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A la vora del ranxos 
mariners de Baix a Mar. 

Gabriel Comes i Joaquim Orts

Introducció.

La cuina tradicional de Baix a Mar, com no podia ser d’altra manera, 
per ser Baix a Mar un barri pescador, està lligada a la mar. I els plats 

més celebrats, tenen el seu origen en els ranxos i ranxets que els pescadors 
elaboraven amb el que pescaven. Per raons del seu ofici, des de temps reculats, 
els pescadors s’han vist obligats a cuinar ells mateixos els seus ranxos i 
menjar-se’ls a “bordo”. La raó està, en primer lloc, en què els pescadors, en 
ocasions, anaven allí on s’agafava força peix o on es podia sortir sovint a la 
mar ja que Torredembarra al no tenir port, només que es girés una mica de 
mal temps, els dificultava varar o treure les embarcacions i, molts eren els 
dies, sobretot a l’hivern, que no es podia ni sortir a pescar. Això comportava, 
a vegades, haver de fer estada, alguna temporada, en altres platges o ports i 
haver de fer vida allí on havien recalat.

Als anys 60, la pesca de llum a la Torre per capturar peix blau, entra en 
decadència, no només perquè s’agafava menys peix, sinó perquè al seguir 
sense tenir port, es podia sortir menys a la mar i perquè les embarcacions, 
de cada vegada més tonatge per poder arribar a caladors més allunyats de 
la costa, costaven més de varar i això comportava, un gran perill, una gran 
duresa (varar a l’hivern, amb fred, mullant-se...) i un major esforç per als 
pescadors. Aquestes inconvenients, sobretot el d’haver de varar i treure 
cada dia, va tenir com a conseqüència que les últimes embarcacions de 
llum que quedaven a Baix a Mar, decidissin anar a pescar a Tarragona que 
comptava amb un bon port i haver de fer vida allí dalt de “bordo”: dinar, 
sopar, dormir...
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La barcada del “Peón”, embarcació de Baix a Mar, dinant al port de Tarragona. Anys 60. Foto extreta del llibre 
Imatges per recordar,Torredembarra: 1900-1975de Carme Miquel, Jordi Juan, Roser Guasch, Angela Llorach, i 
Francesc Pujol. Aj.Torredembarra i CESM. 2002.

Una segona raó d’haver-se de fer ells els ranxos es troba en els horaris que 
es veien obligats a realitzar. En el cas de la pesca de “l’arrastro”, es sortia a la 
mar de matinada i no s’arribava a la platja fins la tarda i, com es compren ben 
bé, havien d’esmorzar i dinar a “bordo” mentre arrossegaven l’art.

Sense anar massa lluny, a final dels anys 60, hi havia a Baix a Mar 
tres embarcacions d’”arrastro” que sortien a pescar a les 5 de la matinada i 
arribaven a la platja a dos quarts de tres de la tarda: “Concepción” del germans 
Fortuny, “Juan” dels germans Rovira i “Teresa Salvadora” de l’Anselm 
Pijuán, Baldomero Rovira i Cisco Bairaguet. L’Eduard Fortuny, “ranxero” 
de l’embarcació “Concepción”, que va substituir a Tiburci Girol, ens confessa, 
que pràcticament cada dia, cuinava el mateix ranxo: primer plat consistent 
en patates i peix acompanyat d’allioli i del “caldo” que s’obtenia, es feia un 
rossejat o un fideuejat. Normalment, els pescadors preferien l’arròs en lloc 
del fideus, els hi agradava més i el plat resultava més complert. 

Segons l’Eduard, per cuinar s’aprofitava, sobretot, el peix que no es podia 
posar a la venda pel seu aspecte o per la seva poca mida i, un dels peixos més 
utilitzats per fer el ranxo, eren les pixotes perquè eren barates, molt gustoses 
i eren un dels primers peixos que l’art enxampava en el primer vol.
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A la Torre, per aquests anys, també hi havien barques d’arts menors, que 
sortien de matinada i arribaven a migdia, en aquest cas, no es dinava a “bordo” 
mentre es pescava, només s’esmorzava amb el que s’havia portat de casa.

