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graïm la col·laboració de tots els que
han aportat les seves receptes i els
seus suggeriments, sense la qual no seria
possible aquest llibre.

A

4

Presentació.

i ha unes mostres de cultura popular que de tan senzilles,
de tan properes i tan de cada dia ens les mirem com coses
sense importància.

H

Després passen els anys, a vegades no en calen gaires, i els
nous costums, les noves tecnologies, arraconen allò que teníem
de cada dia, que era ordinari, i ho deixem perdre com si res,
oblidant que formava part de la més elaborada saviesa popular,
que era fruit no de la creació d’un personatge genial en un moment d’inspiració, sinó fruit, encara per això més venerable, de
l’enginy de moltes generacions, a vegades a través de milers
d’anys, elaborades i perfeccionades de mica en mica.
Així, amb pocs anys, han desaparegut oficis, molts sense
moure’ns de l’àmbit de la nostra vila, i no sabem si algú n’ha fet
un recull documentat de les tècniques.
Com es feia una bóta? I una portadora? Encara tenim prou
boters jubilats, a mà, que ens ho podrien dir.
I una corda? Com es filava? A partir del cànem que es collia
en els mateixos horts del terme, qui ens podria dir com era tot el
procés? I les rodes de filar com eren i com funcionaven? Aquí sí
que ja hem fet tard, encara que només deu fer seixanta o setanta anys que van plegar.
També encara trobaríem pescadors que ens sabrien fer una
nansa. Aquella meravella de geometria, tan delicada i ensems
tan sòlida de jonc groc.
La llista seria llarga, si volguéssim fer-la. Potser hauríem de
proposar-nos-ho i recollir tot el que poguéssim.
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Aquí, avui -és una forma de començar-ho-, oferim aquest recull de plats que, sense pretendre que n’hi hagi ni un que sigui
exclusiu de la nostra vila, han estat, si més no, presents habitualment a la dieta dels torrencs durant moltíssimes generacions,
i no són de cuina gaire divulgada ni gaire coneguda fora de la
nostra comarca i de les comarques veïnes.
Trobar àvies que havien ventat el foc gran part de la seva
vida, altres no tan àvies que aviat van tenir la cuina de butà,
pescadors amb la mà trencada fent picades i que amb els minúsculs fogons de bord han realitzat el miracle diari de donar
bon ranxo als vuit o deu galifardeus de la barcada, i algun tastaolletes de la banda de terra, trobar-los i fer-los explicar el secret
dels seus guisats ha estat ben fàcil.
La dificultat, i grossa, ha sorgit quan tot sovint no hi ha hagut
unanimitat a l’hora de precisar la recepta. Cadascú ha defensat
la seva com si fos l’única veritable i genuïna. Però això, un cop
ben mirat, no ho considerem un entrebanc, sinó tot el contrari.
Millor. Donarem les variants, i qui s’hi senti intrigat que les provi
i que les tasti totes.
Com que el nostre propòsit no és fer un llibre de cuina ni
dogmatitzar sobre el tema, contràriament al que solen fer els
gastrònoms i entesos que tiren per un altre camí, creiem que
la diversitat d’opinions serà, més que res, un enriquiment del
nostre recull. Només cal aclarir que ens limitarem a consignar
les variants que hem recollit a la vila. Som de la mànega ampla,
però també tenim els nostres principis. Hem sentit dir i hem llegit tantes bajanades sobre el romesco, per exemple, a gent i a
autors forasters, que rotundament preferim ignorar-los.
Per tot el que hem dit es pot comprendre que els plats recollits aquí són de cuina modesta, compostos amb ingredients de
poc preu, si és que n’hi ha. No són comparables a l’alt ofici d’un
gran coc que fa meravelles amb la llagosta, sinó que tracten de
l’art de disfressar les sardines i altres disponibilitats de butxaca
minsa per fer-ne cada dia un plat atractiu.
Josep Gual Gallofré
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Pròleg.

na sisena edició sempre és una bona notícia. En clau de recerca local, encara més si es vol. “Ranxets” de segur que és
un dels records més apreciats pels visitants. Les seves vendes
així ho fan pensar. Però cal destacar molts torrencs que cerquen
de nou un exemplar perquè l’han ofert a amics i coneguts.

U

Des de l’any 1985 en que la Secció d’Etnologia i Folklore del
Centre d’Estudis Sinibald de Mas va escometre aquest projecte,
les coses han canviat molt. La cuina dels Ranxets manté tot
l’interès.
Un referent identitari de la nostra vila. S’han venut molts
exemplars com a obsequi i moltes cases tenen un exemplar a la
cuina per ser consultat i un altre a la biblioteca salvat de ditades
i altres perills.
La cuina dels Ranxets no canvia, però si no canvia el receptari sí que canvia la disponibilitat d’alguns dels seus ingredients,
peixos i altres de mar.
Són receptes que no hem volgut eliminar malgrat que resultin
actualment impossibles de posar a la pràctica, com anem advertint d’ençà d’aquella primera edició en tractar, per exemple,
del guisat de tortuga, que ja aleshores n’era prohibida la pesca,
amenaçada com està per la seva extinció al Mediterrani.
Com així ens trobem a l’hora de tractar de la coca de mollicada (mollets, rogers, diminuts, prohibits actualment de pescar en
edat tan tendra, pobrissons). I també altres com bitxos (patates)
i llongos (espardenyes) que si, com tenim entès, es pesquen
arrossegant molt aterrats ja està prohibit fer-ho.
9
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A l’hora de tractar del romesco, de l’allipebre i altres variants,
que ho fem amb tota devoció, diem del pebrot autèntic de romesco que ara es troba fàcilment, però en cas que no sigui així,
es poden agafar nyores al seu lloc, si bé millor que un cop escaldades o remullades es llevi la polpa amb un ganivet i es llenci
la pell, que resulta dura i difícil de picar. L’autèntic pebrot de
romesco té la pell fina.
Dels seitons se n’han fet tradicionalment les anxoves. Considerat més aviat un peix humil, hem vist com en els darrers anys,
a mesura que en disminuïen les captures, n’augmentava considerablement el preu. Això ha passat per la sobreexplotació de la
Mediterrània i també perquè s’ha estès el costum de menjar-los
marinats en vinagre.
Dèiem també dels productes d’hort que calia anar adaptant-se a la temporada de cada espècie. D’això ara res. Tot l’any
hi ha pebrots vermells i verds acabats de collir, albergínies, faves tendres i el que calgui. Potser encara com a verdura de
gastrònom sibarita i per a gent iniciada diríem que els espigalls
només els trobareu a començaments d’hivern i els brotons ja a
mitjan febrer.
Per bé que actualment trobem al mercat verdura arribada de
l’altra punta del món en qualsevol època de l’any, volem reflectir un estil de cuina en què cal consumir cada producte al seu
temps. A més de defensar una manera de fer tradicional, el producte collit en el moment òptim i que ha viatjat poc resulta més
saborós, més saludable i més econòmic. Tota la filosofia que
defensa l’anomenada cuina de proximitat ja extesa com valor
afegit i defensada amb fermesa per força gent.
Tot això no és inconvenient per mantenir-ho al receptari, perquè, a la presentació de la primera edició mantinguda fins ara
amb les actualitzacións del seu autor, l’enyorat Josep Gual, més
que un llibre de cuina volíem que fos un recull d’antigues i modestes receptes, per deixar constància escrita del respecte que
ens mereixia la saviesa reunida al voltant del fogó de bord i de
la cuina de les nostres àvies.
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Per tot això que diem, si us va bé de posar-vos el davantal
i encendre el fogó, endavant i que us divertiu. Si us conformeu
llegint-lo com un recull interessant de la cultura de la nostra
gent, veureu que tampoc no haureu perdut el temps.
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Relació Imatges
Portada:
Finals dels anys 20 aprox. Un ranxo de peix a la barca. El pescador en
primer terme, és en Josep Llorach Pagés. En els anys de posguerra va ser
l’alguacil del poble i cuidava del rellotge del campanar. Al bell mig de la foto,
amb gorra, hi ha un personatge molt popular a l’epoca, el “Macólic”. El segon
a la dreta amb camisa blanca es en Pere Figuerola “Caxutxe”. Foto cedida
per Lluís Roig Lloveras.

Contraportada:

1.- Un grups d’amics preparant un “ranxo” mariner a l’antiga fàbrica de gel
de Baix a Mar. Àngel Gibert, “Pedro”, Salvador Masana i Josep Valls (assegut). Foto cedida per Quim Valls.
2.- Detall d’espigalls. Autor: Jordi Rovira “Ca l’Aurèlia”.

Portada interior.

Gravat en fusta. GUAL, Josep. Romesco, 1974 (AMTo_G_CA_0002_8.5)

Portada Peixos i bésties de mar.
Jaume Biscamps Rimbau confeccionant una nansa. Foto cedida per Maria
Remei Hurtado.

Portada Receptes.

Setembre de l’any 1929. Grup familiar a la cuina d’estiu de cal Ratxet. Arxiu
familiar Pujol Codina.

Portada El Romesco.

Gravat en fusta d’Antoni Gelabert. Imatge cedida per la familia.

Portada El Bull.

Jornada d’El Bull a Torredembarra. Autor: Josep Martí.

Portada La Cuina de Pagés.

Espigalls. Autor: Jordi Rovira “Ca l’Aurèlia”.

Portada Conserves i saladures.

Detall imatge parada al mercat de Tortosa. Autor: Lluís Ciprià.

Portada Els noms dels peixos.

Llotja de Torredembarra. Autor: Gabriel Comes.

Portada Publicacions del Centre.

Detall del Roquer. Imatge cedida per Maria Remei Hurtado.
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Peixos i bèsties de mar.
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Peixos i bèsties de mar

bans d’entrar pròpiament a les receptes que hem recollit,
potser val la pena fer alguna explicació d’uns quants grups
d’animals marins que tenen unes característiques gastronòmiques semblants.

A

Bastina.
mb aquest nom genèric, anomenen els pescadors els peixos selacis de pell coberta de denticles, esquelet cartilaginós i carn poc estimada, especialment pel seu gust agrós. “La
bastina sempre agreja” és una dita de pescador que significa
que no es pot esperar de ningú altra cosa que allò que li fa fer
el seu tarannà.

A

Formen part d’aquest grup, per exemple, la mussola, la rajada (escrita, se’n diu quan és petita), la moixina, el gat, la vaca,
l’àngel, l’agullat, la milana...
S’han de pelar perquè la pell és rasposa. Es fa a trossos i
s’escalda per llevar-los part de la seva agror.
Es guisen amb romesco o allipebre, ben fortets.

Peix blau.

S

ón els peixos teleostis, fusiformes, de carn espessa i sangonosa. Greixosos. “És un peix que es porta l’oli’’, diuen els
pescadors. Amb el llom tirant a fosc, més o menys verdós o
blavós.

Formen aquest grup, per exemple: la tonyina, el bonítol, la
sardina, el seitó, el verat, l’espet, la castanyola.
De molts d’aquests peixos se’n fan conserves de llauna ben
conegudes:
La tonyina de barril, altre temps molt popular i ara caríssima. La seva tripa salada i seca, el bull, abans era menjar
de misèria i ara, amb un bon romesco, és peça de “gurmet’’. Del llom, salat i sec, se’n fa la moixama, que va a
preu d’or.
De les sardines, salades i premsades, se’n fa les arengades.
21
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Dels seitons, les anxoves.
Aquests peixos, frescos, es poden guisar de tota manera. No són fins però, malgrat això, són ben estimats. Hom
acostuma a fer-los:
Fregits amb all i julivert (sardines, verats).
Escabetxats (tots).
Amb suc (tonyina, bonítol, castanyola. A talls prims).
Amb all cremat o asmarris (sardines, seitons).
Amb fideus (seitons).

Peix d’escata.
ncara que tots els peixos, en major o menor grau, tinguin escates, agrupem amb aquest nom les espècies que les tenen
gruixudes i ben patents. Normalment es pesquen amb ham.

