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Els llibres de cuina que s’han conservat en ca-
talà dels segles xvii a començament del xix són 
sobretot receptaris conventuals, vinculats a 
ordes eclesiàstics. Vers els anys 1731-1734, fra 
Francesc Roger (1706-1764/7) va exercir el 
càrrec de cuiner al convent de Sant Francesc de 
Ciutadella. Fruit d’aquesta dedicació és l’Art de 
la cuina, conservat en un únic manuscrit, des-
tinat a un ús pràctic davant dels fogons. Es 
tracta del primer llibre de cuina de les Illes de 

què es té notícia. Malgrat la modèstia del còdex, l’obra té un gran 
interès gastronòmic, ja que recull les arrels més antigues de la pràctica 
culinària de Menorca, sobretot la de les classes populars, adaptades a 
la senzillesa i als costums franciscans. Alhora, no hi són aliens plats 
d’alguns receptaris impresos en castellà, d’orientació cortesana.

L’Art de la cuina consta de 209 receptes, organitzades en tres 
grans apartats. El primer, dedicat a plats de carn o elaborats amb 
carn, recull una secció específica per a preparacions d’ou i es tanca 
amb una recepta de menjar blanc. Al segon hi ha els plats de peix, 
salses incloses, amb dues seccions, de les més originals del llibre, per 
a crustacis i marisc, en aquell moment ben poc valorats, però abun-
dants a les costes menorquines. També hi trobem dues receptes de 
tortuga. El darrer apartat està compost per plats vegetals, destinats a 
àpats lleugers i, com els de peix, per a dies de dejuni.
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la cuina forma part de la  
cultura d’un país. La gastrono-
mia catalana, actualment en un 
moment esplèndid, enfonsa les 
seves arrels en una tradició que 
parteix de l’edat mitjana. La 
col·lecció set portes de re
ceptaris històrics de cuina 
catalana proposa un llarg  
recorregut per l’evolució, les 
transformacions i les continuïtats 
de la cuina catalana a través dels 
seus receptaris més significatius. 
L’anàlisi d’aquests textos ens 
dona una perspectiva de l’evolu-
ció de la societat i ens aclareix 
l’origen d’alguns dels nostres  
costums culinaris.
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Llibre primer

De los aguiats qui se fan de carn

capítol i

de la netedat de la cuina i del govern que [3r] 
ha de tenir el cuiner en ella i com [ha]  

de portar-se en ella

En aquest capítol pens tractar de la netedat, que és lo més 
necessari i important per qualsevol cuiner de gust en son 
ofici. I per esto dic que és necessari guardar quatre coses: 
la primera, netedat; la segona, enteniment per discórrer; la 
tercera, gust; i la quarta, llestesa, que tenint estes quatre 
coses, encara que no sia molt gran mestre, que es pòrtia bé 
i que dónia molt de gust en el seu senyor, serà respectat per 
ell i per tot home. Lo que també ha de procurar és que la 
cuina estigui ben neta i curiosa i, esto fet, qualsevol perso-
na qui en ella entrarà s’alegrarà de veure-la.

I ja més si té lo més necessari, com són: olles, perols, 
paelles, graelles, ungles de ferro, plats, escudelles, triadors, 
tupins, tallants, ganivets, i que tot esto estigui en son puesto 
i ben lluent, perquè quan el cuiner demanarà una eina en 
el mosso, sàpia el seu puesto i així que si les eines no estan 
ben [3v] compostes i arreglades, és falta del cuiner, perquè 
no té cuidado de la cuina.
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capítol ii

De les experiències de les persones que home tort no sortirà 
bon cuiner i, si en surt, lo podran escriure damunt una 
ungla de la mà, perquè hi veuen poc i no són nets amb 
l’ofici, perquè l’experiència lo ensenya. I així dic que les 
persones han de ser condretes. 

I si és home feixuc, té peresa i no fa cosa bona, que 
l’ofici de la cuina apareix cosa molt fàcil perquè es fan tantes 
coses, i cada u ha de tenir el seu punt i tot s’encarrega a la 
memòria del cuiner, que així lo tenen los apotecaris, doctors 
i lletrados, que quan tenen alguna dificultat, se miren los 
llibres i lo aprenen més fàcilment. I així dic que el cuiner 
ténguia algun llibre per defensar-se de los contraris, com 
ja està dit en el principi del llibre, i mirant-se alguns este 
llibre sabran un poc més. [4r]

capítol iii

Altra advertència per quan el cuiner al matí surt de casa: 
lo primer que ha de fer és anar a missa i acomanar-se a Déu. 
I després d’esta obligatio, anirà a la cuina i se llevarà la roba, 
i se posarà un cànyom davant; i luego començarà el foc i 
armarà los ingredients per aguisar.
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