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1. Plantejament1

Hom es pot demanar si, en noms 
de plats, cal fixar l’ús de les preposici-
ons. La resposta és afirmativa, ja que 
–com veurem– no és la mateixa cosa 
bacallà amb fesols que fesols amb ba-
callà, ni amanida de pasta que ama-
nida amb pasta. L’objectiu d’aquest 
treball és donar algunes pautes en l’ús 
de les preposicions en noms de plats, 
fent-ne veure els límits.

Val a dir que en català s’ha fet un 
cert esforç en aquest camp. L’objectiu 
és doble. En primer lloc, es preserva 
el sistema preposicional català de la 
influència d’altres idiomes, espe ci-
alment del francès, una llengua amb 
una forta presència en gastronomia a 
escala internacional. En segon lloc, es 
disposa d’un sistema coherent de de-
nominació de plats, de manera que es 
pot interpretar bé el significat del nom 
d’un plat.

2. Usos de la preposició a
La manera de fer els plats –l’estil, 

el sistema de coure’ls, etc.– es designa 
mitjançant la preposició a seguida de 
l’article definit (el, la).

Si es fa referència a l’objecte que 
ha servit per a l’elaboració del plat 
(forn, cassola, etc.) o a la tipologia de 
la font de calor (caliu, brasa, etc.), l’ar-
ticle adopta el gènere d’aquest subs-
tantiu. Exemples: arròs a la cassola, 
bistec a la planxa, carn a la brasa, llon-
ganissa a la cendra, caragols a la llauna, 
caragols a la llosa, musclos al vapor, 
ous al plat, patates al caliu, pollastre a 
l’ast, lluç al caldo curt (això és, peix 

cuit amb aigua salada), poma al forn, 
pizza al forn de llenya, etc.

Si es fa referència al sistema d’ela-
boració expressat amb un adjectiu que 
indica ‘a la manera de’ (sigui un poble, 
sigui un col·lectiu laboral, etc.), l’arti-
cle sol adoptar el gènere femení. 
Exemples: arròs a la cubana, arròs a la 
italiana (possible traducció de l’italia-
nisme risotto), calamars a la romana, 
caragols a la brutesca, caragols a la 
gormanda, bacallà a la provençal (o 
brandada de bacallà), bacallà a la bis-
caïna, cloïsses a la marinera, cebetes a 
l’andalusa, conill a la caçadora, faves 
a la catalana, pops a la gallega, etc.2

Val a dir que, quan el sistema 
d’elaboració s’expressa amb una ono-
matopeia o un mot semblant, hi pot 
haver vacil·lació en el gènere. Així, 
hom sol dir bacallà al pil-pil (en ca-
talà), bacalao al pil-pil (en espanyol) i 
môrue au pilpil (en francès); però 
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Ribagorça i comarques de Lleida). Per a una visió sobre els noms dels 
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Catalunya, 1985) i Lèxic de menjars xinesos (Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya, 1993, 2a ed.).
Val a dir que les propostes d’aquest treball no difereixen gaire dels 
usos que es veuen en els tractats gastronòmics en català de l’edat 
moderna (vegeu, en aquest sentit, l’article de Pep Vila «Tractats de 
cuina i de rebosteria catalans» [Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 
41, any 2000, pp. 267-388] i l’article de Montse Angelats i Pep Vila 
«Avisos o sien reglas sencillas a un principiant cuyner ó cuynera adap-
tadas á la capacitat dels menos instruits» [Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, 43, any 2002, pp. 107-170]).

2. No cal dir truita a la francesa, denominació estesa gràcies al turisme 
oficialitzat. Més val dir-ne truita doblegada. (Vegeu, més avall, el co-
mentari en nota sobre truita de patates.)

Bolets a la brasa

Per a fer un bon plat, cal triar bé els ingre-
dients... i els mots amb què denominar-lo
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també és possible trobar escrit cocot-
xes a la pil-pil (en català), bacalao a la 
pil-pil (en espanyol) o gambas a la pil-
pil (en espanyol). No sembla que hi 
hagi d’haver cap problema per a do-
nar forma femenina a aquesta deno-
minació (a la pil-pil), per concomitàn-
cia amb el sistema general.

Si es fa referència a l’estat en què 
ha de quedar el plat, el gènere també 
coincideix amb el mot que ve des-
prés, que sol ser masculí: truita al 
gust, espaguetis al dente (l’expressió 
al dente és un italianisme), cua de 
bou al punt, etc.

No s’ha d’oblidar, d’altra banda, 
que en aquests casos el català també 
pot recórrer a l’adjectivació mit-
jançant el participi de passat, de 
manera que tenim noms com 
carn arrebossada, lluç fregit, ous 
remenats, pebrots escalivats, 
salmó fumat, etc. En aquest con-
text és pertinent d’indicar que el 
participi és útil per a noms de 
plats que, en altres llengües, te-
nen una denominació sintagmà-
tica. Així, podem dir canelons 
gratinats, mentre que en francès 
es diu canelloni au gratin. En 
espanyol és freqüent trobar 
adaptada la construcció fran-
cesa (tagliatelles al gratén, codi-
tos al gratén, calabacines al gratén, 
champiñones al gratén, bacalao al gra-
tén, etc.); en català, com veiem, és 
innecessari3.

