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Es niu: 
Un exemple de la cuina dels tapers
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2 La cuina dels tapers
És cert que la cuina, i encara més la cuina antiga, la 
tradicional, reposava directament sobre les possibilitats del 
territori (clima, sòl, orografia, història natural i la cultura 
de la seva gent), però no únicament sobre elles. L’obertura 
i freqüentació de noves rutes comercials va anar canviant 
gradualment el panorama, enriquint-lo. La introducció de 
productes procedents del continent americà va transformar 
substancialment la cuina tradicional, però també hi va influir 
el comerç amb el nord d’Europa, on els vins i aiguardents 
del nostre territori es bescanviaven per bacallà, tripa i 
peixopalo. 

Jaume Fàbrega senyala que el bacallà s’introdueix a la cuina catalana a partir del segle 
XVI. El seu arrelament a la cuina tradicional va ser ràpid i determinant per diversos 
motius. Era un menjar econòmic, cosa que facilitava el seu accés a les classes més 
humils. El fet de ser salat (bacallà) o assecat a l’aire (peixopalo o estocafix), facilitava 
la conservació durant molt de temps, el que permetia la distribució a les zones més 
allunyades dels llocs de pesca. El peix fresc era un menjar al que accedien només 
les classes benestants donades les dificultats de conservació. I un tercer motiu, no 
gens menyspreable, és que era un aliment acceptat per les autoritats eclesiàstiques 
per ser consumit en les llargues èpoques de dejuni que imposava l’església catòlica. 
Tot això va fer que s’introduís en l’alimentació a tots els països del Mediterrani, i 
que a Catalunya fos un dels aliments bàsics dels estaments més populars, com ho 
demostren els diferents documents que ens parlen d’alimentació fins ben entrat el 
segle XX.

A mitjans del segle XVIII en els “arrendaments de la gavella de Palafrugell”, l’impost 
que es cobrava damunt la compra o venda dels articles de primera necessitat, 
s’esmentava el següent: “Primerament, sàpia qui l’arrendarà, que haurà de tenir ben 
proveïda dita gavella de verats, sardina salada, confita, bacallà, pexopalo” (i altres...).

En un informe de l’Ajuntament de Palafrugell, anterior a 1868, conservat a l’Arxiu 
Municipal de Palafrugell, i recollit per Josep Salvatella, es parla dels costums alimentaris 
dels tapers: “En esta villa y pueblos de su alcaldía, Montras y Llofriu, existen 15 fábricas 
de tapones, a saber: 14 en esta villa y 1 en el pueblo de Llufriu. No tienen reglamento 
alguno. Ganan sus jornaleros unos con otros 6 reales de vellón diarios. 

Se les paga en dinero. Comen ordinariamente patatas y pezpalo, su valor unos con 
otros 3 reales diarios; beben vino, unos con otros un porrón diario, su valor actual 17 
maravedises. En los días festivos comen pescado o carne, su valor unos con otros 4 
reales de vellón. Se ocupan en dichas fábricas 400 jornaleros u operarios”.

I ja en el segle XX, Martí Roger, els memorialistes de la Gran Guerra, Gaziel, Pla, els 
propis menús de l’hospital de Palafrugell, ens van repetint el mateix menú de les classes 
populars: per dinar olla o escudella (més o menys guarnida), per sopar patates amb bacallà, 
tripa o peixopalo, a vegades substituït per peix fresc. Martí Roger en el seu llibre Els tipus 
socials de la producció suro-tapera (1911) ens descriu el menú d’una determinada família 
treballadora:



3 “L’alimentació d’aquesta família es com la de la 
majoria dels obrers de la capa superior. A l’olla no’y 
manca un bon tall de carn ni gallina, a excepció dels 
dies que es substituïda per oca; hi solen menjar 
també pollastres, perquè la dona en cria aprofitant 
el petit pati. Al matí, ans d’anar al treball, prenen 
cafè, que compren als que el passen a vendre 
pels carrers. Per esmorzar solen menjar sopes i 
el que va sobrar del sopar el dia abans; per dinar, 
escudella i carn-d’olla; qualsevol friolera, amb un 
bona llesca de pa, per berenar, i una bona bullida 
de llegums o de verdura, a més d’un plat de carn 
o estocafix per sopar. Tots beuen vi en tots els 
àpats.”

Del mateix estil era el dinar dels peladors a bosc, tal com escriu Prudenci Bertrana a la 
seva novel·la L’Hereu (1931): 

“...cercar les olles abans d’asseure’s sobre llurs 
tapaboques, a l’ombra d’un suro esponerós. Treien 
del cistell un plat fondo de pagès, envernissat 
de groc i ramejat de mangra, i l’amitjanaven de 
brou, després de la qual cosa, a raig de boteiola, 
l’acabaven d’emplenar de vi. D’aquest beuratge, 
ells en deien un «refresc» i el xarrupaven amb el 
convenciment que els temperava les sangs bullents 
de la solellada i del maldar carregós amb suros 
repatanis. (...) Les olles eren buidades tot rient 
enmig d’una competència d’acudits i d’indirectes, 
com ja comprendreu, no massa refinats ni 
pulcres. I quan les culleres de fusta esgratinyaven 
endebades el fons de l’atuell, llavors, alguns 
sofregien una xulla per companatge i d’altres 
s’acontentaven amb una almosta de peres de Sant 
Joan que oferien als companys generosament.”



