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7 Les Cuineres de Solc

La Xarxa SOLC, municipi, turisme i paisatge, creada l’any 

2009, és una associació de petits municipis rurals del Camp 

de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que uneixen esforços per 

millorar el seu desenvolupament econòmic mitjançant l’ex-

plotació turística sostenible del seu paisatge.

En aquest sentit, la Xarxa SOLC treballa principalment en 

tres àrees de gestió municipal: el turisme, el paisatge i el 

desenvolupament local, que han evolucionat molt en els 

darrers anys però que fins a l’actualitat no s’han relacionat 

entre si de manera eficaç, especialment en els municipis 

d’interior amb pocs recursos.

La Xarxa SOLC se centra, doncs, a potenciar la creació de 

nous models de turisme basats en el paisatge que promo-

guin la recuperació del patrimoni natural i cultural, la identi-

ficació de la gent amb el seu territori i la creació de serveis i 

productes turístics de qualitat.

La Xarxa també fomenta una relació respectuosa de l’home 

amb el seu paisatge mitjançant el desenvolupament de no-

ves formes per aprofitar-lo tot generant riquesa i benestar 

per a la nostra gent al mateix temps que el recuperem, el 

mantenim i, fins i tot, el millorem.

Des de la Xarxa es plantegen models i eines de Desen-

volupament local que es basin en les potencialitats que ofe-

reix el paisatge com a actiu turístic i dinamitzador de l’eco-

nomia local. Models que integrin les diferents eines de ges-

tió pública en el marc d’un objectiu i prioritat comuna que 

permeti prendre decisions i implementar-les des del punt de 

vista de la gestió global del municipi.

Per això, i partint d’aquestes consideracions, la Xarxa SOLC, 

municipi, turisme i paisatge vol fomentar un turisme basat 

en una interrelació intensa de les persones (habitants i visi-

tants del territori) amb el paisatge o el seu entorn rural, des 

d’una gestió sostenible però pensada com a motor econò-

mic i de desenvolupament local dels petits municipis rurals 

amb grans atractius culturals, històrics i naturals.

En aquest marc de treball neix Les Cuineres de SOLC, una 

iniciativa comuna dels municipis que conformen la Xarxa i 

que vol donar a conèixer la relació que la gent dels diferents 

pobles manté amb el seu entorn a través de la gastronomia.

Les nostres cuineres són una mostra de l’amor que sentim 

per la nostra terra i de la saviesa que s’ha anat transmetent 

generacions rere generacions i que ha permès tenir avui en 

dia uns paisatges únics i de gran valor.

Els seus plats estan ben vius, tot i que les tradicions que els han 

fet néixer es puguin perdre en els records. Perquè els temps 

canvien, evolucionen i els nostres paisatges lentament s’adap-

ten, muden, però, tot i així, sempre porten, i portaran, les em-

premtes del que els ha esdevingut. Són aquestes empremtes 

les que ens expliquen la seva bellesa i el caràcter de la seva 

gent que, en definitiva, són els que creen paisatge.

www.xarxasolc.org

LA XARXA SOLC I LES SEVES CUINERES
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8Sensacions del paisatge a la boca

Josep Maria Tost
President de la Xarxa SOLC i Alcalde de Riudecanyes
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9 Les Cuineres de Solc

La Xarxa SOLC, municipi, turisme i paisatge és una xarxa for-

mada per un grup de municipis de l’interior del Camp de 

Tarragona i de les Terres de l’Ebre que, tal com reflecteix 

el seu nom, SOLC, volem establir, o més aviat restablir, la 

convivència entre l’home i el seu paisatge: explotar-lo, però 

al mateix temps respectar-lo.

Des de la creació de la Xarxa s’ha cregut en la necessitat 

d’apostar fermament per un model de desenvolupament 

del medi rural sostenible que permeti posar de relleu els va-

lors del paisatge dels nostres municipis, al mateix temps que 

es busquen noves vies de desenvolupament local a través, 

principalment, del turisme.

El turisme entès no solament com una activitat que genera 

beneficis econòmics directes per al territori on es produeix, 

sinó també com una manera de donar llum i protegir uns 

recursos paisatgístics oblidats i, sovint, no valorats. A la ve-

gada, plantejar l’activitat turística com un catalitzador per 

dinamitzar altres sectors econòmics, com un instrument de 

cooperació i d’intercanvi. Aconseguir integrar en un únic 

camí els esforços de diferents col·lectius que lluiten per so-

breviure en el món rural i cohesionar el territori i la seva gent 

vers un futur de progrés comú.