3. Usos de la preposició de
La preposició de té, en gastrono-

mia, diversos usos. Designa l’ingredi-
ent principal o distintiu, l’origen, les 
adscripcions imaginàries i la finalitat.

Pel que fa al primer ús, es pot con-
siderar a banda l’ingredient principal i 
l’ingredient distintiu. En principi, la 
preposició de designa l’ingredient més 
important d’un plat. Així, tenim noms 
com brandada de bacallà (o bacallà a 
la provençal), caldereta de llagosta, 
estofat de vedella, civet d’ànec, còctel 

de gambes, crema de porros (dita 
també porrada; es podria reaprofitar 
per a traduir el francès vichyssoise), 
empanada de tonyina, pa de figa (o pa 
de figues)4, revoltim de botifarró, pastís 
de crema i nata, carpatxo de vedella5, 
fumet de peix, pastís de formatge, pas-
tís de poma, puré de patata, sopa de 
galets, sopa de peix, suflé de xampi-
nyons, suquet de cloïsses, supremes de 
llobarro, etc. En tots aquests casos, l’in-
gredient més important és el que es diu 
en segon terme, i no treu que hi hagi 
altres ingredients d’entitat menor.

Si d’un plat es canvia l’ingredient 
principal per un altre d’inusual, la pre-
posició de fa referència a aquest ele-

ment distintiu. Pensem, per exemple, 
en la macedònia. Són unes postres 
compostes per trossos de fruites dolces 
diverses; però si algú crea un plat amb 
diverses fruites seques i elements anà-
legs (dàtils, nous, faves seques, etc.) 
barrejades amb una salsa dolça, pot 
dir-ne macedònia de fruita seca. El pri-
mer mot (macedònia) indica la com-
posició d’elements, ja que recorda la 
macedònia tradicional; i la resta de 
l’enunciat indica els ingredients, que 
són diferents de la macedònia tradici-
onal. Així, podem dir canelons d’espi-
nacs, canelons de bolets (si hom diu 
només canelons, s’entén que estan far-
cits de carn), amanida de pasta, ama-
nida d’arròs (a l’amanida s’hi ha afegit 
pasta o arròs), arròs de conill (paella 

que, en comptes de peix i marisc, té 
conill), empedrat de cigrons, empedrat 
d’arròs (tots dos, per tal de distingir-los 
de l’empedrat a seques, generalment 
amb fesols), bunyols de bacallà (dis-
tints dels bunyols de Quaresma o bu-
nyols de vent), trempó de musclos, 
trempó de bacallà (per oposició al 
trempó genèric, és a dir, una amanida 
–a les Illes es diu trempar en comptes 
de amanir–), coca de recapte (diferent 
de la coca dolça), lasanya de bolets, 
iogurt de maduixa, etc. A vegades el 
plat en si s’ha de dir sempre amb l’in-
gredient, ja que pot ser de dues o més 
menes. Així, hi ha el flam d’ou i el flam 
de vainilla: gairebé és necessari dir de 

quin ingredient és fet, perquè 
bàsicament són d’ou o de vaini-
lla (n’hi ha de fets amb altres 
ingredients, com el flam de plà-
tan). El mateix ocorre amb la 
fondue6. Bàsicament n’hi ha de 
dos tipus: fondue de formatge i 
fondue de carn (tot i que, lògi-
cament, poden aparèixer altres 
variants, com fondue de xoco-
lata, cas en què és pràcticament 
obligat esmentar l’ingredient 
distintiu).

Pel que fa al segon ús, la in-
dicació d’origen, es pot classifi-
car en tres àmbits. Un primer 

àmbit és la part del tot, és a dir, que 
s’indica de quin animal o de quina 
planta prové una part. En són exem-
ples anques de granota, pit de pollas-
tre, costelles de xai, filet de vedella, 
cors de carxofa, etc. En aquest grup 
s’hi inclouen els trossets d’un material, 
presentats d’una determinada forma: 
daus de formatge, encenalls de pernil, 
encenalls de formatge7, crostons de 
pa, etc. (com es diu, de fet, tall de sín-
dria, tall de pernil, galló de taronja, 
fulles d’api, etc.). Un segon àmbit és la 
matèria primera o bé la font, del tipus 
formatge de cabra, confitura de prés-
sec, mantega de cacau, oli d’oliva, 
mousse de iogurt, suc de llimona, vi-
nagre de poma, compota de pera, or-
xata de xufla, torró d’ametlles, torró de 

3. L’adaptació del francès gratin a l’espanyol arriba a altres àmbits. Així, 
es pot trobar un plat anomenat gratén de berenjenas, en català gratinat 
d’albergínies o albergínies gratinades.

4. Aquí, el mot pa té un sentit metafòric, ja que es tracta d’un munt de 
figues seques ajuntades. Aquest ús el trobem en altres casos: segons 
el Gran diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana 
(1998), el foie gras també es pot dir pa de fetge. En espanyol se’n diu 
pan de higos, amb l’ingredient en plural.

5  L’italianisme carpaccio es podria adaptar gràficament en carpatxo.

6. En un primer moment, el Termcat va proposar la forma fondí, tot i que 
més endavant va fer marxa enrere i va tornar a proposar la forma 
original francesa, fondue.