4 El menjar de les presses o de quan les dones entren a 
les fàbriques
La industrialització va suposar grans canvis en els costums culinaris de les famílies. La 
pressió de l’horari i el treball massiu de les dones a les fàbriques sureres va comportar que 
es necessités fer el menjar de manera ràpida. Es fan habituals els fregits, per fer-ne via, 
per poder tornar ràpidament a les fàbriques i també apareix el “menjar per emportar”, tant 
les típiques granes, com alguns guisats que cuinaven dones per a les treballadores que 
recollien en sortir de la fàbrica. Ho explica el palamosí Martí Roger en la descripció de la 
vida d’un matrimoni d’obrers del suro: 

“Tots dos treballen. (...) El matí, ans de sortir 
de casa, prenen cafè, que compren als que en 
passen pels carrers. A l’hora d’esmorzar passa ella 
per plaça, compra peix si n’hi ha, o alguna altra 
cosa, que fregeix en un moment, i s’ho mengen 
a corre-cuita per ser a les nou a la fàbrica. Per 
dinar compren un plat d’escudella i alguna altra 
cosa; berenen quelcom que no s’ha de coure; i, 
per sopar, alguna cosa que no requereix tenir el 
foc encès molt de temps. Per ara no van del tot 
malament; però, si tenen fills, hauran de canviar 
de manera de viure, si no s’ajunten amb algú de la 
família d’un o altre.” 

Aquesta “cuina de les presses” tenia efectes col·laterals indesitjats. Es constaten 
amb la queixa que arribà a l’Ajuntament de Palafrugell l’any 1908, de la picaresca 
dels venedors del mercat que s’aprofitaven de la situació dels treballadors i de la qual 
n’informava ”El Nuevo Distrito”: 

“En la última sesión habida en el Ayuntamiento, 
fué denunciada por nuestro buen amigo y 
consiguiente correligionario D. Delfin Galcerán, 
la costumbre abusiva que desde mucho tiempo 
se halla establecida en la plaza Mercado entre los 
vendedores de pescado, por la que se permiten 
estos elevar los precios del pescado, asi que se 
hallan próximas las ocho horas de la mañana, con 
el objeto de aprovecharse de la prisa que llevan 
las pobres mujeres jornaleras que al salir de la 
fábrica no tienen mas remedio que comprar lo que 
encuentran a mano a cualquier precio para preparar 
corriendo el almuerzo de la familia”. 



5 El menjar de les colles a les barraques 
Però on es pot veure la riquesa gastronòmica del territori no és en l’alimentació vinculada 
al treball, a la rutina o a les presses, sinó al que es cuina quan es disposa de temps. Es 
podrien destacar dues situacions: els àpats de les colles a les barraques (molt mitificades 
les de l’època surera artesanal) i les de les festes celebrades en família, especialment 
la Festa Major. En aquestes ocasions els ingredients són seleccionats i l’elaboració no 
escatima en temps i dedicació. Cenyim-nos, de moment, a les primeres.

El resultat són uns plats característics d’aquest territori, els arrossos negres, el mar i 
muntanya..., una cuina que Jaume Fàbrega descriu com “forassenyada i barroca” en la 
que a Palafrugell destaca “el niu”, cuina de festa directament lligada a la idiosincràsia 
dels tapers, buscant ocasions per fer àpats a les “botigues” de la costa. Gaziel en el llibre 
Sant Feliu de la Costa Brava explica com era la vida d’un treballador del suro en l’època 
artesanal: 

“Hi ha estadístiques que no menteixen, i aquesta 
n’és una: el taper només treballava, pel cap alt, 
uns 220 dies l’any. Això vol dir que, pel cap baix, 
en feia 145 de festa, molts més de la meitat dels 
que anava al treball. En una paraula: la mitjana 
de la setmana del taper era de 4 dies -dimarts, 
dimecres, dijous i divendres. Com que els 
dissabtes no feia gran cosa, o res del tot, ocupat 
en els preparatius del diumenge, i el diumenge el 
celebrava a tot drap, no pas com un dia de festa 
o precepte, sinó de platxèria integral, el dilluns al 
matí es trobava tan cansat que havia de reposar tot 
el dia: d’això en deia «fer dilluns»”. 

Així, les trobades de colles amb finalitats gastronòmiques era una cosa 
extremadament habitual.

D’aquí sorgeix el niu, la transformació festiva d’un plat que partint de l’alimentació 
tradicional del territori, el peixopalo amb patates, va arribar a un alt punt de barroquisme 
i sofisticació. Té uns ingredients indispensables (peixopalo, tripa de bacallà, patates, 
ocells, ou dur..) i admet variacions que en el seu origen depenien del que aportaven els 
diferents participants a la xefla corresponent. És un menjar que requereix moltes hores de 
preparació i que es basa en un sofregit de cocció lenta. 

La mecanització i la proletarització va acabar amb aquest mode de vida, Martí Roger l’any 
1911 ja escriu: 

“Si un taper vol avui fer dilluns difícilment trobarà 
companys per anar a fer un àpat en alguna 
platja o en alguna casa de pagès d’aquelles prou 
conegudes que solen fer menjar. En canvi, abans 
de la transformació social, els tapers que no feien 
dilluns eren una excepció.”