E

Entre d’altres, en destaquem el llobarro, el sard, el mabre,
l’orada, la llissa, el déntol, el mero, la boga, la salpa, el moll, la
corba, el corball, el besuc i molts més. Tots tenen la carn apreciada, uns més que d’altres, però.
En netejar-los, cal treure les escates rascant amb un ganivet
(de l’operació se’n diu escatar), ja que si no ho fem, el peix no
es cou bé i les escates s’escampen pel plat i fan malbé el guisat.
Aquesta mena de peix normalment es menja fregit o a la brasa, encara que les peces grosses, amb més molla, també se
solen fer al forn o amb suc. El mero també pertany a aquest
grup, i és un dels peixos més apreciats. Tal com diuen a l’Àfrica:
“De la mar, el mero, y, de la tierra, el misionero”.

Peix d’arrossegament (d’arrastro).
mb l’art d’arrossegament es poden pescar peixos tan diferents com raps,clivillons, garneus, lluços, rates marines,
lligacames, pixotes, palaies... Són tots peixos de carn blanca,
gust fi, molla i moltes espines.

A

A causa d’aquestes característiques, és un peix molt recomanat per menjar bullit. Els metges el recomanen sobretot a les persones amb problemes gastrointestinals.
Fregits, però, també són força apreciats. Les peces petites es
fan servir per fer sopa, i les grosses també es poden fer amb suc.
22
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Peix de roca.
em donat aquest nom als peixos que viuen entre les roques.
Tot i que tenen característiques gastronòmiques comunes
amb el peix d’arrossegament, no els podem incloure en aquell
apartat, ja que pel fet de viure entre les roques difícilment es
poden pescar amb aquell art. Entre d’altres destaquen: l’escórpora, el tord, el congre, la morena, el moll, la bròtola roquera, el
serrà, la donzella...

H

Quan són petits, es fan servir per fer sopa, ja que tenen moltes espines i són molt gustosos; però si són peces prou grosses,
es poden cuinar amb suc (congre, morena) o fregides (escórpores, tords, molls, bròtoles).

Tinta.
ot i que els pescadors en diuen “potes’’, el nom de tinta ens ha
semblat el més significatiu per al capítol on reunim pops, popets, poperetes, calamars, calamarxins, sípies, sipions, cananes,
etc., mol·luscs cefalòpodes, proveïts tots de la seva bossa de tinta.

T

Quan procedim a netejar-los, cal tenir cura de no rebentar-ne
precisament la tinta. No per altra cosa que per evitar l’empastifada
consegüent.
N’extraurem totes les entranyes, els ulls, la boca i l’esquelet,
que és inexistent en els pops, reduït a una “ploma” en calamars i
cananes, o consistent en la “barca” de sípies i sipions.
Els pops grossos tenen la carn molt dura. Abans de coure’ls,
és convenient estovar-los a cops amb una mà de morter o altres
estris similars, damunt una superfície dura. Va molt bé, en lloc de
picar-los, tenir-los un parell de dies al congelador.
S’han de bullir, abans de guisar-los, amb aigua bona i sense sal,
de mitja hora a una hora segons la mida. Amb l’olla a pressió no cal
dir que amb menys temps n’hi ha prou.
En guisar-los, generalment amb romesco o amb el guisat que
sigui, cal recordar no posar-hi la sal fins que faltin cinc minuts per
treure’ls del foc. Altrament, la sal tindria temps de tornar-los a endurir.
23
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Els popets i els calamars formen l’aristocràcia d’aquesta família.
Són bons fets de tota manera, i aptes per acompanyar qualsevol
guisat d’altre peix (sarsuela, cassoletes, etc.).
La sípia, molt gustosa, és un element excel·lent per a l’arròs a la
cassola. Es menja de moltes maneres, des d’estofada fins a feta a
la planxa amb all i julivert.
Les cananes, de gust més fort, són els parents pobres. No obstant això, farcides o simplement fregides amb all i julivert, quan no
són gaire grosses, fan un plat ben bo.
De tots aquests mol·luscs encara se’n podrien dir més coses.
La seva varietat ens permetria afegir-hi moltes consideracions que
potser excedirien el nostre propòsit.
Només una cosa ens queda que no podem passar per alt.
En netejar sípies i pops, si són de mida mitjana en amunt, salveu
les melses, que és una part de les vísceres fàcilment destriable: les
fregiu, ben fregides, aixafant-les a la paella i fent-les fortetes de sal,
i tant ho podeu menjar com a aperitiu o fer-hi un esmorzar.
En resulta una pasta negrosa, de gust molt fort, que la trobem
digna que se’n faci molt més cas del que se’n fa. Potser la fortor del
seu gust hi fa necessari un cert aprenentatge.
Un plateret de melses fregides, un tomàquet amanit, pa tou i un
porró de vi. Quin esmorzar!

Closca.
er closca entenem els crustacis decàpodes marins, que traduït al llenguatge planer vol dir gambetes, gambes, escamarlans, gadagangs, llagostins, llagostes, galeres, crancs, xinxes (o sastres), etc. Podem dividir-la en dues parts:

P

- La closca de cada dia: gambetes, galeres, crancs, xinxes...
- La closca de mudar: gambes, escamarlans, llagostes, llagostins...
La del primer grup es fa servir per fer brou; també es menja
fregida i per afegir a guisats d’altre peix; a l’arròs a la cassola,
per exemple. Les galeres permeten algunes aplicacions més
que ja són recollides en les corresponents receptes.
24
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La del segon grup es pot menjar simplement bullida o a la
planxa, és bona de tota manera i forma part de plats de gran
categoria: sarsueles, graellades de gran festa, etc.

Cargols i petxines.
ls mol·luscs són un grup molt ampli d’animals, molts són
comestibles, com els cefalòpodes, els animals de tinta dels
quals ja hem parlat o els cargols de terra, dels quals ja donarem
receptes més tard.

E

Els més coneguts, els musclos, s’anaven a agafar els caps
de setmana al Roquer per fer-ne l’aperitiu. Només oberts al vapor i acompanyats d’una vinagreta o les restes de la salsa de
xató que havia quedat. Aquests petits i molt gustosos musclos
de roca gairebé van desaparèixer amb l’arribada dels vàndals
que els recollien amb rasclets. Mentre es recollien els musclos,
s’agafaven barretets, que es menjaven crus, un veritable glop
de mar, i que a diferència d’altres llocs no els hem vist mai cuinar, com a molt s’utilitzen per donar bon gust a l’arròs.
L’autèntic festival arribava quan s’agafava una pedra ben foradada de dàtils de mar. Aquesta mena de delicat musclo que
perfora les roques i viu en el forat té un gust especial. Per poder
menjar-se’l cal trencar la roca amb un martell.
Altres no són tan difícils d’aconseguir, però cal ser pacient buscant a la sorra amb un rasclet o amb les mans. Amb una bona
estona dins l’aigua es podien trobar les xirles o les tellerines, que
amb un sofregit i la seva picadeta, farien sucar el pa al suquet.
I, per acabar el vermut, res millor que uns cargols de punxes
o uns cornets que per sort ja no tenen aquell gust de petroli abocat pels vaixells que vam haver de suportar durant un temps.
Per coure els cargols, es deixen en remull un parell d’hores
amb aigua de mar o amb aigua i sal, s’esbaldeixen bé i es posen
a bullir amb aigua freda, sal i una fulla de llorer.
Hi ha qui apaga el foc en arrencar el bull i qui els deixa bullir
molta estona. Normalment, però, es fan bullir entre 20 minuts i
mitja hora.
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Tortuga.

L

es característiques de la tortuga, des del punt de vista culinari, són tan especials que mereix un capítol a part.

La seva sopa, de fama mundial, no és plat típic de les nostres
costes i, a més, es pot trobar en força llibres de cuina internacional.
Els nostres pescadors quan en pescàven una en feien festa
i la destinaven generalment al seu ranxo. Calia saber-la netejar
molt bé. Es treia la carn de la closca i es rentava bé amb aigua.
Amb un ganivet i paciència es treia tot el greix que es podia; té un
gust molt ranci i espatllava el guisat.
La carn, a trossos, es sofregia a la cassola per acabar de dissoldre el poc greix que hi pogués quedar. Un cop sofregida es
llençava l’oli i començava el guisat.
La tortuga es fa generalment amb romesco o bé rostida amb
una picada com si fos carn de vedella. Cal recordar que la tortuga
no és un peix, sinó que és un rèptil.
Ens dol haver d’afegir que malgrat tot el que diem i més que
podríem dir de les seves excel·lències gastronòmiques, el millor
que podem fer si un dia ens arriba a les mans una tortuga viva
és avisar al CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins) o
trucar directament al 112. Les tortugues de la Mediterrània estan
en perill d’extinció i són espècies protegides que cal respectar.

Bot.
eix teleosti de la família dels mòlids. En castellà, Pez Luna.
Pot fer fins a tres metres de llargada i té el cos pla, de forma
discoïdal i color gris argentat, petites plaques a la pell, ulls menuts i cua atrofiada. Té tot el cos protegit per una pell molt dura,
gairebé còrnia.

P

Per netejar-lo, cal treure’n la “closca” i el greix. Només se
n’aprofita la musculatura lateral i el budell i normalment no es
guisen junts, ja que no necessiten el mateix temps de cocció.
Es renta amb aigua, i després es deixa 24 hores en sal. Es bull
una mica la part comestible, es treuen les “boleres” de greix i ja
es pot cuinar.
26

Peixos i bèsties de mar

El budell, un cop net i salat, es deixa unes hores en vinagre
i després s’escalda. La musculatura triga a coure’s el mateix
temps que les patates, però el budell triga encara més estona.
El budell també podem assecar-lo al sol, obtenint una mena
de bull. El bot, sec o fresc, musculatura o budell, es cou, normalment, amb romesco o bullit amb patates i allioli.

Bitxos.
ncara que no ho sembli, es tracta d’animals que viuen fixats
al fons del mar. Per la seva forma i color, recorden una xufla
de la mida d’una patata, per la qual cosa també se’ls coneix amb
el nom de xufles o patates de mar. Pels científics es tracta d’una
ascídia de l’espècie Micromesistius poutassou.

E

Són agafats per les barques d’arrossegament quan feinegen
vora terra. De forma esporàdica poden trobar-se a les peixateries, però si se’n vol menjar és convenient encarregar-ne.
Tenen un gust de marisc molt fort, excessiu per a molts, que fa
que s’hagin de tenir quatre o cinc dies a la nevera per rebaixar-ne
el gust.
Només es menja la porció interna del cos i gairebé sempre
crus, només partits per la meitat i amanits amb oli i vinagre, o
amb llimona, salsa de musclos o salsa vinagreta. Més rarament
es mengen a la brasa, amanits amb els mateixos condiments que
quan es fa cru.

Llongos.
Són animals, si fa no fa, d’un pam de llargària, d’un color entre marronós i sorrenc, amb forma de cuc aplanat i que també es
coneixen amb el nom d’espardenyot o carall d’en Jan. Es tracta
d’holotúries, animals parents de les estrelles i dels eriçons de
mar.
És impossible de trobar a les peixateries a causa de les seves especials característiques gastronòmiques. Es menja exclusivament la part interna del cos corresponent al tub digestiu, que
s’extreu a la mateixa barca, just després que s’agafi per l’arrastro, ja que d’altra manera es fa tou. Es menja fregit i acompanyat
d’una salsa.
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Xirles

Ingredients per a 4 persones
1/2 kg de xirles
1 ceba grossa
1 tomàquet
3 alls
julivert
pebre vermell
un raig de vermut
20 ametlles torrades (aprox.).

Preparació.
Posem les xirles en una olla tapada, a foc lent
i sense aigua, deixem que s’obrin al vapor i les reservem amb aigua i tot. A part, fem un sofregit amb
la ceba, el tomàquet, sal i un polset de sucre. Quan
és quasi cuit, hi tirem un all i el julivert ben petit, un
polset de pebre vermell i un raig de vermut.
A part, fem una picada amb les ametlles, 2 alls
crus i una punta de bitxo (si ens agrada que sigui
picant). La deixatem amb l’aigua colada d’obrir les
xirles i ho tirem al sofregit. Ho posem tot al foc i
quan arrenca el bull hi tirem les xirles i ho deixem
coure una mica.
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Musclos amb salsa.