La percepció del paisatge és una sensació subjectiva i sovint 

personal i intransferible. Aquest llibre, precisament, busca 

transmetre les emocions que aquest territori desperta a tra-

vés de la seva gastronomia, de les seves receptes. Unes re-

ceptes vives, vinculades d’una manera o d’una altra a aques-

ta terra, que et traslladen, a través de les percepcions d’un 

plat cuinat, a viure i a sentir aquests paisatges.

Aquesta és només una mostra del que es cuina i es viu a la 

Catalunya meridional. Només un petit fragment que gene-

rosament hem volgut compartir amb vosaltres. Els municipis 

que hi participem a través de les seves associacions de do-

nes, principalment. Són plats que elles mateixes han escollit 

i que ens han permès assaborir. Aquest és un llibre que s’ha 

nodrit i s’ha inspirat en els sentiments de la gent que vivim i 

estimem el nostre entorn.

Us oferim, doncs, només un tast del nostre territori, una 

mossegada que hi fem, però que només es pot assaborir de 

debò si es trepitja, es comparteix amb les seves gents i es 

gaudeix en viu.

Us convido primer a menjar els nostres plats i, després, a 

sentir els nostres municipis.

www.xarxasolc.org
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Mariona Quadrada
Mestra de cuina 

Les Cuineres de Solc.indd   10 03/04/12   12:42



11 Les Cuineres de Solc

La cuina, com les persones i el món sencer, canvia i, per tant, 

no cuinem avui igual que fa cent anys. Les neveres, els con-

geladors, els productes envasats, la influència de productes 

nous vinguts d’altres terres, maneres de cuinar diferents que 

s’han introduït a partir de cuiners i cuineres al capdavant 

de restaurants i altres influències configuren l’evolució i ens 

aporten novetats.

Tot això, però, no desdibuixa el nostre paisatge, que ens 

continua regalant any rere any tot allò que és fruit de la terra, 

sigui des dels cultius o des de la recol·lecció.

Esperar atentament com despunten les primeres carxofes 

a l’hivern o les albergínies a l’estiu és un bé que només po-

dem entendre a partir de la sorpresa que ens provoquen 

aquestes arribades. Sorpreses en forma de desig intern, de 

salivació a la boca, de ganes de cuinar aquell plat conegut 

que durant un mesos no elaboràvem perquè encara no n’era 

el moment. No desitgem amb tanta eufòria tot allò que és 

comú a tot el cicle de l’any perquè no és novetat.

És per això que els receptaris tradicionals o el recull que te-

nim al davant, fet per persones vinculades en cos i ànima al 

seu paisatge, ens aporten una informació preuadíssima per 

conèixer quins són els plats o els productes estimats i valo-

rats nascuts de l’entorn pròxim. No és estrany, doncs, que 

avui que, en certa forma, estem immersos en una globalit-

zació mundial en tots els àmbits, sorgeixin veus decidides a 

donar llum a tot allò que ens configura com a persones, per 

exemple, allò que mengem.

Al capdavall, en aquest llibre hi trobarem l’essència dels 

nostres pobles, no solament en els productes, sinó en totes 

les manifestacions culturals que se’n desprenen. La quanti-

tat de festes populars relacionades amb les menges pròpies 

d’un poble és incalculable. I és en aquest punt on trobem 

una de les qualitats principals de la nostra terra: gaudir de 

l’aire lliure, de la col·lectivitat, amb el lligam d’allò que tenim 

a la vora.