6 “Fent un extraordinari”
Deixem que ens parli Josep Pla (El que hem menjat, 1972) dels plats 

de la Festa Major: “El dinar del primer dia, si la festa era 
a l’estiu, consistia en una enorme, completíssima 
escudella i carn d’olla; els platillos, o sigui els 
guisats, a triar: oca amb naps o amb peres; 
carn amb bolets (abans, a les cases, salaven 
bolets) o carn amb pebrot i tomàquet; després 
apareixia el rostit inevitable. Molt abundant. Les 
postres habituals, la grana de capellà formada 
per figues seques, nous, panses, ametlles, etc., 
eren substituïdes pel relleno inevitable: de peres 
o pomes, amb tap o sense tap. El segon dia el 
dinar era igual, només que l’escudella i carn 
d’olla era substituïda per una cassolada d’arròs 
impressionant. El sopar era igualment molt 
copiós. A l’estiu s’obria amb la verdura del temps, 
acompanyada d’una gran plata de costelles a la 
brasa, els platillos corresponents, que sempre 
era el que agradava més, perquè els guisats són 
el primer element de la tradició culinària del país, 
i el rostit, dels gratapallers de la casa, daurats. 
A l’hivern, la verdura era substituïda per les 
mongetes seques amb l’acompanyament de llonzes 
i botifarres. Si el xai feia el primer paper a l’estiu, 
a l’hivern el feia el porc acabat de matar. La resta 
era substancialment igual. No havent-hi fruita per 
posar al forn, per postres hom menjava galetes, 
carquinyolis i tortells. La gent resistia aquest 
gavadal de menjar, tot i que ens hem limitat a donar 
els menús mínims. Hi havia coses que s’allargaven 
més. De tot plegat, en deien fer un extraordinari. El 
seu volum demostrava que els ordinaris eren més 
aviat precaris i arrilats”. Pla també es refereix a que 
darrerament s’havia “posat de moda un plat que ha 
produït molta curiositat: la llagosta amb pollastre. 
És un plat de la cuina familiar, que s’ha fet sobretot 
en les poblacions de la indústria surera”.

Una altra ocasió de fer un menú extraordinari eren els àpats de casament, especialment 
de les famílies amb alt poder adquisitiu, El “Baix Empordà Setmanari Nacionalista” de 
Palafrugell, del 7 de novembre de 1920 descriu les noces d’una filla de Joan Miquel, 
un dels fundadors de la gran indústria Manufacturas de Corcho SA. El menú de 



7 l’esdeveniment, en francès a l’original, i que fou servit per l’Hotel Bristol de Barcelona 
consistí en: 

“Hors-d’oeuvre variés, Consommé Colbert, Filets de Sole à la Marguerie, Punch neige au 
Pompadour, Asperges à la Royal, Poularde sur canapé, Salade japonaise, Biscuit Glacé 
Praliné, Sarah Bernard, Corbeille de fruits-petits fours”, tot ben regat amb els vins: “Rhin 
Rudesheimer (Saconne et Speed Ltd.) i Bordeaux Château Lafitte”, i amb els xampanys 
“Brut Imperial, Moet Chandon 1906 i Clicquot Ponsardin”,  finalitzant amb els “Cafè 
Moka et Liqueurs”.

La fi del peixopalo
Com hem vist fins ara, durant centenars d’anys el peixopalo i el bacallà varen formar part 
de l’alimentació bàsica de la gent humil del territori. Sigui per la fil·loxera o pel valor de 
la pesseta, com diu Pla, o per les vicissituds de la Primera i Segona Guerres Mundials, 
com diu Gaziel, el peixopalo, i també el bacallà, es varen convertir en una menja difícil 
d’aconseguir. Durant l’autarquia de Franco la situació no va millorar, el bacallà que 
arribava era escàs i de mala qualitat i, poc a poc s’anà convertint en un menjar de luxe, 
invertint-se el concepte que tants anys havia predominat. Durant molts anys el peixopalo 
va desaparèixer del mercat. Gaziel a Sant Feliu de la Costa Brava (1963) rememora 
aquest plat de peix, no sense un punt de d’idealització: 

“Però la catàstrofe absoluta ha estat la del peixopalo. La gent que no n’hagi tastat, quan 
era la menja usual i la més barata dels pescadors i altra gent humil de la Costa Brava, ha 
perdut la noció d’una de les coses essencials del món de la nostra cultura mediterrània 
-arreu tinguda, i amb raó, per la primera de totes. Un bon plat de peixopalo, tal com es 
menjava diàriament a totes les tavernes i taules ‘pobres de Sant Feliu —després d’haver 
estat fent xup-xup, amb les corresponents patates, durant hores i hores, dins una cassola 
com una pica de batejar i damunt un foc de brasa lenta; i un cop fuetejat, a darrera hora, 
amb un toc només de bitxo coent— donava de la realitat de la vida una coneixença 
substanciosa i directa, només comparable a la que en donen les més altes concepcions 
de la saviesa humana. I avui, el peixopalo, integralment l’hem perdut! No n’hi ha ni per 
remei; i quan per atzar en podeu trobar una mica, només per una sola cassolada, llavors 
us manquen les tripes, que li són tan necessàries com a nosaltres les que diuen que 
portem a dins; i si trobeu les tripes (mai, però, com haurien de ser), no trobeu les patates 
-aquelles trumfes fermes i ensems poroses, que amb el xup-xup s’anaven tornant com 
esponges acabades de sortir d’una mar perfumada i espessa. Quan, per fi, les teníeu 
al plat, barrejades amb els bocins de peixopalo i les tirallongues de tripa, i encara hi 
donàveu a tot plegat un bon toc d’allioli, us dúieu la forquillada a la boca, i ja no sabíeu 
ben bé que us passava, perquè estàveu entrant per una estoneta a la gloria del cel, però 
del cel baixat a la terra, que és el més saborós i segur de tots els que pugui haver-hi. No 
crec que les guerres i altres desastres que hem sofert en aquest racó de món ens hagin 
fet, als fills de la Costa Brava, un mal pitjor que la pèrdua total del peixopalo. Ara ja ni 
gairebé es troba la dona que el sàpiga cuinar. I estem perdent el temps volent fer veure 
que som flamencos i entenem de toros, guitarres, castanyoles i jipíos, per veure si així 
fem venir més turistes. El peixopalo, hauríem de ressuscitar, amb tots els ingredients i 
els honors que li calen Llavors pla bé vindrien de tot el món a menjar-lo amb nosaltres, 
al preu que fos. Hi vindrien de genolls —talment els portuguesos pugen les escales del 
Bom Jesús do Monte o els budistes les rampes del temple de Benarès”.

