
Cultura Museus







I

I'

L'ALIMENTACIO D'EPOCA
PREHISTORICA I ANTIGA

EN ELTERRITORI DE CATALUNYA
per ANNI Pulot--PutcvnnÍ

ABSTRACT

Noodstuffs in Catalonia in prehistoric and ancient times.This work draws on many sources

I' to describe the present state of knowledge on foodstuffs consumed from palaeolithic to

Roman times. Although an analysis of animal and uegetable remains found in the uarious

archaeologic sites from ancient times in Catalonia prouides rather fragmentary information,
this study supplies us with an overview, reuealing which periods we haue least information
about, and which areas of research will be of greatest importance in the future. Along with the

information gleaned from the food remains, the article also considers written sources and types

of pottery.

ins fa ben poct no comptávem amb cap

estudi de síntesi sobre l'alimentació o la
gastronomia de les terres catalanes durant la
prehistória i 1'época antiga, i aquest fet no ens

ha pas d'estranyar. La manca de textos escrits
que parlin d'aquestes reculades etapes de la
nostra prehistória i protohistória,fa que només
un bon coneixement de les troballes arqueoló-
giques d'arreu del país -des de les que peftanyen
als primers moments d'ésser habitat fins a les

de la tardana romanifzació, passant per ies de
les successives etapes de domesticació d'ani-
mals i plantes o neolitització i pels períodes
d'influéncia estrangera com els de 1a colonitza-
cio grega o de la conquesta romana-, permetin

aquest primer intent de visió global sobre la
dieta i la gastronomia del període més antic de

la nostra história. Els estudis de les restes de

llavors, pól.lens, mol.luscs i animals trobats a

les excavacions han comenqat a publicar-se els

darrers anys i són encara dades par:rals i n-clt
escadusseres. Quant als textos dels geógrafs o

historiadors grecs i romans que hagin parlat
d'alguns aspectes de la gastronomia dels terri-
toris catalan3 a I'antiguitat, són també ben
esbassos i poc explícits.

I,fanmateix, ningú no dubta, actualment, que

el coneixement d'una cultura passa pe1 conei-
xement de I'alimentació de 1a població, per ia
relació que estableix amb els costums familiars

1. Aquest treball és una versió actualitzada de: Pu¡ot--Putcuuni, A**o (1996), "L'.:limentació en rerres catalanes a 1'antiguitat: el seu

carácter mediterrani", a L'alimentació mediterrdnia, págs. 53-65, Institut Catalá d'Estudis Mediterranis-Edicions Proa, Barcelona, 1996;

n'existeix una versió castellana, publicada el mateix any per Editorial Icaria.
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i amb rituals ancestrals, i pels importants mis-
satges que ens dóna sobre Ia mateixa história
d'aquest poble.

Si iniciem el nostre estudi en els momenrs en
qué el territori comenga a ser habitat, encara que
no pugLlem parlar de gastronomia ni tan sols de
cuina, sí que podem saber quina era ia dieta i, per
tant, 1es espécies d'animals i vegetals que van
anar associades als humans al llarg dels canvis
climátics a la nostra terra i les que van poder per-
vir-rre fins a 1'época moderna, i s'integraren en la
nostra cuina i conformaren els gustos gastronó-
mics. Així, a I'inici dei Quaternari, abans de
comenqar encara les glaciacions, els animals
continuen sent d'esp¿cies c)lides, com en el
Terciari, peró de mica en mica aniran desapa-
reixent per donar pas a altres espécies més ben
adaptades a les baixes fempetafures, com ara el
mamut, el rinoceront llanut, etc. De tota mane-
ra, aquests animals de grans dimensions només
devien ser una menja excepcional, a causa de la
dificultat de la seva cacera,i hem de considerar
més normal que els nostres avantpassats més
aviat mengessin ctrcs, formigues, llagostes de
rostoll, sargantanes i serps, entre altres réptils i
insectes, i també animals de petita grandária -a
Catalunya sobretot e1 conill, 1'animal més caqat
en tot el Quaternari-, per a completar de mane-
ra proteica la seva dieta de fruits i vegetals.

Taml¡é els ocells devien ser caqats en gran nom-
bre i devien tenir un paper important dins Ia dteta
quotidiana, igual qtre els ous, que encara que és
impossible documentar-ho pet registre arqueoló-
gic, de ben segur fenien un paper de primer ordre
dins I'alimentació humana. La recol.lecció de la
mel, documentada per I'art panetaT, és molt pro-
bable que també es practiqués des de molt aviat.

Hem de tenir present que els habitants del
territori catalá durant el Paleolític inferior encara
no coneixien el foc i, per tant, els productes de la
caga i de 1a recol.lecció s'ingerien sense un procés
previ de transformació, almenys, que nosaltres
puguem conéixer (si bé potser jahavten inventat
el bistec tártar).

Fa uns 300.000 anys, en el Paleolític mitjá,
l'home ja domina el foc i és a partir d'aquesr
moment que podríem comenqar a parlar de
técniques culináries, deixant de banda, ben
cett,la possible manipulació dels aliments crus
en époques més reculades. La carn podrá rosrir-
se de diverses maneres, al caliu, sobre lloses
roents o en els primers forns, consistents en
fosses excavades a terra que es cobrien amb
carbons i branques enceses, t¿cniques totes
elles que han perviscut fins als nostres dies a

Catalunya, tant per a coure carn com vegetals o
cargols,

La técnica de1 bullit, a més d'estovar la carn
dels animals més grans, també en la indícada
per a l'obtenció de llard per a ut¡Litzff en pos-
teriors preparacions de menjars.

Els grups humans del Paieolític mitjá, com
podem comprovar pels jaciments del massís del
Montgrí, amb els seus intruments de pedra caqa-
ven isards, cérvols, cabres, conills, porcs senglars
i, més que cap altra espécie, cavalls (Equus caua-
//as) i cabres, que representen un 60 % i un 70 oA

respectivament dels animals menjats en dues de
les coves d'habitació de1 Montgrí, cosa que es
pot considerar com una especialjtzació cinegé-
tica dels seus habitants. Més escadusserament,
f.ambé mataven ases (Equus asinus), elefants
(Elephas sp./, bous (Bos primigenius) i rinoce-
ronts que pasturaven a Ia plana del Ter. El linx
(Lynx spelea), 7a pantera (Panthera pardus), les
guilles (Vulpes uulpes), l'os (Ursus spelaeus) i el
llop (Canis lupus), també presenrs en aquestes
coves, devien aprofitar-se per a les pells, peró
sense menysprear-ne la carn.