En els àpats col·lectius com la calçotada, la favatada, la 

cassola de tros i molts més, qualsevol excusa és bona per 

muntar una trobada que es converteix en una festa a l’aire 

lliure, sota el sol o arrossegats pel vent, tant se val. El fet de 

compartir no tan sols el menjar, sinó la collita, la preparació 

i repartir-ho entre tots els assistents i després celebrar-ho 

amb els cuinats i un bon vi és propi d’una gent amb capaci-

tat de relació, d’organització i, per damunt de tot, amb mol-

tes ganes de fer festa i de gaudir de la companyia dels que 

conviuen a prop seu. Una actitud que ens identifica com a 

persones i que ens fa estimar la terra i el paisatge que ens 

ha engendrat.

www.marionaquadrada.com
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Joan Nogué
Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
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13 Les Cuineres de Solc

Mengem paisatge. Sí, tal com sona. Ho sap prou bé la nova 

cuina catalana. Ho sabien prou bé els grans literats del país 

interessats per la cuina, com Josep Pla. I ho saben prou bé els 

nostres avis i les nostres àvies. Hem passat uns anys en què 

potser no n’érem del tot conscients i, certament, en aquesta 

recent etapa una mica desmenjada (mai més ben dit) i un pèl 

desfigurada, el paisatge que teníem al plat no sempre era el 

nostre: potser les tomates procedien d’Almeria, les pomes 

de l’Europa Central i les avellanes de Turquia. Sovint sense 

saber-ho. O sabent-ho.

Les coses, però, comencen a canviar, i aquest llibre n’és un 

bon exemple. L’estima pels productes de la terra, pels pro-

ductes locals, va en augment i no respon solament a una 

sostenibilitat ben entesa, sinó al convenciment ferm que 

som el que mengem. La identitat del país es fonamenta —i 

molt— a saber mantenir una cuina autòctona basada en pro-

ductes autòctons, sense xovinismes, sense exclusivismes, 

senzillament amb sentit comú.

Gran part dels paisatges catalans són encara productius des 

del punt de vista agrícola i ramader, per més que les rendes 

agràries hagin disminuït de manera considerable i la pobla-

ció activa agrària no deixi de minvar, malauradament. I una 

part rellevant d’aquesta producció va directament a la nostra 

taula: només cal fer un tomb pel món de l’oli i del vi per 

adonar-nos de com han canviat les coses —per bé— en pocs 

anys. Proliferen a tort i a dret noves explotacions ramaderes 

extensives que ofereixen una excel·lent carn de boví i d’oví, 

sovint vinculades a processos de recuperació de la pastu-

ra de muntanya. I el Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica no para de posar el seu segell a més i més ini-

ciatives puntuals i disperses per tot el país que abasten un 

ventall enorme de productes, de la mel a l’arròs, a més de les 

patates i el vinagre. Un reguitzell de joves productors estan 

fent mans i mànigues per posar-nos sobre la taula els seus 

productes de qualitat, tant per la via de l’agricultura conven-

cional com mitjançant l’agricultura ecològica. Per no parlar 

de la Fundació Dieta Mediterrània, amb seu a Barcelona, o 

de la Fundació Alícia de CatalunyaCaixa, a Món Sant Benet, 

entre altres iniciatives que participen d’aquesta nova cultura 

culinària.

Aquest procés que s’està obrint camí amb força a Catalunya 

és enormement rellevant des del punt de vista paisatgístic. 

Si continua amb força i vigor, bona part dels prop de 135 

paisatges catalans que des de l’Observatori del Paisatge de 

Catalunya hem identificat tenen el futur assegurat. La seva 

idiosincràsia, el seu caràcter, es mantindrà i s’enfortirà i, en 

enfortir-se, podrà incorporar sense gaires problemes les in-

evitables modificacions induïdes per la globalització en la 

qual estem immersos de ple. Per això cal celebrar la inicia-

tiva de la Xarxa SOLC, que, amb l’ajut de dotze municipis, 

ha estat capaç de tirar endavant un receptari completíssim 

classificat de manera ben original i encertada: per sensaci-

ons. Perquè, en efecte, d’això es tracta: de sensacions, tant 

pel que fa al menjar al plat com pel que fa al paisatge que 

l’ha engendrat.

www.catpaisatge.net
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El sentiment d’identitat és un calidoscopi d’experiències que anem vivint al llarg dels anys, de sensacions que anem 

acumulant en la nostra vida diària. Sensacions imperceptibles, d’aquelles que et deixen indiferent, d’aquelles que 

senzillament et permeten empènyer la quotidianitat del dia a dia. Un conjunt d’imatges que s’entrellacen, que giren, 

que es combinen però que no acaben de donar-nos un dibuix clar, en detall, perfilat. Imatges del que tenim més a 

l’abast, de la rutina que cada dia ens aixeca del llit i ens hi torna a portar, d’aquells espais que caminem sense observar-

los, que consumim sense ni tan sols veure’ls.