Preparació.
Netejats, els posem en una olla, els tapem i els
posem a foc lent sense aigua ni res més.
Al cap de 8 o 10 minuts ja s’hauran obert i hauran deixat anar la seva aigua.
Els traiem del foc, els escorrem, separem les
dues valves i ens quedem les que tenen la carn i les
distribuïm en una plàtera. Damunt de cada musclo,
hi posem una culleradeta de salsa.
Aquestes són les quatre salses més habituals
per amanir els musclos:

1a. salsa.
La manera més comuna i més gustosa de menjar-se els musclos és amb la salsa amb la qual fem
el xató (vegeu pàg. 83), que erròniament molta gent
anomena “salsa de romesco”, però que no s’assembla gens amb el romesco. Recomanem de tastar
aquesta salsa amb cargols de mar o de terra, faves
bullides ...
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2a. salsa.
Ingredients per a 4 persones.
l cabeça d’alls.
sal.
oli.
4 o 5 tomàquets grossos i madurs.

Preparació.
Escalivem els tomàquets, els pelem, en traiem
les llavors i els triturem.
A part, fem un allioli amb els alls, la sal i l’oli, i
un cop llest hi barregem el tomàquet sense remenar-ho gaire per evitar que es negui l’allioli.
Aquesta salsa és molt forta i no cal posar-ne gaire a cada musclo.

3a. salsa.
Ingredients per a 4 persones.
4 o 5 tomàquets grossos, madurs, o 400 g
de tomàquet pelat i triturat.
4 o 5 alls.
julivert.

Preparació.
Fregim el tomàquet amb la sal convenient i una
mica de sucre. Quan és cuit, hi tirem l’all i el julivert,
tallats ben petits. Ho remenem i ho traiem del foc.

4a salsa
Ingredients per a 4 persones
2 cullerades de vinagre.
2 cullerades d’oli.
sal.
pebre negre.

Preparació.
Ho barregem tot bé i hi amanim els musclos.
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Sopa de peix.

Ingredients per a 4 persones
l ceba grossa.
2 alls.
1/4 de kg de crancs o xinxes.
1/2 kg de peix de fer sopa (palaies, lligacames, escórpores, cap de rap, congre... ).
un raig de vi blanc.
julivert.
2,5 o 3 l d’aigua.
sal.

Preparació.
Posem oli a l’olla i quan és calent hi tirem la
ceba tallada a trossets. Quan la ceba és a mig coure, abans no sigui rossa, hi tirem els crancs oberts.
(quan s’han begut tot el suc que han fet, hi tirem
l’all i el julivert tallat ben petit i ho remenem fins que
quasi s’aferra. Llavors hi tirem un raig de vi blanc,
el peix net, aigua i sal; ho tapem i deixem que bulli
tot junt almenys una hora des que comença a bullir.
Quan ja és cuit, ho triturem i ho colem. És important
passar-ho per un colador fi, ja que hem d’aconseguir que no quedin espines al brou.
Amb un 1,5 o 2l. de brou (al gust de cadascú),
farem la sopa, que tant es pot fer amb arròs com
amb fideus, amb pasta de sopa petita o amb pa sec.
Si fem la sopa amb pa, quan ja sigui cuita la podem
passar per la batedora, i així obtenir un brou espès
molt bo.
També podem donar-hi un gust especial desfent
una cullerada d’allioli a l’olla on hi ha la sopa, en
servir-la a taula.
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Fideus amb seitons.

Ingredients per a 4 persones.
1/2 kg de seitons.
1 ceba grossa.
1 all.
350 g de fideus mitjans.
1 tomàquet.
julivert.

Preparació.
Reservem mitja dotzena de seitons crus i la resta
els bullim en 1l. d’aigua i sal durant mitja hora. Els
aixafem i colem el brou amb un coÍador fi perquè no
quedin espines.
En una cassola, hi fem un sofregit amb la ceba,
el tomàquet, l’all i el julivert. Quan ja és cuit, hi ajuntem el brou i, quan arrenca el bull, hi tirem els fideus.
Deu minuts abans de treure’ls del foc, hi afegim pel
damunt, ben repartits, els seitons crus.
Aquest plat es fa amb seitons més que amb sardines, perquè són massa greixoses.
També és molt corrent de fer-lo amb galeres.
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Rossejat.
Arròs rossejat i Fideus rossejats. També

dits arrossejat i fideuejat, respectivament.

Entenem que cal anomenar-los tal com indiquem
en primer lloc, ja que el seu nom ve del fet que tant a
l’arròs com als fideus se’ls fa agafar color ros (se’ls
rosseja) en una operació prèvia a la cocció.

Ingredients per a 4 persones.
1 ceba grosseta.
1 tomàquet.
2 grans d’all.
1 pebrot de romesco.
4 tassetes d’arròs o 350 g de fideus mitjans.
1 l. de brou de peix.

Preparació.
En una cassola de cul fondo, hi posem oli i hi fem
un sofregit amb la ceba, el tomàquet, els alls i el pebrot. Hi ha qui prescindeix del tomàquet i/ o la ceba.
Quan és cuit, ho traiem de la cassola, procurem deixar-hi tot l’oli i en fem una picada que deixatem amb
una mica de brou.
Posant de nou la cassola al foc amb l’oli del sofregit, hi tirem l’arròs o els fideus, segons el que hàgim decidit, i remenant-ho sovint deixem que agafi
color ros com si es comencés a torrar. És important
que es rossegi tot igual. En cas de posar-hi fideus,
cal anar amb compte de no passar-se en aquesta
operació, ja que, si queden massa torrats, després
no es couen bé.
Quan l’arròs o els fideus ja són rossos, hi tirem
la picada deixatada i hi anem afegint brou mentre
faci xuf. Quan acabi de bufar, vol dir que ja té prou
líquid.
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La quantitat de brou que s’hi posa d’aquesta manera és la mesura exacta a fi que el guisat quedi
ben sec al final de la cocció. No obstant això, si el
truc del xuf no queda prou entenedor, podem iniciar
la cocció amb una quantitat prudencial de brou i l’hi
anirem afegint de mica en mica calent, fins veure
que l’arròs o els fideus són cuits i queden secs.
Si no tenim brou de peix i l’hem de fer expressament, podem procedir de la manera següent:
En una olla hi fem el sofregit amb la ceba, el tomàquet, el pebrot de romesco i un brotet de julivert.
Quan és cuit, hi tirem 1/2 kg o 3/4 de kg de peix
de sopa (palaies, lligacames, rates, escórpores...),
closca (galeres, crancs, xinxes... ) i una fulla de llorer. Al cap d’una estoneta, hi afegim 3 l. d’aigua amb
la sal corresponent. Ho deixem bullir ben bé una
hora fins que es desfaci i ho colem.
Posem una cassola al foc amb l’oli i els dos grans
d’all pelats. Quan els alls són rossos, hi tirem l’arròs
o els fideus i els rossegem. Procedirem a afegir-hi
el brou tal com s’explica abans. En aquest cas, no
hi fem la picada perquè ja és incorporada al brou.

37

La cuina de Torredembarra

Arròs amb bacallà.

Ingredients per a 4 persones.
1 ceba grossa
2 o 3 alls
2 o 3 carxofes
1/2 bròquil
1/2 pebrot petit
1 tomàquet
200 g. de bacallà de la part de la pell, dessalat.
50 g. de panses.
4 tassetes d’arròs.
50 g. de pèsols esgrunats
julivert.
un polset de pebre vermell.
sal.
aigua.

Preparació.
En una cassola ampla, hi sofregim la ceba, les
carxofes, el bròquil i el pebrot tallat a trossets. Quan
són a mig coure, hi tirem el tomàquet, els alls i el
julivert tallat ben petit. Quan és quasi cuit, hi posem
les panses, sense cua, el bacallà dessalat i esqueixat, l’arròs i els pèsols. Al cap d’uns moments, l’aigua calenta que calgui, el pebre vermell i la sal. Ho
barregem bé i ho deixem coure de 16 a 20 minuts,
al gust.
El bacallà el posem de la part de la pell perquè
és la més gustosa, però cal anar amb compte amb
la sal si el bacallà no és prou dessalat.
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Popets fregits.

Ingredients per a 4 persones.
3/4 de kg de popets.
1 cabeça d’alls.
oli.
vi blanc.

Preparació.
Netegem els popets, els salem i els posem en
una paella amb un raig d’oli i una cabeça d’alls sencera (sense pelar) . Els posem al foc i els tapem.
Quan s’han begut l’aigua que han fet, hi tirem un
bon raig de vi blanc i els tornem a tapar. Quan s’han
begut el vi, ja són tous i ens els podem menjar.
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Pops amb ceba.

Ingredients per a 4 persones.
1 kg de pops.
1/2 kg de cebes.
1 fulla de llorer.
sal.
un got de vi blanc.

Preparació.

Netegem els pops i els tallem a trossos. Els fem
bullir sense sal ben bé mitja hora amb una mica
d’aigua i la fulla de llorer. A part, tallem la ceba a
tires fines. Amb oli a la cassola, la sofregim. Quan
és cuita, hi tirem els pops escorreguts, ho remenem
i ho deixem uns minuts vigilant que no es cremin.
Hi tirem el gotet de vi i, si volem, podem afegir-hi
una mica d’aigua. Ho tapem i ho deixem coure fins
que gairebé s’hagi begut el suc.
Aquest plat el podem fer amb pops grossos o
petits. Els pops grossos cal coure’ls sense sal per
evitar que s’endureixin. La sal la podem posar al
darrer moment.
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Sípia ofegada.

Ingredients per a 4 persones.
1 ceba.
1 tomàquet.
4 o 5 alls.
1 fulla de llorer.
1 sípia (aproximadament 1/2 kg).
1 presa de xocolata.
1 kg de patates.
julivert.
oli.
aigua.

Preparació.
Netegem la sípia i la tallem a trossos mitjans. La
ceba i el tomàquet els pelem, els tallem a trossets
petits i els posem a la cassola amb la sípia, una
mica d’oli, els alls sencers sense pelar, el julivert,
la fulla de llorer, la xocolata (si volem, podem suprimir-la) i una mica d’aigua. Perquè no s’assequi,
posem la tapa de cap per avall plena d’aigua; així,
si s’evapora, es torna a omplir.
Quan la sípia és quasi cuita, hi tirem les patates
(pelades i tallades a trossos) i aigua que ho cobreixi
tot, i deixem que s’acabi de coure.
Quan tallem les patates per fer un guisat, com
és aquest cas, un cop hem començat a fer el tall
amb el ganivet, esqueixarem la patata de manera
que quedi mig tallada mig trencada. Així, el midó es
desprèn de la patata i el suc queda més espès.
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Peix al forn.

Ingredients per a 4 persones.
1 o 2 peixos d’escata grossets (de 1/2 kg
a 1kg): sards, mabres, llobarros, besucs, llisses...
2 patates mitjanes.
2 cebes.
2 tomàquets.
1 llimona petita.
1/2 gotet de vi o de conyac.
oli.
sal.
pebre negre mòlt.

Preparació.
Pelem les patates i les cebes i les tallem a llesques. Untem amb oli una llauna del forn i hi estenem les patates i la ceba fent-hi un matalàs. Al damunt, hi posem els peixos nets, escatats i salats.
Cal fer-los alguns talls fins a l’espina per ajudar que
es coguin bé de dins. Tallem la llimona a rodanxes
i la posem dins els talls que hem fet als peixos. Al
costat, hi posem els tomàquets partits pel mig amb
la part oberta de cara amunt. Ho amanim tot amb
oli, pebre i vi(o conyac). També hem de posar sal a
les patates, a les cebes i als tomàquets.
Ho enfornem fins que les patates siguin cuites.
Si volem, podem posar-hi all i julivert per sobre i
farina de galeta. Quan és cuit, ho podem gratinar.
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Peix amb suc.

Ingredients per a 4 persones.
3/4 de kg de peix d’escata o peix d’arrossegament.
1 molla de pa xopa de vi.
1 tomàquet gros.
4 o 5 alls.
julivert.
un polset de pebre vermell.

Preparació.
Netegem el peix, el tallem a trossos, el salem i
el reservem. A part, escalivem el tomàquet i els alls.
Quan estan llestos, els pelem i els piquem amb la
molla de pa xopa de vi, el julivert i el pebre vermell.
Si ens n’agrada el gust, hi podem posar un gra d’all
cru.
Posem la cassola al foc amb un cul d’oli. Quan
sigui ben calent, hi tirem la picada deixatada amb
aigua, amb molta cura de no esquitxar-se. Hi posem
una mica més d’aigua i, quan arrenca el bull, hi posem el peix en cru.
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Moixina amb suc.