Josep Espadalé

Àngela Martí
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Selecció literària

Foto: Pela del suro. AIMS



9 Peladors
Martí Roger: Els tipus socials de la producció suro-tapera (1911)

 “A la frontera, els peladors solen guanyar 14 rals, fent-se ells la vida; 
i, les dones que fan els feixos i els porten a la casa o vora el camí 
carreter, 8 o 10 rals. Al matí pleguen a les onze, o un xic més tard, 
per a que tinguin temps d’arreglar el dinar. Cada un d’ells té un tupí a 
la vora del foc, encès a l’aire lliure prop d’allà on treballen; i en aquest 
tupí es cou allò que acostumen a menjar els treballadors catalans: 
generalment no hi manca carn, ni tampoc llegums i verdures; essent-
hi indispensable la cansalada, i de vegades alguna altra part del 
porc. El berenar sol consistir en una bona enciamada, la qual algunes 
vegades se fa en comunitat, agafant cada ú la seva part amb els dits. 
Per a l’esmorzar no hi ha un costum general, i el sopar cadascú el fa a 
casa seva.”

“Aquí vora la mar, per la mateixa raó que els guanys són més crescuts, 
el menjar és un poc millor. I, Tant allà com aquí, el vi és indispensable, 
essent aquest article el que fa sortir més cars els jornals per als 
propietaris que fan la vida als treballadors.”

Prudenci Bertrana: L’Hereu (1931)

 “El baume de les olles dels peladors, penjades d’una forqueta 
d’arboç, entre les flames d’un fogueró de rusca dolenta, l’enllaminia... 
S’atansaven als patifells calmosament, així que la campana del poble 
tocava l’oració. Duien la picassa mànec per avall, penjada al muscle 
o al plec del braç. Anaven a cercar les olles abans d’asseure’s sobre 
llurs tapaboques, a l’ombra d’un suro esponerós. Treien del cistell 
un plat fondo de pagès, envernissat de groc i ramejat de mangra, i 
l’amitjanaven de brou, després de la qual cosa, a raig de boteiola, 
l’acabaven d’emplenar de vi. D’aquest beuratge, ells en deien un 
«refresc» i el xarrupaven amb el convenciment que els temperava 
les sangs bullents de la solellada i del maldar carregós amb suros 
repatanis. (...) 

Les olles eren buidades tot rient enmig d’una competència d’acudits 
i d’indirectes, com ja comprendreu, no massa refinats ni pulcres. 
I quan les culleres de fusta esgratinyaven endebades el fons de 
l’atuell, llavors, alguns sofregien una xulla per companatge i d’altres 
s’acontentaven amb una almosta de peres de Sant Joan que oferien 
als companys generosament. Després el rotlle es desfeia. Cadascú 
s’acomodava en un paratge del seu gust i, esgotada la pipa o la 
cigarreta, s’estenallaven damunt el tapaboques, deien la darrera 
gatada i es posaven a roncar ”



10 El menjar a la vila
A mitjans del segle XVIII en els “arrendaments de la gavella de Palafrugell”, l’impost que 
es cobrava damunt la compra o venda dels articles de primera necessitat, s’esmentava el 
següent: “Primerament, sàpia qui l’arrendarà, que haurà de tenir ben proveïda dita gavella 
de verats, sardina salada, confita, bacallà, pexopalo” (i altres...).

Document municipal anterior a 1868: 

“En esta villa i pueblos de su alcaldía, Monras i Llofriu, existen 15 
fábricas de tapones, a saber: 14 en esta villa y 1 en el pueblo de Llufriu. 
No tienen reglamento alguno. Ganan sus jornaleros unos con otros 6 
reales de vellón diarios. Se les paga en dinero. Comen ordinariamente 
patatas y pezpalo, su valor unos con otros 3 reales diarios; beben vino, 
unos con otros un porrón diario, su valor actual 17 maravedises. En los 
días festivos comen pescado o carne, su valor unos con otros 4 reales de 
vellón. Se ocupan en dichas fábricas 400 jornaleros u operarios”.

Gaziel: Sant Feliu de la Costa Brava (1963)

I, ara que he anomenat aquestes menges, vull parlar d’una de les 
pèrdues més sensibles que els estralls del món ens han fet sofrir, 
d’ençà de la primera guerra mundial, la de 1914. No solament el 
bacallà que menjàvem abans en aquest país era el millor que fos 
possible assaborir arreu, sinó que constituïa la menja fonamental del 
pobre. Aquella guerra malastruga començà d’esbullar una abundància 
i un proveïment tan necessaris; i la segona, la de 1940, el féu 
desaparèixer en sec. Com que seria absurd de pensar que el bacallà 
-un dels animals més prolífics- hagi desaparegut de les mars, cal 
acceptar que la desaparició real ha estat la del valor adquisitiu de la 
pesseta. I, en efecte: no fa gaire, el bacallà ha acabat per comparèixer 
altre cop a Espanya; però ha estat a un preu i amb una qualitat que 
ni remotament no es poden comparar amb els que abans tenia. La 
magnitud dels disbarats que hem vist, a dins i a fora de casa, res no 
els fa tan palpables com el comprovar que avui un plat de bacallà ve a 
ser menja de rei o de potentat —en uns temps tan extravagants que la 
gent ha de menjar pollastre a tot drap, perquè de carn a penes si pot 
veure’n a taula.