Tanmateix, són aquests entorns els que ens perfilen un sentiment subjectiu i inconscient d’emocions que ens identifica 

amb un indret concret i que fa que ens vinculem a aquell lloc i no a un altre. Un sentiment repetit en cada territori però 

únic i diferent, irrepetible i indescriptible, que agafa consciència i intensitat, sobretot, en la llunyania.

I és el simple tast d’una sopa, d’una senzilla truita o d’un plat de patates amb col que de cop i volta ens transporta 

indefectiblement a casa el que fa que els paisatges de la nostra terra agafin forma, s’omplin de color, es dibuixin 

nítidament en la nostra memòria i que, segurament, mai més no abandonin el raconet del nostre cervell on 

s’emmagatzemen les experiències més íntimes.

Sentir la pertinença
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24Sensacions del paisatge a la boca

TRUITA AMB SUC

Elaboració:

Fregim les patates finetes per fer-ne la truita. Les escorrem bé i les barregem amb els ous batuts. La fem a trossos 

triangulars. A banda, en una cassola, sofregim els alls i el julivert. Hi afegim la farina i la deixem torrar una mica. Un 

cop amb color, hi tirem un got d’aigua i sal. Esperem que el suc agafi un cos espesset i hi incorporem els talls de 

truita. Ho deixem així 2 o 3 minuts i ja ho podem servir.

Hi ha plats que es fan estimar, per la seva 

senzillesa i per la seva capacitat d’apro-
Ingredients per a 6 persones:

4 patates

8 ous

oli

sal

2 alls

julivert

farina
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ARENGADA DE PAGÈS AMB SUC

Elaboració:

Posem oli en una paella i hi fregim les arengades, només rossejades; les retirem. En el mateix oli hi posem els alls 

tallats i el julivert, també tallat. Ho sofregim fins que rossegi i hi incorporem les arengades amb els fesols. Ho cobrim 

amb el suc dels fesols o aigua calenta. Ho deixem coure 5 minuts a foc lent, vigilant que quedi sucós.

Ho servim calent amb unes llesques de pa del dia abans per poder sucar més bé.

Ingredients per a 4 persones:

2 arengades salades

1 cabeça d’alls grossos

1 ram de julivert

500 g de fesols cuits

oli d’oliva verge extra 

aigua o el suc de coure els fesols

-

terra endins, preparades per ser servides 
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COLS DE BROTÓ

Elaboració:

En una olla hi posem aigua a bullir. Traiem el nervi central de la col i la posem dins l’aigua. Quan s’hagi estovat, la 

traiem i la trossegem ben petita. A continuació, posem una cassola de fang al foc i hi afegim oli, els alls trossejats, 

la llonganissa, la cansalada, les botifarres culanes i ho sofregim tot junt. Quan hagi agafat una mica de color, hi 

afegim la ceba ratllada, la tomaca ratllada, la patata a dauets petits, els fesols i la col. Ho coem lentament, afegint-

hi una mica de caldo de bullir la col. Si la botifarra negra s’obre, ajuda a fer el plat més melós. No ha de quedar 

caldós.

Les verdures d’hivern, calentetes o acom-

-

den a empènyer la rutina dels dies més 

Ingredients per a 4 persones:

300 g de cols de brotó, 

cols brotoneres o espigalls

1 botifarra blanca culana

1 botifarra negra culana

150 g de llonganissa

100 g de patata

200 g de fesols bullits

150 g de cansalada viada fresca

ceba

1 cabeça d’alls

2 tomaques

oli d’oliva verge extra i sal
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POLLASTRE AMB PERNIL

Elaboració:

Amanim el pollastre amb sal, pebre, llimona i oli, i el deixem un parell d’hores. Després, posem oli a la cassola i hi 

afegim el pollastre enfarinat fins que quedi ben ros. Hi tirem el got de vi i esperem que se’l begui. El retirem del foc. 

Posem una mica d’oli en una paella petita i els dauets de pernil, i vigilem que no es coguin massa. Amb precaució 

ho tirem al damunt del pollastre de la cassola i ho tapem perquè agafi tota l’aroma del pernil.

Ho podem servir fred o calent, depenent de l’època de l’any. I si ho fem per prendre d’excursió o al tros, ens el 

mengem amb els dits i encara en gaudim més.

