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Pròleg

Els restaurants moderns van aparèixer a París  
al voltant de la dècada de 1770. Oferien caldo  
i consomé a la gent rica i refinada que  
necessitava una sopa saludable amb l’excusa de 
refer-se d’alguna malaltia, fos real o imaginària. 
El terme «restaurant» deriva del terme francès 
«restauration», que significa, en aquest context, 
una beguda calenta i reconstituent. Les fondes 
i tavernes servien menjar, però només a unes 
hores determinades, i la característica distintiva 
del restaurant era que estava obert tot el dia 
fins ben entrada la nit, perquè un mai no sabia 
quan podia patir una indisposició. El que els 
diferenciava era la flexibilitat en diversos aspectes: 
permetien als clients anar-hi a l’hora que 
volguessin; les cartes de menú proposaven molts 
plats per escollir; les taules estaven separades, 
a diferència de les comunitàries (que estaven 
disposades en bancs seguits), cosa que permetia 
diversos tipus de trobades i interaccions socials, 
des de dinar tranquil·lament en solitud fins a 
una cita romàntica o una celebració familiar.
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8 | Sopes

Els primers restaurants s’assemblaven als ca-
fès pels seus amplis horaris i perquè facilita-
ven les trobades socials. Tanmateix, molt aviat 
van començar a servir menjar, a més de caldo; 
al principi, només alguns plats delicats i difí-
cils de fer a casa —com fruita caramel·litzada 
o pollastre guisat—, però de seguida el ventall 
de propostes va augmentar i les cartes presen-
taven centenars de plats diferents. El 1791, la 
carta del restaurant Méot, de París, incloïa ni 
més ni menys que tres-cents plats, a més de 
dotze sopes. 

La calidesa, el confort i les propietats (teò-
ricament) saludables de les sopes fan que no 
sigui sorprenent que el fet de sortir a sopar 
s’iniciés amb un simple consomé, perquè la so-
pa no només té una importància fonamental 
per als que es poden permetre anar a sopar a 
fora. Al capdavall, la sopa és la preparació cu-
linària més bàsica, i estava més associada als 
pagesos que a la cort. Totes les cultures li atri-
bueixen un poder preventiu i curatiu que, a di-
ferència d’altres preparats per a malalts, evo-
ca nostàlgia i identitat culinàries. L’escudella 
i carn d’olla, el pho vietnamita, el caldo gallec 
o el borsx rus són plats que tenen un paper 
molt rellevant en la tradició culinària de cada 
cultura. Al segle xiv, l’escriptor franciscà de 
la Corona d’Aragó Francesc Eiximenis va es-
criure que la majoria dels catalans menjaven 
escudella cada dia. 

La diferència entre la sopa, el guisat, les 
farinetes o la minestra rau en la consistència 
i la quantitat de carn o de gra que s’afegeix 
al preparat, però també en el seu prestigi. Al 
segle xviii, a París, el caldo clar s’associava a 
l’aristocràcia, mentre que les sopes més denses 
les preparaven els pagesos. A l’Europa prein-
dustrial, els rics menjaven pa blanc, mentre 
que els pagesos consumien pa negre (sovint 
elaborat amb gra de blat de menys qualitat) o, 
amb més freqüència, minestres, perquè nor-

malment els senyors tenien el monopoli dels 
forns per fer el pa, i s’havia de pagar per po-
der-los utilitzar. 

La sopa té l’avantatge que es pot fer amb 
qualsevol aliment que es tingui a mà, a l’hort 
o al rebost. Hi ha un conte popular al nord i a 
l’est d’Europa que explica la història d’un sol-
dat pobre que torna a casa, o d’un viatger que 
no té diners, segons algunes versions. Aquest 
soldat arriba a un poble on ningú no li vol do-
nar menjar. Llavors, el soldat demana una olla 
i una pedra. Omple l’olla d’aigua i hi tira la pe-
dra i, a mesura que la «sopa» va bullint, diu que 
milloraria amb una mica de pastanaga, o amb 
un grapat de cereals, o amb algun altre condi-
ment. A la gent del poble li pica la curiositat i 
li proporciona tots aquests aliments i, al final, 
se serveix la sopa, però sense la pedra, esclar. 
Aquest conte sobre l’hospitalitat també de-
mostra la versatilitat de la sopa pel que fa als 
seus ingredients. 

La sopa no només està associada als page-
sos, sinó també als pobres de la ciutat. Molt 
sovint, el que les esglésies i els centres de ca-
ritat ofereixen als sensesostre i als desempa-
rats és una sopa. El terme genèric anglès per 
a aquests establiments és soup kitchen (menja-
dor social), i la institució que ofereix aquests 
àpats hi pot incorporar qualsevol tipus d’ali-
ment, que se servirà en forma líquida. 

Per les seves propietats curatives, la sopa 
és un element fonamental en la medicina po-
pular. Als Estats Units no existia una sopa tí-
pica, ni tan sols era popular consumir-ne (ni 
entre els pagesos), però els jueus van perfec-
cionar la imatge de la sopa de pollastre no no-
més com un remei per al constipat, sinó com 
un reconstituent en general. El llibre Chicken 
Soup for the Soul (Sopa de pollastre per a l’àni-
ma) és una col·lecció d’històries d’autoajuda 
i superació que el 1993 es va convertir en un 
best-seller fent un ús intel·ligent de la imat-
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Pròleg | 9

ge reconfortant de la sopa de pollastre, que lla-
vors els nord-americans ja consumien de ma-
nera generalitzada. 

Fins i tot abans que la sopa es posés de mo-
da al segle xviii, cosa que va portar a la creació 
dels restaurants, la gent adinerada també con-
siderava la sopa de pollastre com un aliment re-
constituent. En un llibre de cuina del segle xv de 
Maître Chiquart, cuiner del noble Amadeu VIII, 
duc de Savoia, s’hi proposa un caldo fet amb po-
llastre bullit amb joies i or. Les propietats me-
dicinals d’aquests ingredients de luxe realçaven, 
segons l’autor, les propietats saludables bàsiques 
del caldo de pollastre i, òbviament, conferien un 
grau de magnificència a la sopa. 