7.  Hom sol traduir l’espanyol virutas per encenalls, fent-ne una traducció 
literal (encenalls de formatge, encenalls de pernil, etc.); però també 
se’n pot dir delícies si es tracta d’un dolç (encenalls de xocolata o 
delícies de xocolata).

Cal donar el nom més adequat a cada menja
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xocolata, gelat de maduixa, crema de 
llet, etc. I un tercer àmbit és l’origen 
geogràfic d’un plat o un producte, que 
se sol esmentar quan té importància 
com a marca distintiva de qualitat: an-
xoves de l’Escala, arròs del Delta, ba-
callà d’Islàndia, calçots de Valls, calde-
reta de Ciutadella, col de Brussel·les, 
coques de Perafita, formatge de Me-
norca, formatge de Burgos (en aquest 
cas no tan sols designa l’origen, sinó 
que s’evoca la tipologia en si), fuet del 
Pallars, musclos de Galícia, nous de 
Califòrnia, orxata de València, pa de 
Viena, pastís de Santiago, patates de 
Prades, poma de Lleida, sobrassada de 
Mallorca, torró d’Agramunt, torró de 
Xixona, vedella del Pirineu, vi 
del Priorat, vinagre de Mòdena, 
xató del Vendrell, etc. En aquest 
punt convé dir que el visitant 
estranger no ha pas de saber 
què significa Delta o l’Escala. Si 
bé un catalanoparlant hi reco-
neix un topònim, per a un an-
glès són paraules immotivades. 
Per tal de donar una informació 
clara, les cartes de restaurants 
han de fer un ús afinat de les 
majúscules i minúscules, i utilit-
zar altres recursos adequada-
ment (per exemple, l’expressió 
anxoves de l’Escala hauria de 
ser, en anglès, anchovies from L’Es-
cala).

Un cas especial de la designació 
d’origen és el peix conegut com a 
truita. En català és important indicar 
que és una truita de riu, que s’oposa 
a la truita feta amb ous (si molt con-
vingués per a fer distincions, d’aquesta 
altra trambé se’n podria dir truita 
d’ou). L’objectiu és evitar confusions, 
un problema que no tenen en espa-
nyol (tortilla i trucha) ni en francès 
(omelette i truite).

En el cas de l’origen geogràfic és 
desaconsellable emprar adjectius (gen-
tilicis), perquè en gastronomia solen 
indicar més aviat ‘la manera del país 
tal’ que no pas l’origen en si, i, per 
tant, ja no és un indicador geogràfic 
–encara que ho fos en un principi– 
sinó un indicador del tipus d’ingredi-
ents, de la manera com s’ha elaborat, 
etc. Com a exemples tenim l’amanida 
catalana o l’amanida grega; la primera 
es caracteritza per l’abundància de tall 
(pernil, xoriç, formatge, etc.), mentre 
que la segona es caracteritza per la 
migradesa d’ingredients (tomaca, oli-
ves negres, formatge i orenga). El ma-
teix ocorre amb denominacions com 

bistec alemany (o bistec rus), crema 
catalana, cafè americà (o cafè llarg), 
ensalada russa, favada asturiana, etc. 
Amb tot, en algun cas l’adjectiu encara 
conserva el seu valor d’origen geogrà-
fic: formatge manxec.

Pel que fa al tercer ús, s’observa 
que la preposició de és la usual en 
sentits figurats: rotllet de primavera, 
braç de gitano (dit no tan sols del que 
és dolç, sinó també d’un plat fet amb 
puré de patata solidificat, presentat 
amb la mateixa forma que el braç de 

gitano dolç i amb ingredients diversos 
a dins), patates de pobre (fórmula al-
ternativa al més estès patates al caliu), 
postres de músic (o, senzillament, 
músic), etc. En aquest ús s’inclouen 
les persones i les cases que han par-
ticipat en la definició del plat –siguin 
reals, siguin imaginàries–: bullabessa 
dels pescaires, pastís de la casa, men-
jablanc de l’àvia8, etc. I també s’hi 
inclouen les dates o festivitats que 
motiven una determinada menja: tor-
tell de Reis (típic de la festivitat de 
Reis), mona de Pasqua, bunyols de 
Quaresma (o bunyols de vent), torra-
des de Santa Teresa (darreries més 
aviat típiques de Castella, on en diuen 

torrijas), cóc de Sant Blai, coca 
de Sant Joan, etc.

Pel que fa al quart ús, tenim 
que la preposició de serveix per 
a indicar la finalitat. També es 
pot dir amb la preposició com-
posta per a, però és més habi-
tual dir-ho amb de (com ocorre, 
d’altra banda, en molts altres 
casos: escuma d’afaitar o es-
cuma per a afaitar; màquina de 
netejar carrers i màquina per a 
netejar carrers). Així, tenim de-
nominacions com galetes de 
règim (o galetes per a règim), 
formatge d’untar (o formatge 

per a untar), tomaca d’amanir (o to-
maca per a amanir), etc. En segons 
quins casos generalment es diu només 
amb la preposició composta per a (for-
matge per a pizza, formatge per a 
gratinar)9.

4. Usos de la preposició amb
L’acompanyament o guarnició es 

designa mitjançant la preposició amb. 
Així, ànec amb bolets, bacallà amb 
tomaca fregida, bistec amb patates, 

El pa, aliment bàsic de la nostra dieta

8. Tot i que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 
Catalans (2007, 2a ed.) escriu menjar blanc (perquè són unes postres 
de color blanc), seguint la pronúncia caldria escriure menjablanc. 
L’evolució de l’expressió orginal (de dos mots) fins a un sol mot és un 
procés prou usual.