Ingredients per a 4 persones.
1 cabeça d’alls.
1 llesca de pa.
julivert.
1 tomàquet.
1/4 de l. de brou de peix.
pebre vermell.
3/4 de kg de moixina neta i pelada.

Preparació.
Amb un cul d’oli a la cassola, fregim 6 o 7 alls i
una llesca de pa. Un cop cuit, en fem una picada
juntament amb dos alls crus i, si volem, tres o quatre ametlles torrades.
Amb el mateix oli, fregim el tomàquet pelat i trinxat i el julivert. Quan el sofregit està llest, hi tirem la
picada deixatada amb una mica de brou i ho tapem
durant un minut amb el foc fort. Hi posem el peix
amb sal i pebre. Hi afegim el brou i, quan arrenca el
bull, ho deixem coure lentament uns 25 minuts.
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Espineta.

En els barrils de tonyina salada, hi ha trossos
en els quals la major part és os i que es venen a un
preu molt més baix que la resta. Així és l’espineta.
Ara mostrem dues maneres de cuinar-la.

Ingredients per a 4 persones.
600 g. d’espineta dessalada i feta a trossos.
2 o 3 cebes grosses.
2 pebrots de romesco.
3 o 4 alls.
1/2 kg de patates.
pebre vermell.

Preparació.
Tallem la ceba allargada i la sofregim. Quan és a
mig coure, hi tirem l’espineta. A part, fem una picada
amb els pebrots de romesco fregits i els alls també fregits. Si volem, podem posar-hi unes quantes
ametlles torrades.
Posem la picada al sofregit amb una culleradeta
de pebre vermell i, quan arrenca el bull, hi posem
les patates tallades primes, com si fossin per fer
truita, i aigua per cobrir-ho. Cal que les patates no
quedin massa cuites.
Si hi volem posar cargols de terra, cal que els
tinguem bullits i els afegim a la cassola quan faltin
uns deu minuts per treure-la del foc.
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Una altra espineta.

Ingredients per a 4 persones.
600 g. d’espineta dessalada i feta a trossos.
2 o 3 cebes grosses.
1/2 kg de patates.
pebre vermell.

Preparació.
Tallem la ceba llarga i la posem a la cassola amb
oli abundant. Hi tirem una cullerada sopera de pebre vermell, a sobre hi estenem els trossos d’espineta i al damunt de tot les patates tallades planes,
com si fossin per fer truita.
Ho tapem i ho deixem que cogui a foc lent, sense
aigua i sense remenar.
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Sarsuela.

Ingredients per a 6 persones.
2 cebes.
6 talls de rap.
1 tomàquet grosset.
6 talls de lluç.
3 o 4 alls.
6 talls de peix .
60 g d’ametlles torrades.
d’escata.
1/2 l. de brou de peix.
6 gambes.
julivert.
6 escamarlans.
1 polset de pebre vermell.
1 calamar gros.
un raig de vermut o vi
1 sípia mitjana.
1/2 kg de musclos. blanc.

Preparació
Obrim els musclos al vapor, traiem la meitat de
les closques i els posem al fons d’una cassola ampla de manera que el cobreixin tot. Enfarinem el
peix net i salat, el fregim i el posem a la cassola,
sobre els musclos. Amb oli d’oliva net, fregim el marisc, el calamar tallat a rodanxes i la sípia tallada a
trossos i ho posem a la cassola on hi ha el peix de
manera que quedi bonic. Quan està tot ben posat,
ho reguem amb un bon raig de vermut o vi blanc.
Amb l’oli de fregir el marisc, fem un sofregit amb la
ceba, el tomàquet i el pebre vermell.
A part, fem una picada amb les ametlles, els alls
i el julivert; ho deixatem amb l’aigua d’obrir els musclos colada i ho tirem al sofregit, hi afegim aigua
o brou de peix i ho deixem coure una estona. Ho
colem i ho tirem a la cassola on hi ha el peix. Ho
deixem coure una mica i ja està llest.
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Sarsuela barata.

Ingredients per a 6 persones.
6 talls de lluç.
6 talls de rap.
6 talls de peix d’escata.
2 fulles de llorer.
2 llesques de pa.
2 cebes grosses.
un raig de conyac.

Preparació.
Netegem el peix, l’enfarinem i el fregim . L’oli de
fregir el peix quedarà brut de farina i ja no servirà.
En oli d’oliva net, fregim dues fulles de llorer i dues
llesques de pa. Quan són cuites, les posem al morter i hi tirem un raig de conyac mentre encara són
calentes. Ho piquem i ho deixem a part. En el mateix oli de fregir el llorer, hi sofregim ceba abundant,
tallada petita. Quan comença a ser rossa, hi tirem el
peix i a sobre hi posem la picada. Ho deixem coure
uns minuts i ja està llesta.
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All cremat.

Aquest és un plat molt ràpid i senzill de fer,
com per improvisar un esmorzar, però molt
gustós. Generalment es fa amb sardines, però
es pot fer amb qualsevol peix. La recepta més
senzilla és:
Ingredients per a 4 persones.
4 grans d’all.
1 molla de pa.
1/2 kg de sardines.
oli.
sal.

Preparació.
Posem oli a la cassola i fregim els alls fins que
arriben a ser negres. Ho retirem del foc i posem els
alls al morter amb la molla de pa sucada amb vi.
Ho piquem i ho deixatem amb aigua.
Posem de nou la cassola amb l’oli al foc i, quan
és ben calent, hi tirem la picada. Ho fem bullir uns
instants i hi afegim el peix net amb una mica més
d’aigua i la sal. Ho fem coure de 10 a 15 minuts.
Una variant d’aquest plat són els asmarris.
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Asmarris.

És la mateixa recepta que l’all cremat, però
enriquida amb un tomàquet fregit que afegim a
la picada i, en lloc de la molla de pa, hi posem
una llesqueta de pa fregit. La picada la podem
deixatar amb vi en lloc d’aigua. També a la picada podem afegir-hi julivert, una mica de safrà i
hi ha qui hi posa una punteta de canyella.
Com en molts dels plats de la cuina tradicional, podem trobar diferents variants de l’all cremat i dels asmarris, de manera que ens resulta
una mica complicat establir la frontera entre els
dos. Proposem aquestes receptes, però trobaríem algun cuiner o cuinera, o algun restaurant,
que ens faria un all cremat que s’assembla més
al que hem anomenat asmarris, o a l’inrevés.
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Allipebre.

Ingredients per a 4 persones.
2 pebrots de romesco (o 4 nyores).
2 cabeces d’alls.
1 molla de pa xopa de vi.
1/2 kg de patates.
1/2 kg de pops o de peix.

Preparació.
Bullim els pops sense sal i els deixem a part.
Escaldem els pebrots i en fem una picada ben fina
amb els alls crus i pelats i la molla de pa xopa de vi.
En una cassola de cul fondo o en una olla, hi posem oli que cobreixi tot el cul. Quan és ben calent,
hi tirem la picada deixatada amb una mica d’aigua.
Hem d’anar amb molta cura de no esquitxar-nos i
per això ho tapem ràpidament. Quan arrenca el bull,
hi tirem les patates tallades a trossos i el pop bullit
o el peix net i salat. Ho deixem bullir tot junt fins que
sigui cuit.
Recordeu que en tots els plats on hi hagi pop la
sal s’ha de posar quan falten uns cinc minuts per
acabar la cocció; si no, s’endureix.
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Coca de mollicada.

Una de les receptes més conegudes de la cuina
tradicional són les coques de recapte. El seu nom
es deu al fet que se solien fer amb qualsevol mena
d’ingredients que es recaptaven per les cases en el
curs d’algunes festes populars.
Aquestes coques se solen fer, principalment, de
ceba o d’espinacs, però són menys conegudes les
coques de mollicada.
La mollicada són uns molls (dits també rogers)
molt petits, a penes dos o tres centímetres de llargada, que se solen menjar fregits sencers, amb cap
i tot. Aquesta recepta és per a dues coques de la
mida d’un forn de cuina normal.

Ingredients (2 coques de mida normal).
1/2 kg de farina.
40 g de llevat.
1 cullerada sopera de sal.
1 cullerada sopera d’oli.
1/2 kg de mollicada.
una mica d’aigua tèbia.

Preparació.
Al taulell net i sec, hi posem la farina en forma
de volcà. A dins hi posem el llevat, la sal, l’oli i l’aigua. Ho treballem tot molt bé fins que n’obtenim una
massa homogènia i dura. La tallem pel mig i n’emboliquem cada tros amb un drap perquè pugi.
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A part, fregim la mollicada fins que estigui una
mica torrada (com que després ha d’anar al forn, ja
s’acaba de torrar).
Al cap d’una mitja hora, la pasta ja ha pujat i ja
és tova. Amb un corró, estirem la pasta i la posem
sobre una llauna per anar al forn untada d’oli prèviament; a sobre, hi posem la mollicada fregida i
ho enfornem, amb el forn calent, fins que la massa
s’enrosseixi.
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El romesco

onfessem que a l’hora d’escriure sobre el romesco, ens proposem fer-ho amb peus de
plom.

C

Entre tots n’hem fet un plat mític, i s’ho mereix, però les opinions són tan variades, només
cenyint-nos als ranxers i cuiners de vora mar de
la Torre, que realment es fa difícil començar.
Ens atrevim a mostrar d’entrada una composició que podríem dir-ne de pauta. És a dir, mínima varietat d’ingredients sobre els quals tothom
hi està d’acord. Qualifiquem d’indispensables:
oli d’oliva
pebrots
alls
ametlles torrades
peix o bèstia de mar
aigua
sal
Les proporcions d’aquests ingredients, també
d’acord amb tothom, cal que variïn segons les
característiques del peix que hem de cuinar.
Si són peixos de gust fort, cal reforçar la picada de pebrot i all.
Si són peixos fins de gust, els hem de respectar i anar amb compte de no excedir-nos amb la
picada.

Característiques i tractament:
Oli d’oliva. De poca acidesa.
Pebrots. El pebrot de romesco és un pebrot
petit, sec, una mica allargat, que fa una mica
de banya. En alguns llocs amb poca tradició romescaire, pot ser difícil de trobar i al seu lloc es
fa servir la nyora, que trobem a la botiga sense
dificultat i que el substitueix molt bé. No cal filar
tan prim, però ho consignem a fi que quedi ben
entès.
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El pebrot hi ha qui el fregeix i també qui el posa cru. També
n’hi ha que ho fan mig de cada manera. Si es posa cru, cal
tenir-lo una estona en remull o bé escaldar-lo. Per picar-lo més
fàcilment, en cas de posar-lo cru, podem rascar la molla amb
un ganivet i excloure’n la pell, molt dura de picar i que al nostre
entendre no aporta cap gust, i no solament això, sinó que és
totalment indigerible.
Podem trobar als comerços la polpa del pebrot ja escaldat i
pelat en conserva. Facilita molt la feina i el gust és prou bo.
Alls. Algú ens diu que cal posar-los crus. Això no obstant, l’opinió més generalitzada és que n’hi hagi d’escalivats i de crus.
També ens diu un altre que en lloc d’escalivar-los els fregeix.
Sense voler-hi dir la darrera paraula, ens inclinem a considerar
que renunciar al gust suau que dóna l’all escalivat és una llàstima. Pel que fa a l’all fregit, ens ho mirem amb recel. El gust que
adquireix tractant-lo d’aquesta manera, molt característic, considerem que ens aproparia massa a l’all cremat i als asmarris.
Ametlles. Millor torrades. Diem això perquè suposem que si
algunes vegades s’han usat ametlles crues, fregint-les, ha estat més per necessitat d’improvisació que no pas per gust. Amb
les ametlles se’n fa de més i de menys.
Fins i tot algú ens diu que a vegades n’ha prescindit, i ha posat
al seu lloc més quantitat d’all escalivat. És llàstima renunciar-hi, no cal dir-ho. A més del gust, ajuden a fer el suc més
espès. Això vol dir que qui n’hi posa poca quantitat usa alguna
altra cosa per espessir, com pot ser pa fregit, molla de pa sucada amb vi, cullerada de farina, etc.
Hi ha qui creu que les ametlles no han de ser gaire picades,
que cal que es noti a la dent el granet que fan; d’altres ens diuen que com més picades, millor.
Peix. Creiem que el romesco ha estat més utilitzat, i continua
sent-ho en l’aplicació popular, com un guisat per fer mengívoles i agradables unes classes de peix que pel seu gust fort no
serien gaire atractives cuinades d’una altra manera.
Per tant, així com podem dir que amb romesco es pot menjar
qualsevol classe de peix, també trobem que és una llàstima
guisar-hi peix massa fi de gust si no es mesura amb compte la
suavitat de la picada.
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Aigua. En comptes d’aigua, també s’hi pot afegir brou de peix.
Sal. A gust del cuiner.
El pop cal que estigui prèviament bullit fins a tenir-lo ben tou.
Per evitar que s’endureixi en guisar-lo amb el romesco, cal tenir
la precaució de no posar-hi la sal fins que faltin cinc minuts per
treure’l del foc.
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Romesco.