Malgrat que és un plat bàsic, en la majoria 
dels països desenvolupats la sopa està perdent 
gradualment la seva importància. La cultura 
jove globalitzada prefereix el sushi, els tacos, 
les hamburgueses i el menjar ràpid o per em-
portar. La sopa no només requereix haver de 
seure; és un acte que es fa entre comensals, a 
la taula, a la manera antiga, amb la família i els 
amics menjant plegats. Amb calefacció a tots 
els habitatges, la sopa ja no és una necessitat de 
primer ordre per lluitar contra el fred i, a més, 
malgrat que és una preparació flexible pel que 
fa als ingredients, sí que és cert que cal temps 
per cuinar-la. 

Hi va haver una època en què van proliferar 
sistemes per anar més ràpid, com les pastilles 
de brou, els preparats deshidratats o les llau-
nes i sobres de sopa. La companyia alemanya 
Knorr va dominar el mercat del nord d’Europa 
amb diverses preparacions ràpides, i les llau-
nes de sopa de la marca Campbell’s estaven tan 
associades als Estats Units que, entre els qua-
dres més famosos del pintor Andy Warhol, hi 
ha els dibuixos de les etiquetes d’aquestes llau-
nes. Com que els nord-americans no tenien una 
tradició culinària de la sopa, més enllà de la que 
hi van portar els immigrants dels seus països, 

van acollir bé aquests productes industrials que 
semblava que combinaven salut, conveniència 
i un cert entusiasme pel gust artificial. Actual-
ment, l’empresa Campbell’s ha estat afectada 
per un declivi generalitzat del menjar proces-
sat, les vendes de la seva sopa han caigut dràs-
ticament durant l’última dècada i, en general, 
tot el conjunt de llaunes de sopa del mercat ha 
perdut el 10 per cent de les vendes. Aquest gran 
aliment reconfortant necessita una nova em-
penta, potser no a tot el món, però sí a Euro pa 
i als Estats Units. 

Paul Freedman
Catedràtic de Història 
a la Universitat de Yale
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Què és una sopa? 

Una sopa és una elaboració cu-
linària líquida amb una visco-
sitat variable que pot contenir 
ingredients sòlids. Segons la se-
va definició, l’etimologia de la 
paraula «sopa» prové del voca-

ble germànic sūppa, que significa tros o llesca 
de pa que es mulla en un líquid. Sense fer un 
examen exhaustiu de la seva etimologia, es pot 
dir que a molts països el vocable germànic és 
el que s’ha adoptat majoritàriament: l’alemany 
suppe, l’anglès soup, el francès soupe, el grec soú-
pa, l’islandès súpa, el suec soppa, l’italià zuppa, 
el rus sup, el coreà supeu, el javanès sup, el ja-
ponès sūpu, el suahili supu o el vietnamita súp 
en són una bona mostra. 

Possiblement cap elaboració culinària repre-
senta més bé que la sopa el caràcter universal 
del menjar. Es tracta d’un plat que traspassa 
fronteres i, certament, qualsevol país del món 
el podria reclamar com a patrimoni propi o, 
vist d’una altra manera, potser estem davant 
del que podria considerar-se com un Patrimo-
ni de la Humanitat. La seva grandesa s’eviden-
cia perquè tots ens assemblem pel fet de com-
partir la sopa com un patrimoni comú, però al 
mateix temps tots podem tenir una sopa que 
ens faci diferents i ens distingeixi dels altres. 

Existeix una infinitat de sopes al món, que 
donen lloc a diverses receptes amb diferents 
ingredients, textures més o menys espesses i 
moltíssimes maneres de consumir-les, tant en 
fred com en calent; en bols o en plats fondos; 

amb cullera, forquilla, palleta o com a beguda; 
i com a aperitiu, primer plat o plat únic.

Què considerem 
que és una sopa?
Davant de la multitud de possibilitats que ens 
ofereixen les sopes, cal preguntar-se fins a quin 
punt considerem una sopa com una elaboració 
gastronòmica. Per si mateix, el caldo més sen-
zill es considera una sopa, i per això, i per ex-
tensió, també anomenarem sopa qualsevol ela-
boració líquida més o menys espessa amb un 
nombre indeterminat d’ingredients sòlids que 
l’acompanyen. 

Al llarg de la història hi han hagut diver-
ses classificacions de les sopes segons les se-
ves característiques: els gastrònoms francesos 
Marie-Antoine Carême o Auguste Escoffier ja 
en van plantejar i, més recentment, la Bullipe-
dia reflexiona sobre com definim els líquids se-
gons el recipient i la manera de consumir-los 
(per exemple, un suc de tomàquet o una sopa 
de tomàquet). 

Tenint en compte tot això, hi ha dos factors 
que influeixen en la definició del que conside-
rem una sopa: la textura i les proporcions en-
tre els ingredients. 
 - Textura: hi ha sopes formades només per 

líquids, tant si són molt o poc espesses (un 
consomé, una infusió, una crema de verdu-
res o un batut de fruites), o bé per líquids i 

Sopes CHRISTIAN.indd   18Sopes CHRISTIAN.indd   18 24/3/20   16:5424/3/20   16:54



Sopes CHRISTIAN.indd   19Sopes CHRISTIAN.indd   19 24/3/20   16:5424/3/20   16:54



Les sopes al llarg 
de la història

L’inici de les sopes està lligat a l’apa-
rició de les eines que van perme-
tre dur a terme aquests processos 
culinaris. S’han trobat vestigis de 
l’ús de ceràmica per escalfar aigua 
i fer-la servir com a mitjà de cocció 

que daten del període Jōmon al Japó (13000 
a 10000 aC), on probablement bullien peixos, 
marisc i altres aliments del mar (Craig, 2013), 
i també s’han trobat fins i tot olles de ceràmi-
ca de 20.000 anys d’antiguitat en coves de la 
Xina (Wu, 2012). 