Durant el Paleolític superior, a Catalunya el
clima era molt més fred que actualment, la qual
cosa va fer disminuir el boscos en benefici dels
prats i, en conseqüéncia, dels ramats d'herví-
bors; d'aquesta época, es troben a tots els jaci-
ments restes de cavalls i bóvids com a animals
més caqats. A1 final del Quaternari, i del
Paleolític, en el període Magdaleniá, el canvi a
un clima més temperat provoca 1'expansió dels

I
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boscos i, amb ells, la del cérvol, que passará a

ser l'animal més corrent enla dieta.
Encara que possiblement d'una data més tar-

dana dins la prehistória catalana, del període
Epipaleolític i Neolític, tenim una magníftca
representació d'aquestes caceres a I'abric I
d'Ulldecona (Montsiá), on podem veure un
tamat de cérvols i algun cáprid envoltats d'ar-
quers amb grans arcs i llargues fletxes.

El jaciment que ha proporcionat els fóssils
humans més antics de les terres catalanes és la
cova de l'Aragó, a 20 km de Perpinyá, al costat
del poblet de Táltetill, a les Corberes. Iniciades
les excavacions I'any 1964, eI seu Museu i cen-
tre d'investigació ha portat a terme un acurat
estudi de I'evolució de la dieta dels grups
humans que entre els -690.000 i els -35.000
anys van ocupar la cova de manera episódica,
cosa que el converteix en el jaciment prehistó-
ric més ben documentat i que més informació
ha proporcionat a terres catalanes. A la cova de
I'Aragó no s'ha trobat cap rastre de llars de foc
ni de carbó de llenya en nivells d'antiguitat
superior als 400.000 anys. La base de I'alimen-
tació eren els grans herbívors, el cérvol en par-
ticular (Ceruus elaphus), un animal molt sem-
blant a l'actual i que va constituir I'aliment
b)sic a totes les époques, junrament ¿mb el
mufló (Ouis amon antiqua); la daina (Dama cf.
clactoniana.) en de més grandária que I'actual i
es troba solament en els nivells més antics, amb
una antiguitat superior als 450.000 anys.Támbé
el ren és molt abundós en aquests sóls més
antics, al voitant dels 500.000. El cavall va ser
també particularment import ant en la dieta
dels habitants de la cova de I'Aragó, per I'abun-
dor de les seves restes; al contrari, el bisó només
devia consumir-se de manera ocasional. Ei
rinoceront, en les dues espécies europees, de
sabana (Dicerorhinus hemitoecus), i de Merck
(Dicerorhinus mercki), s'ha trobat en petita
quantitat a tots els nivells arqueológics del jaci.:

ment. Més escadusser és encaral'isard (Rubicapra
rubicapra) i la cabn dels Alps (Capra ibex), que

només s'hi troba de manera testimonial. El
porc senglar (Sus scrofa) només apareix de
maneta esporádica en els estrats posteriors al
400.000.

Pel que sembla, la gent que va viure a la plana
de Talterill durant el Quaternari no apreciava
gaire el peix del Verdoble que corre al peu de la
cova: cap resta no s'ha pogut trobat fins al
moment, i és que el peix no degué jugar un
paper gaire imporrant en I'alimentació de les
comunitats prehistóriques, ja que 1'únic jaci-
ment catalá en qué s'han trobat eines que
podrien estar relacionades amb la pesca és el de
la Bora Gran d'en Carreres, d'una antiguitat
d'uns 11.470 anys.Les restes de peixos són tan
escadusseres qlle en aquest jaciment que aca-
bem de citar només s'ha trobat una vértebra de
ftuita, i, a l'Abric Romaní de Capellades, al
Cingle Vermeil i al Roc del Migdia (Vilanova de
Sau), tenim també només unes poques vérte-
bres d'angutla,barb i brema, a més de les de
truita de riu. A les coves de l'Arbreda i de
Reciau Viver, a Serinyá, la preséncia de salmó
atlántic demostra que en aquelia época el
Mediterrani devia ser un mar molt més fred i
amb menys salinitat que als nostres dies. Com
veiem, es tracta sempre de peix de riu, ja q:ue
sembla que als nostres avantpassats paieolítics
eI mar no els feta gafte gr)cia. Atés aquest caire
d'activitat secundária que té la pesca, possible-
ment només atrapaven peixos quan havien d'a-
nar al riu ¡er .lr.res rnotius.

Tornant un altre cop a la cova de l'Aragó, ens
forneix també una importantíssima dada sobre
la dieta dels nostres avantpassats prehistórics: si
feía f.alta també podien menjar altres individus
de la seva espécie; aquest fet, contrastat en altres
jaciments del Próxim Orient i d' Anglaterra,
s'evidencia per les ruptLlres voluntáries dels
ossos llargs per a xuclar la medul'la, com es feia
també amb els d'altres animals.Aquesta prácti-
ca del canibalisme darrerament també s'ha
pogut documentar en fases culturals molt més
tardanes, fa uns 6.000 i uns 4.000 anys, durant
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el Neolític europeu, en la cova d'Agris, a la
Charente francesa en ei primer cas, i en dues
coves del departament del Var per a la segona
cronologia; forEa estesa, si tenim en compte
altres troballes a Baden-Wurtemberg, Atapuerca
(Burgos) i a Isturitz (País Basc), sembla que a

Europa aquesta dieta va desaparéixer en perío-
des posteriors, pero no els sacrificis humans per
motius rituals.

Abans de deixar aquest apartat de I'alimentació
en la Prehistdria, voldríern fer una observació; els

especialistes en aquesta rrrat¿ria criden I'atenció
sobre el fet que les restes arqueoldgiques ten-
deixen a magnrfícar les restes óssies í, per tant,
es pot caure en I'error de pensar que la díeta era
en aquelles époques essencialment carnívora.
Res més lluny de Ia rcalitat un tant per cent
molt alt de la dieta estava formada per vegetals
i fruites que no han deixat rastres en les zones
d'habitació. En aquests últims anys,les análisis
basades en 1'estudi bioquímic dels ossos
humans (relació entre la quantitat d'estronci i
de calE) permeten saber si la dteta alimentária
era de base cárnica o vegetal. Al jaciment de
Roc del Migdia, a Vilanova de Sau (Osona),
datat d'uns I i.000 anys i classificat com
Epipaleolític, a més de 1es espécies animals ja

habituals i d'abundants cargols de mar i terres-
tres, també s'han trobat pinyons, avellanes,
nous i aglans carboniÍ.zats, perd ben segur que
tamlsé deurien aprofitar el fruit d'altres fruiters
endémrcs com les peres, 1es móres, les madui-
xes, els gerdons, les fages (el fruit del faig),les
prunes, les castanyes, les olives o els lledons,
aquests últims documentats a la Cauna de
I'Aragó. Al jaciment del Cingle Vermell, uns
mil anys més modern que Roc del Migdia, s'hi
han trobat ametlles. D'entre tots els fruits,
l'aglá potser era e7 més important per la seva

farrna, que devia ser un antecendent de I'obtin-
guda dels cereals en el Neolític.