De sempre, els menjars dels pescadors eren molt senzills d’elaborar encara 
que molt saborosos. El peix era acabat de capturar i tenia mil gustos i les 
picades i les elaboracions eren tan simples que no emmascaraven els sabors 
sinó que només en potenciaven el gust. Això sí, eren menjars contundents 
sempre acompanyat d’un bon trago de vi negre de bona graduació, servit 
amb porró, per poder fer-se passar el fred i recuperar energies. 

Per altra banda, els menjars sempre els cuinava el que tenia més gràcia 
en les coses de la cuina, era el “ranxero” que aconseguia que l’hora de menjar 
fos també un moment de gaudi. I ho aconseguia amb les limitacions que 
imposava la cuina a “bordo”, un lloc amb espai molt limitat, amb pocs 
estris i pocs ingredients disponibles: el peix que capturaven aquell dia i els 
aliments de temporada i els que es podien guardar a “bordo” sense fer-se 
malbé: patates, fideus, arròs, alls, cebes, pebrot, sal, oli i, poca cosa més. 
L’aigua i el pa s’embarcaven cada dia.

Francesc Comes i Josep Mª Fortuny (a l’esquerra) fent un mos a “bordo”. Foto extreta del llibre Les fotos parlen. 
Baix a Mar. Torredembarra (1950-1970). de G. Comes.

Gabriel Comes i Joaquim Orts.
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També els estris que utilitzaven per menjar eren d’una extrema senzillesa: 
una ribella per contenir les patates i el peix ben repartit perquè cada un dels 
comensals poguessin menjar la part que tenia davant. I tots ells, anaven 
proveïts d’una cullera de fusta, sense forquilla, ni ganivet, ni plat, que era 
substituït per un tros de pa, ni got (el porró feia aquesta funció).

Com acabem de dir, l’excel·lència d’aquesta cuina marinera estava, 
bàsicament, en el gust i l’aliment que proporcionava el peix fresc recent 
pescat i en l’experiència dels “ranxeros” que sabien potenciar amb els seus 
suquets, picades i altres elaboracions, aquest peix. 

Ara bé, en honor a la veritat, s’ha de dir que aquesta cuina era molt 
rudimentària i en gran mesura de subsistència, i que per tant, també tenia 
les seves limitacions: es comptava amb poca variació d’ingredients, amb 
poc temps per elaborar el plat i s’havia d’aprofitar tot el que es pescava. Es 
triava per cuinar, normalment, el peix que no podia anar destinat a la venda 
o el més barat i s’aprofitaven totes les parts comestibles del peix. Pensem, 
per exemple com, fins i tot, es menjaven les tripes d’algunes espècies de 
peix, malgrat la feinada que donava cuinar-ho i el sabor tan fort i especial 
que tenien. 

I, per aprofitar encara més tot el peix capturat, s’empraven diversos 
procediments per conservar-lo durant llarg temps i poder-lo consumir 
quan de fresc no se’n disposava: salar-lo, posar-lo en oli, escabetxar-lo, 
assecar-lo.... Procediments que, evidentment, alteraven el gust original del 
peix (que no vol dir que aquest no resultés apetitós), però imprescindibles 
per salvar èpoques de mal temps i de penúries, sobretot a l’hivern.

Gràcies al fet que aquesta cuina marinera arribés a les llars i les dones 
li donessin un toc personal, a més poder disposar de més estris per cuinar, 
de més productes i de més temps, els ranxos mariners es van enriquir 
(sembla ser, que el sofregit i la picada van ser aportacions de les dones). 
També l’experiència acumulada i els coneixements culinaris que es tenen 
actualment, ha comportat que aquells plats tradicional hagin millorat força. 