A part del desenvolupament del coneixe-
ment per elaborar atuells i olles, una teoria sobre 
com es cuinaven aquestes sopes a la prehistò-
ria és… escalfant pedres al foc! Aquestes pedres 
s’escalfaven i s’utilitzaven per fer bullir l’aigua, 
un mètode encara present en algunes cultures, 
tal com s’ha esmentat en el capítol anterior. 

Tanmateix, com també s’esmentava ante-
riorment, hi ha una relació lògica entre els pri-
mers assentaments humans, l’aparició de la 
ramaderia i l’agricultura al Neolític (10000 a 
5000 aC, aproximadament) i el començament 
de l’elaboració i l’ús d’atuells i olles, ja que els 
terrissaires i artesans de la ceràmica van assolir 
un paper important. Amb l’augment de la utilit-
zació d’aquests recipients els humans van can-
viar la seva alimentació, perquè van començar a 
consumir farines de cereals i llavors remullades 
i cuites en aigua, en forma de minestra o de fa-
rinetes. Això va permetre fer comestibles molts 
ingredients que fins llavors eren massa fibrosos 

per menjar crus, tal com s’explica en el llibre 
La importancia del tenedor (2012), de l’escriptora 
sobre gastronomia britànica Bee Wilson. 

L’aparició de l’escriptura fa més de 5.000 anys 
marca el començament de la història. Els tex-
tos més antics van acompanyats de les prime-
res referències escrites de plats, entre els quals 
trobem sopes i guisats. En el codi d’Hammura-
bi, escrit a l’antiga Mesopotàmia, ja hi apareix 
un registre de 25 elaboracions (Bottéro, 2004). 
També s’han trobat, en altres taules de pedra 
de l’època (1600 aC), conservades actualment 
a la Universitat de Yale, un total de 34 elabora-
cions, en les quals la quantitat i la varietat més 
gran de receptes corresponen al que serien cal-
dos, és a dir, coccions de diferents ingredients 
en un líquid, com el «caldo net» i el «caldo de 
cérvol» (García Soler, 2004). 

Ja a l’època clàssica els grecs solien esmor-
zar pa banyat en vi calent, que era una me-
na de caldo que a vegades s’acompanyava de 
figues seques o olives. A l’esmorzar se li deia 
akratismós, derivat d’ákratós, el vi pur. Dels ro-
mans eren coneguts els seus banquets, i mol-
tes de les sopes que feien estan recollides en el 
llibre de Marc Gavi Apici, considerat el primer 
gurmet de l’Imperi romà. Tanmateix, l’aliment 
principal de la dieta diària de plebeus i esclaus 
era el puls, una sopa espessa de farina de blat o 
de civada (Erdkamp, 2012). També cal destacar 
la funció medicinal que s’atribuïa a les sopes, 
conegudes com a «pocions», tal com es detalla 
en el capítol 5 «Sopes i salut». 
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Primers fi deus a 
la Xina

Paleolític

Primers atuells 
de ceràmica

Sopa 
de pedres

Aparició de 
l’agricultura i la 
ramaderia

Primeres 
referències 
escrites
Codi de 
Hammurabi

Festins grecs 
i romans 
De Re Coquinaria

Neolític Edat Antiga

A l’altre extrem del món, a la Xina, hi 
trobem les primeres referències de l’ús 
de pasta per acompanyar els caldos. Du-

rant la dinastia Han Oriental (25 dC a 
220 dC) ja hi ha registres de sopa de fi -
deus (Roach, 2005). 
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«Suppa»

Intercanvi 
d’ingredients 
entre Amèrica 
i Europa

Sopes àrabs 
especiades a 
Europa

Zoni, sopa 
tradicional 
ja a l’època dels 
samurais

Vaixella per a sopa 
d’Enric IV de França
Sopes a les corts

Primeres pastilles 
de caldo

Sopa de 
tomàquet en 
llauna Campbell’s

Sopa 
de tòfona
Paul 
Bocuse

El Bulli

Edat Mitjana Edat Moderna Edat Contemporània

Al segle v, al principi de l’edat mitjana, els 
pobles germànics van estendre l’ús de la paraula 
suppa, que, tal com s’ha vist, signifi ca pa sucat 

en algun líquid calent (vi, llet o aigua). Era una 
elaboració que tant consumien els reis i els em-
peradors com les classes més baixes. Aquesta 
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sopa és una combinació que encara perdura a 
Europa, i és la base de sopes tan refinades com 
la sopa de ceba o la més humil sopa de pa i all, 
tal com ho comenta l’historiador medieval italià 
Massimo Montanari a la seva obra Una historia 
cultural de la comida en la Edad Media (2014). 

Amb l’arribada de l’islam a Europa es van in-
troduir noves receptes i ingredients, com l’arròs 
i l’ametlla (vegeu la recepta de la sopa Zîbâja). 
Precisament, la llet d’ametlles es va fer servir 
com a base de moltes sopes durant tota l’edat 
mitjana, com és el cas del menjar blanc, elabo-
rat a base de gallina, ametlles, arròs i sucre (Lli-
bre d’aparellar de menjar, segle xiv). 

Les sopes en aquella època solien ser molt 
especiades, amb ingredients aromàtics com sa-
frà, canyella, pebre, clau o nou moscada, entre 
d’altres, que arribaven a través de la ruta de 
les espècies de l’Extrem Orient i que represen-
taven un símbol de poder. A més, no hi havia 
cap distinció entre ingredients dolços i salats, i 
per tant, era normal trobar en una mateixa so-
pa elements com sucre, aigua de roses o suc de 
raïm combinat amb carns, peixos o verdures. 

