
assecar gaire i, encara calenta, es talla a trossets.
114. DOLÇOS DE XOCOlATA AMB AMETLLES
Dos blancs d'ou petits es munten ben muntats, després s' hi afegeixen 125
g de sucre, 125 g d'ametlles ratllades i sense pelar, 60 g de xocolata i mig
paquet de sucre de vainilla. D'aquesta pasta se'n posen culleradetes a sobre
d'una llauna encerada i es posa al forn .
115. CALAIX D'ARENA
200 g de mantega es treballen una mitja hora amb 200 g de sucre, després
s'hi afegeixen dos ous sencers i dos rovells i es treballa una miqueta més;
després es posa un gatet dels de licor ple de rom, una miqueta de sal i 150
g de farina de patata i 50 g de farina de l'altra. En una llauna untada de mantega es posa al forn i ha de coure d'una hora a una hora i mitja.

El pes d'un ou de mantega, el pes d'un ou de sucre i el pes d'un ou de farina. La mantega es treballa amb el sucre i, quan està una mica treballada, s'hi
afegeix l'ou i es treballa una mica més, i després s'hi afegeix la farina; aquesta pasta s'aplana en la forma i a sobre s' hi posen pomes tallades com trossets de meló, una mica de sucre al damunt i al forn.

Ingredients: 200 g de dàtils, 200 g d'ametlles crues, 4 ous, 100 g de sucre
blanc, vainilla o canyella.
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116. PANELLETS DE DÀTILS

S'agafa mitja lliura (&&) de dàtils i mitja d'ametlles crues: les ametlles es

netegen amb un drap sec i sense treure'ls la pela. Es tallen aquestes dues
coses molt fines pel llarg i després s'hi afegeixen quatre blancs d'ou muntats amb tres unces de sucre blanc i una miqueta de sucre de vainilla o canyella. Es posen a culleradetes a cada hòstia. Es posen en una llauna al forn,
que no ha d'estar gaire calent. Han d'estar-hi bastant d'estona i se'n treuen
quan tenen color de canyella.

100 g de mantega es treballa ben cremosa, s'hi tira un ou i tres cullerades
de farina; un cop tot està ben treballat, s'hi afegeix un altre ou i dues cullerades de farina, es treballa una altra vegada bé i s'hi afegeix una mica de
moscat i sal, i es cou a culleradetes de cafè.

117. CONFITURA DE TOMATES VERDES

122. COQUES DE REI

Ingredients: 400 g de tomates, 400 g de sucre, 1/2 petricó de vinagre, la
meitat de 1/2 petricó d'aigua, 1 vaset de conyac, canyella, clavell en pols.

125 g de greix o mantega es treballen amb 125 g de sucre i s'hi van afegint
dos ous i 125 g de farina i la ratlladura de mitja llimona. Quan tot està junt,
es treballa mitja hora. S' unten amb mantega formes petites, s'omplen fins a
la meitat i es posen mitja hora al forn .

Les tomates s'han de netejar bé amb un drap sec; després es fan bullir molt a
poc a poc amb aigua clara fins que estiguin toves, però amb molta cura que
no es trenquin, quan estan toves es fan escórrer. Després, per una lliura (&&)
de tomates s'agafa una lliura (&&) de sucre fi, mig petricó de vinagre i la meitat de mig petricó d'aigua i un gotet de conyac, una miqueta de canyella i un
de clavell en pols; tot això es posa junt al foc i quan el sucre està completament desfet es posa a dins de les tomates i es deixen coure molt a poc a poc
mitja hora. Després es treuen les tomates del suc i es deixa cada cosa separada fins a l'endemà, que es fa coure una altra vegada tot junt una altra mitja
hora. Després, es deixa tot junt ben tapat uns quatre dies, i després es treuen
una altra vegada les tomates del suc i es fa coure això sol fins que està espès
com oli, després es posen les tomates a dins i que coguin deu minuts, es deixa
refredar i quan està fred es col'loca en els pots i es tapa amb paper pergamí.
118. DOLÇ D'AVELIANES
Es barreja mitja lliura d'avellanes, vuit rovells d'ou, mig bastó de vainilla fet
en pols i mitja lliura de sucre durant un quart d'hora. Es bat el blanc dels
vuit ous i es barreja amb la resta. S'agafa un motlle, s'hi posa mantega i galeta picada i s'omple amb la pasta, que ha d'anar durant tres quarts d'hora al
forn i ha de tenir un color groc.
119 puRÉ DE CASTANYES

121. CROQUETES DE MANTEGA

123. DOLÇ DE PRUNES AMB FEFE

Ingredients. 60 g de fefe (llevat de Paris), 400 g de farina, lleI, sal, sucre,
1 ou, mantega, prunes, canyella.
La pasta es fa de la següent manera: 60 g defefe per una lliura de farina. La
farina es posa en una palangana, es fa un fons al mig, lafefe s'esmenusseja
i es dissol amb una mica de llet tèbia; després es posa en el fons de la farina i es barreja una mica i es posa al costat del foc fins que hagi pujat (sol
menester un quart d'hora). Després, amb una cullera grossa es barreja afegint-hi un pols de sal i una cullerada de sucre, un ou, una mica de mantega
dissolta i un quart de litre de llet (mal mesurada). S'ha de barrejar com més
de pressa millor i després es pasta amb la mateixa cullera fins que fa un pa.
Després, una altra vegada tapat i deixat a la calor fins que hagi pujat més de
la meitat. Tot seguit s'aplana en la fusta un gruix de mig dit i en una llauna
untada de mantega o greix s'hi col'loca la pasta, que ha de pujar dos dits tot
al voltant i es deixa muntar una altra vegada un quart d'hora. Fet això, es
col'loquen en línies rectes les prunes tallades per la meitat i a sobre s' hi
posa sucre i canyella. Es posa al forn que vagi molt calent.

Ingredients: castanyes, mantega, sucre, llet o caldo.

124. COCA DE PA NEGRE ELISABET

Es treu la pela de les castanyes i s'estoveeixen amb mantega a la cassola
tapada, amb sucre i llet. Després es passen per la premsa i es treballen com
puré de patates. En lloc de llet es pot emprar caldo.

Un trosset de mantega es treballa ben cremosa, després s'hi van afegint ous i
sèmola: per set cullerades de sèmola, tres ous, una mica de moscat i sal. Aquesta
pasta es deixa descansar una hora i després es fa coure a cullerades grosses.

Dotze cullerades de pa negre ben ratllat es deixen mullar bé amb sis o set cullerades de vi o suc de fruita. Mentrestant, es treballen quatre ous amb el sucre
(si el pa s'ha mullat amb vi, 200 g de sucre, i si s'ha mullat amb xarop, 150)
durant un quart d'hora, s'hi afegeix una culleradeta de canyella i una mica de
clavell, també un trosset de poncem i naronja tallada fina, després es barreja
amb el pa i es treballa una estona més. S'unta una forma amb greix o mantega
i es posa tres quarts d'hora al forn. Després, es talla en dos trossos i a sobre
d'una s'hi posa una capa de confitura i es tapa després amb l'altra part.
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120. CROQUETES DE SÈMOLA

-----------------------~----------------

125. PA DE PESSIC ANGLÈS 2

130. DOLÇ DE FARMACÈUTIC

Es necessita 120 g de greix, 150 g de sucre, quatre ous, 60 g d'ametlles, 20
g de poncem i naronja, dues cullerades d'àrac, el suc de mitja llimona, 20 g
de pólvores per muntar, 100 g de panses de Corint, 300 g de farina. El greix
es treballa una estona i després amb el sucre una estona més, s'hi van afegint a poc a poc els ous, les ametlles, l'arac, la llimona, les panses i el poncem. Després, la farina juntament amb les pólvores. Es treballa tot això una
estona fins que, en aixecar-la amb la cullera, la pasta es trenca. S'unta una
forma amb greix i una mica de ratlladura de pa i es posa una hora al forn.

