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Pòrtic

La ciutat de Tarragona, que és ciutat d’arqueologia prodigiosa 
i els murs de la qual parlen llatí, vol ara completar els seus 
innombrables encants i valorar el seu cèlebre «romesco». No crec que 
hi hagi al món massa ciutats que, a més a més d’un incomparable 
passat, una gran història i amb una situació d’una estranya bellesa, 
disposi també d’una salsa pròpia, particular i única.

És una salsa que, efectivament, té uns llindars geogràfics precisos, 
perquè més enllà del Camp de Tarragona no té vigència popular, tot 
i que encara pugui trobar-se en algun lloc de gastronomia refinada. 
Hi ha, en la cuina mediterrània algunes salses, com l’allioli, que 
amb lleugeres variants, pot trobar-se’n en els més diversos indrets 
del llavi de la mar i fins i tot en l’interior de les seves vessants.

El «romesco» de Tarragona, no. És cosa privada de la 
ciutat, i del seu camp, i pel que sembla, només utilitzant elements 
locals s’aconsegueix donar a aquest condiment tot el seu sabor i 
personalitat més precisos.

Als voltants del port de Tarragona, a la part baixa de la 
ciutat, concretament al barri del Serrallo, nom que ens recorda 
les proeses marroquines del general Prim, gestes que degueren ser 
importantíssimes per a què el seu autor, que era de Reus, arribés 
a impressionar d’aital manera la veïna població; al Serrallo s’hi 
menja molt bé. Fa ben poc he tingut ocasió de constatar-ho. La 
cuina de peix que allà es presenta, és gustosa d’allò més, d’una 
qualitat incomparable. És degut principalment a què el peix és bo.



Però en això intervé, per descomptat, la presència del «romesco», 
que sembla tenir com a missió de subratllar tot l’encant que el 
peix ofereix, completant les virtuts del peix de primera qualitat i 
millorar les del peix no tan fi.

Hi ha salses i condiments que semblen tenir per objectiu el 
desvirtuar els menjars que complementen. Hom pensar menjar una 
cosa d’un determinat sabor, i resulta que apareix un gust del tot 
diferent.

Al meu entendre, aquestes estranyes aparicions donen la 
impressió de complet error. El «romesco» opera d’una altra manera 
i té en la jerarquia del cuinadot una situació menys abassegadora 
i prominent.

Aquest és, potser, el gran atractiu que té.

Josep Pla



El Romesco proclamat 
a Tarragona 

plat mariner de fama mundial

Quan l’any 1886, l’il·lustre novel·lista tarragoní en Josep 
Pin i Soler, desconegut aleshores en el món de les lletres, 
enviava a Tarragona, des de Marsella, uns «Cuadros de 
costumbres marítimas», que publicava a LA PRENSA, diari 
dirigit per l’escriptor-poeta i polític Pere Antoni Torres 
Jordi, ja s’enorgullia de pertànyer de dret i de fet a l’art de 
la mar, ja que de nen visqué l’ambient mariner, donat que la 
seva dida fou una pescadora de Tarragona.

És l’any 1888 quan Pin i Soler torna a la seva pàtria, just 
l’any de la Gran Exposició Universal de Barcelona.

El 1890, els seus compatriotes volgueren homenatjar-lo 
com autor de la famosa trilogia tarragonina «La família dels 
Garrigues, Jaume i Niobe», de tema històrico-costumista. 
Fou obsequiat en l’anomenat Fortí de les Forques (entre el 
Miracle i la Rabassada) pels seus èxits literaris i els seus 
antecedents mariners, amb un àpat íntim en el qual hi havia, 
com a plat especial, el «romesco amb peix». Els comensals 
eren tots tarragonins. N’hi havia destacats en les arts, en les 
ciències i en les lletres.

Aquell acte netament íntim, tingué ressò en la premsa 
local i en la del Principat. L’arxiver municipal Joan Ruiz i 
Porta, director del diari quinzenal «El ferrocarril», en maig 
de 1892 fa un elogi del «romesco tarragoní» i convida al 



publicista internacional Àngel Muro, que davant de la 
crítica de la intel·lectualitat barcelonina, comentava els 
millors plats mundials, creant controvèrsies que cridaven 
l’atenció del públic. L’Àngel Muro, crític internacional en art 
culinari, accepta la invitació i es presenta a Tarragona el 3 
de maig del 1892, per tastar el guisat mariner. Al barri del 
Serrallo s’escullen uns bons mestres en aquest art, essent-hi 
representats els estaments de la ciutat.