Ingredients per a 4 persones:

1 pollastre fet a trossets petits

sal, oli DO Siurana, llimona i pebre negre

farina per enfarinar-lo

100 g de pernil salat fet a dauets

1 gotet de vi blanc

A la nostra cuina no hi pot faltar un po-

llastre rostit, un plat que acompanyat de 

prunes o altres menges pot fer més festa, 
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Tastar el territori
Camps d’avellaners en plena tardor, les avellanes al terra, a punt de ser plegades. Necessitat de trencar-ne la closca 

amb les dents i sentir tota l’energia del camp acumulada en el fruit.

Caminar enmig d’un hort frondós en ple estiu i sentir la flaire de les tomaques vermelles que et desperten la temptació 

de clavar-los una bona mossegada.

Passejar per un camí envoltat de bardisses i esbarzers i descobrir en les seves branques les móres ja madures, d’un 

negre intens. Omplir el cistell tot pensant en la melmelada que en sortirà mentre alguna cau a la boca de tant en tant.

Descobrir prop del bosc una alineació de ruscs d’abelles. Observar la feina constant de les grans treballadores i pensar 

a posar el dit en un pot de mel recent recollida.

L’esplendor dels ametllers florits, que avisen de la proximitat de la primavera, et transporten a la salsa de romesco o a 

somiar en un bon fricandó amb la seva picada d’ametlles i avellanes i, per què no?, una mica de xocolata.

Admirar un camp de vinya amb els seus raïms a punt de ser collits i ja sentir la flaire d’un bon vi per acompanyar la taula.

Salivar mentre estàs palplantat davant d’un paisatge pot ser un instant de plaer culinari.
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Horta
Als peus de la serra de Cardó, el poble templer de 

Rasquera s’obre a la gran plana dels Burgans, un 

paisatge històric on les petites parcel·les agrícoles 

resseguides per murs de pedra seca conformen 

un ric mosaic visual. Els antics camins de transhu-

mància encara ara recorren el terme. Transporten 

els últims reductes de l’emblemàtica cabra blan-

ca de les planures als relleus abruptes de l’Espai 

Natural de la Serra de Cardó, caracteritzada per 

la diversitat colorista que aporta el contrast entre 

les roques calcàries, els boscos i els conreus ben 

delimitats en les petites valls.

rasqueraRasquera

La plana d’Horta, representativa del paisatge tra-

dicional de la trilogia mediterrània amb conreus 

de cereal, vinya, olivera però també ametller, s’es-

tén a les faldes dels imponents contraforts fores-

tals del Parc Natural dels Ports i de la característi-

ca silueta de la muntanya de Santa Bàrbara. Pablo 

Picasso va immortalitzar la muntanya, i el poble 

d’Horta, en els seus inicis cubistes i encara ara es 

pot percebre la força visual i estètica que va cap-

tivar l’artista tot recorrent la via verda que trans-

corre sota l’omnipresència del convent de Sant 

Salvador que presideix l’espai.

Horta de Sant Joan
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El municipi de Tivissa cavalca entre els espais na-

turals de la serra de Llaberia i de les Muntanyes 

de Tivissa-Vandellòs, on la variació cromàtica 

estacional dels imponents boscos culmina amb 

cingleres de colors clars, grisencs o rosacis. És 

un territori d’arrels mil·lenàries on l’home, des 

de l’època antiga, ha sabut apreciar el paisatge 

privilegiat d’aquest entorn natural i ha deixat 

mostres irrepetibles del seu pas, des de l’anti-

guitat fins a l’actualitat, entre les quals destaca 

el poblat del Castellet de Banyoles com un dels 

llegats ibers més importants de Catalunya.

El poble del Pradell de la Teixeta s’escalona en 

una estreta vall envoltada pels perfils elevats 

dels espais naturals de la serra de Llaberia i 

de la serra de Pradell i l’Argentera, amb una 

diversitat interessant de boscos que s’ofereixen 

majestuosos a la mirada escrutadora de l’àliga 

cuabarrada. És un territori que ens parla de 

l’àrdua tasca de l’home que ha habitat aquest 

paisatge, des d’èpoques prehistòriques, i que 

amaga encara avui en dia les seves petges dins 

de coves i avencs o en els bancals que escalonen 

els vessants que encerclen el poble.

Pradell

Tivissa
Tivissa

Pradell de

la Teixeta
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