9. Hi ha altres usos de la preposició de que han caigut en l’oblit. Així, 
antigament hom anomenava les fruites, les verdures i els animals im-
portats de fora afegint, a un nom de producte semblant i ja conegut, 
un especificador, que solia indicar l’origen –real o suposat– o la natu-
ralesa del nou producte. Aquest especificador duia generalment la 
preposició de. D’aquesta manera, si bé en català hom distingeix el 
meló de la síndria, a les Terres de l’Ebre la síndria és anomenada meló 
de moro (de manera que l’altre és el meló de tot l’any). Aquesta fruita 
també es coneix com a meló d’Alger i meló d’aigua. Un altre exemple 
és el panís. Aquest cereal rep moltes denominacions arreu del domini 
lingüístic: dacsa, millot... i també blat de moro. A més, al Camp de 
Tarragona s’anomena moresc. Aquest mot, avui substantiu, en origen 

era un adjectiu que significava ‘de moro’. En aquesta llista cal afegir-hi 
la figa de moro, distinta –però semblant– de la figa. El mot indi també 
s’utilitza amb aquesta funció. El panís també és conegut com a blat de 
l’Índia, blat de les Índies, blat indi o blat dindi. (El mot dindi és una 
grafia aglutinada de la construcció d’indi, i es troba també en noms 
d’animals: gall dindi, polla díndia, etc.; el gall dindi, a més, es pot dir 
indiot o, a les Terres de l’Ebre, titot.) Val a dir que aquest recurs era 
habitual en l’antigor, de manera que han quedat casos semblants però 
amb adjectius. Així, per oposició a la taronja, tenim la mandarina (és 
a dir, taronja mandarina ‘taronja de la Xina’). Igualment, hi ha el mot 
préssec ‘pèrsic’, provinent de l’expressió llatina malum persicum 
‘poma pèrsica’. Val a dir que aquest recurs no és exclusiu del català: 
la figa de moro s’anomena figue de Barbarie en francès i Barbary fig 
en anglès –és a dir, ‘figa de la Barbària, del nord d’Àfrica’–; els espa-
nyols distingeixen el pavo del pavo real i el conejo del conejo de In-
dias; i els francesos, en veure la patata, van dir-ne pomme de terre 
‘poma de terra’.
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botifarra amb mongetes (o llonganissa 
amb fesols, o botifarra amb seques)10, 
bou amb samfaina, canelons amb bei-
xamel, conill amb caragols, fideuada 
amb allioli11, fricandó amb castanyes, 
ous ferrats amb cansalada, pit de po-
llastre amb all i julivert, plàtan amb 
caramel, trufes amb nata, vedella amb 
escalivada, entrecot amb salsa roca-
fort, etc.

És important col·locar primer l’ele-
ment principal i després, introduït per 
la preposició amb, l’acompanyament 
o guarnició. D’aquesta manera es dóna 
a entendre perfectament quin és l’in-
gredient més important. En efecte, no 
és el mateix bacallà amb fesols que 

fesols amb bacallà. En el primer cas els 
fesols són l’acompanyament del baca-
llà, mentre que en el segon cas hi ha 
trossos de bacallà barrejats entre els 
fesols. (Val a dir, però, que tradicional-
ment alguns noms de plats invertien 
aquest ordre. Així, de la botifarra amb 
mongetes també se n’ha dit fesols amb 
botifarra. En tot cas, són solucions tra-
dicionals anecdòtiques.)

D’altra banda, és innecessari in-
cloure un possessiu (la seva o la seua) 
quan l’acompanyament és una salsa. 
Així, es pot dir perfectament daus de 
rap amb salsa, pop amb salsa, caragols 
a la llauna amb salsa, calçots amb 
salsa, verduretes amb salsa, etc., i no 
cal dir daus de rap amb la seva salsa, 

pop amb la seva salsa, caragols a la 
llauna amb la seva salsa, calçots amb 
la seva salsa, verduretes amb la seva 
salsa, etc. Els afegitons lingüístics inne-
cessaris com aquest solen servir per a 
encarir el plat, ja que és igual de sabo-
rós amb possessiu que sense (només 
cal veure els plats que, en les cartes, 
duen un article definit davant, també 
innecessari: el rap a la francesa amb 
cebetes, on l’article implica una certa 
distinció envers altres plats amb menys 
pedigrí i, per tant, comporta un enca-
riment).

5. Usos de la preposició en
Quan una vianda està 

amarada d’un suc o d’una 
salsa (perquè s’ha guar-
dat dins un receptacle de 
manera que la vianda ha 
quedat coberta pel líquid) 
s’empra la preposició en: 
musclos en escabetx, an-
xoves en oli, préssec en 
almívar, etc. Aquesta pre-
posició pot aparèixer en 
algun altre context, bé 
que anecdòtic, com és el 
cas de gambes en gavar-
dina (unes gambes arre-
bossades).