En aquest article, oferim recomanacions i comentaris (alguns extrets 
de la saviesa culinària de vells pescadors i cuineres experimentades de 
Baix a Mar) que tenen com a finalitat poder gaudir encara més, del ranxos 
mariners de Torredembarra. 
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Comentaris i recomanacions.
SOBRE EL PEIX FRESC. 
Els ranxos de peix per a què siguin excel·lents han de comptar amb peix 

fresc del dia i millor si és recent pescat. Per a saber si és així, cal fixar-se en 
si presenta algunes de les següents característiques:

- Pell amb colors vius.
- Ulls brillants, sense que tingui les pupil·les enfonsades.
- Mucositat cutània: aquosa i transparent.
- Ganyes de color vermell viu, brillant, sense mucositat ni males olors.
- Olor suau de les ganyes i ventre a alga marina.
- Carn ferma i elàstica enganxada a les espines i si es pressiona sobre la seva carn 

els dits no queden marcats.

Potser, la característica més evident de que es tracta de peix fresc, sigui 
els ulls brillants i la ganya vermella. En el cas de peixos de bastina, com el 
gat, l’escrita, la moixina... la frescor s’evidencia amb el ulls que han de ser 
“saltons” i molt brillants i la seva carn ha de ser dura i compacta. 

Advertir que, actualment, per la presència de bacteris (anisakis) al peix a 
causa de la contaminació de la mar, s’ha d’evitar menjar-ne cru sense haver-
lo congelat durant uns quants dies a baixes temperatures. 

Uns pescadors acabant de dinar a Baix a Mar. Autor Kulo Green. Foto cedida per Lena Green. Any 1952?. 

Gabriel Comes i Joaquim Orts.
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SOBRE LES PARTS DEL PEIX. 
En alguns peixos, no totes les seves parts tenen el mateix gust, ni són 

valorades ni pagades per un igual.
- En el cas de la tonyina, el llom i la ventresca, coneguda amb el nom de “sorra”, 

són les parts més valorades. Però com el porc, de la tonyina s’aprofiten totes les 
parts, tant les nobles com les internes, això sí, cuinant-les de forma diferent per 
potenciar-les. Pel que fa a l'estòmac de la tonyina seca, a la Torre anomenada 
“bull”, es cuina amb romesco i patates per fer-la més mengívola i gustosa. 

- En el cas del bacallà, el morro és la part millor considerada per ser més gruixut 
el tall, encara que com passa amb la tonyina, cada una de les seves parts (puntes, 
ventresca, penca, fulla, llom, morro, cocotxes i “butxe”), s’aprofiten i poden tenir 
un guisat diferent per aprofitar-les millor. Així, per exemple, el morro, la part 
més cara, es consumeix, preferentment, esqueixada o fregida amb tomaca, mentre 
que la cua, la part menys valorada, s’acostuma a cuinar amb patates i allioli. 
També la ventresca de la moixina, treta la pelleta negra, enfarinada i fregida per 
a ser menjada en una amanida, resulta excel·lent. 

- En el cas del congre, la part bona és la del “pixador” cap a munt, per contenir la 
cua moltíssimes espines. 

SOBRE ELS ÒRGANS DEL PEIX. 
Molta gent, només valora i consumeix la carn del peix, però cal saber 

que alguns dels seus òrgans, que en moltes ocasions es llencen, són molt 
aprofitables i força saborosos. 

- El fetge. Són bons els fetges de tot els peixos blancs excepte els del peix de bastina 
(vaca, rajada, escrita, milana...). Especialment, és gustós, el de rap (normalment 
fregit arrebossat, però que també posat per donar gust a una picada), el del lluç, 
el de la lluerna i el del gall de Sant Pere.

- La tripa i l’estòmac. En èpoques de penúria en què s’aprofitava tot, els pescador 
havien ideat unes elaboracions per, fins i tot, gaudir-lo a l ’hora de menjar-lo com 
passa amb el “bull” (estómac sec de tonyina) de la Torre, plat declarat oficialment 
típic de Torredembarra, i que per a molta gent, resulta un plat exquisit, malgrat 
el seu gust fort i especial. 
A més de l ’estómac de la tonyina, tan fresc com sec, també és aprofitable i força 
gustosa la tripa del bot, i la del rap ben neta i rascada, ben fregada amb sal i 
rentada amb vinagre.