És possibie que en una data tan reculada com
el 7.000 a.n.e. comencés la domesticació a

Cataiunya, és a dir, el nou sistema de producció

d'aliments mitjangant 1'agricultura i la ramade-
ria, la qual cosa permeté I'emmagalzematge i,
consegüentmenf, una certa independéncia dei
medi natural. De tota manera, no será fins cap
al -5.000 que d'una manera genenT trobem als
poblats del pla i a les coves d'habitació en zones
més altes, restes manifestes d'animals domesti-
cats, predominant unes o altres espécies segons
es tracti d'un tipus o altre d'hábitat (cabres i
ovelles en les zones muntanyoses i bestiar boví
en les zones de pIana, si bé s'ha de tenir sempre
present Ia major abundáncia de les primeres
espécies: B0% pel que fa a la segona i al súids o
porcs, 20%). Pel que fa als cereals, trobem el

blat en totes les seves diferents esp¿cies, com
ara elblat emmidonat o espelta bessona (Tiiticum
diccocum), l'espelta petita (Trüicum monococ-
cum), el blat compacte (Tiiticum aestiuo-compac-

tum) i el blat bojal (Triticum purgidum); d'ordi
(Hordeum uulgare polystichum) se'n coneix tant de
gra desptrilat com de gra vestit, r també tenim
ben documentada la crvada; com a llegum
tenim identificada la veqa, molt rica en vitami-
naB,la fava í el pésol, utilitzat també enla a1i-

mentació anrmal. Aixó no vol pas dir que es

pogués deixar de banda Ia cacera, que encara
representa un 40oA de la dieta cárnica: cérvol,
conill, senglar i ocells. Espécies com perdius,
tords o tudons degueren veure afavorida la seva

reproducció per les activitats agrícoles. La pesca

del període neolític está representada encaraper
la truita de riu, documentada, per exemple, a la -
Cova 120 de Sales de Llierca, perd aleshores, a
més, també recol.lectaven mol.luscs marins
com clolsses, pallerides, cargols marins i terres-
tres i tortugues d'aigua, que tenim ben docu-
mentats al poblat palafític de la Daga de
Banyoles, en una data tan primerenca com el

6.000 B.P
Continuava sent fonamental en la dieta la

recol.lecció de vegetals (avellanes, bolets i, en
general, totes les baies i els fruits silvestres ja

coneguts pels humans des de feia molts
mil.lennis). La troballa de I'home de Tollund, a

¡

24



L'ALIMENTACIO D'EPOCA PREHISTÓRICA I

Fig. 1. - Píntura mural de l'illa deThera (Santorini)

que mostra un pescador.

Diram¡"ca; ronstitueix un bon exemple del
paper important que mantindrá 1a collita de
fruits i grans silvestres en la dieta humana amb
posterioritat a ia invenció de I'agricultura; dins
1'estómac d'aquest home dels pantans s'hi van
trobar més d'una cinquantena d'espécies dife-
rents de fruits i plantes, producte de la
recol'lecció, i aixó en una data molt més recent,
a I'Edat del Ferro danesa, prop ja del c¿nvi
d'era.

Entre el -3.500 i el -2.500 aproximadament,'
en el nostre Neolític mitj)-recent, fase anome-
nada a Catalunya dels sepulcres de fossa, es

ANTIGA EN EL TERRITORI DE CATALUNYA

produir) una veritable colonització agrícola de
les planes prelitorals, essent aquesta cultura
molt més agrícola que ramadera. Fruit d'aques-
ta activitat són les falqs fetes de fusta o banya
amb petites fulles de sílex inserides, molins de
pedra barquiformes o rodons, relles d'arada,
aixes, aixades, destrais, etc.A les coves i els llocs
d'habitació s'han trobat restes cremades de
bous, cérvols, xais i ovelles, senglars, llebres i,
molt rarament, cavalls, que constituien la fauna
básica en l'alimentació; sembla que hi ha un
millor equilibri entre els ovicáprids i els bdvids
t, un augment dels súids. Els bóvids, en aquesta
etapa avanQada de1 Neolític, podrien ja ser uti-
litzats per a les feines del camp, mentre que dels
ovicáprids se'n fa un aprofitament més com-
plex, tant en la manufactura téxtil derivada de
ia seva llana com per a l'obtenció de l1et i for-
matges.

Tots aquest processos es veuran afavorits per
la invenció de la cerámica, que permetri una
més gran facilitat en la manipulació dels a1i-

ments i el seu consum; comencem a trobar
coladors per a 1'obtenció de formatges, ol1es per
a bullir els cereals, bols per a prendre sopes, etc.

A partir del -2,500,amb 1'aparició dels primers
grups humans coneixedors de la metal.lúrgra del
coure o Ca1co1ític, hi haurá una inversió en les
activitats económiques i la ramaderia passará a
ser 1'activitat principal t,per fant,també la dieta
se n'hauria de veure af.ectada; els animals més
abundants són ies ovelles i les cabres, seguides
del bou i el porc, que es mengen rostits o bullits
si es t¡acta d'animals de grans dimensions.
També está ben documentada en aquesta fase
7a cacera del poc senglar, el cérvol, el conill i la
llebre. Pel que respecta a I'agricultura, renim
documentats llegums com el pésol, i entre els
cereals el més conreat és el blat comú dur, jun-
tament amb l'ordi i la pisana. La recol.lecció
complementa la dieta amb cireres d'arboE,aran-
yons, aglans (Quercus sp./, olives (Olea europea),
pomes i raim silvestre (Vitis uinifera); la vinya és

espontánia a la Mediterránia, peró no será fins al
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segle vt a. n.e. que els grecs la tmplanlatan a

casa nostra com a conreu i els romans en faran

una explotació intensiva.

Durant I'Edat delBtonze,entre el 1.800 i el700

a.n.e. aproximadament, impera al territori que

avui és Catalunya un clima subboreal que signi-

fica el domini del'alzina tla gattíga, que donará

pas a tln període subatlántic amb predomini de1

io.r... Comengará un procés de desforestació,

tant per dedicar zones als cultius com per ali-

mentar eis forns casolans de pa i cer)mica, per a

la construcció de barques i especialment per a1s

forns metal'lúrgics. Les grans gerres de provi-

sions i la utllttzació de les sitges com a sistema

d'emmagalzematge són prova manifesta que

estem en una societat amb una divisió del treball

i en la qual els pagesos han de ser capaqos de pro-

duir per als altres gruPs socials.