Es necessita 140 g de sucre, 140 g de greix, 4 ous, una tassa de llet freda, 280
g de farina, una llimona, un paquet de pólvores de muntar i 5 g de bicarbonat. Es treballen 140 g de sucre i 140 g de greix un quart d'hora; després s'hi
barregen quatre ous l'un després de l'altre, una tasseta de llet freda, la ratlladura de mitja llimona, 280 g de farina juntament amb un paquet de pólvores i 5 g de bicarbonat. La pasta es posa en una forma untada amb greix
o mantega i es posa al forn bastant calent.

Comentari: l'àrac o arrak és un licor d'arròs o de sucre.
126. DOLÇ DE MANTEGA
Es fa una pasta amb 140 g de mantega, 280 g de farina, 140 g de sucre, 17 g
de canyella i quatre rovells d'ou. Després s'aplana la pasta d'un dit i amb un
got es tallen formes. Es posen en una llauna en què ha d'haver-hi una mica de
farina i es couen al forn molt a poc a poc. Han de quedar gairebé blanques.
127. DOLÇ DE LA SALUT
50 g de mantega, 50 g de greix de porc, 100 g de sucre, mitja lliura de farina, mitja llimona, 1 paquet de pólvores, mig litre de llet. La mantega i el
greix de porc es treballen junts. Després s'hi afegeix un quart de lliura de
sucre i quatre ous, l'un després de l'altre. Després, la farina i la llet, i finalment les pólvores. S'unta una forma amb greix i pa ratllat i s'hi col·loca la
pasta. Es deixa al forn tres quarts d'hora.
128. DOLÇOS PETITS DE XOCOLATA
140 g de sucre, 70 g de xocolata i un blanc d'ou es treballen damunt d'una
olla d'aigua que bulli durant un quart d'hora. Després de fer refredar la
pasta, es formen rosquilles amb un pinzell, es mullen una mica amb aigua i
es couen amb poc foc al forn.
129. DOLÇ D'ANIVERSARI

131. COQUES DE CARNAVAL
75 g de mantega i la mateixa quantitat de greix de porc es treballen un quart
d'hora; després s'hi afegeixen dos rovells d'ou, una cullerada de rom, 100 g
de sucre i 160 g de farina. Es formen pilotes petites, les quals s'unten amb
ametlles picades i es fregeixen després en greix.
132. PA DE VAINILLA
Fan falta quatre ous, 280 g de sucre, sucre de vainilla i 420 g de farina. Es treballen els quatre ous amb el sucre i una mica de sucre de vainilla durant mitja
hora; després s'hi afegeix la farina. Damunt d'una fusta es forma un pa llarg i en
una llauna es cou tres quarts d'hora al forn. Encara calent, es talla a trossets
llargs i es posen una altra vegada al forn, i es deixa que agafin una mica de color.
133. BASTONETS PER AL TE
Es necessita 260 g de sucre, tres ous, 9 g de canyella, 280 g de farina. Es
treballen mitja hora un ou i dos rovells amb 280 g de sucre. Després s'hi afegeixen 9 g de canyella i 280 g de farina. Es formen tires, s'aplanen amb un
ganivet i se'ls fa una ratlla enmig; es mullen amb blanc d'ou i sucre, i en una
llauna encerada es couen mitja hora al forn.
134. PA D'ANÍS
Es necessita 140 g de sucre, sis ous, mitja llimona, una culleradeta d'anís,
140 g de farina de midó. 140 g de sucre, sis ous sencers, la ratlladura de
mitja llimona i una mica de suc es treballen en un pot fortament fins que està
espès, per a la qual cosa es sol necessitar mitja hora. Després, s'hi afegeix
l'anís i 140 g de farina de midó. En una forma llarga untada de mantega, s'hi
posa la pasta i es deixa tres quarts d'hora al forn amb poca escalfor.

Es necessita 125 g de greix, 125 g de sucre, cinc ous, la pela d'una llimona,
100 g de panses de Corint, 200 g de farina, un paquet de pólvores. Es treballen 125 g de greix amb 125 g de sucre; després s'hi afegeixen cinc rovells
d'ou, la ratlladura d'una llimona, 100 g de panses, el paquet de pólvores juntament amb els 200 g de farina i finalment el blanc dels ous ben muntats.
S'unta una forma amb mantega i s'omple amb la pasta, que ha d'estar de
mitja hora a tres quarts al forn.

Ingredients: 200 g de sèmola, 1 ou, 1/2 litre de llet, mantega, 1 ou, sal, nou
moscada, pa, puré de pa.
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135. PÚDING DE SÈMOLA

Per un quart de lliura de sèmola, un ou. La sèmola es bull en mig litre de llet
i un trosset de mantega gros com una nou . Després que aquesta estigui
cuita, es deixa refredar una miqueta i es barreja amb un rovell d'ou, sal, nou
moscada, una mica de pa fregit tallat petit i el blanc de l'ou muntat. Aquesta
pasta es posa en una forma untada de mantega i pa ratllat i es cou al bany
maria. Es menja calenta.
136. GALETES D'ANÍS
Es necessita 140 g de sucre, 140 g de farina i una culleradeta de matafaluga.
El sucre i els ous es treballen durant un quart d'hora; després s'hi afegeixen
la matafaluga i la farina. S'encera una llauna i s' hi col·loquen culleradetes
d'aquesta pasta i s'hi deixen per assecar-se algunes hores, i després es
couen al forn no gaire calent. Han cIe tenir un groc clar.
137. BASTONETS DE FAR1NA
Tres rovells d'ou i un ou sencer es treballen una miqueta; després s' hi afegeixen 14 g de sucre i es treballa tot junt mitja hora. Després s'hi afegeix la
ratlladura de mitja llimona i 140 g de farina. S'encera una llauna i es formen
bastonets de la pasta cIam unt dels quals s'hi posa sucre i es couen en un foc
molt flu ix. Quan encara són calents, es treuen cIe la llauna amb un ganivet.
138 DOLÇ DE MANTEGA MOLT BO
Es treballen ben cremosos 250 g de mantega. Es tenen preparats 250 g de
sucre, 250 g de farina i quatre ous, i es va afegint tot a la mantega. S'hi va
afegint sucre i farina i, quan és massa espès, un ou, així fins que està tot
emprat. Finalment, s'hi afegeix mig paquetet cIe pólvores. S'unta un motlle,
una mica estret i alt, amb mantega i una mica de pa ratllat, i s'hi posa la
pasta, que ha d'estar tres quarts d'hora al forn.
139. PÚDING DE SÈMOLA DOLÇA
Es bull un quart de lliura de sèmola en mig litre de llet; quan està cuita s'hi
afegeixen dues unces de sucre, una mica de mantega, la ratlladura de la llimona, dos rovells d'ou i els blancs muntats. Tot això ben barrejat es posa en
una forma untada amb mantega i es posa al forn tres quarts d'hora.
140. PASTÍS DE CARROTA
Es barregen cinc rovells d'ou amb 200 g cIe sucre i es treballen una hora.
Després s'hi afegeix mitja lliura cI'ametlles passades per la màquina, un plat
de carrotes i el blanc dels cinc ous muntats. Aquesta pasta es posa en una
forma rodona i es posa una hora al forn .
Comentari: les carrotes s'han de ratllar.
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14l. DOLÇ DE PA NEGRE l POMES