- Els ous. Són gustosos i, per a molta gent exquisits, els ous de tots els peixos 
blancs (sards, mabres, maire, mollera blanca..), especialment, són apreciats els del 
calamar, els de la canana rossa (la de terra), els de la sípia, els de la galera, els del 
lluç i els del llobarro.
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- El cap. El cap del peix, per contenir espines, dents i, sobretot, les ganyes, se sol 
llençar tot sencer, encara que sempre se’l pot aprofitar per fer un bon fumet. Però 
el cap d’algunes espècies sempre ha estat força valorat pels amants del peix:

- El cap de lluç de palangre obert per la meitat, tret les dents i ganyes i fregit 
enfarinat una mica. Les galtes i la cocotxa (papada) també són gustoses.

- El cap de rap, tret unes ganyes que tenen dins com uns raspalls, fregit o 
bullit és força bo.

- El cap de lluerna resulta molt gustós.
- I en general, els caps de tots els crustacis frescos: escamarlans, galeres, 

gambes, llagostins... sobretot, si els caps estan ovats.
- La melsa. La melsa dels pops blancs petits fregida, per a molts és una exquisidesa, 

la del pop roquer no, ja que resulta massa forta. La melsa de la sípia, pot donar la 
gràcia a un guisat de sípia ofegada.

- La tinta. S’aprofita i s’aprecia la tinta de la sípia, però no la de la canana. La 
tinta del calamar, del sipionet, del calamanxí... al cuinar-los, es rebenta i dóna 
un color i un sabor especial al plat força interessant.

- Els lletons. Són molt gustosos els lletons fregits de la sípia, també els del llobarro, 
els de l ’orada i els del lluç.

- Les espines. Les espines del peix també s’han arribat a aprofitar: les del seitó, 
que prèviament s’ha fet l ’anxova, al netejar-lo es deixa l ’espina amb una mica de 
carn. Aquestes espines es poden tenir en remull amb llet per treure’ls la salabror i 
després fregir-les enfarinades: són molt bones. A Barcelona, en l ’actualitat, és un 
plat de moda.

- El ulls. Els de la sardina i els de la maire, una vegada fregits, normalment, salten 
a la paella, queden cruixents i són mengívols per qui no té manies. Antigament, 
també s’aprofitaven els ulls de la tonyina per ser posats dins d’un arròs.

SOBRE SI EL PEIX ÉS MASCLE O FEMELLA. 
En general, a l’hora de cuinar, que el peix sigui mascle o femella, no té 

gaire importància, però en alguns casos, sí que és interessant tenir-ho en 
compte ja que les femelles acostumen a ser més gustoses i quan estan ovades 
són, per a molts, una exquisidesa. És el cas de la femella de la galera, que 
se la reconeix per tenir tres ratlletes paral·leles blanques en un extrem del 
seu cos, de la sípia, que és més rodoneta i xata que el mascle, de l’escamarlà 
i del cranc que es distingeix del mascle per tenir l’escut rodonet en lloc de 
triangular. Cal dir, però, que el mascle de la sípia al tenir lletons, també és 
molt buscat.

Gabriel Comes i Joaquim Orts.
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SOBRE LES TEMPORADES DE PESCA. 
En general, la majoria de peixos no varien de gust durant l’any, però 

alguns sí que són més gustosos en determinades èpoques. 

- La sardina, el seitó. El peix blau és bo per menjar en totes les èpoques de l ’any, 
però les sardines quan estan més saboroses són en primavera i principis d’estiu (i 
el seitó una mica abans), per estar més greixoses.

- La galera. L’època ideal per menjar-la és durant els mesos de desembre, gener i 
febrer que és quan està plena i ovada.