Àngel Muro provà i menjà el «romesco». El paladejà i 
va dir solemnement, que no havia provat res de semblant 
en la seva llarga vida de tècnico-científic cuiner. I segons 
publica «Diario de Tarragona», ho confirma en el telegrama 
expedit a «La Vanguardia» de Barcelona el 4 de maig, 
referint-se als motius del seu viatge a la nostra ciutat «per 
tastar el famós plat propi i exclusiu de la ciutat de Tarragona, 
denominat “romesco”. Aquesta tarda, a les dues i al terrat d’una 
casa de pescadors del Barri del Serrallo, vint amics presidits per 
l’alcalde de Tarragona. Plat únic i exclusiu de Tarragona amb un 
gust romà i una contextura ciclòpia que bé podien ressuscitar un 
mort. Menjar suculent, superior a la “boullebaise”  de Marsella, al 
“rap”  de la caleta de Màlaga, a la “sopa de rap”  dels demés pobles 
de la costa catalana, a l’“arròs a banda”  de València i a tots els sucs 
de peix haguts i per haver inclosa la primitiva menja dels fenicis, 
origen dels esmentats i pare putatiu del protagonista. En fi, menjar 
natura, model de menjars».

El «romesco», quedava doncs proclamat a Tarragona, 
com a plat mariner de fama mundial.

Joan Salvat i Bové
Cronista oficial de Tarragona



No només de pedres viu el turista, podríem dir parodiant 
la coneguda dita, ja que si és interessant la riquesa en tresors 
artístico-arqueològics o monumentals; si és atraient la bellesa 
dels paisatges, la de quan el sol es posa, o les gammes blau-
verdes de les aigües marines; si també ho és la hospitalitat 
dels natius, per fer agafar les maletes i emprendre un viatge, 
no oblidem que una de les principals motivacions és el que hi 
menjarem, altrament dit Ciència Gastronòmica.

Si bé és cert que:
— per admirar la Basílica de Sant Pere i els tresors que 

hi ha,
— per admirar les piràmides egípcies,
— per ser acaronats pel sol noctàmbul dels fiords,
— per marejar-nos amb la bullícia dels gratacels ianquis,
— per sumir-nos en la boira londinenca,
— per gaudir de les mil-i-una temptacions de París,
— per sadollar-nos de llum i color de les fires sevillanes,

i per veure tantes i tantes belleses com hi ha al món, 
estalviaríem de parlar de la Ciència Gastronòmica inclòs el 



menjar diari, amb tal de poder fardar davant d’amics i parents 
dient-los que aquesta o aquella meravella ens ha entusiasmat, 
astorat, colpit.

Però si a cada una de les meravelles amb les que se somnia 
en veure algun dia, s’hi afegeixen unes «satisfaccions» 
digestives, sintonitzant els tastos amb la saborosa gamma de 
les cuines típiques i característiques dels llocs visitats, en els 
que ja sigui per la seva forma de cuinar, o bé, pels ingredients 
emprats, deixi gratament sadollat, és ben cert que el record 
de la «meravella» quedarà més fixat a la memòria, en ésser 
evocat, revisquent-se les imatges cobertes d’una pàtina 
d’encisador delit.



La Ciència Gastronòmica

Aquest és el servei de la Ciència Gastronòmica al turista. 
Que anomenem així perquè mai no hauria d’haver-se’n dit 
Art Culinari.

Posat que l’Art és la interpretació de les coses certes a 
través del temperament, la imaginació i sensibilitat de cada 
un dels artistes (vet aquí la diversitat de tendències i/o escoles 
que hi ha) amb la denominació d’Art Culinari es corre el risc 
que algun cuiner, pensant-se artista, li donés per semblants 
disbarats i ens servís llagosta surrealista o bé algun estofat 
existencialista, amb perills per a la digestió. No. La cuina és 
una cosa molt respectable, és sens dubte una ciència.

La Ciència Gastronòmica, donat que tracta matèries prou 
serioses, més antigues que l’home i que es regeix per lleis 
immutables, descobertes des de la invenció del foc, com la 
carn d’olla o el rostit. Lleis que les diverses generacions 
han polit i variat amb noves fórmules segons els gustos del 
«gourmet» de torn.