L'agricuitura és I'activitat dominant a les pla-

nes, básicament cerealística; durant elBronze el

conreu del blat (Triticum aestiuum) i I'ordi dona-

va per a elaborar fattna i cervesa. A1 poblat de la

Fonollera, a Torroella de Montgrí, i en els

estrats corresponents a aquest període de 1a

Cova 120,a Sales de Llierca, s'han trobat restes

d'anguiles, barbs i truites que evidencien la

continuitat de la dieta piscícola a1 ilarg de molts

mil'lennis.
No estem encaraen situació de saber si les elits

que des d'aquesta época es generen a les societats

peninsulars poden comportar I'apariciq-*t1'una -

cuina cortesana o unes diferenciacions qtralitati-

ves en la dieta dintre d'un mateix grup o poblat'

És quasi segur que foren els indoeuropeus que

arriben pels passos del Pirineu pels volts del

1000 a.n.e els qui van introduir el mill (Panicum

miliaceum), conegut a Europa des del -3'000,

peró que no arriba a la Mediterránia fins a dos

mil anys més tard.També amb ells arriba el11e-

doner (Celtis australis), que per la duresa de la

seva fusta será utilitzat per a la fabricació d'ei-

nes de conreu. A més de la veqa i les faves i eis

pésols, un altre llegum ara documentat és I'erb'

Respecte ala tamaderia es nota un augment de1

bestiar boví (utilitzats els bous també com a

tracció, a més d'animal de carn), mentre es man-

tenen altres espécies -com ara ovelles i cabres-,

que ocupen el primer lloc des del Neolític; en

canvi, el porc anirá agafant importáncia en

temps posteriors fins a arribar a ser el més con-

sumit en época romana;la majoria són animals

adults, rarament es mataven animals joves' La

cacerade cérvols i porcs senglars está generalit-

zada, i també és documentada la de llebres i

conills. Cap al final d'aquesta época, en el millor

dels casos, la cacen representa a Catalunya sols

una ql:rarfapart dels animals que formen part de

la dieta dels poblats i en alguns d'ells és total-

ment marginal.
Entre les plantes i els fruits recol'lectats

tenim documentats les móres (Rubus cf'frutico-

s¿¿s, autócton a la Península lbérica), olives,

aglans, avellanes, aranyons i figues, essent la

fíguera (Ficus carica) introduida a les nostres

tirres ja en época prehistdrica' La recol'lecció

de marisc és corrent als poblats próxims a la

costa (musclos, Pallerides).
En una época en qué la mineria és ja una acti-

vitat important, i que per aixó anomenem

Primera Edat del Ferro, podem pensar que' tot

i que la documentació arqueoldgica ens ha

,r.g", tot" evidéncia científtca,tant pel que fa a

nq.r.r, període com en cultures posteriors, al

contrari del que ha passat a Hallstatt, a Austria'

on les mines de sal expliquen una gran part de

la prehistória d'Europa, els habitants de la

Calalunya central coneixien i explotaven les

mines de sal de Cardona, comenqant un sistema

de conservació dels aliments que tindrá gran

futur; 1'únic a dada a favor d'aquesta hipótesi és

I'esment que Gel'li fa de Cató segons el qual la

mina de sal de Cardona ja era explotada abans

de la conquesta romana (GEr-'r-1, N'A',2,22-
2B). És també a partir d'aquest moment que

comencen a estar ben documentades les activi-

tats pesqueres gr)cies als hams de plom que

trobem als poblats ibérics i que han de posar-se

en relació amb la conservació mitiantqant el
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salat. Altres métodes de conservació del peix i
de 1a carn podien ser l'assecat i el fumat.

L'arribada dels indoeuropeus al nostre país
porta noves técniques agrícoles, nous conreus,
noves espécies de bestiar, el con'eixement de \a
metallurgta del ferro per a les eines de treball o
una perfecció més aconseguida en les de bron-
ze, és a dir, tots un avenqos qlJe van significar
una major productivitat; I'agriculttra d' arada
alfetna amb 1a de fanga i ens trobem noves ver-
dures com Ia col (Brassica colza) i noves espé-
cies com la vaca de raga mannera. Entre les
eines tenim documentades, a part de les esmen-
tades, cávecs, aixades, claveguells, llegons, falgs,
forques, rampins, podadores, tisores i podalls.

Aquesta agricultura avanqada. essencial- ,
ment cerealística, és la que predominará
durant tota l'época ibérica, és a dir, entre eI

segle vr i el tt a.n.e., com mostren les nom-
broses sitges per a emmagarzemar cereal que
trobem a tots els poblats, sovint col.lectives o
comunals, excavades a les places o eres dels
poblats. La capacífat extraordinária d'aquests
dipdsits, coincident amb I'augment del consum
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de productes grecs per part del món indígena,
mostra que molt d'aquest cereal anava destinat
a comerciar amb els grecs d' Empúries o Roses

o amb els cartaginesos; a partir de f inici del
segle tv a,n,e.,Marsella intensifica el comerg de
vi amb Roses per poder accedir a les collites de
cereals de les terres de f interior empordanés.
Només a títol d'exemple direm que al poblat
del Puig de Sant Andreu d'Ullastret es van
excavar més de dues-centes trenta sitges i més

de cent al de Puig Castellar (Pontós ), amb una
capacitaf entre 6 i B m' cadascuna. El blat més

conreat al Principat en época ibérica és el
comú (Triticum aestiuum), que possiblement es

devia conrear de forma intensiva alternanf amb
la Llentia, molt probablement artbada a

Catalunya des d'Europa a f inici de l'Edat de1

Ferro, a comenqament del primer mil.leni a.n.e.

S'ha comprovat que encara es manté una diver-
sitat de blats a comenqament de I'dpoca ibérica,
com ara I'espelta petita i la pisana, que passaran

a ser molt minoritaris amb eI pas del temps.
L'ordi (Hordeum uulgare) és I'altre cereal que
segueix en importáncia de conreu, menffe q[e

- Plaga del poblat indiket de CasteII de Ia Fosca, Palamós, amb sitges per a emmagatzemar gra
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Ia cwada i el mil1 es conreen en quantitats molt
inferiors. Els cereals es consumien en forma de

pa, sopa, farinetes o coques. L'ametller, com

hem vist, documentat des del Paleolític, degué

ser introduit pels grecs en la seva varietat con-

reada, i és que els grecs van tenir una gran

influéncia en la difusió de certs conreus, com el

del vi, entre els indígenes ibérics. En una casa

del poblat de Mas Boscá, a Badalona, destruida

abans d'acabar el segle rlr a.n.e., un grup d'ám-
fores havia contingut vi; sabem, per tant, que

els ibers en consumien, peró no podem garaittír

que fos de collita própia o bé fruit del comerg

amb els estrangers, encata que ens inclinem a

creúre el primer, a causa del seu carácter endé-

mic al país i la seva preséncta en la varietat sil-
vestre, com s'ha dít, a iacíments prehistórics.

