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S Avui dia la cuina de l’arròs és un referent a 
Catalunya i està molt implantada en qualse-
vol dels territoris, tant al nord com al sud, 
com a la costa o a la muntanya, fet que ho 
demostra la diversitat de noms que arriba 
a tenir i les maneres molt diferents de com 
pot ser cuinat: com ara l’arròs de muntanya, 
l’arròs de marisc, l’arròs a la cubana, l’arròs 
bullit.  Per poder veure l’evolució de l’ús de 
l’arròs en la cuina de casa nostra és interes-
sant observar la seva presència en els recep-
taris històrics, en els 
tractats d’agronomia 
i en les decisions po-
lítiques i jurídiques 
al voltant de la seva 
producció que s’han 
anat succeint amb 
el pas del temps. 
Aquesta mirada a la 
història de la presèn-
cia i/o l’absència de 
l’arròs en la gastro-
nomia catalana tam-
bé ens ajuda a com-
prendre millor com 
ha evolucionat la Festa de l’Arròs al nostre 
poble.
La Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages 
és una celebració que està molt interiorit-
zada per la població del municipi, nascuts 
o vinguts d’arreu, la majoria acostuma a 
fer-se-la seva, a sentir que forma part d’una 
comunitat que conserva el seu patrimoni 
festiu i que el converteix en un aspecte es-
sencial de la seva tradició i quelcom que es-
treny el vincle comunitari i que en facilita el 
sentiment de pertinença al municipi.

APUNTS HISTÒRICS SOBRE LA PRODUC-
CIÓ D’ARRÒS A CATALUNYA 
L’arròs és una planta originaria de l’Extrem 
Orient, varen ser els musulmans els qui 
la van introduir a la península a través de 
l’al-Àndalus, ja hi ha constància de la seva 
existència des del segle X. No va ser fins al 
segle XII amb la conquesta i repoblament 
de Lleida i Tortosa i la incorporació durant 
el segle XIII del regne de València i les Illes 
Balears a la corona d’Aragó que els territoris 

catalans varen pren-
dre contacte amb 
els nous sistemes 
agraris que els mu-
sulmans havien im-
plantat. De totes ma-
neres durant el segle 
XIII era un producte 
exòtic i car bàsica-
ment importat de 
al-Àndalus però que 
va anar introduint-se 
lentament en terres 
cristianes. Els testi-
monis de la presèn-

cia de l’arròs a les taules catalanes queda de-
mostrada a través dels receptaris medievals 
i d’època moderna escrits en català, com ara 
en el cas del Sent Sovi del segle XIV o el Lli-
bre del Coch del segle XVI.

SOPES, RANXOS I ESCUDELLES POPU-
LARS 
A Catalunya existeix una tradició molt arre-
lada d’elaborar sopes, ranxos i escudelles al 
carrer amb el motiu d’alimentar a les perso-
nes més necessitades. N’hi ha que són molt 

antigues i que se’n confirma la seva existèn-
cia durant l’edat mitjana, la majoria d’aques-
tes, però, estan datades, o més ben dit, se’n 
té coneixement des del segle XIX. Ara bé, 
una gran part de les més de 50 celebracions 
que es fan en municipis de Catalunya són 
relativament recents.
Aquesta realitat, enregistrada per Judit Pujadó 
en el llibre Catalunya bull, ens permet enten-
dre que la celebració de Sant Fruitós de Bages 
no és un cas aïllat sinó que més aviat forma 
part d’una continuïtat 
i d’una manera de fer 
estesa per tot el país.
La memòria dels infor-
mants que no arriba 
més enllà de principis 
de segle XX, just pocs 
anys abans de la Gue-
rra Civil, ens aporta 
un conjunt d’informa-
cions que ens perme-
ten concebre com es 
realitzava la festa en 
el passat i quin era el 
plat que es cuinava.

Les evidències de les informacions orals ens 
indiquen que fins a mitjans del segle XX la 
manera d’obtenir els ingredients era mit-
jançant el recapte per les cases del poble. Fet 
que implica que l’elaboració culinària anava 
subjecte al que les famílies santfruitosenques 
eren capaces d’aportar. Les persones recor-
den que es donaven patates, cebes, alls, carn 
de porc: costella i/o cansalada, potser conill i 
arròs. Es possible que portés algun altre tipus 
de verdures però no ho confirmen. Aques-

ta circumstància i la 
dificultat d’accedir a 
fonts documentals 
directes que aportin 
dades fiables sobre la 
celebració de la Fes-
ta de l’Arròs i sobre 
el plat que s’elabo-
rava han situat la re-
cerca en un escena-
ri de deduccions, su-
posicions i interpreta-
cions justificades. Així 
doncs les receptes 
que aquí s’aporten 
estan subjectes a la 
capacitat de reinter-
pretació del passat, 
a la tasca comparati-
va entre literatura cu-
linària referent a cada 
moment històric i a 
la reconstrucció his-
tòrica que ha aportat 
la memòria oral de la 
gent de Sant Fruitós 
de Bages.
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La recepta de l’edat mitjana
La «sopa dels pobres» és un dels noms que s’han emprat 
per identificar la celebració de la Festa de l’Arròs en el 
passat. Alguns han volgut atribuir-li un origen medieval, 
sense tenir-ne proves concretes. Si hagués estat així, tot i 
no saber quins productes s’utilitzaven però agafant-nos a 
la idea de la sopa, l’escudella sense arròs seria el plat que 
la representaria millor.