Ingredients: pomes, sucre, llimona, pa negre ratllat, canyella, mantega.
Es couen les pomes amb aigua (després d'haver-les tallacIes molt petites),
com una confi tura no gaire espessa, posant-hi una mica de sucre i una pela
cIe llimona. Es barregen un plat ple de pa negre ratllat, quatre cullerades de
sucre i una culleracIeta de canyella, i es deixa tapat durant una hora. S' unta
un motlle amb mantega, s'hi posa una capa de pa i una de poma, i es fan
dues o tres capes, la cIel damunt ha de ser de pa i s'hi posen alguns trossets
de mantega. Això es posa vint minuts al forn i es pot menjar fred o calent.
142. PÚDING D'ESPONJA
Es barregen 100 g cIe mantega o greix, 100 g de farina i 100 g de sucre amb
mig litre de llet i es cou tot al foc fins que està espès i la pasta se separa del
pot, es deixa refredar una mica i després s'hi afegeixen cinc rovells d'ou i la
ratlladura de llimona, i finalment el blanc dels ous muntat. Es posa en una
forma untacIa amb mantega i pa ratllat i es cou una hora al bany maria.
143. PÚDING DE FAR1NAAL FORN
Mitja lliura cIe farina, tres unces de sucre, tres ous, una bola cIe mantega o
greix i una ratlladura de llimona. Es desfà la farina amb tres petricons de llet
freda i es posa a coure barrejant-la fins que està ben espessa. S'hi afegeix la
llimona, el sucre i els rovells d'ou i quan està fred s'hi afegeixen els blancs
muntats i es posa en un motlle untat amb mantega i al forn no gaire calent.
144. PANELLETS DE CASTANYES
Nou unces de sucre, nou de farina, nou de castanyes, mitja lliura de mantega, dos rovells cI'ou. Es treballa la mantega amb el sucre, després els rovells,
i cIe seguida les castanyes, que han de ser bullides, pelacIes i passacIes per la
peça cIe moldre pa, i després s'hi va afegint la farina , es formen boles i es
posen en una llauna al forn, que no sigui gaire calent.
145. COCA D'AVELLANA
Es baten cinc ous grossos amb 140 g de sucre fi fins que hi hagi molta escuma, s'hi afegeix un paquet de sucre de vainilla, un grapat cIe pa blanc ratllat
i 125 g d'avellanes ratllacIes. Això ben barrejat es posa en un motlle untat de
mantega i es cou al forn amb mig foc.
146. CERVERINES
Es necessiten quatre unces d'ametlles sense torrar. Es pelen i es passen per
la màquina, es barregen amb quatre rovells d'ou, tres unces de farina i tres
de sucre, i es barreja bé. A la pasta, se li dóna forma de barretes.
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En una paella es fa fregir oli i quan bull s'hi tiren les barretes i no se'n treuen
fins que tenen colof; en treure-les de la paella es posen a sobre d'un paper
d'estrassa a fi que perdin greix.
147. XAROP
La fruita es cobreix d'aigua i es bull fins que està desfeta, llavors es cola amb

un drap. Després, s'agafa mig litre de suc, mig litre d'aigua i quinze unces
de sucre, es cou fins que estigui una mica espès.
Comentari: 15 unces són 500 grams.
148. COCA DE CLARES D'OU
Set clares d'ou , 200 g d'ametlles, 180 g de sucre, 50 g de naronja, 50 g de
poncem, mig paquet de vainilla. Es munten les clares, una vegada fortes s'hi
afegeix el sucre i es treballa una estona més, s'hi afegeix la resta i es posa en
la forma de pastissos untada de greix. Ha d'estar mitja hora al forn.
149. PASTÍS DE CASTANYES
Una lliura de castanyes, 220 g de mantega, 220 g de sucre, dos panets petits,
144 g d'ametlles, 6 ous i vainilla. Les castanyes es pelen i es passen per la
màquina, la mantega i el sucre es treballen una estona. El sucre de vainilla,
segons el gust, es barreja també amb el pa després d'haver-lo mullat amb llet
i d'haver-lo escorregut i després s'hi tiren els rovells dels ous i les ametlles.
Les castanyes es barregen amb els blancs dels ous muntats; després es barreja tot junt i es posa en una forma untada amb mantega i empolvorada de pa
una hora al forn. Amb motlle es fan servir tres ous i amb forma de pastís, sis.

152. DOLÇ 1234 PERADOS OUS PETITS
55 g de mantega, 125 g de sucre, 125 g de farina, mitja tassa de llet, una mica
de ratlladura de llimona, una cullerada petita de pólvores. Es treballa la mantega una bona estona; després, el sucre; després, els rovells i es torna a treballar una bona estona més. Es munten els blancs i s'afegeixen a la resta. Les
pólvores han de barrejar-se amb la farina i es van tirant a la pasta a poc a
poc, i la llet també, amb la farina a poc a poc. S'unta un motlle amb mantega i amb poc foc es posa al forn.
153. DOLÇ D'ISRAEL
125 g de mantega, 140 g de sucre, 140 g de farina, dos ous sencers. Es treballa una bona estona la mantega; després, el sucre i finalment, la farina. Es
posa en un caixó i s' unta amb blanc d'ou, sucre i ametlles. El forn no ha d'estar gaire calent.
154. ROSQUILLES
Es treballen un quart d'hora 125 g de mantega de vaca, després s'hi afegeixen 100 g de sucre, dos rovells d'ou , una mica de suc de llimona, 60 g
d'ametlles pelades i passades per la màquina i 150 g de farina. El forn que
estigui bé.
155. PASTA DE MANTEGA
150 g de farina , 60 g de mantega, tres cullerades de sopa de sucre, una cullerada de vinagre. Es treballa a la fusta, s'aplana i es tallen quadrets en què es
posa confitura i es dobleguen com una carpeta.
Comentari: cal coure la pasta al forn.

150. CREMA DE XOCOLATA

Ingredients: 20 g de xocolata, 15 g de sucre, 2 ous, mantega.
Es desfà mitja unça de xocolata com se sol fer. Separadament, es posa mitja
unça de sucre en una mica d'aigua, només la necessària per dissoldre'l; es
deixa bullir sense que arribi a torrar-se. Es treu del foc, i quan està gairebé
fred, s'hi barregen dos rovells d'ou batuts abans. Aaixò s'hi barreja la xocolata i després, a foc sumament lent, s'hi va tirant mantega de vaca a petits
trossets barrejant-ho contínuament. El foc ha de ser només el necessari per
fondre la mantega; si no és així s'hi formen grumolls. Si això passés, pot
fer-se lligar tirant-hi unes gotes d'aigua freda.
151. XOCOLATA PER A DOLÇOS PETITS

156. PASTISSETS DELS QUE ES TALLEN
Es treballen una estona 40 g de mantega. Després, una mica més amb 60 g
de sucre i dos rovells d'ou i al final s'hi afegeixen 60 g de farina. S'aplanen en
una llauna untada de mantega, s'empolvoren amb sucre i es tallen calents.
Comentari: cal coure la pasta al forn.
157. ROSQUILLES 2
Es munten dos blancs d'ou i després es treballen al vapor amb uns 80 o 100 g
de sucre i s'hi afegeixen al final de 80 a 100 g d'ametlles ratllades i sense pela.
Aquesta pasta es talla i se'n treu un trosset del mig fent rodar un got petit.
158. DOLÇOS DE XOCOLATA

Es treballen junts mitja hora 100 g de xocolata i 50 g de sucre del més fi i
dues o tres cullerades d'aigua, i després s'escalfa sense que s'arribi a coure
i amb això es cobreixen els dolços i es deixen assecar.