De fet, al segle Iv a.n.e. la tenim documentada

en \a vaúetaf. de parra conreada aI poblat
d'Alorda Park (Calafell), i a Sitges, mentre que

enTavarietat silvestre s'ha trobat a Empúries i
a 1'I11a d'en Reixac (Ullastret). Fins i tot en

época romana lavarietat més abundant de ceps

era en forma de parra, peró prácticament no

tenen res averre amb les varietats actuals.

La preséncia d'aixades, podadores, fangues,

perd sobretot dels llegons, ens parla d'tna agti-
cultura d'hort, de regadit.

Pel que f.a aIa dieta cárnica als poblats ibers,

ha augmentat el consum de porc, peró encara

va per davant el de xais i cabres, en aquest

ordre, mentre que e1 bou és forqa minorttarí, i

molt rar el consum de cavall; es maten animals

aduits deis quals s'ha aprofitat al máxim la
forga de treball o la producció láctica i téxtil
que puguin donaq si bé a mesura que la ,^Á^-
deria estigui ben establerta s'aniran seleccio-

nant taml:é animals joves per al consum; en

algun poblat (Burriac) está documentada la

preséncia del gall domdstic i de gallines (Alorda

Park, CaIafell). El tanr per cent aportat per la
cacera está representat, una vegada més, pel

cérvol i el conill; tot i que el geógraf grec Avié

ens deixá escrit que els ibers de I'Empordá eten

Fig. 3 . - Motlle en forma de codony del poblat ibéric

de SantJulid de Ramis.

ferotges en la cacera, sembla que en aquests

segles ha perdut molta de la importáncia passa-

da i el tanl pü cent respecte als animals domés-

tics podria ser només d'un deu. En alguns

poblats pot seguir-se un canvi transcendent

entre el segle vt i el v a.n.e.: en el primer pre-

domina Ia ramadeúa sobre I'agricultura,men-
tre que la dací6 s'inverteix en el segle següent,

no en va l'arribada dels grecs introdueix nous

conreus alhora que incentiva els indígenes a

produir cereals per abastar les necessitats cada

dia creixents de les colónies gregúes i fins i tot
de ia mateixa Atenes. Aquests cereals s'exporta-

ven per mar en )mfores, conjuntament moltes

vegades amb la forma cerámica denominada

kalathos o barret de copa que potser servia per

exportar la producció de mel dels ibers. Pel que

fa referéncia als costums de cuina, continuem

trobant ossos amb evidéncies de rostit i de bullit,
essent més freqüent aquest darcet procediment.

La recol.lecció de mol'luscs está ben documen-

tada en tots els poblats costaners (escopinyes,

tellerines), com també la pesca (pagell).
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Endémic a les nostres terres, el fruit de I'ullas-

tre será aprofitat pels homes des de sempre'

peró, com en el cas de I'ametller o de la vinya, no

será fins al voltant del600 a.n,e.que,amb 1'arri-

bada dels grecs a les nostres terres i la fundació

d'Empúries, comengará a explotar-se I'espécie

doméstica per mitjá de plantació o empelts. De

tota manera, sembla que no tindrá una r)pida ni
estesa expansió perqué últimament s'ha confir-
mat que durant molt de temps no es va conrear

més enllá dels voltants de les coldnies gregues:

hem d'esperar l'época romana per veure e1 seu

cultiu estés a tota la Mediterránia. L'oli era la

base de la cuina mediterránia, i autors clássics

com Horaci o Juvenal testimonien la seva utilit-
zació en I'assaonament de peixos i llegums i
Apici l'utilitza práctrcament en totes les seves

receptes: per fuegír peixos, en les salses, en els

bullits, amb els llegums i en la rebosteria.

Els grans agrónoms romans parlen de dife-

rents varietats d'olives: Cató en coneix deu

varietats, Varró nou, Columel'la onze i Plini
quínze.Algun d'ells, com ara Columel'la, s'ex-

plaien donant receptes per confitar les oiives

bianques i negres.

Igual que el vi, la nostra terra va exportar a

Roma, principalment des del port de Tárraco

(Tarragona), grans quantitats d'oli, que, tot i no

ser tant apreciat com el de la Bética (només cai

recordar que les restes d'ámfores arribades de

I'actual Andalusia van formar una muntanya, el

mont Testaccio), era considerat de molt bona

qualitat.
A Catalunya, el conreu intensiu de l'olivera es

produeix en el mateix moment que el de la
vinya, cap a final del segle I d'n.e. en les nom-

broses vil.les rurals costaneres de ies quals

coneixem diverses instal'lacions de premses en

Fig.4. - Pintures de Ia tomba del noble Nakht, a Ia uall dels Reis (segle xv a.n.e), que representa escenes de uerema'També a

l'ipoca romana són ceps emparr(tts.
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vil.les particuiars com la de Sentromi, aTt'ana,

o en explotacions industrials com la de Corbins,

a1 Segri).
El vi va tenir un paper importantíssim, no

sols en l'aiimentació sinó també en la cuitura

dels temps antics. El vi era, al moment en qué

es va comenqar a introduir en el país, L1n pro-

ducte de prestigi, í, per tanf, escás, destinat

només a r-rna elit en ¿quests primers moments

de contactes entre indíge nes empordanesos i eis

colonitzadors fundadors de Roses i Empúries'

Aquest producte, targeta de presentació que va

obrir les portes del nostre país als comerciants

orientals, requeria un ritual per a consumir-1o i

una vaixella adient; el grecs introduiran getres,

cr)teres i copes per a beure vi, fetes a torn que

amb el temps els indígenes imitaran, i les ima¡-

ges que decoraven aqLlestes fines peces gregues

seran així mateix un vehicle de penetració de

noves creences i idees a casa nostra' Per tot aixd,

durant molt de temps la major part dels ibers

devien continuar bevent cervesa per manca de

poder adquisitiu.
Peró, si bé són els grecs els qui primer van

introdtrir el conreu de la vinya a les nostres

terres, seran els romans els qui en faran una

explotació intensiva i,així,en els irltims decennis

del segle r a.n,e. comenEa un fort corrent d'ex-

portacions que es manifesta en I'existéncia de

més de vint tallers de fabricació d'ámfores als

voltants de Barcelona; des dels forns de les

vil'1es rústiques situats prop dels i'ius, com eL

L\ot:regat,i carregades en barques de poc calat,

aquestes )mfores s'embarcaven a les naus one-

rariae que les transportaven fins a ltáiia i fins a

la Provenqa on, per la vall del Roine, arrtbaren

fins a Lió i les fronteres de I'Imperi; des del

Rosseiló, per terra, remuntant el curs de I'Aude

i barxant el de la Garona, arribaven fins a

Bordeus i, altre cop per mar, viatjaven fins a la

Bretanya i la Gran Bretanya. Que els gals dona-

ven un gran valor a aquest prodr-rcte de la tertat

ens ho confirma el grec Diodor (V,26,3) quan

diu que, pels voltants dei canvi d'era, els merca-

Fig.5. -Crdtera de Jigures negtes per serur

el vi a les taules dels grecs rics al segle vI a' n' e'

