
 
 

El rebost  
Adobs, conserves, confitures i licors 

(Desena edició) 
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Saviesa culinària que s’ha anat transmetent de 
generació en generació 

 

 
 
El rebost és el primer llibre en català dedicat exclusivament a l’art de la 
conservació dels aliments. Després d’uns capítols d’entrada on se n’explica 
la història, els diferents procediments i tot allò que cal saber per a preparar 
correctament una conserva, el llibre es divideix en vuit grans apartats: les 
hortalisses, la fruita, les olives, els bolets, els derivats del porc, el peix, 
els formatges i els licors. La cura per aconseguir un llenguatge 
intel·ligible per tothom, la claredat de les explicacions tècniques, l’anecdotari, 
els suggeriments, els comentaris preliminars a cada un dels elements a 
conservar, fan d’aquest receptari —recollit la majoria de vegades de viva veu— 
un llibre de lectura agradable i un manual extraordinàriament útil per als no 
iniciats. 



“Aquest llibre tracta de les conserves casolanes que avui es poden fer a casa 
—i per tant, no s’ocupa de les mítiques perdius, inassequibles en una època de 
proliferació frenètica de caçadors i regressió de la salvatgina. No tracta, 
tampoc, de les conserves industrials, d’aquelles que es poden comprar a la 
botiga o al supermercat. No. Aquest llibre és una crida i un estímul per tal que 
la indústria conservera, que és una de les grans conquestes del nostre temps, 
no ho arraconi en l’oblit, no ofegui una activitat antiquíssima, quasi ritual a la 
ruralia: la conservació casolana, familiar, de molts productes.” 
 

(Del Pròleg d’Edmon Vallès a la primera edició del llibre) 
 
Més particularitats d’aquest llibre 
 
-“És, en bona part, el resultat d’un recull de receptes obtingudes directament 
d’informants de l’Alt Empordà, l’Alt Maestrat, l’Alt Urgell, el Barcelonès, el 
Berguedà, la Conca de Barberà, Mallorca, Menorca, el Montsià, el Pallars 
Sobirà, el Rosselló, el Segrià, el Vallès Oriental i el Vallespir en el curs de 
visites personals i de treballs de camp. Hi ha, doncs, mostres de comarques 
molt diverses de tot Catalunya, del País Valencià i de les Illes.” 
 
-“Les entrevistes per obtenir informació van ser fetes gairebé en tots els casos 
a les cuines de les informants, procurant deixar-les parlar de manera totalment 
lliure i desimbolta, i demanant los, sempre que era del cas, les precisions 
necessàries. Una bona part de les informants no donaven cap valor a les seves 
coneixences i consideraven un estrany caprici el fet que algú s’interessés pels 
seus coneixements sobre aquest tema. […]” 
 
Extractes del llibre 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’autora 
 
Dolors Llopart neix a Barcelona l’any 1947. De formació inicialment 
autodidacta, de 1970 a 1973 i de 1982 a 1984 estudia sociologia i etnologia a la 
Universitat Paul Valéry, de Montpeller, on obté la «maîtrise» en etnologia amb 
un treball sobre la cuina de festa al barri barceloní de Gràcia. 

El 1977 comença a treballar al Museu Etnològic de Barcelona i el 1980 passa al 
Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars. 

És membre de l’Associació Catalana de Sociologia i de l’Institut Català 
d’Antropologia, així com de l’International Council of Museums i de l’American 
Anthropological Society. Ha impartit cursos de museologia i museografia 
etnogràfiques, i ha publicat articles sobre temes relacionats amb la festa, sobre 
museus locals i comarcals, i sobre teoria museològica. 

En els seus estudis etnogràfics s’ha interessat especialment pels aspectes 
relacionats amb la vida quotidiana, la llar i l’alimentació. D’aquest interès, n’és 
fruit, en bona part, el llibre que teniu a les mans. 
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