Es treballen bé tres ous amb tres unces de sucre, 60 g de poncem i naronja
trinxada, 100 g de xocolata ratllada, 50 g d'ametlles sense pelar i passades
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per la màquina, una culleradeta de canyella, mitja de clavell, un pols de cardamom i 125 g de farina i se'n posen les culleradetes en hòsties.

164. DOLÇ ANGLÈS

Comentari: a l'original hi apareix el terme obleas, que són hòsties de pa d'àngel
i fa referència a la forma de base que es dóna al pastís. Cal coure la pasta al forn.

Es treballen 140 g de mantega amb 140 g de sucre. Després s'hi afegeixen
dos ous sencers, 70 g de panses i 140 g de farina. Col,lacat en la forma, es
fa coure una hora al forn.

159. DOLÇOS DE LA GUERÍ

Comentari: la forma untada i espolvorada amb farina o pa ratllat.

Per dos ous, mitja lliura de sucre negre, una lliura de farina, un paquet de
pólvores, una culleradeta de canyella, naronja i poncem (15 g en pols).

165. MAGDALENES

Comentari: cal coure la pasta al forn.

Ingredients. 2 ous, el seu pes de sucre i de farina, llimona, 1/2 xicra d'oli.

160. PANELLETS DE TARONJA

El pes de dos ous de sucre i de farina , una mica de llimona i mitja xicra d'oli
del més fi. Es munten els blancs molt forts, s'hi afegeixen els rovells; després, el sucre i l'oli i, a poc a poc, la farina. Es treballa una estona, s' unten
els motlles i amb molt de foc es posen al forn.

Es baten bé tres blancs d'ou, després es treballen un quart d'hora amb 280 g
de sucre. S'hi afegeixen 280 g d'ametlles pelades i passades per la màquina,
el suc i la pela d'una taronja ratllada i dos grapats de pa torrat. Se'n formen
boletes damunt de les hòsties i s'hi deixen tota la nit (sis cullerades de pa).
161. BARQUETES (D'AVELLANA)
140 g de farina, un ou, una cullerada de sucre, 100 g de mantega o greix, una
mica de sal i sucre de vainilla. Amb això es fa una pasta i s'aplana; es
col'loquen les barquetes i després s'omplen amb el següent farciment: quatre blancs d'ou es munten i després es treballen amb 140 g de sucre deu
minuts damunt del vapor, després s'hi afegeixen 140 g d'avellanes i d'això
se n'omplen les barquetes, les quals es posen al forn ben calent.
162. DOLÇ DE MARBRE

166. FRUITA SECA
Es pela la fruita i es deixa una nit en aigua de calç. L'endemà es passa per
aigua clara tres vegades, i es posa a bullir, que no s'ablaneixi gaire, es treu i
es fa en beclicar tres cops en aigua freda. Es posa al foc coberta amb un
almívar que es prepara (per dues tasses d'aigua, una de sucre). Ha de coure
una hora durant tres dies. L'ú ltim dia es fa agafar l'almívar sobrant perquè
quedi molt espessa, es té la fruita en un colador gros i s' hi va tirant fins que
està tot amarat.
167. CONFITURA DE PRUNES NEGRES

Es treballen 125 g de mantega amb 180 g de sucre i dos rovells d'ou, després
s'hi afegeix una mica de sucre de vainilla, mitja tassa de llet i 250 g de farina
en els quals es barregen 10 g de pólvores de muntar, i després els dos blancs
ben muntats. En la meitat d'aquesta pasta s'hi barregen 15 g de cacau, i les
dues pastes es col,laquen en un motlle untat de mantega canviant una capa
de cacau i una de l'altra. La primera i l'última capa sense cacau.

Ingredients: 400 g de prunes, 100 g de sucre.
Es treu el gra, es posa en una cassola que cogui a poc a poc; per una lliura
de prunes, tres unces de sucre.
Comentari: cal posar-hi el sucre quan la fruita sigui cuita.

Comentari: cal coure la pasta al forn.
168. COCA DE FRUITA CONFITADA
163. PASTÍS DE XOCOLATA
Es treballen bé 125 g de mantega, després s'hi afegeixen tres rovells d'ou ,
125 g de sucre, una mica de sucre de vainilla, dues cullerades d'aigua i, canviant, s'hi afegeixen 100 g de xocolata ratllada, 10 g de cacau i 125 g d'ametlles ratllades; després, 65 g de farina , una cullerada de farina de midó, 3
g de pólvores de muntar i al final els blancs d'ou muntats; es posa la pasta
en una forma de fer pastissos i es cou al forn. Quan està freda es talla pel
mig i s'omple de confitura o de crema.
Glaça: 100 g de sucre molt fi, 20 g de cacau i dues cullerades d'aigua bullent.
Es treballa una estona i es posa damunt del pastís.
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Es fa la pasta igual que per al braç de gitano. En una llauna untada s'hi posa
una capa de pasta i es deixa un moment al forn. Després, una capa de fruita i
una altra de la pasta i al forn (que pot estar bastant calent) una altra vegada.
Comentari: la pasta de braç de gitano és un pa de pessic. Elaboració: es
necessita, per cada ou, una unça i mitja de sucre i una unça de farina de
midó. Se separen els rovells de les clares, aquestes ben batudes fins que
quedin escumoses. Acontinuació es baten una mica els rovells i es va barrejant una cullerada de les clares, una mica de sucre i una mica de farina . S'hi
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posa també una mica de pols de canyella i ratlladura de llimona. S'unta el
motlle amb mantega de porc i s'hi tira la pasta i es posa al forn que no sigui
gaire calent. Per saber si està cuit es punxa amb una agulla i, si surt seca, ja
està cuit.

la mantega. Es treballa amb la mà i després es fan bastonets amb la màquina, cuits al forn. Quan estan cuits, encara calents, s'unten com un cap de
xocolata.
174. GALETES

169 PANELLETS
De 20 a 30 g de mantega, 125 g de sucre, un ou (tot això ben barrejat), una
cullerada de xocolata, una mica de sucre de vainilla, una culleradeta de pólvores de muntar, 250 g de farina de patates. Es form en panellets i es posen
al forn.
Comentari: es fan servir oblates per contenir-los.

500 g de farina, un paquet de pólvores, 75 g de sucre, dos ous, cinc cullerades
d'aigua i 175 g de mantega. Es treballa tot això primer amb una cullera i, si cal,
amb la mà. Aquesta pasta s'aplana i es talla amb un got, i amb una ratlladora
s'hi fa una mostra a sobre. Es couen al forn en una llauna untada de mantega.
175 DOLÇ DE POT
I

170. DOLÇ DE MEL
Gran quantitat. Es treballen 125 g de mantega i 125 g de greix de porc, 250
g de sucre i després 125 g d'ametlles picades, 20 g de pottasche dissolta en
aigua, 10 g de canyella i 10 g de clavell fi, una mica de poncem i la pela d'una
llimona ratllada, quatre ous i un quilo de mel molt calenta, un quilo i mig de
farina. Tot això es barreja amb la mel calenta i es treballa bé. Resulta una
pasta molt espessa i aquesta pasta s'aplana en una llauna untada amb cera.
Es posa al forn bastant calent i se'n tallen trossets quan es necessita.
171. DOLÇOS TALIATS DE CONFITURA I AMETLLES
200 g de farina, 100 g de sucre, 600 g de mantega, dos rovells d'ou, dues
cullerades de llet agra. De tot això se'n forma una pasta i s'aplana en una llauna, s'hi posa confitura (en la qual s'ha barrejat una mica de vi) al damunt ben
aplanada i després la pasta següent: dos blancs d'ou treballats amb 150 g de
sucre i després s'hi afegeixen 100 g d'ametlles. Aquesta pasta s'aplana també
al damunt i es posa al forn. Quan està cuita, encara calenta, es talla a trossets.
172. PAPELlNAS

Es treballen dos rovells amb 100 g de sucre i després s' hi afegeixen els dos
blancs ben muntats, i al final 70 g de farina. La llauna s'unta amb cera, s'hi
posa la pasta a culleradetes molt fina i després d'estar cuita, encara calenta,
es formen papelinas.