ders italians rebien un esclau per cada )mfora

de vi. Els onze derelictes de vaixells enfonsats al

Ilarg de la costa catalana, al cap de Creus i a

Portvendres, el Portus Veneris o Port de Venus

del romans, testimonien la intensitat d'aquest

comerE. Tant les fonts arqueológiques com les

fonts escrites fan pensar que aquesta producció

destacava més per la qtrantitat que per la qtrali-

tat. Plini, en la seva obta Historia Natural (NH,

XIV 71), plen¡ de valuoses informacions, diu

literalment: "Les vinyes laietanes (és a dir, del

Barcelonés i del Maresme) són famoses pe1

molt vi que donen, peró 1es de Tarragona i 1es

de Lauro ho són per 1a seva finor"; és a dir, e1s

laietans són vins produits per abastar un gran

mercat d'exportació, no gaire exigenl, ja que

també Marcial, en aquest segle t d.n.e', torna a

menysprear-los, mentre pondera els de Tarraco,

que compara als millors d'Itália, concretament
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als de la comarca de Nápols, la Campánia' que

era considerada la que donava e1s millors vins

del país veí. Produit en les nombroses cases de

camp romanes que s'instal'1en per tot el

Maresme, Baix Llobregat i Camp deTarragona

des de quasi el mateix moment de la conques-

ta, aquest vi catal), com mostra un dels vaixeils

romans enfonsats a Cervera de la Marenda, es

venia conjuntament amb i'rt)lic, i de mica en

mica I'anirá substituint a la G)l'lia,la qual cosa

no ha d'estranyar,jaque els grans propietaris de

vinyes al territori del Principat formaven part de

grans famílies senatorials que tamlsé eren grans

propietaris a Itália, com s'ha sabut pels noms

marcats sobre les ámfores; els era més senzill

desenvolupar la viticuitura a la Tarraconense

centrant-la en I'exportació a ia Ghl'lia mi¡-
janqant vaixells més petits (uns centenars
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d'ámfores com veiem pels vaixelis de Cap de

Vol i de Cap de Béar 3 o fins i tot més petits

com el de Cap de Bear I) que servir aquest

mercat des d'Itália amb naus de gran cabuda

(unes I0.000 ámfores), que en molt més lluny,

arriscat i costós. Aquesta situació es dóna

durant la segona meitat del segle r a,n'e.'ja que

a partrc d'August el vi catalá deixa de vendre's

a la G)l'lia i va directament a Itália -per la qual

cosa els derelictes de vaixells que el porten en

ámfores i, des del segle t de la nostra era en un
nou recipient de més cabuda, els dolia, s'han

trobat en I'estret de Bonifaci, al sud de I'illa de

Córsega-, o bé és dirigit al consum iocal, en tot
cas sempre destinat a la massa poblacionai de

les grans ciutats (Roma,Tarraco, Barcino), sense

p.ssrbilitats crematístiques de pagar un vi
millor. En els dos-cents anys que van de meitat

Fig,6. -Cópia romana d'un mosaic hel.lenístic que represento en ftompe 1'oei1 resfes d'un banquet.
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del segle u a.n.e. a meitaf de 1'I d.n.e. , tamlsé a

Catalunya arribava vi italiá, sobretot de les
regions d'Etrúria, Campánia i elLacr i fins i tor
n'arribava de més lluny, del mar Egeu, en con-
cret de i'illa de Cos; aquests eren vins de quali-
tat, com el que també teníem a casa nostra i que
antran substituint les importacions a partir del
segle t d.n.e.,a mesura que el desenvolupament
del conreu de la vinya vagi sent significatiu.
Només a partir d'aquests moments podem dir
que el vi passa a tenir un ampli consum dins la
dieta habitual.

No sabem si al territori que avui dia és

Catalunya tothom es va acostllmar a beure el vi
a la manera romana peró, de ben segur, en els

nostres dies ens resultaria ben difícil de fer-ho.
Els romans prenien el vi calent o barrejat amb
resina de pi, amb mel, amb fruits secs, espécies,

regaléssia, herbes aromátiques, mirra, encens o
fins i tot amb sa1 i aigua de mar; sortosament,
moltes vegades el barrejaven amb aígua, )a que
d'altra maneta devia ser forEa difícil de trassir-
1o. A més, I'escalfament en recipients de plom,
que el romans preferien per a beure el vi als de
.ferro o aram, produia la malaltia denominada
saturnisme, que és causada per la intoxicació
per plom.

A més dels tres productes básics en 1'alimen-
tació, no s'ha d'oblidar un element tan primor-
dial en ella com és 1a sal, imprescindibie a totes
les époques, peró molt més en e1 món antic per
la seva funció de conservació dels aliments. La
Mediterránia és un espai privilegiat per a Ia
producció de sal i, encara que la creació de les
primeres salines es perd en la nit rlels temps, a

casa nostra molt probablement foren els fenicis

Fig.7. - Mosaic procedent de Pompeia que reprodueix tota meno. d'animals marins.
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els qui, en els primers segles de1 primer mii'leni
abans de la nostra eÍa, van introduir aquesta

técnica tan precisa a les zones per ells freqüen-
tades habitualment,com ara el delta de I'Ebre o

el litoral de I'Empordá i el Rosselló que, per les

seves característiques físiques d'aiguamoils i
llacunes, són espais adients per a aquesta pro-
ducció.A partir del 600 a.n.e., els grecs, amb la
fundació de les seves colónies d'Empúries i
Roses al litoral empordanés, van intensificar el

desenvolupament de les saiines, imprescindi-
bles per a les conserves de peix. Els autors
antics ens parlen de les receptes famoses que

van inventar els fenicis de Cadis, que des del

segle v a.n.e. exportaven els seus productes a

Atenes, cosa que demostra una complexa orga-
nitzacio i una economia en gran manera estruc-
turada. Dos eren els productes finals dels dos

tipus de tractament que es donava al peix: I'a-
nomenat salsamenta o salaó de peix í eI garum o

salsa de peixos. Per a la primera s'utilitzaven
an:rb preferéncia peixos de carn forta i amb

molt de suc com els verats i les tonyines. Per
salar el peix, enter o a trossos, segons la grandá-
rta í treta I'espina, se'l cobreix de sal dintre un
dipdsit fins a la seva saturació; aquests dipósits
estaven excavats a terra, un al costat de l'altre i
eren hermétics. Des d'aquí el peix passava a les