Però la catàstrofe absoluta ha estat la del peixopalo. La gent que no 
n’hagi tastat, quan era la menja usual i la més barata dels pescadors 
i altra gent humil de la Costa Brava, ha perdut la noció d’una de 
les coses essencials del món de la nostra cultura mediterrània 
-arreu tinguda, i amb raó, per la primera de totes. Un bon plat de 
peixopalo, tal com es menjava diàriament a totes les tavernes i taules 
‘pobres de Sant Feliu —després d’haver estat fent xup-xup, amb les 
corresponents patates, durant hores i hores, dins una cassola com 



11 una pica de batejar i damunt un foc de brasa lenta; i un cop fuetejat, a 
darrera hora, amb un toc només de bitxo coent— donava de la realitat 
de la vida una coneixença substanciosa i directa, només comparable 
a la que en donen les més altes concepcions de la saviesa humana. 
I avui, el peixopalo, integralment l’hem perdut! No n’hi ha ni per 
remei; i quan per atzar en podeu trobar una mica, només per una sola 
cassolada, llavors us manquen les tripes, que li són tan necessàries 
com a nosaltres les que diuen que portem a dins; i si trobeu les tripes 
(mai, però, com haurien de ser), no trobeu les patates -aquelles 
trumfes fermes i ensems poroses, que amb el xup-xup s’anaven 
tornant com esponges acabades de sortir d’una mar perfumada i 
espessa. Quan, per fi, les teníeu al plat, barrejades amb els bocins de 
peixopalo i les tirallongues de tripa, i encara hi donàveu a tot plegat 
un bon toc d’allioli, us dúieu la forquillada a la boca, i ja no sabíeu 
ben bé que us passava, perquè estàveu entrant per una estoneta a 
la gloria del cel, però del cel baixat a la terra, que és el més saborós i 
segur de tots els que pugui haver-hi. No crec que les guerres i altres 
desastres que hem sofert en aquest racó de món ens hagin fet, als 
fills de la Costa Brava, un mal pitjor que la pèrdua total del peixopalo. 
Ara ja ni gairebé es troba la dona que el sàpiga cuinar. I estem perdent 
el temps volent fer veure que som flamencos i entenem de toros, 
guitarres, castanyoles i jipíos, per veure si així fem venir més turistes. 
El peixopalo, hauríem de ressuscitar, amb tots els ingredients i els 
honors que li calen. Llavors pla bé vindrien de tot el món a menjar-lo 
amb nosaltres, al preu que fos. Hi vindrien de genolls —talment els 
portuguesos pugen les escales del Bom Jesús do Monte o els budistes 
les rampes del temple de Benarès.

Foto: Moisès Dalmau Comet. Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Xavier Coll Rovira.



12 Treball artesanal
« Ai, mares si teniu filles,
No les deu a cap taper,
Perquè al cap de setmana
Ja no tenen cap diner»
(cançó popular de Tossa de Mar)

Fer dilluns
Gaziel: Sant Feliu de la Costa Brava (1963)

“Hi ha estadístiques que no menteixen, i aquesta n’és una: el taper 
només treballava, pel cap alt, uns 220 dies l’any. Això vol dir que, pel 
cap baix, en feia 145 de festa, molts més de la meitat dels que anava 
al treball. En una paraula: la mitjana de la setmana del taper era de 4 
dies -dimarts, dimecres, dijous i divendres. Com que els dissabtes no 
feia gran cosa, o res del tot, ocupat en els preparatius del diumenge, 
i el diumenge el celebrava a tot drap, no pas com un dia de festa o 
precepte, sinó de platxèria integral, el dilluns al matí es trobava tan 
cansat que havia de reposar tot el dia: d’això en deia «fer dilluns»”. 
Així, les trobades de colles amb finalitats gastronòmiques era una 
cosa extremadament habitual.”

Martí Roger: Els tipus socials de la producció suro-tapera (1911)

“Si un taper vol avui fer dilluns, difícilment trobarà companys 
per anar a fer un àpat en alguna platja o en alguna casa de pagès 
d’aquelles prou conegudes que solen fer menjar. En canvi, abans 
de la transformació social, els tapers que no feien dilluns eren 
una excepció. A Sant Feliu de Guíxols donava millor resultat a les 
companyies de còmics fer funció ‘I dilluns que el diumenge; cosa que 
avui ja no és així.”

“Cal recordar, doncs, el que eren les fàbriques vint i trenta anys 
enrera, per a que ·s pugui comprendre verament el tipu del taper. El 
que anava a visitar-les un dilluns, s’exposava a trobar-les tancades, 
perquè moltes vegades els car radors se contaminaven amb l’exemple 
del taper, amb tot i no tenir la possibilitat de recuperar el perdut tre-
ballant amb més dalit els altres dies.”



13 “Del dijous al dissabte era quan veritablement treballava el taper. 
Quan veia prop el dia de comptar, era cas de procurar defensar la 
setmanada; cosa que no sempre aconseguia. Els altres dies, àdhuc 
anant a la fàbrica, era molt poc el treball que feia. Per qualsevol pre-
text deixava la feina: unes vegades per l’arribada d’una embarcació, 
altres per anar a contemplar, en diada de temporal, com les ones 
batien les penyes, i l’aigua de la mar pujava a altures increïbles; ja 
per l’arribada de tropa, o dels carlins, en època de la guerra; ja per 
contemplar disputes de dones o batusses d’homes: i, si re més no, per 
anar a prendre ·I sol si feia un dia esplèndid.”

“I, dins la fàbrica, ¡quantes i quantes bromes se feien que privaven 
algunes estones de treball! i quantes discussions s’entaulaven sobre 
política, sobre un drama que avien vist en el teatre, o sobre una 
novel·la que llegia alt un visitant o un taper que no tenia ganes de 
treballar mentre els altres no deixaven la feina!”