Ciència universal, que compta amb doctors per tot arreu, 
que practiquen assentant càtedra en aquestes Facultats 
anomenades restaurants i hotels i en el nombre infinit de 
deixebles, molts d’ells boníssims, que cursen estudis en 
aquests laboratoris casolans anomenats cuines.

Ciència que si bé és menystinguda per alguns, sens 
dubte desganats o úlcero-duodenosos, és enlairada i gairebé 
divinitzada per molta gent, que la consideren fonamental i 
bàsica, no tant com perquè la raça humana subsisteixi, ans 
per impulsar-la amb força, al més alt grau de civilització i 
cultura.



Per acabar, una Ciència tan emprada per tothom que fins 
i tot fa que la gent conservi viu el record dels grans imperis, 
les velles civilitzacions, i els personatges famosos que omplen 
pàgines d’Història. I per això es recorda sovint aquell país 
misteriós, amo d’Àsia, quins ferotges guerrers intentaren la 
conquesta d’Europa, gràcies a la salsa… La Salsa Tàrtara! 
I quin millor record de l’Imperi Romà, amb la repetida 
inscripció en els «menús» de menjars a la Romana…!

Mapamundi Gastronòmic

Tanmateix, la Ciència Gastronòmica, ens defineix amb 
claredat el caràcter i manera d’ésser de cada indret; així 
veiem que la immensa Rússia, queda reflectida per unes 
gregàries píndoles negroses, amb un fort gust d’oli de fetge 
de bacallà, altrament dit caviar, així com les diverses races 
que componen el país, queden reflectides en la virolada 
ensalada russa.

La rossa Germània la simbolitza la rossa cervesa, i 
a la forta Albión el no menys fort whisky. En les alegres 
bombolles del xampany s’hi reflecteix l’alegre França.

No podem esmentar els macarrons sense que el nom 
d’Itàlia ens vingui a la memòria, així com Holanda és el 
país del formatge de bola, i que Andalusia és la terra del 
Xerès.

Tot Àsia, gastronòmicament parlant, queda reduïda a un 
plat d’arròs blanc i a una tassa bullint de tè. Si bé Àfrica, el 
continent negre, gairebé no existeix per la gastronomia, el 
mateix que Amèrica, integrada per joves nacions sense gairebé 



història ni tradició culinària, a excepció de l’Argentina, que 
té el pamper «mate», infusió de tipus mèdic, causant sens 
dubte de la malenconia que traspua el tango…

Els Estats Units, adonant-se que en aquest mapamundi 
no hi figuraven, mobilitzaren els seus químics, muntant-los 
grans laboratoris i creant una beguda sintètica, la famosa 
Coca-Cola, a la que una forta propaganda convertí en beguda 
nacional.

Mapa culinari espanyol

I si del panorama mundial gastronòmic passem al mapa 
culinari espanyol, veurem que el bacallà a la biscaïna i el 
xacolí, designen a Bilbao; la favada i la sidra, personalitzen 
a Astúries; el «lacón con grelos» i el Ribeiro, són el cos i 
ànima de la dolça Galícia; el bull i el Valdepeñas, són el castís 
Madrid; «manzanilla» i olives la flamenca Sevilla; panses 
i anxoves anomenen Màlaga, mentre la paella dóna fama 
internacional a València.

Xixona i Alacant traspassen les fronteres a coll dels seus 
torrons; Logronyo té el privilegi de legitimació de totes les 
pastilles de cafè amb llet, i fins i tot la pobletana Astorga, 
destaca el seu nom gràcies a les seves untuoses «mantecadas».

Què aporta Catalunya a aquest suculent mapa?
Sens dubte Catalunya sobresurt gràcies a Tarragona. 

Perquè no és pas l’allioli —aquesta salsa maonesa de via 
estreta— el seu signe característic ja que l’allioli és típic i 
conegut en tot el litoral llevantí, com tampoc ho és l’embotit, 
donada la senzilla forma d’elaboració casolana que té. No.



Gràcies a Tarragona, Catalunya pot tenir un paper de 
primer ordre en aquest perfumat concert d’olles, cassoles i 
tonells.

Tarragona ostenta amb orgull la representació catalana 
en el saborós mapa culinari espanyol amb el seu gran guisat 
mariner, l’incomparable «romesco»!

Presentació del «Romesco»

Qui és aquest personatge de nom tan ufanós? Doncs 
només és una salsa, però una salsa… que ens farà inoblidable 
el Serrallo, bressol no discutit de tan saborós guisat.