La relació entre l’alimentació i la religió cris-
tiana durant el període feudal europeu va ser 
molt important. Per exemple, l’Església, mit-
jançant les prescripcions alimentàries, regulava 
què es podia menjar i què no durant gran part 
de l’any. També va ser destacable el seu paper 
en la tasca conservadora i generadora de cultu-
ra escrita que van practicar els monestirs i els 
convents, incloent-hi la redacció de nombrosos 
receptaris. Una bona part de les receptes cor-
responien a sopes, perquè era un aliment molt 
comú en la seva dieta, però també perquè ser-
vien per alimentar els pobres mitjançant la ca-
ritat, tal com hem esmentat abans. Amb noms 
tan sonors com «sopa dels pobres» o «sopa de 
convent», era un recurs que permetia alimen-
tar un nombre considerable de persones amb 
ingredients assequibles o a base de sobres. 

En altres llocs del món, per exemple al Japó, 
els àpats tenien una estructura de tres etapes: 
principal, sopa i verdures, i la sopa solia ser un 
caldo de miso acompanyat d’ou o d’algues. Tam-
bé es consumia zōni, una sopa que es creu que 
va néixer als camps de batalla, on els samurais 
se la menjaven amb mochi, verdures i aliments 
secs, entre altres ingredients. 

Durant el període asteca a Mèxic (segles xii 
i xiii) ja es menjava la sopa pozole, un plat de 
ritual que, segons les cròniques i relats de les 
Índies, només el consumien l’emperador i els 
alts sacerdots. Els ingredients principals eren 
el blat de moro, un element simbòlic de la crea-
ció en les cultures mesoamericanes, i la carn 
humana, possiblement d’algun guerrer enemic 
sacrificat en rituals solars. Tanmateix, amb l’ar-
ribada i conquesta dels espanyols, es va can viar 
la carn humana per la de porc, i actualment és 
un plat popular d’aquella cultura (Jiménez Mar-
tínez, 2006). 

Amb l’arribada dels europeus a Amèrica 
també hi va arribar la tecnologia del calderó de 
ferro i apareix el sancocho, un plat que deu tenir 
l’origen en l’olla podrida espanyola, i molt sem-
blant a altres caldos com el cocido, el pote, l’escu-
della, el pot-au-feu o el bollito misto. Es tractava 
d’un plat que consumien tant els rics com els 
pobres, canviant els ingredients en funció del 
que es disposava en aquells moments. Era una 
manera d’aprofitar qualsevol tipus d’ingredient 
(ossos, parts rebutjades de verdures…), a més de 
ser un dels pocs aliments calents (vegeu el capí-
tol 4 «La volta al món de les sopes»). 

De mica en mica es va fer més present aquest 
intercanvi d’ingredients i de tècniques a les cuines 
americanes i europees, i a Europa també es van 
anar integrant els ingredients arribats d’Amèrica 
a les sopes. Per exemple, algunes receptes inclo-
ses en el receptari del segle xix La cuynera cata-
lana, com l’«escudella de sémula en dia de peix» 
o l’«escudella d’olla podrida en estiu».  
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La volta al món  
de les sopes

La sopa potser és l’elaboració culinà-
ria més universal que existeix, però 
no per això totes les sopes porten els 
mateixos ingredients, excepte l’ele-
vada proporció de líquid o d’aigua; 
tampoc la manera d’elaborar-les és 

sempre igual; ni el significat i el motiu del seu 
consum. Per tant, un passeig per les sopes del 
món és sinònim tant d’universalitat com de par-
ticularisme, i malgrat que aquesta circumstàn-
cia comporta una contradicció, possiblement és 
una de les seves virtuts més grans.

 Aquestes elaboracions són, entre altres co-
ses, el reflex del caràcter i de l’especificitat de 
qualsevol racó del món, perquè a cada lloc la 
sopa és una expressió d’allò que la terra i l’en-
torn ens poden donar, però al mateix temps 
és el producte de contactes, préstecs i incorpo-
racions d’altres tradicions culinàries amb què 
s’han relacionat al llarg del temps. El coneixe-
ment culinari no és estàtic en el temps, i els in-
gredients viatgen i s’adapten a noves realitats 
temporals i socials. 

Per això, per parlar de les sopes més cone-
gudes de cada lloc del món, s’han recopilat les 
receptes dels receptaris tradicionals, llibres de 
cuina, llistats, mencions o del boca-orella, i 
s’han filtrat i classificat segons els ingredients 
més representatius que hi ha a la recepta i la 
manera d’elaborar-la. Sense ànim de voler di-
fondre una classificació estricta o de transme-
tre la idea que només hi ha una manera d’orde-
nar-les, lluny d’aquesta intenció i a manera de 

divertiment, s’ha intentat classificar les sopes 
per facilitar la comprensió de similituds i dife-
rències que existeixen a tot el món. 

El resultat és una representació dels ingre-
dients segons la disponibilitat i la presència 
més habitual en les sopes d’arreu del planeta. 
Els ingredients es classifiquen per regions que 
van més enllà dels límits geogràfics i les fron-
teres politicosocials, regint-se per la freqüència 
amb què són utilitzats en les sopes. 

Dins de cada regió s’exemplifiquen els ali-
ments més representatius a partir d’algunes 
receptes de les sopes més conegudes, curioses 
i famoses de la zona. 

De totes maneres, les sopes tradicionals no 
són estàtiques. Definir l’origen de cadascuna és 
un repte difícil quan les persones migren cap 
a altres zones i afegeixen els seus propis ingre-
dients i tècniques a la cuina local, creant així 
noves receptes i fusionant gustos. Tanmateix, 
tenint en compte la temporalitat i l’origen dels 
ingredients, les sopes no deixen de ser el re-
flex d’un viatge i d’una evolució al llarg de l’es-
pai i el temps. 
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Àfrica
La gran extensió geogràfica de l’Àfrica i el seu 
clima fan que la varietat d’ingredients quedi re-
flectida en les sopes d’aquesta regió. 