6. Vacil·lacions i problemes entre 
amb i i

Si hi ha dos ingredients íntimament 
lligats, generalment s’utilitza la prepo-
sició i, com veiem en all i julivert, alli-
oli (escrit aglutinat), etc.12

A voltes el segon ingredient d’un 
plat té tanta importància que, en 
comptes de la preposició amb, s’usa la 
conjunció copulativa i. D’aquesta ma-
nera es dóna un cert rang d’igualtat 
entre l’ingredient principal i un altre 
que dóna la fesomia definitiva al plat. 
És així com tenim denominacions tra-
dicionals de l’estil escudella i carn 
d’olla, o també pataca i bajoca (forma 

tradicional al Camp de Tarragona per 
verdura). Per això, es pot dir mel i mató 
o bé mató amb mel13; coco amb pas-
tanaga o bé coco i pastanaga; figues 
amb nous o bé figues i nous; samfaina 
amb fesols o bé samfaina i fesols; pa 
amb xocolata o bé pa i xocolata14; 
meló amb pernil o bé meló i pernil; 
pinya amb pernil o bé pinya i pernil; 
nata amb nous o bé nata i nous; prés-
sec amb pinya o bé préssec i pinya; 
etc. Fins i tot, del cafè amb llet se n’ha-
via dit, tradicionalment, llet i cafè. La 
presència de la conjunció i fa que l’or-
dre sigui irrellevant (mel i mató o mató 
i mel); aquesta irrellevància en l’ordre 
s’estén a la preposició amb (samfaina 
amb fesols o fesols amb samfaina).

7. Vacil·lacions i problemes entre 
amb i de

Com hem vist, de evoca ‘origen’ i 
amb evoca ‘acompanyament’ (com es 
veu en molts altres contextos sintàctics: 
Vinc de Barcelona, Anem amb tu). Però 
també hem vist que la preposició de 
designa un ingredient distintiu. De ve-
gades, l’ingredient distintiu pot confon-
dre’s, quant a rol i quan titat, amb l’a-
com panyament o guarnició. Per això, 
pot haver-hi vacil·lacions entre les pre-
posicions amb i de. Per exemple, una 
pizza que conté pernil pot dir-se pizza 
de pernil, perquè la pizza sol contenir 
salsa de tomaca, formatge i orenga, i 
qualsevol altre ingredient és l’element 
distintiu (tonyina, bacó, pinya, etc.). 
Tanmateix, si es considera que el pernil 
és un acompanyament, pot ser que se’n 
digui pizza amb pernil.

En alguns casos és important reser-
var les preposicions amb i de per al 
seu ús precís, per tal d’evitar confusi-
ons. No és el mateix dir amanida d’ar-
ròs (o ensalada d’arròs)15, amanida de 
pollastre, amanida de formatge o ama-
nida de pasta que dir amanida amb 
arròs, amanida amb pasta, amanida 
amb formatge o amanida amb pollas-
tre. Els plats que duen la preposició de 

10. Del fesol se’n pot dir mongeta i mongeta seca (per oposició a la mon-
geta tendra, coneguda com a bajoca en altres indrets); per això, fins i 
tot hi ha qui en diu botifarra amb seques.

11. Hi ha qui escriu fideuà, reproduint la pronúncia dialectal valenciana. 
Segurament aquesta grafia ha tingut èxit en català perquè també s’es-
criu així en espanyol.

12. La forma arròs mar i muntanya serveix per a referir-se a una paella que 
conté tant peix i marisc com carn.

13. Del mató, a les Illes i a les Terres de l’Ebre. en diuen brossat. Per tant, 
aquest plat també podria dir-se mel i brossat o brossat amb mel.

14. La xocolata també es pot dir amb forma masculina, xocolate.
15. Tot i que ensalada es pot usar com a sinònim absolut de amanida (o 

amanit, com se’n diu al Camp de Tarragona) fins i tot quan no té cap 
ingredient més, el fet és que s’usa sobretot –potser per influx de l’es-
panyol– quan hi ha altres ingredients: ensalada d’arròs, ensalada russa 
(els més puristes preferiran amanida russa; però, tenint present que 
popularment se’n diu ensaladilla russa, potser és millor ensalada russa), 
etc. Aquesta distribució, però, no sempre és així: amanida de pasta és 
més usual que ensalada de pasta.

Peix i marisc fregit
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són variants d’amanides, ja que conte-
nen enciam barrejat amb arròs –en el 
primer cas–, amb talls petits de pollas-
tre –en el segon cas–, amb trossos de 
formatge –en el tercer cas– o amb 
pasta –en el quart cas–, i generalment 
hi ha altres ingredients que conformen 
la barreja. En canvi, els plats que duen 
la preposició amb són plats combinats 
amb elements separats. Així, designen 
un plat amb una amanida tradicional 
(enciam, tomaca i algun altre ingredi-
ent), i, al costat i sense barrejar-se, hi 
ha una mica d’arròs, una mica de 
pasta, uns talls de formatge o un tall 
de carn de pollastre, fent d’acompa-
nyament. Aquesta reflexió és vàlida per 
a altres casos, com rossejat de marisc 
(el marisc és un ingredient important 
del plat) i rossejat amb marisc (el ma-
risc hi és testimonial).