Salsa evocadora de platges assolellades de tranquil·les 
aigües, feta per gent marinera, que tenen la pesca més com a 
esport que com a dur treball, i que es transmeten de pares a 
fills el secret de la seva fórmula.

El peix, ha d’arribar a la cassola bellugant la cua i encendrà 
el seu rubor característic, no el senzill pebre vermell, sinó 
l’autèntic «pebrot de romesco», fruit del nostre Camp, 
conreat amb esment i assecat al sol, pels nostres pagesos, 
coneixedors de la importància que té per a la cuina catalana.

Cal emprar oli pur de les nostres olives arbequines i ha 
d’elevar les seves calories, una copeta del meravellós most 
exclusiu del Priorat.

A més a més, una picada d’avellanes torrades, i a tot el dit, 
unir-li el «secret», allò que és patrimoni familiar i que el pare 
gelosament sols al fill transmet «in articulo mortis».



Elogi del «Romesco»

Ai amics!
Aquell que no hagi tastat mai un romesco de llobina, o bé 

de rap, junt a la exquisida rata o la fina aranya; regat tot amb 
vi del Camp de Tarragona, tant li fa que dugui etiqueta o no, 
begut en l’higiènic i col·lectiu porró; acaronat per la brisa 
iodada en algun racó del Serrallo; tenint per fonts les esveltes 
barques de la sardina que reposen del seu trafegar nocturn i 
envoltats de boniques i bronzejades marineres repassant les 
xarxes; amb la vista embadalida davant l’incomparable blau 
mariner del cel tarragoní, no pot dir que coneix el món i els 
seus plaers…

Tarragona té sort en posseir el privilegi de saber confegir 
aquest exquisit plat de cuina!

Plat, quina recepta fou duta de Roma, quan els seus Cèsars 
eren els senyors del món, per enfortir la ja prou robusta 
musculatura dels seus gladiadors, que havien de defensar la 
pròpia vida en les ardents arenes.

Respectada pels bàrbars, als que domesticà, refinada i 
millorada amb els productes del nostre Camp pels àrabs, entrà 
a l’Edat Mitjana, honorant-ne la taula d’en Pere Martell, 
enardint al jove rei en Jaume i impulsant-lo a conquerir l’Illa 
de la Calma…

D’ací la tradició marinera del «romesco». D’aleshores 
ençà —i parlem del segle XIII— és el plat «angular» dels 
menjars a bord, impregnat del tast «sui generis», propi 
del peix encara viu… Recompensa màxima pels pescadors 
que, esgotats per la feina, es refan amb nou vigor que ha de 
permetre’ls d’acabar millor la diada!



I tant en aquells dies negres en què la tempesta no permet 
de sortir a feinejar, en els quals el «romesco» apareix cobert 
amb abundor de patates, com quan arriben els dies alegres i 
gatzarosos de les Festes Majors, d’una bona pesca, o de les 
celebracions casolanes, és també el «romesco» el personatge 
central del tiberi, tot i que en aquestes ocasions no es tracta 
de l’humil peix, sinó de l’encopetat llobarro o bé dels ventruts 
turbot o rèmol. Confegit amb tot el ritu de la tradició 
marinera familiar, és ben bé gustós i n’hi ha per llepar-se’n 
els dits… tasca només interrompuda pel raig de vi que surt 
del típic porró català.

Però és que no només és menjar de pescadors, eh? La seva 
flaire desperta la gana més adormida. És una menja d’un 
paladar exquisit i té aquest «bouquet» que tan estimen els 
«gourmets» de tot el món, raó per la qual, el seu nom figura 
per dret propi, en la llista d’honor dels plats de cuina més 
famosos, inscrits en la «carta» dels restaurants de més luxe.

Però cal dir, que si al «romesco» no li ve ample un 
menú d’etiqueta, on es troba millor i en el seu ambient és 
a voramar, amb l’escalf del remor de les ones, la bonior del 
ventijol mariner i on la sorra col·labora en excloure tot 
encarcarament.