125 g de mantega o greix, es treballa afegint-hi 100 g de sucre, el rovell de
dos ous, una tasseta petita de llet, 50 g de panses, 25 g de taronja, una mica
de ratlladura de llimona i després 250 g de farina barrejada amb 10 g de pólvores, al final, els dos blancs d'ou muntats. Aquesta pasta es posa en un
caixó untat amb mantega i es cou almenys una hora al forn.
176. MITGESLLUNES DE XOCO IATA
250 g de farina, mig paquet de pólvores, 25 g de cacau, 125 g de sucre, un
paquet de sucre de vainilla, dos ous i 150 g de mantega. D'això es fa una
pasta, s'aplana una mica gruixuda, es tallen mitgesllunes i es couen al forn,
que no ha d'estar gaire calent. Després es pinten amb xocolata.
177. PETXINES DE XOCOIATA
Es treballen amb una cullera 125 g de mantega, 125 g de sucre i tres rovells
d'ou. Després s'hi afegeixen 125 g de farina, 3 g de pólvores de muntar i un
paquet de púding de xocolata. Després s'hi afegeixen els blancs muntats.
Aquesta pasta s'omple en petxines i es couen al forn. Després es tallen per la
meitat i s'omplen amb el següent: dos blancs d'ou ben muntats, s'hi afegeixen 100 g de pinyons ratllats, 75 g de sucre i 75 g de xocolata. Feta una pasta
de tot això, s'omplen les petxines i la part del damunt es pinta amb xocolata
(100 g de sucre de llustre, 20 g de cacau i dues cullerades d'aigua bullent).
178. DOLÇOS DE LINZ

200 g de farina, 3 g de pólvores, 125 g de sucre, una ampolleta de rom, una
mica de ratlladura de llimona, 1 ou, 100 g de mantega. La farina, les pólvores, el sucre, el rom, la llimona i l'ou, es barregen junts i després s'hi afegeix

Es poden treballar el dia abans. S'agafen 140 g d'ametlles sense pelar ratllades, 140 g de sucre, 140 g de farina, 100 g de mantega, un rovell i mig d'ou
i una mica de canyella. Tot això es treballa bé i s'aplana, se'n tallen trossets
amb un got i es fan coure al forn. Si es vol, es pot posar confitura entre dos
dolços i xocolata a sobre.
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173. GALETES PASSADES PER IA MÀQUINA

--"""9F-~---

179. PASTÍS DE TOT EL MÓN

Notes

Dos rovells d'ou, 80 g de sucre, 100 g cie llet i 120 g cie farina. De tot això
se'n fa una pasta com si es volgués fer una tru ita de farina; es col·loca en una
forma untacla cie mantega i es posa al forn. No us oblicleu cie posar-hi 10 g
cie pólvores.
Quan aquest pastís estigui cuit s'hi posa al damunt la fruita: si tenim guindes cuites en una mica cI'aigua cie sucre o bé préssecs o també poclem agafar pomes, però també han de coure en aigua de sucre.
Al final es treballen les dues clares d'ou i s' hi afegeixen 20 g cie sucre. Es
col·loca al damunt de la fruita, s'empolvora amb sucre i es deixa que agafi
color al forn.
180. COCA D'AVELLANES er AMETLLES)

Es treballen 160 g de sucre amb cinc rovells d'ou i cinc culleracles cI'aigua.
Després s'hi afegeixen 100 g d'ametlles i 100 g cI'avellanes ratllat tot; després,
els blancs dels cinc ous muntats i, al final, 180 g cie farina barrejada amb 3 g
de pólvores de muntar. Aquesta coca es cou en mitja hora més o menys.
Quan està freda s'hi posa la següent glaça a sobre: 150 g cie sucre molt fi es
treballa una estona amb clues culleracles cI'aigua i una ampolleta cie rom.
181. XURROS DE PATATES (receptes noves)
Es posen al foc 75 g d'aigua i 70 g de greix de porc i quan couen s'hi afegeixen 75 g cie farina i un pols de sal; després, 200 g cie patates cuites i passades
per màquina. Tot això al foc ben barrejat i quan està una mica fred s'hi afegeixen quatre ous. D'aquesta pasta se'n formen xurros, que es couen en oli.
182. TRUITES RUSSES (receptes noves)
A 35 g de mantega ben treballacla, s'hi afegeixen clos rovells cI'ou, 35 g de
farina i els blancs muntats. Es cou a culleracles de sopa en una paella amb
greix de porc.
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20.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

La naronja és el fruit del naronger, arbre afí al taronger agre (Citrus rugosa);
el poncem és el fruit del poncemer, arbre fruiter de fullatge persistent (Cilrus
medica).
El Palafrugellense, 6 d'agost de 1882.
AMP, fons Ajuntament de Palafrugell, «Vaixells, port i duana 1738-1893".
La plaça del Gra era en el colze del carrer de Cavallers davant del portal cie la
muralla del carrer Major.
El Palafrugellense, 18 de gener de 1885.
El Palafrugellense, 8 de març de 1885.
AMP, fons Ajuntament de Palafrugell, Matrícula Industrial de l'any 1865.
El Palafrugellense, 26 d'octubre de 1884.
El Palafrugellense, 5 de novembre de 1882.
El Palafrugellense, 9 de novembre de 1884.
Roger, Martí. Els tipus socials de la producció surotapera. Barcelona, 1911.
El Palafrugellense, 16 de novembre de 1884.
Baix Empordà, 11 de gener de 1914.
El Palafrugellense, il d'abril de 1883.
Baix Empordà, 11 d'abril cie 1920
Baix Empordà , 17 de maig cie 1914.
El Pala!rugellense, 1 cie juny de 1883
Baix Empordà , 17 cie novembre de 1918.
Director de l'Acaclèmia de dibuix i pintu ra.
La Crònica, 15 de setembre de 1905.
Testament de Francisco Casadevall. Arxiu Històric Comarcal cie la Bisbal
cI'Empordà.
Archivo cie la Un iversidacl Complutense cie Madricl.
AMP, fons Roig Ferrer.
La Crònica, 1 cie setembre de 1904.
La Crònica, 25 cI'agost cie 1904.
La Crònica, 29 de maig de 1908.
AMP, fons Roig Ferrer.
Baix Empordà, 23 cie març cie 1913.
Baix Empordà, 8 de febrer cie 1914.
Baix Empordà, 30 de novembre de 1914.
Vila, Pep. «El receptari El cafetero del Ampurdan, amb altres fórm ules de la
terra". Estudis del Baix Empordà núm . 19. IEBE, 2000.