- El marisc. Quan és més bo és de setembre a abril.
- El llobarro. És més gustós a la primavera.
- L’orada. És millor consumir-la al novembre per ser molt més greixosa.

SOBRE ELS PRODUCTES PER CUINAR EL PEIX.
- Oli. Que sigui d’oliva verge extra. S’ha de fregir a alta temperatura, sempre 

però, per sota dels 180 graus per evitar que l ’oli es cremi. No convé fer-lo servir 
massa vegades, millor un sol cop.

La galera del mig ovada amb les tres ratlles paral·leles. Foto G. Comes.
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- Aigua. Els pescadors no s’estaven per romanços, i per cuinar utilitzaven aigua 
i era el peix qui donava el gust al plat, però cal dir que si en lloc d’aigua es fica 
“caldo” de peix, alguns plats es veuen afavorits, en especial, els arrossos i els fideus 
tant rossejats com caldosos.

- Vi. En els ranxos mariners normalment s’hi posa vi blanc, encara que cal saber 
que els pescadors sempre embarcaven vi negre, i en alguna preparació, com l ’all 
cremat, en què el “suc” resultant ja surt fosc, es preferia el vi negre.

- Patates. La Kennabec o patata vermella per bullir, guisar i fer estofats és de les 
més triades. Es recomana que les patates s’esqueixin en lloc de tallar-les perquè 
deixin anar més f ècula i el guisat quedi més gustós. 

- Arròs. L’arròs que més es recomana és el que podríem dir el clàssic, no el de bomba. 

- Sal: És recomana salar el peix al moment de cuinar-lo. En un guisat s’ha de 
posar sal a l ’últim moment i de forma moderada. Per fer anxoves, cal servir-se 
de la sal una mica gruixuda.

- Espècies. Cal usar les espècies amb moderació i anar en compte sobretot amb el 
safrà que és molt agressiu i amb el bitxo que s’acostuma a abusar-ne. Normalment, 
el “bitxo” es feia servir per cuinar calamars, pops, sípia...en estofats.

- Pebre. El més utilitzat és el blanc. El negre, enfosqueix una mica el plat, llavors 
en salses blanquinoses, millor utilitzar el pebre blanc.

- Pebre vermell. Normalment, s’empra el dolç per elaborar romescos, suquets...

- Tomàquet. Comprar-lo sempre madur i pelat a l’hora d’elaborar picades, 
sofregits... Per fer un esmarris (all cremat, però afegint tomaca i julivert), millor 
que es triï un tomacó. Molt de compte amb l’acidesa del tomàquet que pot arruïnar 
un bon plat (per evitar-ho es pot afegir una mica de sucre), per la qual cosa, alguns 
pescadors, en gastaven poc o gens en algunes picades. Per altra banda, cal recordar 
que antigament, només es feia servir tomaca quan era la seva temporada.

- Pebrot de romesco i nyora. Un o altre, són imprescindibles quan es fa un 
romesco. La nyora és més basta i més forta de color i el pebrot de romesco és més 
car i més fi. Antigament, s’utilitzava el pebrot de romesco que era el que corria 
per les cases. 

- Ametlles, avellanes. Per fer picades, a vegades s’utilitza ametlles i a vegades 
avellanes i, en algunes ocasions, s’empren els dos fruits secs alhora. Tot va a gustos! 
En tots els casos, la picada surt bona.

Gabriel Comes i Joaquim Orts.
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SOBRE EL TIPUS DE PESCA. 
Alguns peixos, per la finesa de la seva carn, es veuen afectats pel tipus 

de pesca en què han estat capturats.
- El lluç de més qualitat és el de palangre que mor a l ’ham sense que la seva 

carn rebi cap pressió. L’agafat a l ’arrastro sempre ve una mica rebregat.
- Calamars, els millors els agafats en potera i els pescats, ocasionalment, al llum. 

Els d’”arrastro” venen molt remenats quasi blancs i perden el color “vidriat” 
tan vistós i atractiu.