És cert que, en algun cas, els noms 
de plats amb la preposició amb po-
drien arribar a designar el mateix que 
designen els noms de plats amb la 
preposició de; però això no passa a la 
inversa. Això s’explica perquè la pre-
posició amb designa ‘acompanya-
ment’ però pot designar també ‘inte-
gració’ (de fet, seria més adequat 
afirmar que amb designa ‘acompa-
nyament’, que pot ser ‘integrat’ o ‘se-
parat’). Per contra, la preposició de 
designa ‘integració’, però en cap cas 
‘acompanyament’.

Hi ha dos aliments que presenten 
la preposició de, tot i que, des del 
punt de vista lògic, podrien anar o 
haurien d’anar amb la preposició 
amb. Així passa en el camp de les 
truites. L’ingredient distintiu general-
ment es diu amb la preposició de: 
truita de carabassó, truita de carxofa 
(o truita de carxofes), truita de patata 
(o truita de patates)16, truita de ceba, 
truita de fesols, truita d’espàrrecs, 
truita de tonyina, etc. Rarament es diu 
amb la preposició amb, però en algun 
cas seria factible, com ara truita amb 
tonyina o truita amb patates, deno-
mina cions que es poden trobar. En 
aquest cas, l’estabilitat depèn més de 
la tradició que de la lògica.

Amb el pa, la distribució de les pre-
posicions amb i de respon a una altra 
lògica. Generalment, l’ingredient afe-
git sol dir-se amb la preposició de en 
comptes de la preposició amb. Així, es 

diu pa d’olives al pa que conté frag-
ments d’oliva. No se’n diu pa amb oli-
ves, perquè s’entendria que les olives 
són el companatge, és a dir, allò amb 
què s’acompanya el pa (com si fos per-
nil, xocolata, foie gras...). Es tracta, 
doncs, d’una distribució d’usos: si el 
companatge es designa amb la prepo-
sició amb (tal com pertoca), un ingre-
dient que s’afegeix al pa, sense ser-ne 
companatge, adopta la preposició de. 
Això explica que, al costat de denomi-
nacions com pa amb sèsam o pa amb 
llavors de soja (o soia), es puguin trobar 
denominacions del tipus pa de sèsam 
o pa de llavors de soja, encara que el 
sèsam o la soja només s’hi hagin afegit 
per sobre per tal de do-
nar-hi un toc de gust di-
ferent. En el cas de pa 
d’all, en català és prefe-
rible dir-ne així, encara 
que l’all –juntament amb 
el julivert i l’oli– s’hi ha-
gin afegit, ja que en l’ex-
pressió pa amb all s’en-
tendria que el pa té all 
com a companatge. No 
sembla que hi hagi d’ha-
ver cap problema a ad-
metre aquest ús de la 
preposició de en el con-
text de la paraula pa, ja 
que, com hem vist, la preposició amb 
pot evocar el companatge i, en algun 
cas –com les olives o l’all–, podria in-
duir a confusió. D’altra ban  da, diverses 
llengües presenten vacil·lació en aquest 
àmbit. En el cas de pa d’all, en espa-
nyol se’n diu igualment pan de ajo i 
pan con ajo, mentre que en francès 
se’n diu pain à l’ail (com veurem tot 
seguit, aquest és l’ús que pertoca a la 
preposició à).

Hi ha altres casos difícils de resol-
dre. Per exemple, generalment es diu 
mortadel·la d’oliva, encara que, pel 
que s’ha exposat més amunt, caldria 
dir-ne mortadel·la amb olives. En aquest 
cas, l’oliva agafa prou importància en 
la configuració de la menja, i això ex-
plicaria el canvi de la preposició amb 
per la preposició de. Un cas semblat 
és la coca d’ou, dita així tradicional-
ment, si bé hi ha gent que en diu coca 
amb ou. En l’expressió coca d’ou 
segurament hi pesa el paper de l’ou, i 
en l’expressió coca amb ou es concep 

l’ou com una mena d’ingredient 
d’acompanyament. En tot cas, sembla 
preferible que, en noves denominaci-
ons, s’opti per la preposició amb si 
s’evoca clarament un ingredient d’a-
com panyament (llevat, com hem vist, 
del pa i de les truites).

8. Vacil·lacions i problemes entre 
amb i en

Quan una vianda es presenta ama-
rada d’un líquid, sovint és difícil d’ima-
ginar si el menjar ha estat ‘dins’ del 
líquid (expressat mitjançant la prepo-
sició en) o si el líquid és una mena 
d’acompanyament del menjar (expres-

sat mitjançant la preposició amb). Per 
això es poden donar casos de vacil-
lació. Hom pot dir angules en oli o bé 
angules amb oli; patates en suc o bé 
patates amb suc; truita en suc o bé 
truita amb suc; etc. En tot cas, la pre-
posició en s’ha de fer servir si hi ha 
hagut un amarament anterior. Per això, 
cloïsses en vi blanc només s’hauria de 
dir si han estat en remull en vi blanc 
durant un temps. Si, en canvi, el vi s’ha 
afegit a les cloïsses per tal de menjar-
les al cap de poc, és preferible dir clo-
ïsses amb vi blanc. El mateix es pot 
afirmar del plat escopinyes en suc o 
escopinyes amb suc.

9. Vacil·lacions i problemes entre a 
i altres preposicions

El francès utilitza la preposició à 
(amb contracció, au [à + le], aux [à + 
les]) en molts més contextos que no 
pas s’utilitza la preposició catalana a. 
Només cal comparar algunes expres-

16. Els espanyols en diuen tortilla de patatas, però també en diuen imprò-
piament tortilla española o tortilla a la española. És una denominació 

comercial poc afortunada. (Vegeu, més amunt, el comentari en nota 
sobre truita doblegada.)

