
L’autor, Francesc Altarriba, en destaca la seva qualitat en contraposició al de la 
postguerra, que s’ha posat de moda amb l’èxit del best seller i el film “Pa Negre”

Es presenta en societat el Pa Negre del segle XXI
L’acte, organitzat des de Manlleu, compta amb la presència dels actors locals Francesc 
Colomer i Marina Comas, premiats amb un Goya, i el suport d’Emili Teixidor 

Passat i present s’han unit en un pa al qual se li augura 
un bon futur. És el Pa Negre del segle XXI, un producte 
creat per Francesc Altarriba, professional del sector el 
qual des de Manlleu ha recuperat aquest elaborat de 
postguerra fent-ne una versió de qualitat, amb ànima i 
un sabor extraordinari, propietats totalment oposades 
al que havia estat un producte infravalorat en una èpo-
ca de poca opulència però, en canvi, amb un alt valor 
nutritiu. 

Sens dubte que en la recuperació d’aquest producte 
hi ha inherent un reconeixement a l’èxit del best se-
ller d’Emili Teixidor, “Pa Negre”, polifacètic escriptor 
natural de Roda de Ter, i als joves actors de Manlleu i 
Torelló, Francesc Colomer i Marina Comas, que per la 

El Pa Negre, segons el seu autor

Francesc Altarriba és propietari de l’únic Taller 
Gastronòmic del Pa, Bonblat, que existeix al 
país. Té referenciats més de 500 tipus de pa, tots 
ells ideats a Manlleu, localitat des d’on opera 
en el sector des de fa més d’un quart de segle. 
Ara, el catàleg de Bonblat s’incrementa amb 
una creació especial, el nou Pa Negre, un pro-
ducte equilibrat que l’empresari manlleuenc ha 
elaborat recuperant el pa típic de la postguer-
ra catalana, combinant una desena de cereals 
diferents, amb una fórmula equilibrada que el 
porta a afirmar que “aquest es pot considerar un 
pa 10, amb ànima i grans qualitats alimentàries 
que enalteixen la seva digestibilitat i, com no, li 
confereixen la qualitat d’altament saludable”. 
Altarriba explica el perquè, el com i de quina 
manera ha creat el Pa Negre del segle XXI en la 
següent entrevista.

-Francesc, com s’ha fet el nou pa negre?
“S’ha elaborat amb 10 ingredients autòctons 
de la terra, un recull acurat de cereals amb una 
base principal de blat, a més de fajol, civada, 
sègol, sorgo, blat de moro, ordi, mill, sèsam i lli”.

-Perquè aquesta extensa varietat de cereals?
“Per ser el màxim de respectuosos amb el pa ne-
gre de postguerra hem treballat amb un tipus de 
blat proteic per poder compensar la mancança 
d’altres ingredients, especialment del gluten. La 
selecció de cereals s’ha fet pensant que fa 70 
anys, en temps de pobresa, el pa s’elaborava en 
funció dels que hi havia en un moment i en un 
territori determinat, alguns més abundants que 
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Francesc Colomer, Francesc Altarriba i Marina Comas en el moment de presentar el nou Pa Negre



seva brillant interpretació a la pel.lícula homònima 
d’Agustí Villaronga van aconseguir un premi Goya 
cadascun. I, com no, una implicación molt directe 
de la vila de Manlleu amb les imatges que han do-
nat la volta al món tant a través de fotogrames com 
de la descripció mitjançant la novel.la, paratges 
molt propis de la comarca d’Osona i amb un apar-
tat destacat per la filatura, amb escenes presents 
al film gravades a Can Llanas de Manlleu, localitat 
amb un important passat industrial textil.

La prémiere, a Manlleu

Amb el pa com a gran protagonista i amb la presèn-
cia d’aquests personatges mencionats, ha tingut 
lloc la presentació en societat del nou Pa Negre, 
amb el Museu Industrial del Ter com a escenari. 
L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de l’alcalde de 
Manlleu, Pere Prat, seguit de la intervenció dels jo-
ves actors Francesc i Marina, que una vegada més 
han fet gala de la seva simpatia i espontaneïtat. 

Una gravació sobre el seu procés d’elaboració, amb 
imatges intercalades de paisatges de rodalies i de 
la pròpia pel.lícula, ha començat a donar pistes so-
bre com seria el nou Pa Negre, una prémiere que 
seguidament Francesc Altarriba ha mostrat, posant 
al descobert totes les virtuts que caracteritzen al 

d’altres però sempre amb 
el blat, més o menys net 
de capes, com a fil con-
ductor. Per això hem com-
binat fins a 10 cereals”.

-Amb quina finalitat?
“La d’aconseguir un pa de 
molla fosca per recuperar 
el conegut pa negre, però 
amb cap altra semblança 
més que la tonalitat bruna 
respecte al seu predeces-
sor, un aliment en aquell 
moment ric en valor 
nutritiu però sense virtut 
ni sabor”.