Ingredients per a 4 persones.
1 pebrot de romesco.
1cabeça d’alls escalivats.
4 alls crus.
50 g d’ametlles torrades.
1/2 kg de peix de bastina o bot.
112 kg de patates.
un grapadet de fesols bullits.

Preparació.
Escaldem els pebrots de fer romesco, en fem
una picada amb els alls crus, els alls escalivats i les
ametlles torrades i ho deixatem amb una mica d’aigua. Posem un dit d’oli en una cassola de cul fondo i
la posem al foc. Quan és ben calent, hi tirem la picada deixatada (amb molta cura de no esquitxar-se),
una mica més d’aigua, sal i deixem que arrenqui el
bull. Llavors hi posem les patates tallades a trossos,
el peix net i salat (recordeu que primer cal escaldar-lo: vegeu pàg. 14 i 18) i els fesols . Ho deixem
coure tot junt fins que les patates siguin cuites.
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Un altre romesco.

Ingredients per a 4 persones.
1 cabeça d’alls crus.
1 pebrot de romesco, escaldat.
1 molla de pa xopa d’aigua i ben escorreguda.
1 tasseta de cafè plena de conyac.
un grapat d’ametlles torrades.

Preparació.
Amb tots els ingredients, llevat del conyac, en
fem una picada ben fina i la deixatem amb aigua.
Posem la cassola al foc amb un cul d’oli i, quan
és ben calent, a punt de bullir, hi tirem el conyac.
Cal anar amb compte de no esquitxar-nos la mà i
cal que tinguem la tapadora llesta per tapar, perquè
és molt probable que se’ns encengui.
Al cap d’un moment, hi tirem la picada, després
més aigua calenta, les patates a trossos i, finalment,
el peix. No oblidem de posar-hi la sal convenient.
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Encara un altre romesco.

Ingredients per a 4 persones.
1 pebrot de romesco fregit.
1 llesqueta de pa fregida.
4 grans d’all crus.
1 dotzena d’ametlles torrades.
1 cullerada de farina.

Preparació.
Amb aquests ingredients, llevat de la farina, fem
la picada i la deixatem amb aigua.
Posem la cassola al foc amb un cul d’oli. Quan
és ben calent, hi tirem la farina i vigilem que agafi color daurat tenint la picada a punt per tirar-la-hi
abans que la farina es cremi.
Una vegada la picada ha bullit un minut, hi afegim el peix.
Aquesta recepta és a propòsit per a peix fi de
gust i per guisar-lo sense patates.
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El bull

i haguéssim de triar un plat que fos representatiu de la cuina torrenca, segurament
ens decantaríem pel bull. No perquè sigui un
menjar que es pugui considerar propi solament
de Torredembarra, sinó perquè probablement, i
encara no n’estem segurs, a la Torre és on s’ha
divulgat i popularitzat més.

S

El bull és la tripa, l’estómac, de la tonyina,
salada i seca.
Les grans pescades de tonyina a les almadraves del sud de la Península en una època
que el peix fresc podia viatjar molt poc feien que
el seu preu fos molt baix. Es conservava posant-la amb salmorra en bótes. Aquesta tonyina
salada era menjar molt popular i econòmic.
La tripa, per no llençar-la, també la posaven
amb salmorra i l’assecaven. El seu preu era irrisori. Tot això ha canviat i ha anat d’un extrem
a l’altre.
El peix fresc pot viatjar molt més i, a més, es
pot congelar. També han baixat molt les captures de les almadraves.
Conservar tonyina que es compra cara ha
fet pujar a preus astronòmics la tonyina de barril i la tripa que fresca o congelada es ven a
bon preu, si se sala per conservar-la s’encareix
enormement.
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D’aquí ve que el bull, abans menjar de misèria, és ara tan car o més que el més delicat filet
de vedella.
Però els torrencs, tossuts, mengem bull unes
quantes vegades l’any. Fins i tot un cop cada hivern se celebra la Diada del Bull, en què s’apleguen uns quants centenars de persones només
per menjar aquest requisit. Cal dir res més per
demostrar que és un plat apreciat?.
El seu aspecte, en cru, és ben poc engrescador. És com una enorme sola d’espardenya
vella. La seva olor, com una concentració de les
essències de tota la pesca salada en barreja.
La seva consistència, de sola de sabata endurida i repicada.
Hem de posar-lo en remull uns quants dies
o bé fer-lo bullir fins que quedi prou tou per ser
menjat.
Un cop estovat, el rasquem amb un ganivet
per treure’n un brut com de fang que s’allotja
als seus replecs, el tallem a bocins i ja és a punt
per ser guisat amb romesco juntament amb patates.
Encara, al moment de ser servit, hi ha qui al
plat hi afegeix una cullerada d’allioli, cosa que
trobem ben encertada.
No se sorprendrà ningú si afegim que és un
plat fort de gust, al qual convé estar iniciat. No
obstant això, hem vist molts forasters que s’hi
han engrescat el primer dia de tastar-ne. Cal dir,
també, que d’altres s’han negat rotundament a
menjar-ne mai més. No us pica la curiositat?
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Bull.

Ingredients per a 4 persones.
2 kg de patates.
1 tomàquet.
1/4 de kg de bull.
1 llesca de pa.
1/4 de kg de fesols.
1/4 de l d’oli.
4 o 5 alls.
1 pebrot de romesco.
1 dotzena d’ametlles torrades.
aigua.
sal.

Preparació.
Deixem el bull en remull durant 24 hores. Quan
està ben remullat, el rasquem amb un ganivet. El
posem a bullir durant una hora, sense tallar-lo, només amb aigua, i sense sal.
El suc que deixa en bullir-lo el llancem, encara
que hi ha qui prefereix guardar-ne una mica i afegir-lo més tard a la cocció per augmentar el gust del
plat. El bull el tallem petit i el reservem.
A part, fregim un tomàquet, una llesca de pa i 4 o
5 alls. Fem una picada a la qual afegim una dotzena
d’ametlles torrades, una tasseta d’aigua i un pebrot
de romesco que prèviament hem fregit durant uns
segons, tot vigilant que no es cremi.
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En una olla (hi ha qui fa servir cassola), hi posem
1/4 de l. d’oli, i, quan és molt calent i comença a
fumejar, hi tirem la picada i ho tapem.
A continuació, i sense afegir-hi més aigua, hi tirem el bull i, seguidament, les patates esqueixades,
mig tallades mig trencades per fer el suc més espès,
tot deixant que se sofregeixin una mica. Hi posarem
aigua fins a cobrir-ho tot i la sal corresponent.
Quan les patates són gairebé cuites, hi tirem els
fesols bullits prèviament, que donen espessor al
brou.
Cal servir-ho calent i amb suc abundant.
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La cuina de casa de pagès

a cuina de casa de pagès, a diferència de la cuina de mar,
presenta la seguretat de conèixer amb certesa les dates en
què es podrà menjar cada fruit de la terra. Els peixos ens sorprenen sovint en caure a la xarxa o al palangre i ens permeten
fruir d’un plat diferent de l’habitual.

L

Amb la cuina d‘hort, quan s’escau la temporada, la verdura
corresponent es repeteix contínuament: si és època de faves,
cal cuinar-les de manera diferent per evitar la monotonia, i el
mateix passa amb les carxofes, el bròquil, els espinacs o les
albergínies.
La verdura bullida és el plat fonamental de la dieta, que es
complementa amb truites, estofats, picades i salses, però els
ingredients del bullit són variats i molts cops desconeguts pels
compradors del mercat, ja que no hi arriben algunes verdures .
L’exemple més clar el trobem en el gran grup de varietats de
la col. A més de la col de Brussel·les i la coliflor, poca cosa més
es coneix habitualment.
La que tots considerem com a col “normal”, apinyada i amb
fulles grans i sense retallar, és la col gravada o col de set setmanes, temps que triga a créixer. Però n’hi ha moltes més:

L’enorme col de gegant, que a Altafulla l’anomenen bullanga, té
entre un i dos metres, i s’utilitza únicament per al bestiar.
La col francesa és més apinyada que la gravada i sol menjar-se
bullida.
La col de pota de bou, amb les fulles lleugerament retallades, es
diferencia perquè té molts nervis i molt gruixuts, i és la col que es
fa servir per menjar amb romesco.
La col de Pasqua, com diu el seu nom, es cull per Pasqua. A diferència de totes les altres, que són hivernals, és més tendra i es pot
menjar tant bullida com acompanyant el brou. També s’anomena
col de Santa Llúcia, època en la qual cal plantar-la.
La col de fadrí presenta diverses diferències segons l’època de
creixement en què es cull. Les seves fulles són allargades i molt
retallades. Els brots tendres s’anomenen espigalls i és un plat que
únicament es menja, segons ens diuen, de Sitges a Altafulla, i només a la costa: per la gent de la Riera de Gaià o de la Pobla de
Montornès, es tracta d’”herba”, és a dir, no menjable. Quan la planta ja està més crescuda, i abans que faci flor, es cullen els brotons,
que, com els espigalls, també es mengen bullits.
75

La cuina de Torredembarra

Ranxets

La col de Santa Teresa, època en què es planta, anomenada també de paperina, o de lluna a Tarragona, té una forma molt punxeguda.
La col de Capdella o col de Quintà, és o era coneguda pels forasters com a col de la Torre. És més apinyada que la francesa, però
molt més tendra i fina i permet menjar-la en amanida. Es recomana
menjar-la crua amb salsa de xató.

De bròquils també n’hi ha de moltes menes, encara que molts
els anomenin coliflor, fet erroni, ja que tenen moltes diferències,
entre les quals el gust.

El bròquil blanc, el que més es confon, resulta ser el més insípid.
El bròquil verd, segons les dates de l’hivern, tindrem les varietats
de Sant Antoni i de Nadal.
El bròquil negre serveix, a més de menjar-lo bullit, per fer unes
sopes escaldades que s’anomenen sopes de vi.
El bròquil de Santa Teresa i el bròquil romà, d’un color verdós-negrós, són parents del darrer broquil negre.

Avui en dia la majoria d’aquestes cols han desaparegut o
han quedat arraconades, i han deixat pas a les noves formes
d’híbrids, de noms no tan suggerents, però que permeten més
rendiment econòmic, amb varietats de creixement més ràpid,
més resistents a plagues i condicions ambientals adverses, etc.
Però això ha fet que hagi desaparegut una varietat com era
el rebordonit, molt buscat i gustós, que era un híbrid de coliflor i
bròquil, que es feia de forma natural i esporàdicament quan les
abelles o altres insectes intercanviaven el pol·len entre les dues
formes anteriors. L’any següent en una parada on s’havia plantat bròquil, per exemple, hi sortia una forma d’un color verdós
vermellós, menys compacta que la coliflor, que era el rebordonit.
L’altre gran grup de vegetals integrants de la dieta del camp
són els llegums. A la primavera, les faves es poden cuinar de
moltes maneres i, més tard, quan ja són dures, es continuen
menjat en forma de faves repelades. Les faves serveixen fins i
tot per fer l’aperitiu: si bullim un grapat de faves i les acompanyem de salsa de musclos o de xató tindrem un bon entrant o
un primer plat. Hi ha qui hi posa una fulla de menta a la salsa
per condimentar.
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De pèsols n’hi ha d’esgranar, amb diverses varietats, i de
sopa, anomenats xiribecs o tirabecs, que es mengen amb beina
i tot, en una comuna sopa de pa.
De mongetes (tendres) també n’hi ha de diverses maneres:
les de la perona són les més amples; també tenim les de l’abundància, les de la perfecció i les del cuc o cuquet.
Quan les mongetes són madures i seques, tenim els fesols.
Quan estan a mig camí d’assecar-se, es desgranen i és el millor
moment per fer el claret. De fesols n’hi ha de blancs, grocs, morats i amb taques, grossos i petits, i amb moltes formes, però a
l’hora de comprar-ne us recomanem els del ganxet, sense cap
dubte, el rei dels fesols.
A Torredembarra també es cultiva una varietat d’escarola
amb la finalitat de formar part d’un plat molt tradicional, el xató;
són les escaroles colgades. Tant les escaroles com els enciams,
a l’hort, quan són crescuts, es lliguen a fi que les fulles centrals
es tornin més blanques en no ser tocades pel sol. Per al xató es
fan servir les anomenades escaroles de la perruqueta, que són
molt estarrufades i de fulla curta, molt difícils de lligar, i en comptes de fer-ho se les colga amb la mateixa terra del seu voltant.
També eren molt apreciats els moniatos de Torredembarra
que, a diferència dels habituals que es troben a les botigues, no
són grocs, sinó que tenen la carn blanca, i que es poden menjar
bullits, al caliu o fregits.
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Sopa de faves repelades.