183. DOLÇOS DE MANTEGA I XOCOLATA
125 g de mantega, 125 g de sucre, mig paquet de pólvores, mig paquet cie
sucre cie vainilla, un ou i 250 g de farina. La mantega es treballa, s'hi posa el
sucre, el sucre de vainilla i un ou tot ben treballat; després, la farina barrejada amb les pólvores. Es fan amb la màquina, es couen al forn i quan estan
es pinten cI'un costat amb xocolata.
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Índex de receptes
SOPES, PLATS FONDOS, ACOMPANYAMENTS I SALSES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Carn farcida (Carne rellena)
Col al forn (Col al horno)
Llonganissa de fetge d'ànec (Salsichón de hígado de ganso)
Cebes farcides (Sebollas rellenas)
Ous guisats (Huevos gisados)
Patates farcides (Patatas rellenas)
Patates en motlle (Patatas en tartera)
Salsa tàrtara (Salsa tàrtara)
Conill a la pagesa (Conejo a lo pagés)
Conill a la valenciana (Conejo a la valenciana)
Cor farcit (Corazón relleno)
Croquetes de col (Cocretas de coC)
Entrepans (ftnparedados)
Salsa de crema (Salsa de crema)
Mandonguilles de patates (Albóndigas de patatas)
Ous biscaïns (Huevos biscainos)
Patates holandeses (Patatas holandesas)
Albergínies (Berengenas)
Patates ratllades crues (Patatas rayadas crudas)
Botifarra de filet (Butifarra de ¡ilete)
Cols àrabs (Coles àrabes)
Entrepans d'ou (Huevos enparedados)
Ous a l'americana (Huevos a la americana)
Ous en petxines (Huevos en concha)
Llengua de bou amb sal (Lengua de buey en saC)
Ous amb camisa (Huevos en camisa)
Ous a l'Aurora (Huevos a la Aurora)
Croquetes de patates (Croquetas de pata/as)
Truites farcides (Tortillas rellenas)
Bunyols de patates (Buñuelos de patatas)
Sopa d'arròs amb carrotes (Sopa de arr02: con zanahorias)
Braç de gitano (Brazo de gitano)
Pardalets (Perdalitos)
Sopa de patates (Sopa de patatas)
Sopa de pa blanc (Sopa de pan blanco)
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36.
37
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52
53
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65
66.
67.

Sopa de pa blanc 2 (Sopa de pan blanco)
Sopa de truites (i truites de carn) (Sopa de tortíl/as)
Sopa de sèmola fregida (Sopa de sémola)
Sopa de coixins (Sopa de almohadones)
Salsa tàrtara 2 (Salsa tàrtara)
Col composta (Col compuesta)
Bròquil a la catalana (Col y.flor a la catalana)
Croquetes de pa (Croquetas de pan)
Pastís d'espinacs i peix (Pastel de espinacasy pescado)
Croquetes d'espinacs (Croquetas de espinaco)
Truites de fçJrmatge (Tortil/as de queso)
Bròquil (Coliflor)
Truites farcides d'espinacs (Tortillas rellenas de espinacos)
Espinacs (Espinacos)
Maionesa (Mayonesa)
Truita amb beixamel (Tortilla con bechameC)
Carrotes (Zanahorias)
Truita de barreja (Torlilla de mezcla)
Rotlles de pernil (Rol/os de ja món)
Fetge amb salsa fosca (Higado en salsa obscura)
Col amb carn (Col con carne)
Amanida italiana (Ensalada italiana)
Croquetes de mató (Croquetas de requesón)
Migas toledanas
Patates reials (Palalas reales)
Arròs blanc a la cubana (Arros blanco cubano)
Albergínies italianes (Berengenas ilalianas)
Albergínies farcicles (Berengenas rel/enas)
Tortell cie carn (Rosca de carne)
Pastís cie tomates (PasteC)
Napoleons (Napoleones)
Conill navarrès (Conejo navarro)

POSTRES

68. Merengues clobles a l'espanyola (Merenges dobles a la española)
69. Gemmes cie coco (Yemas de coco)
70. Coca cie greixons (Torta de graxon)
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71.
72.
73.
74.
75
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Sabatilles farcides amb crema (Zapatillas rellenas con crema)
Codonyat (Menbrillo)
Cabell d'àngel (Cabello de àngel)
Gemmes dobles (Yemas dobles)
Mantecados cubans (Mantecados cubanos)
Flam de Maizena (Flan de Maizena)
Galetes de mantega (Calletas de manteca)
Dolç de gerra (Du/ce de gerra)
Quadres d'avellanes (Cuadros de avellanas)
Pa d'emperador (Pan de emperador)
Pa de bisbe (Pan de obispo)
Rosquilles d'ametlles (Rosquillas de a/mendras)
Sequil/os vienesos (Sequillos vieneses)
Pa de pessic amb panses (Bizcocho)
Pa de pessic molt bo de farina de patata i aromes (Bizcocho muy
bueno)
86. Bunyols de vent (Buñue/os de viento)
87. Púding de sèmola (Budin de sémola)
88. Sequillos
89. Pa de pessic anglès (Biscocho ing/és)
90. Pa de pessic de farina de patata (Biscocho de harina de patata)
91. Coca de taronja (Torta de naranja)
92 Mantecados
93. Coca de canyella (Torta de cane/a)
94 Creps (Crepas)
95. Bunyols de poma (Buñue/os de manzana)
96. Llet fregida (Lechefrita)
97. Pastissets suïssos (Pastelillos suizos)
98. Pasta fullada (J-Joja/dra)
99 Canyes (Cañas)
100. Polvorons (Po/voranes)
101. Petits choux (lioneses) (Petits choux)
102. Pastissets casolans (Pastelillos caseras)
103. Toñas
104. Farcits de moniato (Rellenos de muniato)
lOS. Terrasses (Ten'azas)
106. Dolços amb cirera a sobre (Du/ces con cereza encima)
107. Dolços de vainilla (Du/ces de vainilla)
108. Pastissets de crema (Tortitas de crema)