Una amanida pot ser molt completa
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sions franceses amb la corresponent 
catalana: mousse à raser, prêt à porter, 
cave à vins, eau bonne à boire, son 
abattement fait peine à voir, coupe à 
champagne, machine à boucher, lait à 
transformation, nettoyer à sec, les in-
termédiaires ne servent à rien, j’ai à 
écrire un courriel, etc., en català es di-
uen amb altres preposicions (bàsica-
ment de i per a): escuma d’afaitar (o 
escuma per a afaitar), 
preparat per a prendre, 
celler, aigua bona per a 
beure, el seu abatiment 
fa pena de veure, copa 
de xampany, màquina 
de tapar (o tapadora), 
llet per a la tranforma-
ció, netejar en sec, els 
mitjancers no serveixen 
de res (o per a res), he 
d’escriure un correu 
electrònic, etc. Es pot 
concloure, doncs, que 
en francès la preposició 
à ocupa part de l’espai 
que en català té la pre-
posició de.

Això té una conse-
qüència directa sobre 
els noms dels plats. A 
causa d’aquest ús tan versàtil de la 
preposició à, en francès molts noms 
de plats tenen l’acompanyament, l’in-
gredient principal, el mode d’elabo-
ració, l’amarament, etc., expressats 
amb à. En canvi, en català se sol em-
prar una altra preposició. En noms de 
postres això es nota força: en català 
es diu iogurt de maduixa i gelat de 
cafè, mentre que en francès es diu ya-
ourt aux fraises i glace au café. 
Semblantment, en català es diu cafè 
amb llet (paral·lel a l’espanyol café 
con leche), mentre que en francès es 
diu café au lait. I, pel que fa als plats, 
mentre que en francès es diu canne-
lloni aux truffes, en català es diu ca-
nelons amb trufa o canelons trufats. 
Per tant, quan en francès es diu au 
poivre, au roquefort, au romarin, à 
l’orange, à la vinaigrette, à la crème, 
au fromage bleu, aux herbes, à l’en-
cre, à la crème Chantilly, etc., en ca-
talà això mateix s’ha de dir amb les 
construccions amb pebre, amb roca-
fort (o amb salsa rocafort), amb ro-
maní, amb taronja, amb vinagreta, 
amb crema, amb formatge blau, amb 
herbes, amb (la) tinta, amb nata, etc. 
Per tot plegat, cal dir ànec amb ta-

ronja (i no pas ànec a la taronja), cer-
vellets amb mantega negra (i no pas 
cervellets a la mantega negra), entre-
cot amb rocafort (i no pas entrecot al 
rocafort), espinacs amb crema (i no 
pas espinacs a la crema), filet amb 
xampinyons (i no pas filet als xampi-
nyons), formatge amb fines herbes (i 
no pas formatge a les fines herbes), 
guatlles amb all i julivert (i no pas 

guatlles a l’all i julivert), llom de porc 
amb crema de llet (i no pas llom de 
porc a la crema de llet), lluç amb salsa 
verda (i no pas lluç a la salsa verda), 
banana amb xocolata (i no pas ba-
nana a la xocolata), etc. En tots aquests 
casos, dir a s’ha de considerar un gal-
licisme (de l’expressió steack aux fines 
herbes pot sorgir l’expressió bistec a 
les fines herbes, quan pertoca dir bis-
tec amb fines herbes).

Val a dir que institucions com el 
Termcat o la Direcció General de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya han donat algunes orienta-
cions sobre aquest aspecte:

«Ni una carta de restaurant ni un menú 
no són un telegrama, i no hi ha cap mo-
tiu d’ometre-hi les partícules d’enllaç 
(preposicions i conjuncions). Tanmateix 
cada llengua té mecanismes d’enllaç 
propis. Així, mentre que en català la 
preposició a es reserva gairebé sempre 
a les indicacions d’estil o procedència 
(a la marinera, a la francesa… ) i als 
mètodes de cocció (a la brasa, a la sal, 
al forn, a la cassola… ), la preposició 
francesa à i les seves contraccions au i 
aux poden indicar també l’ingredient 
característic o la guarnició d’un plat (à 
la marinière, à la valencienne, à la

casserole, au gratin, i també riz à la mo-
rue, fricassée de veau aux champig-
nons...), casos que en català es resolen 
generalment amb les preposicions de o 
amb (arròs de bacallà, fricandó de ve-
della amb bolets...)» (introducció, Vo-
cabulari de restaurants [català, caste-
llano, deutsch, english, français, italiano, 
nederlands])

«Si parlem de gastronomia, cal tenir 
en compte, entre altres, els aspectes 

següents: en primer lloc, 
per fer referència al mè-
tode de cocció es fa servir 
el lligam al / a la: carn a la 
brasa, arròs a la cassola, 
musclos al vapor, patates 
al caliu... En segon lloc, 
quan ens referim a l’acom-
panyament del plat o al 
seu ingredient caracterís-
tic, en català utilitzem la 
preposició amb i no pas a 
la (o al, als, a les). Així, 
diem espinacs amb crema 
i no pas *espinacs a la 
crema; perdiu amb porto i 
no pas *perdiu al porto; 
filet amb xampinyons i no 
pas *filet als xampinyons; 
pollastre amb ametlles i no 
pas *pollastre a les amet-
lles. Finalment, l’estil del 
plat també s’expressa amb 
al / a la. Així, mengem lluç 
a la basca (a la manera 

basca), truita al gust (al gust del client) 
i conill a la caçadora (a l’estil dels ca-
çadors)» (extret de la pàgina web del 
Termcat).