Quan ha passat el temps de menjar faves
ofegades perquè ja són massa fetes i s’ha endurit la pell i la polpa s’ha tornat massa farinosa, és l’ocasió de repelar-les, és a dir, treure’n
la pell, que es fa amb molta facilitat.
Si es vol fer en una altra època de l’any, cal
emprar faves seques. En aquest cas, per poder-les pelar cal posar-les el dia abans en remull, altrament la pell és massa dura i no es
deixa treure si no és trencant les faves amb un
martell.
Ingredients per a 4 persones.
1 patata petita.
1 fulla de col.
1 cullerada de llard de la caldera.
sal.
un grapadet de faves per cap.

Preparació.
Ho posem tot a l’olla amb un parell de litres
d’aigua freda i ho fem bullir ben bé una hora. Hi
afegim dues tassetes d’arròs i, quan és a mig
coure, hi posem 150 g de fideus fins.
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Una altra sopa de faves
repelades.

Ingredients per a 4 persones.
1,5 l. d’aigua
1 ceba
1 tomàquet.
un grapadet de faves per cap.
pa torrat al forn (o cru).

Preparació.
Fem un sofregit de ceba i tomàquet i el deixem
a part.
En una olla, posem l’aigua al foc. Quan bull, hi
tirem el sofregit, les faves repelades i el pa torrat.
Ho deixem bullir fins que es desfaci.
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Escudella de les onze.

És una escudella barrejada. Se li dóna aquest
nom per diferenciar-la de l’escudella i carn d’olla, i
potser d’altres escudelles barrejades que exigeixen
llarga cocció. Dir-ne de les onze vol significar que
començant-la a aquesta hora podia estar llesta a les
dotze, que era abans l’hora habitual de dinar.
Els ingredients d’aquesta escudella no són fixos,
sinó que s’hi posa allò que bonament trobem a la
cuina o a l’hort. Per exemple:

Ingredients per a 4 persones.
1 patata grosseta.
1/2 bròquil.
1 fulla de col.
1 porro o ceba.
1 cullerada de llard de la caldera.
un grapat de faves.

Preparació.
Ho posem tot net, pelat i tallat a trossos en una
olla juntament amb 2 l. d’aigua freda i la sal corresponent. Ho posem al foc i ho deixem bullir al voltant
d’una hora. Ho passem per la batedora (si volem) i
hi posem dues tassetes d’arròs. Quan és a mig coure, hi posem 150 g de fideus i deixem que s’acabi
de coure.
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Claret.

Ingredients per a 4 persones.
1/4 de kg de fesols tendres.
1 ceba grosseta.
1/4 de kg de patates.
1 ala o una carcanada de pollastre.
1 carbassó.
1 tomàquet.
una mica de sagí.
sal.

Preparació.
La ceba, les patates, el carbassó i el tomàquet
els tallem a trossets petits i ho posem tot en una olla
amb els fesols i 2l. d’aigua freda. El sagí i l’osset
de pollastre es poden canviar per un os de pernil.
Deixem que bulli unes 2 h. fins que tot estigui cuit i
s’hagin desfet les verdures. Si ho fem amb l’olla a
pressió, cal tenir present que només necessita la
meitat de temps de cocció. Si queda clar, ho espessim amb pa.
Els fesols tendres, són els que acabats de collir com
a fesols fets, no s’han assecat del tot per no haver passat
prou temps encara. Això limita, per tant, el temps oportú
de fer aquest plat, que, per aquest motiu, és típic d’acaballes d’estiu.
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Col amb romesco.

Ingredients per a 4 persones.
1 col de pota de bou.
1/4 de kg de fesols amb el seu suc.
alls crus.
pebrots de romesco escaldats.
ametlles crues.
opcional: moniato o patates.

Preparació.
Bullim la col sense deixar que es cogui del tot i
l’escorrem. Fem la picada amb els alls, el pebrot i
les ametlles, que afegim a la col amb un bon raig
d’escorregut dels fesols i oli; ho deixem coure lentament i hi afegim els fesols.
Podem posar-hi uns talls de moniato o patates
segons el gust de cadascú.
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Farcellets de col.

Ingredients per a 4 persones.
8 o 10 fulles de col senceres.
aigua.
sal.
farina.
oli.

Preparació.
Bullim les fulles de col amb aigua i sal, procurant que no es desfacin gaire. Si les fulles
són grosses, de cada una en farem un farcellet
que ha de cabre dins la mà tancada; si no, en
necessitarem més. Els farcellets, ben escorreguts, els enfarinem i els fregim. Són un bon
acompanyament de molts plats, tant de carn
com de peix. Cal posar-los a la cassola perquè
agafin el gust del suc sense deixar el gust de
la col.
També podem utilitzar com a acompanyament cols de Brussel·les bullides i arrebossades de la mateixa manera.
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Truita amb suc.

Ingredients per a 4 persones.
4 ametlles torrades.
2 alls.
1 ceba mitjana.
1 llesca de pa.
1 tomàquet petit.
2 ous.
200 g de fesols sofregits.
1 cullerada sopera rasa de farina.

Preparació.
Amb els 200 g de fesols sofregits, els 2 ous, la
cullerada de farina i una mica de sal fem una truita
i la tallem en 4 trossos que deixem a part. Fregim
els alls, la ceba, el pa i el tomàquet. En un morter,
piquem les ametlles i el sofregit, i ho deixatem amb
aigua. Ho tirem a la cassola i quan arrenca el bull hi
posem la truita a sobre. Si volem que la truita quedi
més mengívola, en lloc de posar la farina a la truita
la podem posar al suc.
Aquest plat permet algunes variants, com ara les
dues següents.
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Bacallà amb suc i truita.

Preparem 4 talls de bacallà remullat i els fregim. A part, fem la picada, igual que abans, la
deixatem amb aigua i la tirem a la cassola amb
la cullerada de farina. Quan arrenca el bull, hi
tirem el bacallà fregit, i si ens hi agrada ho podem acompanyar amb carxofa fregida tallada
petita. Quan tot és cuit, hi posem la truita a sobre. És molt important obtenir un suc abundant.

).
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Bacallà amb suc.

Fem la picada igual que abans, la deixatem
amb aigua i la tirem a la cassola amb la farina.
Quan arrenca el bull, hi posem 4 talls de bacallà
remullat.
En aquest cas, hi posem el bacallà cru i deixem
que es cogui amb el suc, que ha de ser abundant.
Ho podem acompanyar amb carxofa fregida tallada petita o uns farcellets de col (vegeu pàg. 62).
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Cassoleta de cal Nen
de la Teresa.

Ingredients per a 4 persones.
3 o 4 alls.
2 tomàquets ratllats.
1 culleradeta de farina.
1/2 kg de carxofes.
6 ous durs.
julivert.
un pols de pebre vermell.

Preparació.
En una cassola hi fregim els alls pelats. Quan
són rossos, hi posem el tomàquet, el julivert,
el pebre vermell, la farina i una mica d’aigua
i, quan arrenca el bull, hi afegim els ous durs,
pelats, i deixem que bulli una mica tot junt. Si
hi posem els ous durs tallats pel mig, és fàcil
que se separin els rovells de les clares, per això
val més tallar-los al moment de servir el plat a
taula.
A part, netegem les carxofes, les tallem i
les fregim. Les afegim a la cassola i ho deixem
coure tot junt uns minuts.
Aquesta cassoleta també es pot fer amb bacallà o amb qualsevol tipus de peix de molla, així
com, en lloc d’acompanyar-la amb carxofes, ho
podem fer amb fesols fregits o amb albergínia
tallada prima i fregida, segons el temps.
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Cargols.

Ingredients per a 4 persones.
1 kg de cargols (de terra).
5 alls crus.
1 llesca de pa sucada amb vi
1 tomàquet fregit o cru.
1 cullerada de farina.
4 o 5 ametlles torrades.
1 fulla de llorer.
oli.
vinagre.
sal.
pebre vermell.
pebre negre.

Preparació.
En una olla hi posem aigua freda (2 o 3 l), la
fulla de llorer i els cargols. Ho posem a foc lent fins
que arrenqui el bull. Ho tapem i deixem que bulli
almenys mitja hora.
Fem una picada amb el pa xop de vi, els alls, el
tomàquet fregit, les ametlles torrades, un rajolí de
vinagre, sal i pebre. Posem la cassola al foc amb un
cul d’oli i, quan és ben calent, hi tirem la picada deixatada amb aigua i ho tapem durant uns moments.
Hi afegim els cargols escorreguts i ho deixem uns
deu minuts a foc lent.
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Més cargols.

Ingredients per a 4 persones.
1 kg de cargols.
1 fulla de llorer.
1 brotet de farigola.
1 ceba.
1 tomàquet.
150 g. de xoriço vermell picant.
1 culleradeta de farina.

Preparació.
Després de tenir els cargols uns quants dies que
purguin, els rentem amb aigua i sal, i després tres
o quatre vegades més amb aigua sola. Els posem
en una olla amb 2 o 3 l d’aigua freda, el llorer i la
farigola, i ho deixem, amb el foc al mínim, que bulli
almenys mitja hora.
Fem un sofregit amb la ceba i el tomàquet. Quan
és a mig coure, hi posem el xoriço picant tallat a
trossets. També hi podem posar pernil i llonganissa.
Quan ja tenim el sofregit llest, hi posem la culleradeta de farina, els cargols i aigua a cobrir, ho remenem perquè no quedin grumolls i ho deixem coure
tot junt uns deu minuts a foc lent.
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Coca de ceba.

Ingredients (2 coques de mida normal).
1/2 kg de farina.
40 g. de llevat de forner.
1 cullerada sopera de sal.
1 cullerada sopera d’oli.
1 kg de cebes.
una mica d’aigua tèbia.
pebre vermell.
oli.

Preparació.
Fem la pasta tal com s’explica a la recepta de la
coca de mollicada (pàg. 52). Damunt hi col·loquem
la ceba tallada a tires fines amb un bon pols de pebre vermell, sal i oli abundant.
També hi podem posar arengada (sencera o
desfilada), llonganissa, anxoves...

91

La cuina de Torredembarra

Coca d’espinacs.

Ingredients (2 coques de mida normal).
1/2 kg de farina.
40 g de llevat de forner.
1 cullerada sopera de sal.
1 cullerada sopera d’oli.
1 kg d’espinacs bullits.
50 g de pinyons.
una mica d’aigua tèbia.
un grapadet de panses sense cua.

Preparació.
Fem la pasta tal com s’explica a la recepta de la
coca de mollicada (pàg. 52). Damunt hi col·loquem
els espinacs sofregits amb les panses i els pinyons.
També hi podem posar llonganissa fregida.
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Xató.

Ingredients per a 4 persones.
4 escaroles colgades, netes i ben
escorregudes.
1 cabeça d’alls.
50 g. d’ametlles: podem posar-hi la meitat
d’ametlles crues i la meitat de torrades, o
bé la meitat d’ametlles torrades i l’altra
meitat d’avellanes torrades.
1 pebrot de fer romesco (nyora).
1 molla de pa xopa de vinagre.
1 tomàquet gros.
1/4 de l d’oli d’oliva.
200 g. de bacallà esqueixat.
unes quantes olives negres (aprox. 100 g.).