INGREDIENTS DE LA RECEPTA

 • Col 
 • Coliflor 
 • Porros 
 • Pastanagues 
 • Ceba 
 • Pèsols 
 • Ossos de porc salats 
 • Farina 
 • Safrà 
 • Canyella 
 • Llard 
 • Sal 

ELABORACIÓ

1. Renteu les verdures. Talleu la col a 
tires, la coliflor a brots i la resta a trossos 
no gaire grans. 

2. Renteu els ossos amb aigua freda. 

3. Poseu en una olla amb aigua abun-
dant els ossos, la verdura, els aromàtics i 
una cullerada de llard.

4. Feu-ho bullir lentament uns 90 
minuts. 

5. Mentrestant, poseu la farina en un bol 
i afegiu-hi un raig d’aigua freda. Reme-
neu-ho amb la mà fins que formi una 
pasta ferma i elàstica. Deixeu-ho reposar 
uns minuts tapat. 

6. Quan les verdures estiguin ben cuites 
i el caldo saborós, poseu-ho a punt de 
sal i estireu la pasta tan prima com 
pugueu. Aneu fent petits doblecs de 
pasta de farina amb les mans i afegiu-los 
a la sopa.

7. Coeu-ho tot plegat durant 10 minuts 
més. 

8. Rectifiqueu-ho de sal i serviu-ho.

La recepta del segle XIX
És molt possible que durant segles el plat que s’oferís no 
canviés gaire i se seguís el costum de fer una sopa. Ara 
bé, al segle XIX l’accés a l’arròs es comença a generalitzar 
entre la població. L’escudella barrejada on l’arròs, lluny de 
ser l’element principal, s’incorpora com un ingredient 
més, podria ser el plat que identifiqués aquesta recepta.

INGREDIENTS DE LA RECEPTA

 • Mitja gallina
 • Un os de pernil
 • Col
 • Api
 • Xirivia
 • Naps
 • Coliflor
 • Patata
 • Ceba
 • Alls
 • Un grapat de fideus
 • Un grapat d’arròs
 • Julivert en branca
 • Safrà
 • Llard 
 • Sal

ELABORACIÓ

1. Renteu les verdures. Talleu la col a 
tires, la coliflor a brots i la resta a trossos 
no gaire grans, excepte els alls.

2. Renteu la gallina amb aigua freda.

3. Poseu en una olla amb aigua abun-
dant la carn, la verdura, el safrà, una 
cullerada de llard i un grapat de julivert 
fresc.

4. Feu-ho bullir lentament unes dues 
hores.

5. Afegiu l’arròs, remeneu-ho i coeu-ho 
10 minuts. Poseu-hi els fideus i 
deixeu-ho coure uns 10 minuts més en 
funció del tipus de fideu.

6. Rectifiqueu-ho de sal i serviu-ho ben 
calent.

La recepta del segle XX,
ABANS DE LA GUERRA

L’imaginari popular ens parla d’un plat originat amb el 
recapte. Porc, conill, patata i ceba, entre altres productes, 
era el que els veïns podien donar. La memòria transmesa 
ens indica l’elaboració de dos plats: un estofat de porc i 
patata i un arròs blanc.

INGREDIENTS DE LA RECEPTA

 • Arròs
 • Costelles de porc
 • Mig conill
 • Un tros de cansalada curada
 • Un tros de pit de xai
 • Ceba
 • Alls
 • Col
 • Nap
 • Patata
 • Mongeta verda
 • Pebrot vermell
 • Cigrons secs
 • Oli d’oliva verge
 • Sal

ELABORACIÓ

1. Poseu en remull els cigrons en un 
recipient amb aigua abundant tota una 
nit.
2. Talleu la costella i el conill a trossos.
3. Renteu les verdures. Talleu la col a 
tires i la resta a trossos no gaire grans, 
excepte els alls.
4. Poseu en una olla amb aigua abun-
dant la carn i la verdura.
5. Feu-ho bullir lentament una hora.
6. Afegiu-hi els cigrons rentats i escorre-
guts.
7. Coeu-ho tot plegat molt suaument 
60-90 minuts, fins que els cigrons siguin 
cuits.
8. 15 minuts abans, afegiu l’arròs, 
remeneu-ho i coeu-ho tot plegat.
9. Rectifiqueu-ho de sal i acabeu-ho 
amb un raig d’oli pel damunt.

La recepta del segle XX,
DESPRÉS DE LA GUERRA

El recapte seguia predominant a l’hora de determinar la 
recepta, i ja no es preparaven dos plats diferents. En una 
caldera es mesclaven tots els ingredients al seu temps. 
Aquí l’element principal ja era l’arròs i la celebració 
s’identificava com la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de 
Bages.

INGREDIENTS DE LA RECEPTA

 • Arròs
 • Uns ossos d’espinada salats
 • Un tros de cansalada curada
 • Fesolets
 • Col
 • Patata
 • Api
 • Ceba
 • Alls sencers
 • Oli d’oliva verge
 • Sal

ELABORACIÓ

1. Poseu en remull els fesolets en un 
recipient amb aigua abundant tota una 
nit.
2. Renteu els ossos d’espinada amb 
aigua freda.
3. Renteu les verdures. Talleu la col a 
tires i la resta a trossos no gaire grans, 
excepte els alls.
4. Poseu en una olla amb abundant 
aigua els ossos, la cansalada, els fesolets 
nets i escorreguts i la verdura.
5. Feu-ho bullir lentament una hora.
6. Coeu-ho tot plegat molt suaument 
60-90 minuts, fins que els fesolets siguin 
cuits.
7. Uns 15 minuts abans afegiu-hi l’arròs, 
remeneu-ho i coeu-ho tot plegat.
8. Rectifiqueu-ho de sal. Amaniu-ho tot 
amb un raig d’oli pel damunt.
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