ámfores, envás polivalent, per a ser exportat. El
seu preu variava segons la qualitat i, si hem de

creure Plini (NI/,XXXI,94),la qualitat supe-
rior es ve'"tia er letites quantitats i al mateix
preu que el perfum. El habitants de la ciutat de

Roma sentien, doncs, una especial debilitat per
aquest producte gastronómic, especialment per
la salaó de tonyina procedent del sud de la
Península ibérica. Apici, el gran gourmet i crea-

dor de la cuina romana, aconsella que aquest
peix salat s'acompanyi d'una salsa feta amb
pebre,comí, ceba, menta,ruda, nous, dátils, mel,
vinagre, mostassa i oli i, en una altra recepta,
proposa que el peix salat vagi acompanyat de.-

formatge. El garum o licor de peix, també ano-
menat liquamen o muria a partir del segle t

d.n.e., és el resultat de \a descomposició del
peix en un medi humit. En un tanc impermea-
bIe (opus signinum) superposen capes de sal

amb altres de trossos de peix, í, a vegades,her-
bes, gambes i marisc. La proporció era d'una
part de sal per vuit de peix. La qualitat del
garum depén dels ingredients escollits. Després

de 1a maceració, el líquid resultant es filtra i
s'envasa en ámfores, EI nuoc-mdn, condiment
nacional vietnamita, es fabrica de la mateixa
manera en els nostres dies. Hi havia encara una
tercera elaboració del peix que era trn producte
intermedi dels dos anteriors, I'hallex, que

segons Plini és ún garum que no ha acabat el seu

procés de descomposició líquida; en realitat és el

sediment deI garum i, per tant, un producte de

menor qualitat que aquest. Encara que les facto-
ries.més reputades eren les delazona de I'estret

de Gibraltar, pas obligat anyalment per a les to-
nyines que van a fresar a la Mediterránia, també
hi havia salaons al territori de Catalunya.A Roses

tenim documentada una factoria dels darrers

moments de I'Imperi romá i del període visigó-
tic. És molt probable que s'hi elaboré s el garum

í, amb tota certesa, la conserva de tonyina,
(alguns exemplars de més de dos metres segons

les restes analitzades), la pesca de la qual s'ha
mantingut al cap de Creus fins a l'época
moderna i ha donat lloc a topdnims com ara

l'Almadrava, al costat de Roses. Peró, a més,

també s'hi van trobar restes abundantíssimes
de dofins i mol.1uscs de tota mena,com arapet-
xines, ostres i els cargols de punxes que devien
ser utilitzats per a fabricar eI garum. Sense dei-
xar I'Alt Empordá, concretament a Avinyonet
de Puigventós; una casa de camp o vil'la roma-
na que funcioná per la mateixa época que la
factoria de Roses, dedicada a la producció de vi
i vinagre, sembla que també es va especialitzar
en les salaons i conserves de peix, com fa pen-
sar I'exclusiva preséncia de gran quantitat de

cloves d'ostres i cargols de punxes i I'abséncia

d'altres espécies, com és habitual en altres vil.les

romanes. Hem d'anar altre cop a consultar aquest
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Fig. B. - Gall dindi en bronze procedent del mausoleu d'Adrid (segle tt d. n. e') .

únic compendi de quatre-centes seixanta-vuit
receptes de la cuina romana que ha arribat fins
als nostres dies que és De re coquinaria, atribuida
a Apici, que va viure en el segle I d.n.e., encaÍa
que es tracti d'un recull elaborat a1 segle IV a par-
tir, efectivament, d'una obra d'Apici. En aquesta

obra que ens permet coneixer la cuina romana

amb tots els seus matisos, trobem (I, XII) que

per conservar les ostres forqa temps s'han de ren-

tar i posar-1es en un recipient amb vinagre.

Aquest métode de conserva es feia servir també

per a les fruites, les olives o la carn,a més dels pei-

xos i mol'ltrscs.Així, doncs, les conserves de peix,

a més de salaons, podien fer-se amb vinagre i uns

quants quilometres terra endins (20 quilómetres

en el cas d'Avinyonet), com a indústria subsidiá-

ria de la producció del vi, en les vil'les rurals. Els
peixos i crustacis es transportaven vius, dintre
recipients amb aigua de mar i a Itália (fins ara no

les tenim documentades a casa nostra) hi havia

piscifactories que criaven daurades, turbots, llen-
guados i ostres per abastar les taules dels ncs. De
semblant manera, les leporaria eren recintes on

es criava avtram, gallines, pintades i faisans, i

animals com llebres, senglars i cérvols amb la
mateixa finalitat. Thmbé els cargols eren criats

en captivitaf i alimentats amb fartna i vi perqué

fossin més saborosos.

Si de I'arqueologia passem als textos antics, el

geógraf Estrabó en el segle t a.n.e. parla de les
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ostres de Tarragona i Barcelona i el poeta

Ausoni, en els últims dies de l'Imperi (Ep'

XXI), cita la " muria barcelonesa" com un apre-

ctat regal, i en un altre poema (XXIII, 87-89)

parla .de "Barcino (Barcelona) prop d'un mar

ric en ostres"; així, doncs, sembla que les ostres

de les nostres terres tingueren fama internacio-

nal durant uns quants segles jaque,encaraenel

segle v d.n.e,,un metge grec, Oribasi, fa elogi de

les ostres de Tarragona, i 1a tradició del seu cul-

tiu s'ha mantigut a I'altra banda de les Aiberes,

als estanys costaners de la Catalunya nord,

encara que malauradament s'hagi perdut al

Principat, on ara es comencen a fer intents per

a reimpiantar-1o (Cadaqués).

La troballa al delta del Llobregat d'ámfores

procedents d'Andalusia d'un tipus que s'utilit-
zava per a transportar salses i conserves de peix

podria portar-nos a pensar que en el segle r hi

havia al Principat una clientela per a aquest

producte,
Un altre producte també relacionat amb la

sal, molt apreciat pels romans i procedent del

nostre Pirineu, concretament de les terres de 1a

Cerdanya, eren els pernils (pernae Cerritanae),

segons ens deixá escrit el poeta Marcíal (Ep.