Prudenci Bertrana: L’Hereu (1931)

“El taper empordanès no tenia competidor. La seva llestesa inimitable 
li permetia de treballar poques hores la setmana i guanyar molt. El 
taper empordanès era un home alegre, cantador i sibarita. Les seves 
arrossades i les seves caragolades tenien una grandiositat de testa 
pagana. Dels dies feiners, disponibles per a feinejar, sols n’utilitzava la 
meitat, o, a tot estirar, quatre. Durant els altres deixava que reposés la 
seva terrible ganiveta de tall esfereïdor, i es dedicava a xalar-se-la en 
companyia dels amics de la família. El dissabte preparava el tiberi per 
al diumenge, i el dilluns el païa.“

“En cap més lloc de la 
terra no existien tants 
fogons rústecs per 
quilòmetre quadrat com 
les benaurades foranies de 
Palamós i de Sant Feliu de 
Guíxols i altres poblacions 
de menys importància 
fabril. També a Cassà i a 
Llagostera, viles selvatanes 
a la ratlla de l’Empordà, 
es feien taps perfectes i 
forades pantagruèliques. 
No hauríeu pas trobat una 
ombra xica o grossa, tant 
allí com aquí, on les tres 
pedres fumades pel foc 
sagrat d’un cuiner o una 
coquessa rupestres no us 
parlessin de la benestança 
de les gents i de llurs 
expansions honestes.” 

Foto: Fent taps a Eslida. AIMS. Col. Peya Calvet.
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el Niu Foto: Xefla. AIMS



15 Josep Pla: El meu país “Sobre la cuina” (1958)

“Vull fer referència a un altre millorament culinari local. A l’època 
gloriosa del bacallà autèntic, hom creà ací un plat hivernal de primera 
categoria: un plat molt barat, ja que és fet a base d’estocafix, o peixopalo, 
que era el bacallà dels pobres. I bé: a base d’aquest peix sec, que calia 
posar a remullar prèviament, tripes de bacallà, quatre patates i allioli, 
hom construí un plat excel·lent. La combinació és bona en si mateixa; 
però, en virtut d’aquell impuls a la complicació i al millorament culinari 
que caracteritza aquest país, hom hi afegí, d’entrada uns ocells – i per 
això el plat fou anomenat «niu». Els ocells foren substituïts, més tard, 
en virtut de l’impuls progressiu, per un parell de colomins. El mateix 
amic Reig (...) resolgué definitivament la combinació: deixant a part els 
ocells i colomins, coronà el plat, en virtut d’un moviment culinari molt 
agut, amb unes guatlles. Quina oportunitat i quin bon sentit! El plat 
quedà fixat en els seus termes modèlics i definitius. Succeí només que, 
quan ho tingueren tot resolt, vingué la guerra civil i ens quedàrem sense 
l’estocafix i sense tripes escandinaves, que són les millors que hi ha. Així 
ens hem hagut de pintar el plat a l’oli, al moment en què havia arribat a la 
seva perfecció. I així van les coses a la vida.”

“Aparentment, aquestes combinacions són estranyes i monstruoses, i 
quan se’n parla a un estranger l’estupefacció apareix indefectiblement. 
Obeeixen, aparentment, a principis culinaris totalment antiacadèmics, 
passablement bàrbars, irrisòriament contradictoris.”

Jaume Fàbrega: Bloc de cuina Bona Vida : Coneixeu el fabulós i estrany “Niu” de 
Palafrugell? (2016)

“El seu nom deu al·ludir al fet que porta algun tipus d’ocell. És un plat, 
en general d’hivern i temps de caça, amb versions de diari i versions de 
festa, normalment cuinades per colles d’homes -terrissaires, pescadors, 
i, sobretot tapers- aquests autèntics gourmets, que menjaven millor que 
cantaven (quan formaven un cor), com va comentar irònicament Josep 
Pla. Correspon a l’època de l’ esplendor de la indústria tapera, moment 
en què es va desenrotllar a l’Empordà una superba cultura gastronòmica.

L’origen del niu és un plat més simple, el peixopalo amb trumfes, que 
trobem a tot aquest sector de la costa, fins a Sant Feliu de Guíxols, on les 
dones treballadores quan sortien de la fàbrica del suro compraven com 
una vianda bo i feta per emportar-se.

L’estocafix, peixopalo o peixopalo és bacallà sec, sense salar (i no un altre 
peix, com a vegades es diu. El nom ve del neerlandès/alemany stockfisch, 
que vol dir “peix pal”. Només es cuina a la Costa Brava, a la Ligúria (per 
exemple, l’Stocafisso a baücôgna, amb bolets o l’Stocafisso accomodato, 
amb patates) i a Occitània (Estofinada, Estofinade  en francès), on el 
fan també amb patates: el seu centre és la vila Las Juniás (Almont-les 
Juines, en francès), a la Roerga. La tripa del bacallà  és en realitat la veixiga 
natatòria del bacallà, un teixit dur que possibilita la flotabilitat del peix a 
diferents profunditats. La seva textura gelatinosa recorda les tripes, d’aquí 
que també alguns bacallaners en diguin “els callos del bacallà”.