109. Dolços d'arena (Du/ces de arena)
110. Dolç de pomes (Du/ce de manzanas)
111. Coca de pomes (Torta de manzanas)
112. Butxaques de pomes (Bo/sillos de manzanas)
113. Dolços de xocolata tallats (Du/ces de choco/ate cortados)
114. Dolços de xocolata amb ametlles (Du/ces de choco/ate con allllellflm,\)
115. Calaix d'arena (Cajón de arena)
116. Panellets de dàtils (Panecitos de dàti/es)
117. Confitura de tomates vercles (Confitura de tomates verdes)
118. Dolç cI'avellanes (Du/ce de avellanas)
119. Puré de castanyes (Puré de castañas)
120. Croquetes de sèmola (Craquetas de sémola)
121. Croquetes cie mantega (Croquetas de manteca)
122. Coques cie rei (Tortas de rey)
123. Dolç cie prunes ambfefe (Du/ce de prunas con fefe)
124. Coca de pa negre Elisabet (Torta de pan negra Elisabet)
125. Pa cie pessic anglès 2 (Bizcocho inglés)
126. Dolç de mantega (Du/ces de manteca)
127. Dolç de la salut (Du/ce de /a salud)
128. Dolços petits cie xocolata (Dulces pequeños de choco/ate)
129. Dolç cI'aniversari (Dulce de cump/eaños)
130. Dolç de farmacèutic (Dulce defarmacéutico)
131. Coques de Carnaval (Carnava/ tortas)
132 Pa de vainilla (Pan de vainilla)
133. Bastonets per al te (Bastoncitos para té)
134. Pa cI'anís (Pan de anís)
135. Púcling cie sèmola (Pudding de sémola)
136. Galetes d'anís (Calle/as de anís)
137. Bastonets de farina (J3astoncitos de harina)
138. Dolç de mantega molt bo (Du/ce de manteca muy bueno)
139 Púding de sèmola dolça (Pudding de sémola dulce)
140. Pastís de can"ota (Tarta de zanahorias)
141. Dolç de pa negre i poma (Dulce de pan negro y manzanas)
142. Púding cI 'esponja (Pudding de esponja)
143. Púding cie farina al forn (Pudding de harina al horno)
144. Panellets de castanyes (Panecitos de castañas)
145. Coca cI'avellana (Torta de avellana)
146. Cerverines (Astas de c¡'emo)
147. Xarop (Jarabe)
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148. Coca de clares d'ou (Torta de blancos de huevo)
149. Coca de castanyes (Torta de castañas)
150. Crema de xocolata (Crema de chocolate)
151. Xocolata per a dolços petits (Chocolate para dulces pequeños)
152. Dolç 1234 per a dos ous petits (Dulce 1234 para 2 huevos pequeños)
153. Dolç d'Israel (Dulce de Israel)
154. Rosquilles (Rosquillas)
155. Pasta de mantega (Pasta de manteca)
156. Pastissets dels que es tallen (De las que se cortan)
157 Rosquilles 2 (Rosquillas)
158 Dolços de xocolata (Dulces de chocolate)
159. Dolços de la Guerí (Los de la Guerl')
160. Panellets de taronja (Panecillos de naranja)
161. Barquetes d'avellana (Barquecitos)
162. Dolç de marbre (Dulce de màrmol)
163 Pastís de xocolata (Tarta de schocalate)
164. Dolç anglès (Dulce inglés)
165 Magdalenes (Madalenas)
166. Fruita seca (Fruta seca)
167. Confitura de prunes negres (Confitura de ciruelas negras)
168. Coca de fruita confitada (Torta defruta cocida con azúcar)
169. Panellets (Panecillos)
170. Dolç de mel (Dulce de miel)
171 Dolços tallats de confitura i ametlla (Dulces cortados de confitura y
almendras)
172. Papelinas
173. Galetes passades per la màquina (Galletas pasadas por la màquina)
174. Galetes (Galletas)
175 Dolç de pot (Dulce de pote)
176. Mitgesllunes de xocolata (Medias lunas de chocolate)
177 Petxines de xocolata (Pechinas de chocolate)
178. Dolços de Linz (Dulces de Linz)
179. Pastís cie tot el món (Tarta de toda el mundo)
180. Coca d'avellanes i ametlles (Torta de avellanas)
181. Xurros cie patates (Chunos de patatas)
182. Truites russes (Tortillas rusas)
183. Dolços cie mantega i xocolata (Dulces de manteca y chocolate)
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Índex alfabètic de receptes i d'ingredients
SOPES

Arròs i carrota, sopa ci', núm. 31
Carrota, sopa cI'arròs i, núm. 31
Coixins, sopa cie, núm. 39
Pa blanc, sopa cie, núm. 35
Pa blanc 2, sopa cie, núm. 36
Patates, sopa cie, núm. 34
Sèmola, sopa de, núm. 38
Truites, sopa cie, núm. 37

PLATS FONDOS

Albergínies farcicles , núm. 63
Albergínies italianes, núm. 62
Amanicla italiana, núm. 57
Barreja, truita cie, núm. 53
Beixamel, truita amb, núm. 51
Botifarra cie filet, núm. 20
Bou amb sal, llengua cie, núm. 25
Braç cie gitano, núm. 32
Carn, col amb, núm . 56
Carn farcicla, núm. 1
Carn, tortell de, núm. 64
Carn, truites cie, núm. 37
Cebes farcicles, núm. 4
Col al forn , núm. 2
Col amb carn , núm. 56
Cols àrabs, 21
Col composta, núm. 41
Col, croquetes cie, núm. 12
Conill a la pagesa, núm. 9
Conill a la valenciana, núm. 10
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Salsa fosca , fetge amb, núm. 55
Tomates, pastís de, núm. 65
Tortell de carn, núm. 64
Truita amb beixamel, núm. 51
Truita de barreja, núm. 53
Truites farcides d'espinacs, núm. 48
Truites de carn, núm. 37
Truites de formatge, núm. 46
Truites farcides, núm. 29

Conill navarrès, núm. 67
Cor farcit, núm. 11
Croquetes de col, núm. 12
Croquetes de patata, núm. 28
Entrepans, núm. 13
Entrepans d'ou, núm. 22
Espinacs i peix, pastís d', núm. 44
Espinacs, truites farcides d', núm. 48
Farcida, carn, núm. 1
Farcides, albergínies, núm. 63
Farcides, cebes, núm. 4
Farcides d'espinacs, truites, núm. 48
Farcides, patates, núm. 6
Farcides, truites, núm. 29
Farcit, cor, núm. 11
Fetge amb salsa fosca, núm. 55
Fetge d'ànec, llonganissa de, núm. 3
Filet, botifarra de, núm. 20
Formatge, truites de, núm. 46
Llengua de bou amb sal, núm. 25
Llonganissa de fetge d'ànec, núm. 3
Napoleons, núm. 66
Ou, entrepans d', núm. 22
Ous a l'americana, núm. 23
Ous a l'Aurora, núm. 27
Ous amb camisa, núm. 26
Ous bisca'ins, núm. 16
Ous en petxines, núm. 24
Ous guisats, núm. 5
Pastís d'espinacs i peix, núm. 44
Pastís de tomates, núm. 65
Patates, croquetes de, núm. 28
Patates farcides, núm. 6
Peix, pastís d'espinacs i, núm. 44
Pernil, rotlles de, núm. 54
Rotlles de pernil, núm. 54

ACOMPANYAMENTS

Albergínies, núm. 18
Arròs blanc a la cubana, núm. 61
Bròquil, núm. 47
Bròquil a la catalana, núm. 42
Bunyols de patates, núm. 30
Carrotes, núm. 52
Croquetes d'espinacs, núm. 45
Croquetes de mató, núm. 58
Croquetes de pa, núm. 43
Espinacs, núm. 49
Espinacs, croquetes d', núm. 45
Mandonguilles de patates, núm. 15
Mató, croquetes de, núm. 58
Migas toledanas, núm. 59
Pa, croquetes de, núm. 43
Patates, bunyols de, núm. 30
Patates en motlle, núm. 7
Patates holandeses, núm. 17
Patates, mandonguilles de, núm. 15
Patates ratllades crues, núm. 19
Patates reials, núm. 60
Pardalets, núm. 33
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SALSES

Crema, salsa de, núm. 14
Maionesa, salsa, núm. 50
Tàrtara, salsa, núm. 8
Tàrtara 2, salsa, núm. 40