LIV l1ibre XIII). Els ceretans criaven els seus

porcs en estat semisalvatge alimentant-los en

els boscos d'alzines i rotrres, tan abundants en

el segle I d.n.e., tal com encara fan a f illa de

Córsega, que tan t:é havia conservat la seva

vegetació espontánia fins a1s grans incendis de

fa uns anys, cosa que explica la gran qualitat

dels seus porcs, com en el cas dels de la
Cerdanya romana.

L'elaboració d'aquests productes podem

conéixer-la indirectament mitjantqant I'estudi

de la tipoiogia cerámica d'época rorr'ana a

Catalunya, que ens permet saber quins eren els

processos de transformació dels aliments i fins

i tot quines eren les menges més habituals.

Així, els plats amb vernís intern, patinae, qu€

moltes vegades portaven tapadora, servien per a

receptes molt populars, qlle relien el mateix

nom que el recipient i de les quals Apici ens en

dóna fins a 37, des d'una mena de remenats

d'ous amb llet o amb espárrecs (eren molt

populars a la cuina romana els piats amb reme-

nat d'ou que donaven a1 producte una con-

sisténcra de flam o quiche lorraine) fins a gr'risats

de xai o cabrit, ia que aquesta mena de cassoles

també podien anar al forn. Se n'han trobat a

Empúries, Riells (l'Escala), Burriac, Mataró i

Vallromanes.
lJna variant' sense vernís intern i més fonda,

servia per a guisats més stlcosos que no s'en-

ganxessin ai fons, sobretot per a1s de peix,

pollastre i faves amb Pésols'
Les paelles, amb Llna gran tradició des del

segle v a.n.e., s'utilitzaven sobretot per a ftegtt
el peix i de Grécia van ser copiades pels

romans. Se n'han trobat a Empúries. Segons

Apici, a més de per a fregír, els romans les uti-

htzen per a fer saises per batrelat amb el peix o

1a carn, peró la gran quantitat trobada als vai-

xe1ls enfonsats i als jaciments costaners' com

Empúries, reforqa 1a seva utilitzacró b)sica per

a fregir peix.
El caccabus era :una olla amb tapadora que

servia per a coure aliments amb atgua, ta1 com

diu Apici, com ara la menestra de verdures, les

llenties o els purés de cereals (pultes), és a dir,

les menges més habittrals de les classes humils

de la ciutat i dels pagesos; el fet de no tenir

anses fa suposar que es feia servir un cullerot

per a servir el seu contingut, directament des

dei foc. De tota maneta' el mateix Apici també

considera que és el recipient adequat per a ctri-

nar-hi els budglls farcits, la grulla o 1'ánec amb

naps, el pollastre amb olives i 1a sépia i el por-

cell farcits. Aquesta forma 1a tenim a Empúries,

Burriac (Cabrera de Mar) i a I'Argilera (Calafell'

Thrragona).Thmbé a Empúries i a Calella,

Mataró i Tárragona s'han trobat morters, molt

rtrlttzats,amés de per alamólta dels cereals per

a les farinetes, purés o puls, en les preparacions

de salses, b)sicament fetes a partir de pebre,

herbes, vi i garum, Tinguem present que L1n
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mateix plat pot acompanyar-se de fins a sis salses

diferents; les salses són, doncs, un aspecte molt
important dins la cuina romana.Marc GaviApici
(aquest és de fet el seu nom complet) anomena
e1s morters en parlar de les receptes de mandon-
guilles o salsitxes i de totes les salses que acom-
panyen carns, peixos, llegums i verdures. Les
mandonguilles eren un plat molt popular entre
els romans, I'isicium, i podien ser fetes de tota
mena de carns, de fetge o de peix; Apici ens dóna

receptes per a les de calamar, gall dindi, pollastre,

gambes, llagosta, etc.

En tot cas, sembia que,bé es tracti de fregits o
bullits, de guisats o plats al forn,la cuina del perí-
ode rom) en terres cataianes fou sempre de

receptes senziiles, de poca sofisticació, lluny de

les astracanades de ia cuina de Roma. Es una

cuina de pagesos i pescadors que no té massa a

veure amb la sofisticació i extravagáncia que

podien donar-se a la capital de 1'Imperi, on grans

fortunes podien dilapidar-se en tecs, com bé

sabem pe1 cas del mateix Apici.
Si haguéssim de fer una valoració final de totes

les dades aportades podríem dir que el fet més

destacat és, pe1 qtle respecta ala ramaderia, I'es-

tabrlitat de les espécies doméstiques i de I'ordre
que ocupen en l'alimentació al territori de

Catalttnya, amb un increment en el consum
de porc en época romana. Les variants que

existeixen són les qlle tenen a veure amb la rela-

ció caEa-ramadería, que amb el pas del temps es

"a decaniant a favor d'aquesta última. E1 mateix
caire conservador es dóna en tres elements básics

de la dieta: el blat i, a partir d'ttn moment més

tardá, I'oli i ei vi, la trilogia aümentária medi-
tenánia que, no podia ser d'altra manera, és la

básica en el consum.

El camp de la recerca per al futur és immens;
el caire tradicional dels costums alimentaris
durant la prehistória i els temps antics al terri-
tori de Catalunya no contradiu la riquesa d'as-
pectes encara desconeguts i de la més gran

importáncia, com per exemple quin impacte va

tenir la instal.lació dels grecs a les nostres terres

en un possible canvi en la dieta dels ibers o bé

poder arrlbar a copsar les possibles diferéncies
d'alimentació entre les ciutats i les vil'les rurals
en época romana. Peró per a aixó fan f.alta enca-

ra molts estudis concrets per jaciments i de sínte-

si per zones geográfiques i períodes cronológics.

Com déiem suara, queda molta feina per fer.

I, qué ens ha quedat de tot aquest llegat cultu-
ral? Si Franqa ha conservat el moretum o format-
ge a les fines herbes que tant agradava eis romans

i el Magreb el cuscus o puré de cereals picats al

morter i bullits que a Itália li díuen polenta,

directes descendents tots dos de la puls romana,
qué ens han deixat a nosaltres com a heréncia

culinária totes aquestes civilitzacions que ens han
precedit en aquesta terra? M'agradarta creure,

com a empordanesa que sóc, que les pomes "de
relleno", és a dir, farcides amb carn picada i ca-

nyella i cuites a la cassola, el típic postre de festa

major, i 1'oca amb peres i la botifarra dolqa són

una heréncia d'aquell gust per I'agredolq que els

romans tant varen practicar; si és I'Empordá que

acull els grecs de Roses i Empúries des del segle

vI a.n.e i si els romans posen per primer cop la
pefja a la Península I'any -218 en ei port de la
mateixa Empúries, no ens hatrria d'estranyar
gens que srgui en aquesta terra, dintre de les

terres catalanes, on hágim de buscar la possible

serva d'una tradició dels gustos gastronómics

dels nostres avantpassats.
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