La majoria de les sopes d’aquest continent 
acostumen a ser força espesses i en moltes oca-
sions es poden considerar guisats. Es cuina 
molt amb fruits i llavors, com per exemple la 
sopa nigeriana banga, feta amb llavors de pal-
ma; l’ogbno, elaborada amb l’os del mango en 
pols; o l’egusi, que es fa amb llavors d’una va-
rietat concreta de meló. Els fruits secs, sobre-
tot el cacauet, abunden en moltes receptes de 
sopes, com la nkatenkwan de Ghana o la domo-
da de Gàmbia. 

Pel que fa als vegetals, l’ocra és una de les 
verdures que més es fan servir per elaborar di-
verses sopes. També és molt habitual l’ús de 
tubercles com el taro o la iuca, amb els quals 
es cuinen sopes acompanyades per una massa 
de mandioca anomenada fufu. 

Ingredients destacats de la zona 
#cacauet #iuca #olisvegetals #ocra 
#carnimenuts #llavors #llegums #espècies 

Receptes
 - Nkatenkwan: #cacauet 
 - Egusi: #llavors 
 - Sopa d’ocra: #ocra

Amèrica 
del Nord
Aquesta regió inclou tres països amb una gran 
extensió geogràfica com són els Estats Units, 
Mèxic i el Canadà. Destaca per l’ús d’ingre-
dients originaris d’altres parts del món i d’al-
tres cultures alimentàries que, a causa de les 
influències i dels moviments migratoris, ara 
s’han inclòs en la gastronomia d’aquesta re-
gió. Actualment podem trobar receptes tan 
populars amb origen a les colònies d’esclaus 
africans com la sopa gumbo; sopes europees 
com el bisque de llagosta o la sopa minestrone; 
o sopes mexicanes amb fesols, blat de moro, 
tortilles i patates.  

Una de les sopes amb més presència en 
aquesta regió és la chowder, un tipus de sopa 
cremosa de base làctia, com la corn chowder o 
la New England clam chowder, la primera elabo-
rada amb blat de moro i la segona amb marisc. 
Molt sovint acostumen a portar formatges de 
fondre tipus cheddar, com la sopa de bròcoli i 
cheddar, o les cremes i sopes elaborades amb 
carbassa, ja que precisament els Estats Units 
són un dels grans productors d’aquest vegetal. 

Ingredients destacats de la zona 
#nataimantega #formatgesdefondre #carbassa 
#bacó #blatdemoro #cloïsses 

Receptes
 - Chowder de blat de moro:  

#blatdemoro #nataimantega
 - Chowder de Nova Anglaterra:  

#cloïsses #nataimantega
 - Sopa de bròcoli i cheddar:  

#formatgesdefondre
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Amèrica del Nord
#nataimantega 
#formatgesdefondre 
#carbassa #bacó 
#blatdemoro #marisc

Amèrica Central 
i Amèrica del Sud
#coriandre #llima 
#xilis #carns 
#peixosimariscs 
#fríjols #blatdemoro 
#iuca

Mediterrani
#olidoliva 
#hortalissesfresques 
#peixosimariscs #llegums 
#herbesprovençals 
#formatgescurats #pa 
#safrà  #llimona 
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Àfrica
#cacauet #iuca 
#olisvegetals 
#okra 
#carnsimenuts 
#llavors 
#llegums 
#espècies

Europa central, països 
nòrdics i Rússia
#patata #remolatxa 
#xucrut #pèsols 
#cremaagra #carns 
#embotits #peixosfumats 
#mantega 

Àsia oriental
#miso #tofu #salsadesoja 
#mirin #bolets #algues 
#katsuobushi #kimchi 
#gingebre #fi deus #arròs 
#verdures

Orient Mitjà i l’Índia
#xai #espècies 
#iogurt #herbesfresques 
#llegums #espinacs 
#magrana #tomàquet 
#ordi

Sud-est asiàtic
#coco #llima #citronel·la 
#llimakaffi  r #herbesfresques 
#coriandre  #gingebre 
#xilis #peixosimariscs  
#fi deusdarròs #salsadepeix

Sopes CHRISTIAN.indd   43Sopes CHRISTIAN.indd   43 24/3/20   16:5424/3/20   16:54



44 | Sopes

Amèrica Central 
i Amèrica 
del Sud
En aquesta zona hi ha grans diferències entre la 
part central —àrida i seca—, les zones munta-
nyoses com la serralada dels Andes i les regions 
més humides com la selva. Malgrat aquestes di-
ferències, s’observen alguns ingredients comuns 
que són presents en una multitud de sopes. 

Per exemple, dels llegums destaquen els fe-
sols, que es fan servir com a guarnició o com a 
base de la sopa negra o del caldo de feijão brasi-
ler. El blat de moro és un dels ingredients més 
utilitzats en una llarga llista de sopes de tota 
la regió, com el sancocho, l’ajiaco o el pozole; o la 
iuca, tant cuita com fermentada en el tucupí tí-
pic de la zona de l’Amazones al Brasil. 

Les carns més utilitzades són el porc, el 
pollastre i la gallina, a més d’una gran varie-
tat de peixos i mariscs frescos amb els quals 
s’elaboren sopes peruanes com la parihuela o 
el chupe de mariscos. Finalment, cal esmentar 
les herbes aromàtiques com el coriandre, i cí-
trics com la llima, que aporten sabor i aroma 
al final de l’elaboració. 

Ingredients destacats de la zona 
#coriandre #llima #bitxos #carns 
#peixosimariscs #fesols #blatdemoro #iuca

Receptes
 - Caldinho de feijão: #fesols
 - Chupe de gambetes: #peixosimariscs
 - Pozole: #bitxos #coriandre #llima
 - Sancocho: #blatdemoro #iuca

Àsia oriental
Aquesta zona correspon als països de la Xina, 
Corea i el Japó, on un dels principals ingre-
dients de la cuina és la soja, un llegum amb el 
qual es fan diverses elaboracions tant en fresc, 
en sec, com fermentades del tipus tofu, miso i 
salsa de soja. Totes es fan servir en moltes so-
pes, per exemple la miso o misoshiru japonesa, 
o la sopa agrepicant xinesa. La fermentació és 
un mètode de conservació àmpliament utilit-
zat a l’Àsia, per exemple, el kimchi coreà s’ela-
bora a partir de col i es fa servir per a una sopa 
que té el mateix nom: kimchi jigae. 