Preparació.
Posem a escalivar la meitat dels alls i el tomàquet. Mentre es couen, escaldem el pebrot de fer
romesco. Fem una picada amb els alls crus, els alls
escalivats, el tomàquet, el pebrot de fer romesco,
un pols de pebre vermell (si volem), un pols de sal i
una molla de pa xopa de vinagre, que podem canviar per una molla de pa xopa de vi amb un rajolí de
vinagre. Quan està tot picat ben fi, hi tirem l’oli de
mica en mica perquè es lligui bé.
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Perquè no es negui la salsa, cal tenir certes precaucions:
- tirar primer les coses fredes, i les calentes tirar-les al final (tomàquet i alls escalivats)
- picar-ho tot molt fi abans de tirar l’oli
- posar l’oli a raig fi perquè s’incorpori lentament a
la salsa i la lligui bé.
Si volem que la salsa sigui més picant, podem
posar-hi més alls crus, si ens en agrada el gust, o
una punta de bitxo.
A part, netegem les escaroles, les escorrem bé
i les tallem. Per fer el xató, cal que les escaroles
siguin blanques, per això es fan servir les escaroles
de la perruqueta o colgades, que són petites però
molt espesses i blanques. Quan ja les tenim ben
netes, les hem d’escórrer bé i, fins i tot, podem eixugar-les amb un drap sec, ja que si tenen aigua
aigualeixen la salsa.
En una enciamera, hi posem l’escarola, la salsa,
el bacallà dessalat i esqueixat i les olives negres, tot
ben barrejat. També hi podem posar anxoves dessalades tallades a trossets, botifarra blanca a trossets petits, o ceba tallada ben fina. Tot plegat ho remenem bé i ho deixem reposar unes quantes hores.
És costum deixar-ho reposar, tal com diem, però
hi ha qui prefereix menjar-s’ho immediatament.
D’això se’n pot fer de més i de menys. El motiu de
deixar-ho reposar és que l’escarola s’estova, es
panseix i s’aplana, i resulta un plat més espès que
s’allunya més de la semblança amb una amanida,
d’aspecte, de gust i de qualitat a la dent.
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Referent a la salsa del xató.
Aquesta salsa té moltes aplicacions. És excel·
lent per als cargols de terra i de mar, per als musclos, per als calçots, etc.
No sempre és fàcil de fer-la lligar com cal, i qui ho
intenta per primera vegada, si fracassa, pot caure
en el descoratjament. Donem una solució d’emergència, una trampa, que us ajudarà a sortir del pas:
Separeu tan bé com pugueu l’oli de la resta de la
salsa negada.
Comenceu de nou, amb la batedora, posant-hi
un ou cru, clara i rovell, i un gra d’all. Afegiu-hi la
pasta negada i bateu-la bé amb l’ou. Aneu-hi afegint
l’oli de mica en mica. Veureu que així és més fàcil
de lligar.
Però no ho digueu a ningú que hi heu posat ou,
hi ha puristes molt repatanis que no us ho perdonarien. Si tenen el paladar tan fi, tan fi, deixeu que ho
endevinin.
Tanmateix, hem de convenir que val més fer
trampa que servir la salsa negada, però que ningú
no s’ho agafi per costum.
Cal tenir present que en totes aquestes salses
que s’han de lligar i en les quals hi entra a formar
part l’all, és factor important que els alls estiguin al
seu punt, és a dir, ni massa tendres ni massa vells.
Cal que siguin secs però que no hagin començat a
grillar. Això fa que, segons en quina època de l’any
ens trobem, no ens quedi més remei que agafar alls
grillats. En aquest cas, obrirem el gra d’all de dalt a
baix i n’extraurem el grill.
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L

a necessitat de conservar aliments abundants i
sobrers en una època de l’any, per bé que escassos en una altra, generalment estiu i hivern, respectivament, ha estat un problema que ha resolt a la
seva manera cada país mitjançant les possibilitats
i les condicions que el clima i la latitud els oferien o
els exigien.
Arreu del món trobem pràctiques ancestrals en
aquest sentit. Deixem de banda ara les noves tecnologies de la conserva.

Els climes molt freds permetien conservar enterrant les reserves alimentàries, com ara la carn i el
peix, en el gel.
Altres països no tan freds, amb boscos i, per tant,
llenya abundant, ho fumaven. La lleugera cocció
dels aliments durant l’operació de temperatura prou
alta i la capa de quitrà del fumat eren suficients en
el seu clima per preservar-los de la descomposició.
Així trobaríem moltíssimes i variades tècniques
antigues, pròpies de cada clima, que formen part,
d’una manera molt íntima, de la cultura característica de cada país. No oblidem que l’amenaça de la
gana ha estat motiu de migracions, revoltes i altres
actituds extremes que fàcilment tendim a oblidar els
que tenim la sort d’haver nascut en aquesta part del
món que en diem occidental on, actualment i a pesar
de tot, podem dir que els fermem amb llonganisses.
A casa nostra, vora una mar de gran concentració salina com és la Mediterrània, amb una elevada
insolació que ha permès obtenir-ne sal fàcilment, no
és gens estrany que per conservar s’hagi recorregut
a la saladura.
Tots els peixos es poden assecar, salant-los prèviament.
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A l’estiu les pescades eren abundants, i el
bon temps permetia a les barques sortir cada
dia a pescar. Però tant de peix en feia baixar
el preu i les menes de poca qualitat ni tan sols
tenien comprador.
Aleshores, preveient setmanes d’hivern de
poca pesca, i moltes de gens ni mica, se salaven o s’assecaven els peixos que no es podien
vendre. A l’hivern, ben remullats i guisats amb
romesco acompanyat de patates o fesols, eren
un plat ben estimat.
Una altra manera de conservar, més elaborada però molt popular i actualment ben viva,
són els escabetxos, generalment fets amb peix
blau.
S’assecaven i s’assequen encara productes del camp. Figues, raïm per fer-ne panses,
prunes, préssec tallat en una tira llarga per ferne orellana ... Però aquesta pràctica, a casa,
s’ha deixat fa temps perquè hi ha indústries que
s’hi dediquen.
Això no obstant, encara hi ha qui disposa,
ni que siguin pocs, d’una golfa o d’una estança ventilada on es poden clavar fileres de claus
als cabirons per penjar-hi un seguit de poms de
tomacons, unes quantes enfilades de pebrots
de romesco i una de bitxos per al consum de
l’hivern.
Ja ningú no asseca albergínia. Tenim entès
que es tallava llarga fent llesques primes, se
sucava en salmorra, es passava enfilada en
un cordill i es penjava de paret a paret. Abans
de menjar-la calia escaldar-la molt bé, ja que
el seu gust era fortíssim, segons ens diuen. Es
menjava enfarinada i fregida per acompanyar
carn a la cassola.
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En un país vinater com el nostre, no és estrany que també es fessin conserves en vinagre, per bé que no sabem que s’hi fes altra cosa
que pebrots i coliflor amb pastanaga.
També una altra forma de conservar eren les
confitures, les melmelades i el codonyat, del
qual hi havia hagut a principis de segle una veritable indústria a Torredembarra.
L’arrop i el raïmat, conegut a la Torre com
mostrillo, eren formes molt primitives que s’obtenien a partir del most. Cal suposar que eren
molt antigues i populars perquè són uns dolços
per als quals no cal esmerçar sucre, un element
que, temps enrere, devia considerar-se car i
gairebé luxós. En l’arrop s’hi confitaven fruites
diverses, fins i tot albergínies petites.
Les confitures no sempre es fan de fruites
dolces, encara que pugui sorprendre. És molt
popular la confitura de tomàquet i, a més, si
està ben feta, és excel·lent de gust.
Ens explicava la nostra àvia d’aquell nen
desganat que per berenar va posar-li la seva
mare una albergínia confitada sobre la llesca
de pa, pescada, amb el llarg cullerot, del fons
de la gerra de l’arrop en la penombra del rebost.
I el nen, mirant-se l’albergínia: “Mare, que té
cua l’albergínia?”. “Sí, home, és el mànec”, responia ella atrafegada. “I potes? Que té potes? I
cap i ulls que en té?”. “Sí, home, no siguis pesat
i menja”. “Doncs no en vull, de ratolí!!!”.
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Per assecar peix.

Li traiem el cap i li netegem la panxa.
Xapem-lo sense treure’n l’espina.
L’obrim i el fem aguantar obert amb uns bastonets
o canyetes (sobretot en peixos com congres o maires,
ja que tenen tendència a tornar-se a cloure).
En cas dels pops grossos, cal netejar-los i estovar-los a cops com si s’haguessin de guisar frescos.
El salem, cara i cara, amb certa abundància.
L’estenem, penjat, al sol. En anar el sol a la posta,
el desem fins a l’endemà. Si està núvol o fa un dia de
molta humitat, ja no el traiem.
L’exposem al sol fins que comprovem que ja s’ha
assecat. A l’estiu, si fa bo, poden ser suficients dos o
tres dies . Altrament, el procés pot durar una setmana,
depenent del temps que ha fet i del gruix del peix.
Es pot menjar cru o a la brasa, posant-lo en remull
prèviament tal com es fa amb el bacallà.
Els peixos grossos i els pops se solen fer amb suc
o amb romesco.
Les classes de peix que generalment es fan assecar són: Pops, bastina, congres, maires (que secs
se’n diuen capellans), bull (tripa de tonyina), sangatxo* (que sec se’n diu moixama). .

* Del castellà Sangacho (trobem en el diccionari d’aquesta llengua que és la franja muscular, molt
fosca de color, que tenen les tonyines en amdós costats i en tota la seva llargada, produida per
sang coagulada).
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Tonyina salada.

Els mesos de setembre i octubre són propicis a
la nostra costa per fer pescades de tonyines petites, d’un a dos quilos de pes. Si la temporada és
bona, les pescades són abundants i freqüents i el
preu baixa considerablement. És el moment de ferne conserva, que pot ser, un cop netes i xapades,
posar-les en salmorra, o bé salar-les en sec, fetes
a trossos amb sal abundant i dins de pots com si
fossin anxoves.
Una vegada passat el temps de maduració, mig
any aproximadament, es pot menjar com a tonyina
de barril, dessalant-la i amanint-la o bé guisada com
a espineta amb resultat excel·lent.
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Anxoves.
Les anxoves es fan dels seitons.
Els escaparrem. Els posem en xanca* operació que consisteix a deixar- los tres o quatre
dies en un cossi o ribell, amb un lleuger pols
de sal pel damunt, a fi que deixin anar el suc
vermell.
Passats aquests dies, els escorrem, i ja els
podem col·locar en pots de vidre, ben estibats,
a capes, salant bé i fent una capa de sal entre
capa i capa de seitó. El total de sal (sal granada) ha d’igualar en pes el que pesen els seitons.
Cal vigilar durant el primer mes que la sal
en el pot es vegi sucosa. Si hi ha excés de suc,
cal treure’l. Quan la sal es veu massa seca, cal
afegir-hi salmorra.
Després d’uns quatre mesos, ja es poden
començar a menjar.
Hem vist fracassar darrerament alguna
temptativa de fer anxoves. Ho atribuïm a que
els seitons esmerçats són massa frescos, han
estat mantinguts en gel i d’allí han passat massa aviat a la sal. Els falta el principi de fermentació o d’acció bacteriològica que iniciï el procés de maduració.
Quan abans es feien anxoves, era aprofitant
les diades de grans pescades de seitó. Aquelles caixes plenes de seitó, esperant comprador, restaven hores a la platja, sense gel i sota
el sol. Les anxoves que en sortien no fallaven
mai, maduraven de pressa i el seu perfum era
de meravella.
*Del castellà chanca. A Andalusia, dipòsit destinat a assaonar seitons, verats i altres peixos per posar-los en conserva.
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Escabetx.

Ingredients per a 4 persones.
1 kg de sardines netes i salades.
1 got d’oli d’oliva.
1 got de vinagre (que es pot aclarir amb una
mica d’aigua)
1 cabeça d’alls pelats i sencers.
farigola, llorer i orenga.
pebre vermell.