- Els millors seitons són els pescats al llum.

SOBRE L’ELABORACIÓ D’ALGUNS PLATS DE PEIX1.

EL “CALDO”.
Tot peix és bo per obtenir “caldo”, però si eren pescadors de “llum” els qui 
cuinaven, la base era el peix blau, si anaven a l ’”arrastro” el peix emprat era 
el que atrapaven: pixotes, crancs, rapets...
 Donen molt de substància, el congre, la morena, les escórpores... Per a molts 
pescadors, per aconseguir tenir un bon “fumet”, no pot faltar mai una mica de 
peix blau.
Si s’ha de menjar el peix del “caldo” hi ha qui va incorporant-lo pro-
gressivament a l ’olla, depenent de la duresa de la seva carn. 
Encara que només volguéssim obtenir el líquid del “caldo”, s’acostuma a posar 
a l ’olla junt al peix una patata, una ceba...
Si es fan servir crancs, galeres... es sofregeixen una mica, amb la picada. Cal 
posar l ’aigua justa per obtenir el “caldo” desitjat per no perdre substància.

EL SOFREGIT.
Els elements han d’estar ben integrats, que quedin ben concentrats i que no 
n’hi hagi cap que sobresurti per sobre de l ’altre. 
Primer cal enrossir la ceba tallada finament, quan estigui rossa s’afegeix el 
tomàquet madur pelat, sense llavors i tallat en trossos petits. Si es vol afegir 
alls al sofregit, aquests s’incorporen, tallats molt finament, tot just abans de 
posar el tomàquet. Compte amb l ’excés de tomaca!

LES PICADES.
El mateix que el sofregit: s’ha d’aconseguir que alguns dels elements principals, 
tomàquet, alls i ametlles o avellanes, no destaquin sobre els altres. La picada 
feta al morter dóna un millor gust al guisat.

1 Les receptes de la cuina marinera de Torredembarra es poden trobar a l’excel·lent llibre: VARIS 
(2018): Ranxets. La cuina a Torredembarra. Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Torredembarra. 
Monografia 2. Sisena Edició.
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EL FIDEUEJAT.
Es recomana fer servir pasta del nº2. S’han de rossejar amb abundant oli, si 
convé després se’n treu una mica abans de tirar el “caldo”. S’ha de procurar que 
la pasta es rossegi tota igual.
Quan s’aboca el caldo i deixa de fer xuf, és senyal que ja s’ha posat el necessari. 
Si convé es pot anant afegint “caldo” calent fins aconseguir que els fideus 
estiguin al punt desitjat.
Hi ha qui a l ’hora de menjar els fideus, sobretot si no han quedat prou 
greixosos, hi posa una cullerada d’allioli.

ELS SEITONS EN VINAGRE.
Primer cal rentar-lo amb aigua i sal per treure la sang. S’empra normalment 
vinagre de vi blanc.
Al fer capes, per poder-los cobrir de vinagre, el seitons s’estiben amb la pell cap 
a baix. 
Si no es vol trobar molt de gust de vinagre es pot afegir un rajolí d’aigua o 
vi blanc.

EL SEITONS AMB FIDEUS.
Els fideus triats han de ser de mida grossa, al revés de quan es fa fideuejat, i 
s’han de coure amb el “caldo” del seitó. 

LES ANXOVES.
Els seitons (seitó del “garrot” o “escàlems”) han de ser frescos, recent pescats i 
han de triar-se els que tinguin una bona mida, si són petits no serveixen per 
fer aquest plat. 
Millor que no toquin gel ni aigua dolça. Abans de posar-los en pots de vidre 
és preferible tenir-los uns tres dies en salmorra.
La millor època per elaborar les anxoves és pel maig o juny que és quan els 
seitons estan més grassos, condició imprescindible perquè resultin ben saborosos. 
Als seitons mentre es confiten, no els hi ha de tocar el sol. 