16 Manolo Vázquez Montalbán: L’art del menjar a Catalunya (1977)

“Puc donar fe que el niu és un guisot del qual només poden gaudir els 
amants de menjar l’Oreiller à la Belle Aurore amb cullera, i jo em compto 
entre aquesta mena de gastrònoms entusiastes per la via directa. No 
és un plat exquisit, és un plat rotund, com alguns actes sexuals i alguns 
actes d’afirmació política: la presa de la Bastilla, l’assalt al Palau d’Hivern, 
el 14 d’abril a la Península, el Primer de maig de 1974 a Portugal. Guisot 
o guisàs, segons com vagi la vostra devaluació de sufixos, fonamentat 
en patates, matalàs sòlid que es cou dins un sofregit acompanyat de 
peixopalo, sépia, bacallà, tords i tripa de bacallà remullada i picada 
fins a la seva extinció pràctica. És un plat marró, agressiu, melós, tant 
antifrancès com el tambor del Bruc però per motius més sòlids. És un 
plat fill de la tramuntana i parit a la barca més boja que mai tornés a cap 
port.” 

Foto: Cuina del S. XIX. AIMS



17 La recepta del Niu. 
Jaume Fàbrega: La cuina més exquisida 
de la Costa Brava. Els tapers (2018)

Ingredients
• 4 talls de bacallà
• 100 g de tripes de bacallà
• 400 g de peixopalo (aproximadament)
• 2 colomins
• 2 ous
• 2 cebes mitjanes
• 1,5 kg de patates (aproximadament, 

millor kennebec)
• Aigua
• Sal
• Allioli

Elaboració
Tingueu el bacallà, la tripa de bacallà i 
el peixopalo remullats (aquest darrer, 
almenys, 2 o 3 dies, canviant-ne l’aigua). 
Escorreu-ho. Enfarineu els talls de bacallà 
i fregiu-los. Feu rossejar els ocells, nets i 
tallats. Feu els ous durs.

Poseu una cassola al foc i feu-hi un 
sofregit de ceba esmerçant-hi tot el temps 
possible, fins que sigui una confitura, 
melosa i treballada; afegiu-hi unes gotes 
d’aigua, de tant en tant, a fi d’ajudar que es 
caramel·litzi.

Un cop tingueu el sofregit fet, hi tireu la 
tripa de bacallà i el peixopalo, hi feu donar 
uns tombs i hi afegiu els ocells i el bacallà, 
així com les salsitxes, prèviament fregides. 
Cobriu-ho amb aigua, afegiu-hi les patates 
–tallades a daus o a rodelles d’uns 2 cm o, 
encara millor, esqueixades- i deixeu-ho, 
fent xup-xup, almenys uns 20 minuts; no 
hi fa res que les patates quedin una mica 
desfetes. Cal mantenir la cassola tapada 
i sacsejar-la de tant en tant. Al final de la 
cocció hi repartiu, amb compte, els talls de 
bacallà i els ous durs tallats per la meitat; 
hi escampeu l’allioli, negat amb el suc de 
cocció, i ho deixeu una estona fent xup-
xup. Tota la cocció cal fer-la a foc molt 
dolç. Tasteu-ho de sal. El nou ha de quedar 
amb una salsa lligada i espessa, enriquida 
amb la gelatina de la tripa de bacallà.

Notes

Aquest plat admet força variants:

• El sofregit es pot fer només amb alls 
picats i tomàquet, a l’estil mariner, o bé 
només amb ceba reduïda a confitura, 
amb l’afegit, si es vol, d’una mica de vi 
negre, o amb ceba i tomàquet. S’hi pot 
afegir, naturalment, julivert, així com fulla 
de llorer, pebre, etc.

• L’ocell del niu pot ser tord, pardal, tudó, 
merla, colomí... Es pot substituir la tripa 
de bacallà (ingredient que, amb la seva 
gelatina, complementa el peixopalo, 
més eixarreït) amb morro de vedella, 
que bullireu força estona amb aigua 
–que s’afegeix al guisat-, aprofitant la 
gelatina d’aquest producte.

• És molt corrent afegir-hi sépia, i menys 
alguna altra mena de marisc, com 
escamarlans.

• També s’hi poden incloure salsitxes o 
botifarres.

• Es poden substituir alguns dels 
ingredients, o canviar-ne les 
proporcions. Els ingredients bàsics són 
el bacallà, el peixopalo i els ocells de 
caça (o domèstics, si no es pot)

• S’hi pot incloure una picada.

• Els tapers de Cassà en fan una versió 
també amb sofregit de ceba. Tripes 
de bacallà, ous durs i granotes, així 
com carxofes i pèsols, ja que se solia 
menjar per Setmana Santa.



18 La vida domèstica
Martí Roger: Els tipus socials de la producció suro-tapera (1911)

“A Palafrugell, per exemple, se trobava (i avui encara ·s troba) una casa 
habitació, amb hort, per un preu de lloguer no molt car, si bé ho es més 
avui que abans. De manera que, la família obrera que l’habita, amb el 
conreu d’algunes plantes pot procurar-se quelcom per menjar, trobant així 
recursos suplementaris.” 

“A Sant Feliu de Guíxols i a Palamós no ·y ha aques tes facilitats, havent de 
pagar, els treballadors, lloguers més alts i acontentar-se de viure en un pis 
o en una casa independent molt petita.” 

“Però, en canvi, en les poblacions on, com a Palafrugell. se troba facilitat 
d’allotjament i de conrear un petit hort, i en aquelles en les quals els 
queviures no solen ser tant cars, els salaris solen ser més baixos·; i una 
cosa pot compensar l’altra.” 