Un altre aromàtic habitual és el gingebre o 
el ginseng, utilitzat a la sopa samgye-tang corea-
na. Una característica de moltes receptes és l’ús 
de pastes tipus wonton o fideus d’arròs, o blat ti-
pus udon o soba; aquests dos últims són els més 
habituals per fer el famós ramen japonès. Una 
curiositat és que en aquestes regions les sopes 
són una part essencial de l’esmorzar. 

Ingredients destacats de la zona 
#miso #tofu #salsadesoja #mirin #bolets
#algues #katsuobushi #gingebre #fideus #arròs 
#verdures

Receptes
 - Ramen: #fideus #algues #bolets
 - Sopa agrepicant: #salsadesoja #bolets 

#tofu
 - Sopa de kimchi: #kimchi #tofu
 - Sopa de miso: #miso #tofu #katsuobushi

Sopes CHRISTIAN.indd   44Sopes CHRISTIAN.indd   44 24/3/20   16:5424/3/20   16:54



La volta al món de les sopes  | 45

Europa central, 
països nòrdics 
i Rússia
En aquesta regió s’hi inclouen països de l’Eu-
ropa central i de l’Est, països nòrdics i Rússia, 
on tenen molts mesos de fred a l’any i la sopa 
és una de les millors maneres per escalfar-se. 
Com que les temperatures són molt baixes, es 
disposa de menys hortalisses fresques durant 
tot l’any, per això el que predominen són so-
pes amb patates, remolatxa o naps, ingredients 
confitats com els cogombrets, presents a la so-
pa russa rassolnik, o fermentats com el xucrut, 
que es fa servir per elaborar la sopa kapustni-
ca a Eslovàquia. 

En general, són sopes calòriques i el llard i 
la mantega són els principals greixos que s’uti-
litzen. Es prioritzen les carns i els embotits 
per sobre del peix, que normalment és baca-
llà i salmó fresc o fumat. Els pèsols són els lle-
gums més habituals a les sopes, amb els quals 
s’elaboren l’snert als Països Baixos o la sopa her-
nekeitto a Finlàndia. 

També es fan servir lactis com per exem-
ple nata o crema agra per acompanyar o elabo-
rar diverses sopes, en comptes dels formatges 
curats que s’utilitzen als països mediterranis.

Ingredients destacats de la zona 
#patata #remolatxa #xucrut #pèsols 
#cremaagra #carns #embotits 
#peixfumat #mantega 

Receptes
 - Borsx: #remolatxa #cremaagra
 - Gulasch: #carns
 - Lohikeitto: #salmó
 - Snert: #pèsols #embotits

Mediterrani
Quan parlem d’aquesta zona ens referim als 
països banyats per la mar Mediterrània. En aques-
ta regió destaca l’ús de l’oli d’oliva, hortalisses i 
fruites fresques, llegums, peixos i mariscs, pa, 
herbes provençals i lactis com formatges i iogurts. 

Les sopes es caracteritzen per una marcada 
estacionalitat; les que se serveixen fredes o tè-
bies es consumeixen principalment els mesos 
d’estiu, com el gaspatxo, la vichyssoise o el ta-
rator (a base de iogurt, cogombre i herbes fres-
ques). Les sopes hivernals solen ser més contun-
dents i calòriques com els cocidos, l’escudella o la 
sopa da pedra portuguesa. 

Moltes de les sopes del nord d’Àfrica compar-
teixen els mateixos ingredients per la influència 
que exerceix la mar Mediterrània però amb més 
especies, com el pebre vermell o el comí, per exem-
ple a la chorba turca o a la sopa marroquina hari-
ra, amb llenties i un caldo especiat. 

També destaquen les sopes a base de peix 
i mariscs, que poden ser cremoses com el bis-
que de marisc, el suquet de peix o la bullabessa.

Hi ha moltes sopes que incorporen llesques 
de pa, que queden a la superfície amarades de 
líquid, com la soupe à l’oignon (sopa de ceba) 
francesa, la zuppa alla pavese (sopa de Pavia) 
italiana, o la sopa d’all espanyola.

Ingredients destacats de la zona 
#olidoliva #hortalissesfresques #peiximarisc 
#llegums #llimona #formatgescurats #pa #safrà 

Receptes
 - Bullabessa: #peiximarisc
 - Escudella: #llegums
 - Gaspatxo: #hortalissesfresques
 - Harira: #llegums #espècies
 - Minestrone: #hortalissesfresques
 - Soupe à l’oignon: #pa #formatgescurats 
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Com es fa  
una sopa?

Les sopes es poden elaborar de mil i 
una maneres: líquides o espesses, 
amb ingredients crus o cuits, fre-
des o calentes, colades o triturades, 
bullides de manera tradicional, en 
olla a pressió o infusionades, en-

tre moltes altres. Per tant, la seva versatilitat 
la converteix en una elaboració mundialment 
coneguda i estesa per totes les cultures gas-
tronòmiques. 

Així, quines són les possibilitats d’aquesta 
elaboració tan polivalent? Tot seguit es mos-
tren alguns exemples de sopes segons els pro-
cediments. 

Les sopes i la cuina de les sopes es definei-
xen com el conjunt d’ingredients, ja siguin lí-
quids o sòlids, els processos que intervenen 
en la preparació i els estris que permeten tant 
l’elaboració com les diverses i variades mane-
res de consum.  