POSTRES

Ametlles, dolços de xocolata amb, núm . 114
Ametlles, dolços tallats de confitura i, núm . 171
Ametlles, coca d'avellanes i, núm. 180
Ametlles, rosquilles d', núm . 82
Anís, galetes d', núm. 136
Anís, pa d', núm. 134
Avellana, barquetes d', núm 161
Avellana, coca d', núm . 145
Avellanes, dolç d', núm. 118
Avellanes i ametlles, coca d', núm. 180
Avellanes, quadres d', núm. 79
Barquetes d'avellana, núm. 161
Bastonets de farina, núm . 137
Bastonets per al te, núm . 133
Bunyols de poma, núm . 95
Bunyols de vent, núm . 86
Butxaques de pomes, núm. 112
Cabell d'àngel, núm. 73
Calaix d'arena, núm . 115
Canyella, coca de, núm . 93
Canyes, núm. 99
Carrota, pastís de, núm . 140
Castanya, puré de, núm. 119
Castanyes, panellets de, núm. 144
Castanyes, coca de, núm. 149
Cerverines, núm . 146
Cirera a sobre, dolços amb, núm. 106
Clares d'ou, coca de, núm. 148
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Coca d'avellana, núm. 145
Coca d'avellanes i ametlles, núm. 180
Coca de canyella, núm. 93
Coca de castanyes, núm. 149
Coca de clares d'ou, núm. 148
Coca de fruita confitada, núm . 168
Coca de greixons, núm. 70
Coca de pa negre Elisabet, núm . 124
Coca de pomes, núm. 111
Coca de taronja, núm. 91
Coco, gemmes de, núm. 69
Codonyat, núm . 72
Confitura de prunes negres, núm. 167
Confitura de tomates verdes, núm . 117
Confitura i ametlles, dolços tallats de, núm . 171
Coques de Carnaval, núm. 131
Coques de rei, núm. 122
Crema de xocolata, núm. 150
Crema, pastissets de, núm. 108
Crema, sabatilles farcides amb, núm . 71
Creps, núm . 94
Croquetes de mantega, núm. 121
Croquetes de sèmola, núm. 120
Dàtils, panellets de, núm . 116
Dolç 1234 per a dos ous petits, núm. 152
Dolç anglès, núm. 164
Dolç d'aniversari, núm. 129
Dolç d'avellanes , núm. 118
Dolç d'Israel, núm. 153
Dolç de farmacèutic, núm . 130
Dolç de gerra, núm. 78
Dolç de la salut, núm. 127
Dolç de mantega, núm . 126
Dolç de mantega molt bo, núm. 138
Dolç de marbre, núm. 162
Dolç de mel, núm . 170
Dolç de pa negre i poma, núm. 141
Dolç de pomes, núm. 110
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Dolç de pot, núm. 175
Dolç de pruna amb fefe, núm. 123
Dolços amb cirera a sobre, núm . 106
Dolços d'arena, núm. 109
Dolços de vainilla, núm. 107
Dolços de la GuerÍ, núm. 159
Dolços de Linz, núm. 178
Dolços de mantega i xocolata, núm. 183
Dolços de xocolata, núm. 158
Dolços de xocolata amb ametlles, núm. 114
Dolços de xocolata tallats, núm. 113
Dolços petits de xocolata, núm. 128
Dolços tallats de confitura i ametlles, núm. 171
Farcits de moniato, núm. 104
Farina, bastonets de, núm. 137
Farina al forn , púding, núm. 143
Farina de patata, pa de pessic de, núm. 90
Farina de patata i aromes, pa de pessic molt bo de, núm . 85
Flam de Maizena, núm . 76
Fruita confitada, coca de, núm. 168
Fruita seca, núm. 166
Galetes, núm. 174
Galetes d'anís, núm. 136
Galetes de mantega, núm. 77
Galetes passades per la màquina, núm. 173
Gemmes de coco, núm. 69
Gemmes dobles, núm. 74
Greixons, coca de, núm. 70
Lioneses, petits choux, núm. 101
Llet fregida, núm. 96
Magdalenes, núm. 165
Mantecados, núm.92
Mantecados cubans, núm. 75
Mantega, croquetes de, núm. 121
Mantega, dolç de, núm. 126
Mantega, galetes de, núm. 77
Mantega i xocolata, dolços de, núm. 183
Mantega molt bo, dolç de, núm. 138
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Mantega, pasta de, núm. 155
Mel, dolç de, núm. 170
Merengues dobles a l'espanyola, núm. 68
Mitgesllunes de xocolata, núm. 176
Moniato, farcits de, núm. 104
Pa d'anís, núm. 134
Pa de bisbe, núm. 81
Pa d'emperador, núm. 80
Pa de pessic amb panses, núm. 84
Pa de pessic anglès, núm. 89
Pa de pessic anglès 2, núm. 125
Pa ue pessic de farina de patata, núm. 90
Pa de pessic molt bo, de farina de patata i aromes, núm. 85
Pa de vainilla, núm. 132
Pa negre Elisabet, coca de, núm. 124
Pa negre i poma, dolç de, núm. 141
Panellets, núm. 169
Panellets de castanyes, núm. 144
Panellets de dàtils, núm. 116
Panellets de taronja, núm. 160
Panses, pa de pessic amb, núm. 84
Papelinas, núm. 172
Pasta de mantega, núm . 155
Pastís de carrota, núm. 140
Pastís de tot el món, núm. 179
Pastís de xocolata, núm. 163
Pastissets casolans, núm. 102
Pastissets de crema, núm. 108
Pastissets dels que es tallen, núm. 156
Pastissets suïssos, núm. 97
Patata, pa de pessic de farina de, núm. 90
Patates, xurros de, núm. 181
Petxines de xocolata, núm. 177
Polvorons, núm. 100
Poma, bunyols de, núm. 95
Poma, dolç de pa negre i, núm. 141
Pomes, butxaques de, núm. 112
Pomes, coca de, núm. 111
Pomes, dolç de, núm. 110
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Pruna amb fefe, dolç de, núm. 123
Prunes negres, confitura de, núm. 167
Púding d'esponja, núm. 142
Púding de farina al forn, núm. 143
Púding de sèmola, núm. S7
Púding de sèmola 2, núm. 135
Púding de sèmola dolça, núm. 139
Puré de castanya, núm. 119
Quadres d'avellana, núm. 79
Rosquilles, núm. 154
Rosquilles 2, núm. 157
Rosquilles d'ametlles, núm. 82
Sabatilles amb crema, núm. 71
Sèmola, croquetes de, núm. 120
Sèmola dolça, púding de, núm. 139
Sèmola, púding de, núm. S7
Sèmola 2, púding de, núm. 135
Sequillos, núm. S8
Sequillos vienesos, núm. S3
Taronja, coca de, núm. 91
Taronja, panellets de, núm. 160
Terrasses, núm. 105
Tomates verdes, confitura de, núm. 117
Toñas, núm. 103
Truites russes, núm. 1S2
Vainilla, dolços de, núm. 107
Vainilla, pa de, núm. 132
Xarop, núm. 147
Xocolata amb ametlles, dolços de, núm. 114
Xocolata, crema de, núm. 150
Xocolata, dolços de, núm. 158
Xocolata tallats, dolços de, núm. 113
Xocolata, dolços de mantega i, núm. 1S3
Xocolata, dolços petits de, núm. 128
Xocolata, mitgesllunes de, núm. 176
Xocolata, pastís de, núm. 163
Xocolata per a dolços petits, núm. 151
Xocolata, petxines de, núm. 177
Xurros de patates, núm. 181
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Elvira Ferrer, una de les _
millors cuineres locals, era
membre de la burgesia
tapera palafrugellenca; les
seves receptes, conservades
en el fons Roig Ferrer de
l'Arxiu Municipal de Palafrugell, recullen una tradició
culinària familiar d'arrel local
enriquida amb influències
foranes. El receptari de
l'Elvira "Correu» equilibra
tradició i innovació en una
època d'esplendor de la
indústria del suro, una indústria en contacte permanent
amb l'exterior, i ens aporta
una visió nova i enriquidora
de la cuina de Palafrugell.
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