Del xup-xup a  
la cuina de les presses
Martí Roger: Els tipus socials de la producció suro-tapera (1911)

“L’alimentació, més o menys sòbria segons les famílies, se distribueix en 
quatre àpats : l’esmorzar, a les vuit del mati, compost de sopes o d’allò que 
ha sobrat del dia abans (I en algunes famílies d’una cosa i altra) o de peix 
fregit; el dinar, al migdia, o sigui l’escudella i la tradicional carn d’olla, més 
o menys proveïda de carn; el berenar, a les quatre de la tarda, consistent 
en una llesca de pa acompanyada d’una enciamada o d’un peix, d’una 
arengada o d’una fruita; i el sopar, a les set del vespre, compost d’un plat 
de llegums o verdures i un de bacallà o estocafix, i algunes vegades de 
cam. Els diumenges sol variar-se el dinar substituint l’olla per un arròs 
ben acompanyat i quelcom més. El vi no sol mancar en cap dels repassos. 
Aquest sistema d’alimentació és el mateix de trenta anys enrere, però 
antigament eren més sobris : avui se fa molt més consum de carn, essent 
moltes i moltes les famílies que posen gallina a l’olla; notant-se també 
alguna diferencia deguda a que són moltes les dones que van a la fàbrica, i 
això fa que predominin més els fregits, per no necessitar estar gaire al foc.”

Una família d’exemple: “Al matí, ans d’anar al treball, prenen cafè, 
que compren als que ·i passen a vendre pels carrers. Per esmorsar 
solen menjar sopes i el que va sobrar del sopar el dia abans; per dinar, 
escudella l carn-d’olla: qualsevol friolera, amb una bona llesca de pa, per 
berenar; i una bona bullida de llegums o de verdura, a més d’un plat de 
carn o d’estocafix per sopar. Tots beuen vi en tots els apats.”



19 Queixa a l’Ajuntament de Palafrugell (1908) ”El Nuevo Distrito”:

 “En la última sesión habida en el Ayuntamiento, fué denunciada por 
nuestro buen amigo y consiguiente correligionario D. Delfin Galcerán, la 
costumbre abusiva que desde mucho tiempo se halla establecida en la 
plaza Mercado entre los vendedores de pescado, por la que se permiten 
estos elevar los precios del pescado, asi que se hallan próximas las ocho 
horas de la mañana, con el objeto de aprovecharse de la prisa que llevan 
las pobres mujeres jornaleras que al salir de la fábrica no tienen mas 
remedio que comprar lo que encuentran a mano a cualquier precio para 
preparar corriendo el almuerzo de la familia”. 

Els extraordinaris
La Festa Major
Josep Pla: El que hem menjat (1972) 

“El dinar del primer dia, si la festa era a l’estiu, consistia en una enorme, 
completíssima escudella i carn d’olla; els platillos, o sigui els guisats, a 
triar: oca amb naps o amb peres; carn amb bolets (abans, a les cases, 
salaven bolets) o carn amb pebrot i tomàquet; després apareixia el 
rostit inevitable. Molt abundant. Les postres habituals, la grana de 
capellà formada per figues seques, nous, panses, ametlles, etc., eren 
substituïdes pel relleno inevitable: de peres o pomes, amb tap o sense 
tap. El segon dia el dinar era igual, només que l’escudella i carn d’olla 
era substituïda per una cassolada d’arròs impressionant. El sopar era 
igualment molt copiós. A l’estiu s’obria amb la verdura del temps, 
acompanyada d’una gran plata de costelles a la brasa, els platillos 
corresponents, que sempre era el que agradava més, perquè els guisats 
són el primer element són el primer element de la tradició culinària del 
país, i el rostit, dels gratapallers de la casa, daurats. A l’hivern, la verdura 
era substituïda per les mongetes seques amb l’acompanyament de 
llonzes i botifarres. Si el xai feia el primer paper a l’estiu, a l’hivern el feia 
el porc acabat de matar. La resta era substancialment igual. No havent-hi 
fruita per posar al forn, per postres hom menjava galetes, carquinyolis 
i tortells. La gent resistia aquest gavadal de menjar, tot i que ens hem 
limitat a donar els menús mínims. Hi havia coses que s’allargaven més. 
De tot plegat, en deien fer un extraordinari. El seu volum demostrava que 
els ordinaris eren més aviat precaris i arrilats”.

Pla també es refereix a que darrerament s’havia “posat de moda un plat 
que ha produït molta curiositat: la llagosta amb pollastre. És un plat de 
la cuina familiar, que s’ha fet sobretot en les poblacions de la indústria 
surera”.



20 Les celebracions de la 
burgesia
Bateig, a Sant Sebastià de la Guarda, l’any 1889. 

Es va “menjar de primer un gran arròs, de segon, estofat, i, de tercer, 
peix amb pèsols. De postres coca de sucre amb vi ranci i, per concloure 
aquest festí, verats i cebes”.

Baix Empordà Setmanari Nacionalista” Palafrugell, del 7 de novembre de 1920:
Noces d’una filla de Joan Miquel, un dels fundadors de la gran indústria 
Manufacturas de Corcho SA. El menú de l’esdeveniment, en francès a 
l’original, i que fou servit per l’Hotel Bristol de Barcelona consistí en: 

Hors-d’oeuvre variés, 
Consommé Colbert,   
Filets de Sole à la Marguerie,  
Punch neige au Pompadour,
Asperges à la Royal,   
Poularde sur canapé,   
Salade japonaise,
Biscuit Glacé Praliné,   
Sarah Bernard,    
Corbeille de fruits-petits fours”,  

Aperitius variats
Consomé Colbert
Filets de llenguado a la Marguerie
Ponx neu a la Pompadous
Espàrrecs a la Royal
Pularda en canapé
Amanida japonesa
Bescuit Glacé praliné
Sarah Bernard
Cistell de fruits – patissets

tot ben regat amb els vins: 
“Rhin Rudesheimer (Saconne et Speed Ltd.) 
Bordeaux Château Lafitte” 
i amb els xampanys 
Brut Imperial, Moet Chandon 1906
Clicquot Ponsardin”,  
finalitzant amb els 
“Cafè Moka et Liqueurs”.

Foto: Homes menjant en una ombrera. AIMS. Fons Armstrong.
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