Podria ser que hom considerés que 
l’acompanyament (uns pinyons, una 
determinada salsa o crema, unes her-
bes aromàtiques, etc.) són no pas un 
mer acompanyament, sinó un element 
que permet presentar el plat d’una 
determinada manera, amb una deter-
minada textura, etc. Això seria facti-
ble en casos com pollastre al curri 
(potser millor que pollastre amb curri, 
en francès poulet au curry), però no 
pas en casos com pollastre amb amet-
lles (l’expressió pollastre a les ametlles 
implicaria que les ametlles i la carn 
de pollastre formen un tot, potser mit-
jançant una picada d’ambdós produc-
tes presentats plegats).

On hi ha més vacil·lació és en plats 
que han rebut un líquid o elements 
aromàtics. En el cas de líquids –gene-
ralment alcohòlics–, hom pot conside-
rar que són elements que modifiquen 
la textura i el gust de les menges men-
tre es couen. Per tant, es pot concebre 
com un sistema d’elaboració, i no pas 
com un acompanyament. Per això, 

Una paellada feta amb foc de llenya
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sembla que es pot dir peres amb vi o 
bé peres al vi; conill amb rom o bé 
conill al rom; pollastre amb cava o bé 
pollastre al cava; perdiu amb porto o 
bé perdiu al porto; vedella amb arma-
nyac o bé vedella a l’armanyac; pollas-
tre amb sidra o bé pollastre a la sidra; 
indiot amb conyac o indiot al conyac; 
etc. En tots aquests casos, encara que 
es tracti d’un gal·licisme (au vin, au 
Xérès, au Porto, à la bière, au cognac, 
au muscat, au rhum, à la cidre, etc.), 
sembla raonable deixar l’opció de 
dir-ho amb a. En tot cas, si s’enumera 
també un element d’acompanyament 
sembla raonable aconsellar només la 
preposició amb (per exemple, llom de 
conill amb cervesa i orellanes).

En el cas d’elements aromàtics, 
també sembla possible la doble so-
lució: rap amb perfum d’alls o bé 
rap al perfum d’alls; lluç amb aroma 
de cloïses o bé lluç a l’aroma de clo-
ïses; etc.

Finalment, hi ha el cas concret del 
mot papillota (del francès papillote). En 
francès es pot veure escrit cuire en pa-
pillote aplicat a l’acció de coure; en 
noms de plats pot dir-se amb en, però 
també es troba –com, d’altra banda, 
seria esperable– amb à: escalope pa-
née sauce tomate à la papillote, filet de 
poisson à la papillote, etc. En català, 
cuire en papillote es pot traduir per 

coure en papillota, però també coure 
a la papillota (a també és una preposi-
ció locativa que indica on es fa una 
cosa). Pel que fa als noms de plats, es 
pot dir a la papillota. En canvi, en es-
panyol se sol dir amb la preposició en 
(lenguado en papillote, atún en papi-
llote, chuletas en papillote, lubina en 
papillote, etc.).

10. Caiguda de preposicions
Alguns noms de plats poden perdre 

la preposició. Passa, per exemple, en 
el cas dels numerals: pizza quatre for-
matges, arròs tres delícies, etc.

En francès és habitual llevar la pre-
posició en alguns casos. Així, encara 
que en català (i també en espanyol) 
sigui freqüent dir noms de plats amb 
l’expressió a la juliana, en francès es 
pot trobar à la julienne, però també 
julienne en aposició, és a dir, sense 
preposició. Així, tant pot ser saumon 
en croûte à la julienne de légumes 
com potage aux légumes julienne17. 
Igualment, en francès es pot trobar un 
plat que té l’expressió a la meunière 
(filet de morue à la meunière), però 
també es pot dir sense preposició ni 
article (filet de morue meunière).

En català, la caiguda de preposi-
ció es troba sobretot en plats a base 
de pasta d’origen italià. Les pizzes 

poden poden dir-se amb l’expressió 
a la + gentilici en femení, o bé direc-
tament amb el gentilici com a adjec-
tiu: es pot dir pizza a la napolitana o 
bé pizza napolitana. En el cas dels 
espaguetis, el mot carbonara es pot 
dir sense preposició ni article (espa-
guetis a la carbonara o bé espaguetis 
carbonara), però no pas en altres ca-
sos (només espaguetis a la bolonyesa, 
no pas espaguetis bolonyesa). Amb la 
lasanya sembla recomanable no lle-
var la preposició (lasanya a la bolo-
nyesa). Finalment, el mot Rossini pot 
perdre la preposició: tant es pot dir 
canelons Rossini com canelons a la 
Rossini (aquesta vacil·lació amb el 
mot Rossini també es troba en francès 
i espanyol). ◆

17.  Però es diu couper en julienne, en català tallar a la juliana.

Una sopa pot contenir de tot