Preparació.
Posem les sardines ben col·locades a la
cassola.
Hi afegim l’oli i el vinagre, que ha d’arribar a
cobrir les sardines. Si hi falta suc, n’hi afegim
en la mateixa proporció. També hi tirarem el pebre vermell i les herbes.
Posem la cassola al foc, lent, que bulli fins
que s’evapori tot el suc i només quedi l’oli sol.
No s’ha de remenar. Com a mínim, la cocció
durarà una hora. Donem aquest temps com a
orientació.
Generalment, l’escabetx es fa amb sardines,
però igualment es pot fer amb qualsevol peix
blau. En cas de fer-lo amb verats grossos, cal
trossejar- los.
Tots els escabetxos se serveixen freds.
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Un altre escabetx.

Ingredients per a 4 persones.
1 kg de sardines netes i salades.
1 got d’oli d’oliva.
1/2 got de vinagre.
1 cabeça d’alls sencers pelats.
farigola, llorer, orenga i sajolida.
pebre vermell.

Preparació.
Posem les sardines ben col·locades a la
cassola o olla.
Ho empolsem amb pebre vermell abundant i
hi posem les herbes a sobre.
En una paella amb oli, hi fregim els alls. quan
són ben rossos, traiem la paella del foc, hi afegim el vinagre i, tot seguit, ho aboquem damunt
les sardines. Posem la cassola al foc i ho fem
bullir 5 minuts.
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Encara un altre escabetx.

Ingredients per a 4 persones.
1 kg de sardines netes i salades.
1 got d’oli d’oliva.
1/2 got de vinagre.
1 cabeça d’alls sencers i pelats.
un plat amb farina.
farigola, llorer, orenga i sajolida.
pebre vermell.

Preparació.
Posem una paella al foc amb l’oli. Enfarinem les
sardines i les hi fregim. Un cop fregides, les traiem
de la paella, les escorrem bé i les col·loquem ben
posades en una cassoleta de terra. Amb l’oli de fregir les sardines, hi fregim els alls. Traiem la paella
del foc i hi afegim el vinagre, el pebre vermell i les
herbes. Tornem la paella al foc i hi fem donar un
bull d’un parell de minuts. A continuació, aboquem
el contingut de la paella damunt les sardines.
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Olives.

L’olivera conreada a Torredembarra és de la
classe arbequina, que és la que fa l’oli de la millor
qualitat.
A part de la destinada a fer-ne oli, també en petita proporció és menjada sencera.
Tan bon punt comença a agafar color, es pot
menjar bullida: uns quinze minuts i salant-la, un cop
escorreguda, amb certa abundància. És notablement amargant, però té un atractiu sorprenent. Per
acompanyar una amanida o la verdura del sopar és
irresistible.
Hi ha qui simplement l’escalda, però trobem que
d’aquesta manera l’amargor és massa violenta.
Si és ben madura, també es pot menjar fregida,
salada convenientment, per bé que, hi insistim, les
preferim bullides.
Per guardar-les en conserva, la forma més corrent és posar-les en aigua i sal. Abans, però, les
posem en aigua sola, durant nou dies, i renovem
l’aigua cada dia.
Després preparem una solució d’aigua amb sal
a un deu per cent, hi posem les olives i tapem el recipient amb herbes oloroses, farigola, fonoll o altres
d’adients, procurant que les herbes evitin que les
olives de la part superior surin i els toqui l’aire.
Es poden començar a menjar al cap de mig any.
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Vinagre.

El vinagre intervé en gairebé totes les nostres
salses, i amb els alls i el pebrot de romesco és el
condiment essencial de la nostra cuina. Però l’èxit
d’un bon plat es maleja sovint per la baixa qualitat
d’aquest element: el vinagre comercial que trobem
a qualsevol botiga acostuma a ser d’una qualitat
que no s’hi adiu amb els altres components de la
nostra cuina.
Us proposem elaborar-vos el vinagre a casa vostra de la forma tradicional. Cal disposar d’un racó
ombrejat on podeu ficar-hi un petit barril, amb capacitat d’acord amb les necessitats familiars de l’any.
Cal utilitzar vi que no tingui cap mena d’additiu;
com més bo sigui el vi, més bo serà el vinagre. El
barrejarem amb una part d’aigua per cada deu de vi
i el ficarem dins el barril, que deixarem destapat per
tal que fermenti. Al cap d’un temps, podrem utilitzar
el vinagre.
Alhora tindrem un altre barril, amb vi de les mateixes característiques, que es mantindrà sense
utilitzar durant tot l’any. Abans no se’ns acabi el vinagre del barril que utilitzarem, el reomplirem amb
el contingut d’aquest segon recipient, que tornarà a
omplir-se amb vi novell. Si el fem amb un sol barril,
abans d’afegir-hi el vi nou caldrà treure’n una part
de vinagre per fer servir mentre s’avinagri el nou.
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Hi ha qui ens diu, però nosaltres no hi creiem,
que aquesta operació cal fer-la amb lluna vella.
D’altres proposen posar-hi garrofes o cigrons bullits
per accelerar-ne el procés; també dubtem d’aquesta operació.
El vinagre s’ha fet servir des de fa segles com a
mitjà de conservació d’aliments. L’operació no pot
ser més senzilla, només cal netejar i ficar dins un
pot amb vinagre el que s’ha triat per avinagrar. A
Torredembarra s’avinagrava tradicionalment bròquil, pastanaga i pebrots.

115

La cuina de Torredembarra

Arrop.

Fem bullir most fins a reduir-lo a la meitat, i en
resulta un suc espès i dolcíssim. Durant la cocció
s’acostumava a afegir-hi fruites que, gràcies a l’alt
contingut de sucre de l’arrop, quedaven confitades.
Taronges, peres, pomes, préssecs, i fins i tot albergínies petites, tot sencer. No cal dir que tant les
fruites com les peres i pomes no poden bullir gaire,
perquè hi ha perill que es desfacin.

116

Ranxets

Conserves i saladura

Codonyat.

Fem bullir codonys madurs, amb pell i tot, fins
que siguin tous, de manera que els puguem punxar
amb una forquilla. Els traiem del foc i, un cop freds,
els pelem tot netejant el cor. Fets a trossos els aixafem al morter o amb la batedora.
A la pasta resultant hi afegim el mateix pes en
sucre. Ho posem una altra vegada al foc en una
cassola i ho fem bullir de mitja a una hora tot remenant sovint. Ho fem refredar en motlles.
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Confitura de tomàquet.

Ingredients per a 4 persones.
1/2 kg de tomàquet pesat sense la pell ni
les llavors.
400 g de sucre.
l llimona petita.
1/2 canó de canyella.

Preparació.
Tallem el tomàquet a trossets, escorrem la llimona i el que ens queda una vegada escorreguda ho
tallem en 4 trossos.
Posem tot això amb el sucre, la canyella i el suc
de la llimona dins una olla.
De bon començament, el foc ha de ser fort, però
quan comenci a espessir el posarem al mínim, ja
que, si no ho fem així, se’ns aferrarà.
Abans no quedi massa espès, més o menys al
cap d’una mitja hora, apaguem el foc i traiem els
trossos de la llimona.
Cal dir que, si espesseix massa de cop, podem
tirar-hi unes gotes d’aigua perquè s’aclareixi.
Quan és fred, omplim els pots i els tapem bé.
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Apèndix.

Els noms dels peixos.
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olt sovint els noms populars dels peixos varien d’una zona a l’altra; donem els noms que s’utilitzen en aquest llibre, que són els
habituals a Torredembarra, amb els corresponents que reben en altres contrades de Catalunya, el nom científic en llatí i el nom més
habitual en castellà.

M

AGULLAT.

Ferró.

Squalus acanthias.

Mielga.

ÀNGEL.

Escat, angelot.

Squatina Squatina.

Pez ángel.

Pagellus bogaraveo.

Besugo.

BESUC.

--

BOGA.

Boguet, bogarró.

Boops boops.

Boga.

BONÍTOL.

Bonito.

Sarda sarda.

Bonito.

BOT.

Lluna.

Mola mola.

Pez !una.

BRÒTOLA.

(=mòllera roquera).

ROQUERA.
BRUIXA.

Bruixa de quatre
taques.

Lepidorhombus boscii. Gallo.

CLIVILLÓ.

Clavillo, escatós,
capet, pelut
d’escates cabot.

Lepidotrigla cavillone.

Cabete.

CONGRE.

--

Conger conger.

Congrio.

CASTANYOLA. --

Brama brama.

Japuta.

CORBA.

Corb, escurbau.

Argyrosomus regius.

Corvina.

CORBALL.

Corball de roca.

Sciaena umbra.

Corballo.

DÉNTOL.

--

Dentex dentex.

Denton.

DONZELLA.

Coris julis.
Giula, guiula,
julivia, juliola,
senyora senyoreta.

Julia,
doncella.

ESCÓRPORA. Rufí, rascla,
Scorpaena scrofa.
caproig, rascassa,
polla.

Cabracho.

ESCÓRPORA. --

Escórpora.

Scorpaena porcus.
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ESCRITA

(= rajada petita).

ESPET.

--

Sphyraena sphyraena. Espetón.

GARNEU.

Ase, clau, rafet.

Trigla lyra.

Garneo.

GAT.

Gató, gat ver.

Scyliorhinus canicula.

Pintarroja.

LLIGACAMES.

Cepola rubescens.
Cinta, veta,
flàmula, floc, fuet,
pixota.

Cinta.

LLISSA.

Llíssera, caluga.

Liza sp.

Lisa, capitón.

LLUÇ.

--

Merluccius merluccius. Merluza.

LLOBARRO.

Llop, llobina.

Dicenharchus labrax.

Lubina.

MABRE.

--

Lithognathus mormyrus.

Herrera.

MAIRE.

Mare de lluç,
pixota, lluça,
llúcera, tabanc.

Micromesistius
poutassou.

Bacaladilla.

MERO.

Nero, anfós.

Epinephelus guaza.

Mero.

MILANA.

Milà, monja, vídua. Myliobatis aquila.

MOIXINA.

Gata moixa.

Galeus melanostomus.

Bocanegra.

MOLL.

Roger, gaboc.

Mullus barbatus.
Mullus surmuletus.

Salmonete.

MORENA.

--

Muraena helena.

Morena.

MUSSOLA.

Mustela de mar,
xancarell.

Mustelus mustelus.

Musola.

MÒLLERA
ROQUERA.

Bròtola roquera,
molla.

Phycis phycis.

Brótola de
roca.

ORADA.

Aurada, daurada. Sparus aurata.

PALAIA.

Serrandell.

PIXOTA.

( = lligacames).

RAJADA.
RAP.
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Aguila marina.

Dorada.

Citharus linguatula.

Solleta,
peluda.

Grisol.

Raja asterias.

Raya estrellada.

Buldroi, granota
de mar.

Lophius piscatorius.

Rape.

RATA.

Saltabardissa.

Uranoscopus scaber.

Rata.

SALPA.

Saupa.

Sarpa salpa.

Salpa.

SARD.

--

Diplodus sargus.

Sargo.

SARDINA.

--

Sardina pilchardus.

Sardina.

SEITÓ.

Anxova.

Engraulis
encrasicholus.

Boquerón.

SERRÀ.

--

Serranus cabrilla.

Cabrilla.

TONYINA.

--

Thunnus thynnus.

Atún.

TORD.

Grivia, grivieta,
petarc.

Labus merula.

Merlo.

VACA.

Tremoló, vaca
tremolosa, vaca
morena.

Torpedo marmorata.

Tembladera,
trimielga.

VERAT.

Cavalla, gallimó.

Scomber scombrus.

Caballa.
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Publicacions del Centre
d’Estudis
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Sèrie Recull de Treballs
Recull de Treballs 1 (1983)
Recull de Treballs 2 (1984)
Recull de Treballs 3 (1986)
Recull de Treballs 4 (1996)
Recull de Treballs 5 (1998)
Recull de Treballs 6 (2003)
Recull de Treballs 7 (2004)
Recull de Treballs 8 (2006)
Recull de Treballs 9 (2008)

Recull de Treballs 10 (2009)
Recull de Treballs 11 (2010)
Recull de Treballs 12 (2011)
Recull de Treballs 13 (2012)
Recull de Treballs 14 (2013)
Recull de Treballs 15 (2014)
Recull de Treballs 16 (2015)
Recull de Treballs 17 (2017)
Recull de Treballs 18 (2018)
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