Bullir Escaldar

Sopa 
de verdures 

Líquid Sòlid Coure Servir

Caldo 

Líquid Sòlid Coure Colar Servir

Sopa 
de pa
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Gaspatxo

Líquid

Líquid

Líquid

Líquid

Triturar

Triturar

Servir o menjar 
directament

Afegir

Sòlid

Sòlid

Sòlid

Sòlid

Colar

Tapar i 
infusionar

Líquid

Coure

Afegir i coure 
al moment

Bullir

Servir

Afegir  
i servir

Triturar

Ofegar Coure Servir

Servir

Sopa 
de fideus

SòlidLíquid Coure Colar Afegir Servir

Vichyssoise

Fondue 
de caldo

Sopa 
de peix 

Sopa 
de ceba

Crema 
d’atmetlles 

Sòlid

Sòlid

Servir
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Els 
ingredients
El líquid és el mitjà que identifica la sopa, és de 
presència obligada i pot tenir una textura més 
o menys espessa que li aporta estructura. El lí-
quid es pot elaborar amb una infinitat d’ingre-
dients, manipulats de diferents maneres i apli-
cant-hi temperatura o no. 

Evidentment, quan parlem dels líquids 
que formen part d’una sopa, ens ve al cap l’ai-
gua o el caldo, que no és res més que un con-
junt d’ingredients —com aus, carns, llegums 
o verdures— cuits amb aigua i que serveix de 
base per a la nostra sopa. Tot i així, per exten-
sió, també considerem com a líquids aptes per 
a una sopa des d’infusions, consomés, cremes 
(de verdures, peix…), sucs i batuts (de fruites, 
hortalisses…), vins i alcohols, fins a llets i be-
gudes vegetals. 

Moltes sopes van acompanyades d’ingre-
dients sòlids que les complementen, els apor-
ten gust, aroma i textura. Aquests ingredients 
es poden coure o barrejar dins del mateix lí-
quid o bé s’hi poden afegir després, al final de 
l’elaboració. Per exemple, els fideus d’un caldo 
de pollastre, les pilotilletes en un bullit, o els 
elements que s’afegeixen al moment de consu-
mir la sopa perquè mantinguin les caracterís-
tiques, com fulles de julivert, formatge ratllat 
o rostes de pa. 

Caldos de verdures
 - Caldo de verdures 
 - Caldo de verdures escalivades 

Caldos de carn
 - Caldo de vedella 
 - Caldo d’aviram 
 - Consomé 
 - Caldo de pernil 
 - Caldo de xai 
 - Caldo exprés d’aviram 
 - Caldo exprés de vedella 

Caldos de peix i marisc
 - Caldo de peix 
 - Fumet de peix i marisc 
 - Caldo de closques de marisc 
 - Caldo exprés de peix 

Altres caldos
 - Infusió d’herbes 
 - Caldo dashi 
 - Caldo de bolets 
 - Infusió de formatge 
 - Caldo de llegums 
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Bolets

Crema de bolets 
i castanyes 
Ingredients
(per a 4 persones)

 - 500 g de bolets variats 
 - 12 castanyes pelades i cuites 
 - 100 g de xampinyons frescos 
 - 1 l de caldo de verdures 
 - 4 grans d’all 
 - 1 porro 
 - Nata batuda 
 - 1 branca de romaní 
 - Oli d’oliva verge 
 - Sal i pebre negre 

Elaboració
1.  Renta i trosseja els bolets (però no els xampinyons). 
2.  Pela els alls i pica’ls amb el porro. 
3.  Sofregeix els alls i el porro en un cassó amb un rajolí d’oli d’oliva 

durant 20 minuts, afegeix-hi la meitat de les castanyes i els bolets. 
Ofega el conjunt i cobreix-ho amb el caldo. 

4.  Posa-hi el romaní i fes-ho coure a foc suau uns 10 o 15 minuts. 
5.  Incorpora-hi un rajolí de nata, deixa-ho bullir 2 minuts més i rectifica-

ho de sal i pebre. 
6.  Retira-ho del foc, treu el romaní i tritura-ho. 
7.  Trosseja l’altra meitat de les castanyes. Renta els xampinyons, eixuga’ls 

i fes-ne làmines ben primes. 
8.  En una paella, ofega-hi les castanyes. Posa la crema en un plat, i 

escampa-hi les castanyes ofegades i els xampinyons crus per sobre. 
9.  Acaba-ho amb un toc de sal, pebre i unes gotes d’oli. 
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Elaboració
1. Renta els bolets, escorre’ls i trosseja’ls de manera tosca. 
2. Pela els porros i renta’ls juntament amb el carbassó. Pica-ho i 

sofregeix-ho en un cassó amb una mica de mantega durant 10 minuts. 
3.  Afegeix-hi la meitat dels bolets, remena-ho i salpebra-ho. 
4. Tapa el cassó i deixa-ho coure suaument fins que absorbeixin l’aigua, 

uns 10 minuts més. 
5.  Cobreix-ho amb meitat del caldo d’aviram i meitat de llet. Fes-ho coure 

suaument. 
6.  Tritura el conjunt i afegeix-hi la resta dels bolets. 
7.  Fes-ho coure uns quants minuts més i rectifica-ho de caldo, sal i pebre. 
8.  Pica el cibulet, afegeix-lo a la sopa i ja la pots servir. 

Ingredients
(per a 4 persones) 

 - 3 porros 
 - 500 g de bolets variats 
 - 1 carbassó 
 - Caldo d’aviram 
 - Llet 
 - Mantega 
 - Cibulet
 - Sal i pebre 

Bolets

Crema freda  
de porros i bolets 
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Elaboració
1.  Pela i pica el porro. Sofregeix-lo en una cassola amb un rajolí d’oli 

durant uns 10 minuts. 
2.  Renta els brots de coliflor i afegeix-los a la cassola. 
3.  Cobreix el conjunt amb caldo de verdures abundant i fes-ho bullir fins 

que la coliflor estigui ben cuita. 
4.  Tritura-ho amb la batedora fins que es formi una crema fina i salpebra-

ho. 
5.  Trosseja les nous i posa-les en una paella amb un rajolí d’oli d’oliva 

en fred. Escalfa-ho i remena les nous perquè es fregeixin de manera 
uniforme i després escorre-les. 