EL POP AMB ROMESCO.
El pop escollit ha de ser un pop roquer. Avui en dia, per evitar la feinada que 
suposa “baquejar-lo” per estovar-lo, es congela o es bull a l ’olla exprés. 

L’ALLIOLI.
Per assegurar que l ’allioli no es negui, que sigui més fàcil de lligar i que suavitzi 
el gust de l ’all, hi ha qui posa un rovell d’ou cru. També per suavitzar el gust 
de l ’all, es pot tallar en canal i treure el germen que conté.
L’allioli perquè surti bo s’ha de fer en un morter (de terrissa o de marbre) i 
amb una mà de morter de fusta que sempre s’ha de fer girar en una mateixa 
direcció. 

Gabriel Comes i Joaquim Orts.
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L’oli, per suposat, sempre ha de la millor qualitat (oli d’oliva verge extra), s’ha 
d'introduir a poc a poc al morter per la qual cosa s’utilitza un setrill amb broc. 
Un bon allioli és aquell que a l ’acabar de lligar-lo se li pot plantar al bell mig 
una mà de morter i s’aguanta sense caure i si se li dóna la volta al morter 
l ’allioli no cau. 
Si es nega no hi ha res a fer, millor dit, s’ha de tornar a començar. La 
incorporació a la salsa d’un tros de patata o una molla de pa no fa res més que 
evidenciar que s’ha fracassat en obtenir un excel·lent allioli.

SOBRE LA FORMA DE CUINAR EL PEIX.
Fregit. 
Perquè surti una fritada de peix excel·lent es recomana:

-Peix fresc de primera qualitat, com no.
-Oli d’oliva verge extra.
-Evitar l ’excés de farina i que aquesta sigui de qualitat.
-Fregir a alta temperatura, sempre però, evitant que l ’oli es cremi.
-El peix sovint va enfarinat o arrebossat.

A la brasa.
-Modalitat ideal per peixos sencers d’una certa mida o talls de més de dos 
cm de gruix.

-Millor en graelles sobre carbó.
-El foc ha de ser viu perquè faci una crosta protectora de la carn del peix.
-Salar el peix abans de posar-lo a la planxa.
-La sardina a la brasa sense escatar ni treure el cap i acompanyada d’unes 

llesques de pa amb tomaca està exquisida.
-Compte amb la sal dels pops, calamars, sèpia... no s’han de salar abans de 

la cocció si no es vol que quedin durs. 
A la planxa.

-Planxa molt forta, bàsic per cuinar tonyina
-Planxa lleugerament amb oli a l ’hora de posar el peix.
- Tonyina, musclos, cloïsses, escopinyes... cal fer-los amb cocció molt curta 

(tomba i tomba) per evitar que perdin gust i quedin ressecs.
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SOBRE ESTRIS PER CUINAR. 
Els estris que tradicionalment els pescadors utilitzaven per elaborar els 

seus ranxets eren fonamentalment: les olles per fer bullir el peix i les patates 
i les cassoles de ferro per fer el rossejat, l’all cremat, l’esmarris, el suquet... 
cuinats sobre fogons de carbó. I com és natural, emprar un o altre estri, 
condiciona en alguna mesura el resultat final.

Fogonet de carbó fet servir a Baix a Mar, abans de la 
Guerra Civil. Foto G. Comes.

Antic fogó de ferro per fer ranxos a “bordo” i 
calentar el “seu” que es posava sobre els “pals” de les 
embarcacions. Foto Mia Casadesús.

Cassola de fang, el seu recipient habitual, de les 
sardines en escabetx, Foto G. Comes.

Gabriel Comes i Joaquim Orts.
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Cassoles antigues de ferro colat. La de la dreta, ideal per fer rossejat. Foto G. Comes.

Alguns dels tradicionals ranxets dels pescadors fets sobre carbó i amb 
cassoles de ferro, com les que surten a les fotografies, no es poden superar 
avui en dia, si es cuina amb els focs i els estris moderns habituals.


