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Bacallà amb panses  
Catalunya 
 

Amèlia Cardona i Casas 
 

 
Ingredients  

 
6 trossos de bacallà  

1 ceba grossa 

1 tomàquet 
2 alls 

1 fulla de llorer 
Julivert 

1 grapat de panses 
3 ous durs 

Farina 
Oli 

Aigua 
Sal 

 
 

Preparació  
 

Enfarineu bé el bacallà i 

fregiu-lo en una paella amb 
l’oli ben calent. Quan el 

bacallà estigui ros per les 
dues bandes, reserveu-lo en 

una safata. 
 

En una cassola, amb el 
mateix oli de fregir el 

bacallà, poseu-hi la ceba 
tallada ben prima amb la fulla de llorer. Quan la ceba ja estigui 

gairebé cuita afegiu-hi l’all, tallat ben fi, i el julivert. Remeneu-ho una 
mica i afegiu-hi el tomàquet ratllat posant-hi un polsim de sal i un de 

sucre, per treure’n l’acidesa. 
 

Quan el tomàquet ja estigui cuit, poseu-hi les panses i una mica 

d’aigua. Quan comenci a arrencar el bull, poseu-hi el bacallà, els ous 
durs tallats per la meitat i que faci xup-xup durant una bona estona. 
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Informacions culturals  

 
El bacallà amb panses és un plat de vigília, típic de Quaresma a 

Catalunya.  

 
El bacallà, abans, era un peix de baix preu per la seva grandària  i 

per la facilitat de salar-lo i assecar-lo, tenint en compte que temps 
enrere no hi havia neveres. Això i el fet que l’Església en període de 

Quaresma prohibís menjar carn el van convertir en un plat propi 
d’aquestes dates. La Quaresma ve marcada pel Dimecres de Cendra, 

que posa fi a la gresca i de disbauxa del Carnestoltes. Llavors, durant 
un període de set setmanes l’Església prohibia menjar  carn i establia 

uns dies de dejuni i abstinència, recolliment i solemnitat, tot 
recordant els quaranta dies que Jesucrist va dejunar al desert.  
 

Aquesta celebració no era gaire estimada per les classes populars, ja 
que a les dures condicions de vida i a la monòtona alimentació diària, 

se li afegien unes prohibicions establertes per una jerarquia 
eclesiàstica allunyada del poble. A això devem segurament les 

representacions populars que sovint se n’han fet: la Vella Quaresma. 

 
La Vella Quaresma és representada amb una dona vella, lletja i 

arrugada amb set peus que representen les setmanes que durava el 
dejuni. Moltes cases la penjaven darrere una finestra perquè es 

pogués veure des del carrer, així donaven a entendre la fe i 
religiositat que tenien. El rebuig popular que es tenia per la 

Quaresma es veu reflectit en el refranyer: «Carnestoltes quinze 
voltes i Nadal fos cada mes, que cada dia fos Pasqua i Quaresma mai 

vingués». Una altra dita reflexiona: «La Quaresma i la justícia són 
fetes per als pobres». 

 
Es tracta d’una celebració que pertany al culte lunar, per aquest 

motiu és una festa mòbil. Al calendari hem de buscar la primera lluna 
plena posterior a l’equinocci, el 20 de març. El diumenge següent 

serà Diumenge de Pasqua, que coincideix amb l’equinocci de 

primavera, moment que arriba el bon temps, és a dir, moment de 
joia i exaltació. L’anterior és Diumenge de Rams i a partir d'aquest 

comptem quaranta dies enrere i arribarem al Dimecres de Cendra, el 
primer dia de Quaresma i l'últim de Carnaval. Aquestes indicacions 

són clau per tal de donar resposta a la pregunta que any rere any ens 
formulem desitjosos després dels mesos d’hivern mancat de dies 

festius: quan cau la Setmana Santa? 
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