6.  Pica el cibulet. 
7.  Serveix la crema adornada amb les nous fregides, els trossos de 

gorgonzola i el cibulet picat. 

Ingredients
(per a 4 persones)

 - 400 g de coliflor 
 - 250 g de porro 
 - 1 l de caldo de verdures 
 - Formatge gorgonzola 
 - 40 g de nous pelades 
 - Cibulet 
 - Oli d’oliva verge 
 - Sal i pebre 

Verdures

Crema de coliflor
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Elaboració
1.  Renta tota la verdura. Pela el porro, el nap i les patates i trosseja totes 

les verdures a daus d’una mida similar. Reserva els alls. 
2.  Posa-ho en una olla a pressió, salpebra-ho i cobreix-ho d’aigua. Tapa 

l’olla i fes-ho coure uns 10 o 12 minuts a partir del moment que 
comenci a sortir vapor de la vàlvula. 

3.  Un cop fet, treu la vàlvula i deixa que l’olla perdi pressió. Obre-la 
i tritura el contingut per formar una crema ben fina. Cola-la, si és 
necessari. 

4.  Trosseja les ametlles de manera tosca. Pela i lamina els alls, i fes-
los enrossir en una paella amb un rajolí d’oli. Afegeix-hi les ametlles, 
aparta-ho del foc, deixa-ho temperar i posa-hi l’orenga i un rajolí de 
vinagre. 

5.  Remena-ho, salpebra-ho i incorpora-hi un bon grapat de julivert picat. 
Torna-ho a remenar. 

6.  Serveix la crema adornada amb el refregit d’ametlles per sobre. 

Ingredients
(per a 4 persones)

 - 150 g de carbassó 
 - 1 manat d’espàrrecs verds 
 - 200 g de coliflor 
 - 150 g de patates 
 - 1 porro 
 - 1 nap 
 - 2 grans d’all 
 - Un grapat d’ametlles torrades 

i pelades 
 - Orenga 
 - Julivert 
 - Vinagre 
 - Oli d’oliva verge 
 - Sal i pebre 

Verdures

Crema de verdures 
exprés amb refregit 
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Elaboració
1.  Renta el carbassó i pela la pastanaga i el nap. Talla-ho tot en forma 

d’espaguetis prims amb una mandolina o un estri similar. 
2.  Posa el caldo de verdures en una cassola i afegeix-hi el kombu. Escalfa-

ho fins que estigui a punt de bullir, aparta-ho del foc, deixa-ho 
reposar 1 minut i treu el kombu de la cassola. Incorpora-hi els bolets 
xiitake prèviament rentats, tapa la cassola i fes-ho bullir uns segons. 
Rehidrata els bolets fins que estiguin tous. 

3.  Cola el caldo i trosseja els bolets. Reserva’ls. 
4.  Pela i pica els alls tendres. Ofega’ls en una cassola amb un rajolí d’oli de 

sèsam. 
5.  Pela i ratlla el gingebre. Afegeix-lo al sofregit i aboca-hi el caldo. 
6.  Remena el conjunt i posa-hi a coure els espaguetis de verdures fins que 

estiguin cuits. 
7.  Separa una mica de caldo en un bol i incorpora-hi la pasta de miso. 

Després, dilueix-la i afegeix-la al caldo. 
8.  Posa-hi els bolets trossejats, salpebra-ho i disposa-ho en un bol ample. 
9.  Renta i pica la ceba tendra i adorna la sopa juntament amb els brots de 

soja, les llavors de sèsam i els germinats. 

Ingredients
(per a 4 persones)

 - 1 carbassó 
 - 1 pastanaga 
 - 1 nap 
 - 1 l de caldo de verdures 
 - 5 g d’alga kombu 
 - 15 g de bolets xiitake 

deshidratats 
 - 20 g de pasta de miso 
 - Alls tendres 
 - 1 ceba tendra 
 - Germinats vegetals 
 - Sèsam torrat 
 - Brots de soja
 - Gingebre 
 - Oli de soja torrat 
 - Sal i pebre 

Verdures

Ramen vegetal

Sopes CHRISTIAN.indd   159Sopes CHRISTIAN.indd   159 24/3/20   16:5724/3/20   16:57



160 | Sopes

Elaboració
1.  Posa la nyora en remull per rehidratar-la uns 30 minuts. Després, treu-

ne la polpa amb una culleradeta. Reserva-la. 
2. Fes les 4 llesques de pa ben primes, disposa-les en un plat, amaneix-les 

amb oli i escalfa-les al microones a màxima potència durant 1 minut. 
Reserva-ho. 

3.  Pela i pica els 6 grans d’all. Reparteix-lo en dos recipients aptes per a 
microones. Afegeix una cullerada d’oli i una d’aigua a cada recipient. 
Tapa-ho i fes-ho coure uns 2 minuts a màxima potència per separat. 

4.  Escalfa el caldo i dissol la polpa de la nyora amb un polsim de sal. 
5.  En un dels recipients, posa-hi la meitat del pa, la meitat dels pèsols, 

trenca-hi un ou a sobre i aboca-hi el caldo calent. Salpebra-ho, tapa el 
recipient i posa’l al microones 90 segons més. 

6.  Treu el recipient, ratlla-hi una mica de formatge curat per sobre i un 
polsim de pebre vermell. Fes el mateix amb l’altre recipient. 

Ingredients
(per a 2 persones)

 - 6 grans d’all 
 - 100 g de pèsols 
 - 4 llesques de pa blanc 
 - 500 ml de caldo de verdures 
 - 1 nyora 
 - 2 ous 
 - Pebre vermell 
 - Formatge curat 
 - Oli d’oliva verge 
 - Sal i pebre 

Verdures

Sopa d’all exprés 
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