“Nosaltres hem pretès tornar a fer aquest producte 
però amb l’objectiu clar de que fos un pa amb ànima 
i sobretot saludable, amb una textura i gust ade-
quats als nous temps, per tal de fer una menja total-
ment agradable al paladar. Per tant, perseguíem un 
objectiu molt diferent al dels anys 40, quan la gent 
defugia aquest pa en favor del blanc”.

-En aquest sentit, també s’ha cuidat la forma, veri-
tat?
“Si. L’hem formulat com un pa pràctic a l’hora de 
tenir-lo a taula, dissenyat especialment per ser por-
cionat amb les mans sense fer engrunes. Aquest pa, 
amb aquesta forma, a part d’estètic permet gaudir 
de la simbologia típica dels bons pans, que és com-
partir-los i oferir-los donant a l’altre aliment, salut i 
amistat“.

-Com ha estat el seu procés de fabricació?
“La seva elaboració ha partit d’una base feta de 
civada i fajol formant una massa mare natural de 
24 hores. En el seu procés de fabricació hi ha tres 
fermentacions, una primera en bloc, una segona en 
bola i una tercera una vegada format el pa, abans 
de la cocció en forn de pedra refractària. Aquesta 
cocció lenta sobre pedra li otorga el caràcter típic 
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nou producte i que els assistents han pogut degustar amb tots els sentits; i és que, després d’unes paraules 
finals de l’alcalde de Torelló, Miquel Franch, s’ha procedit a un tastet del Pa Negre, el qual s’ha pogut acom-
panyar amb altres ingredients bàsics de la terra, com ara l’oli, la sal, el vi, etcètera. Un passi en obert de la 
pel.lícula “Pa Negre” que va acaparar fins a 9 estatuetes en els passats Goya i va ser reconeguda amb 13 
premis Gaudí, ha tancat aquesta trobada social.

Emili Teixidor relata a Francesc Altarriba els seus records del Pa Negre

Malgrat que no ha pogut ser present a l’acte en estar convalescent, Emili Teixidor ha aplaudit la iniciativa 
de Francesc Altarriba, que des del primer moment ha tingut el suport unànim de l’ajuntament de Manlleu 
per fer-se una realitat. Emili Teixidor va explicar a Altarriba els seus records més primarencs en relació al pa 
negre de la postguerra catalana, coneixements que l’empresari ha aplicat per fer el producte actual. Per com-
promisos professionals, Agustí Villaronga i la productora de la pel.lícula, Isona Passola, no han pogut assistir 
a l’acte osonenc, però s’han interessat també pel nou Pa Negre, als quals se’ls n’ha fet arribar una mostra. 

El Pa Negre del Segle XXI és una peça pràcticament rodona semblant al pa artesà català de sempre, de tona-
litat bruna, i textura i gust molt agradables al paladar. Cada peça conté fins a 10 cereals i s’ha concebut com 
un producte de gran qualitat, de molla humida i consistent, feta sobre pedra refractària que li otorga una 
crosta com la del pa elaborat a l’antiga. 

Un pa que tothom pot provar

Encara que la iniciativa és osonenca, aquest producte es comercialitzarà a través de les fleques Altarriba 
de Manlleu i Torelló, i a l’establiment Hänsel de Barcelona, però també es podrà demanar als millors locals 
gastronòmics del país. 

Paral.lelament, s’atendran les comandes particulars de persones que desitgin provar el Pa Negre. Aquestes 
hauran de trucar al 93 850 67 02 (Bonblat) o enviar missatge a través d’info@bonblat.com, i se’ls farà arribar 
la quantitat que demanin, amb transport especial a qualsevol lloc del territori nacional.

del pa fet a l’antiga amb una molla humida i una crosta cruixent i homogènia. I 
tot aquest procés permet obtenir un pa baix en sucres molt sa i digerible per a 
l’organisme, essent un regulador natural de l’aparell digestiu. Tot això el fa un 
pa 10, equilibrat i de propietats organolèptiques extraordinàries”.

-Perquè des d’Osona es recupera el Pa Negre?
“Aquesta iniciativa parteix, en el fons, com un reconeixement de la nostra ciutat 
cap a dos actors osonencs que han triomfat amb una pel.lícula basada en el 
best seller de l’escriptor rodenc Emili Teixidor, el qual no ha dubtat en explicar-
nos el seu record del Pa Negre que dóna títol a la seva novel.la, que en la trama descriu una acció en 
paratges molt propers. Les escenes de fàbrica de la pel.lícula es van rodar a casa nostra i, sabent fer 
pa, sembla lògic que des de Manlleu s’havia d’impulsar la recuperació del Pa Negre, una iniciativa que 
ha comptat amb el total suport del seu ajuntament, amb l’embolcall que li ha donat la implicació dels 
joves actors Francesc Colomer i Marina Comas, i el propi Emili. A tots ells, moltes gràcies“.
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