Ofrena

Viatger que arribes a Tarragona!
Ja vinguis de les boiroses i fredes terres del nord, ja de 

les no tan fredes i florides del sud, o del misteriós orient, o 
bé del ric occident, tu que hi vens atret pels temples, palaus i 
Circ que Roma va fer construir per esplai dels seus patricis i 
plebeus, quines restes mutilades ha daurat el sol dels segles; 
tu que ens visites:

Quan s’hagi esvaït la remor de les teves petjades de per 
entre els blocs de pedra de les Muralles Ciclòpies, sòcol únic 
al món que decora tot l’entorn del Passeig Arqueològic; quan 
hauràs vist la vella Catedral i admirat els artístics tresors 
que guarda; quan hagis caminat pels estrets carrers; t’hagis 
enfilat i hagis vist el famós Camp de Tarragona ple d’oliveres i 
garrofers, amb els seus famosos vins; quan s’hauran emplenat 
de blavor de mar els teus ulls, i estaràs a punt de treure el 
fetge per la boca, i rebentat de les cames pel llarg recorregut 
fet, però… amb el rau-rau de la gana, aleshores és el moment 
de cobrar-te la recompensa estomacal que Tarragona t’ofrena 
amb el suculent «romesco», el millor dels plats mariners del 
nostre vell Mare Nostrum.



Data Mestre Major Romescaire

I 3-6-1951 Sra. Carme Brull Zaragoza,

Vda. de Budesca

II 15-8-1954 Sr. Lluís Balansà Diago

III 11-8-1957 Sr. Josep Queralt Rodríguez

IV 20-8-1967 Sr. Antoni Pueyo Martí

V 6-7-1969 Sr. Agustí Ferraté Aguiló

VI 23-8-1970 Sr. Josep Budesca Brull

VII 20-8-1972 Sr. Vicenç Vandellós Badia

VIII 26-8-1973 Sr. Josep Maixé Navarro

IX 17-8-1975 Sr. Lluís Sentís Brull

X 26-8-1979 Sr. Vicenç Vandellós Badia

XI 23-8-1981 Sr. Francesc Vizcarro Llambrich

XII 20-8-1983 Sr. Claudi Pueyo Aguila

XIII 18-8-1985 Sr. Francesc Vizcarro Llambrich

XIV 23-8-1987 Sr. Vicenç Massó Ceytre

Concursos de
«Mestres Romescaires»



XV 20-8-1989 Sr. Lluís Font Fontcuberta

XVI 18-8-1991 Sr. Daniel Valverde Anglès

XVII                           22-08-1993 Sr. Manuel Gil Sánchez

XVIII                          29-08-1995 Sra. Josepa Sánchez Miralles

XIX                             17-08-1997 Sra. Maria del Carme Alvarez

XX 15-08-1999 Sr. Artur Budesca Odena

XXI 16-09-2001 Sr. Vicenç Solé Canturri

XXII 21-09-2003 Sr. Joan Artells Ferran

XXIII 18-09-2005 Sr. Josep M. Fonoll Balanyà

XXIV 16-09-2007 Sr. Enric Bilbao Sentis

XXV 19-09-2010 Sr. Jordi Gispert Magarolas

XXVI 30-09-2012 Srs. Javier Martines Marchamala, 
Xavier Torres Fatsini,
Guillermo Fernández Navarro i 
Maria del Mar Vives Segarra

XXVII 28-09-2014 Sr. Pere Camprubí Solà

XXVIII 3-11-2019 Sra. Maria Bordas Garcia



COM PREPARAR UN EXCEL·LENT «ROMESCO»
(5 racions)

Per a fer un bon «romes-
co», cal tenir un bon morter 
amb el seu picamà.

En primer lloc, posem 
al foc una cassola, millor de 
ferro, amb un quart de litre 
d’oli refinat on fregim lleu-
gerament un pebrot de ro-
mesco sec i sense llavors ni 
extrem, i una llesca de pa 
blanc.

Posem al morter una 
mica de sal, 3 grans d’all, i 
10 o 12 ametlles o avellanes 
torrades, ben esclafat fins a 

fer-ne una pasta compacta, a la que hi afegirem el pebrot lleugera-
ment fregit.

Seguirem treballant la picada fins que la llesca de pa estigui 
fregida, en quin moment també la posarem al morter; retirarem la 
cassola del foc, i amb la mà de morter vinga fer-ho, fins que la pasta 
quedi ben fina. És aleshores quan se li afegeix el «secret» personal 
de cada cuiner. Una vegada realitzat, posem de nou la cassola al foc 
i quan l’oli estigui fumejant, hi abocarem el contingut del morter 
tapant la cassola per espai de mig minut. S’afegeixen dos cullerots 
d’aigua calenta en la que s’hi hagin cuit uns crancs de mar, s’hi posa 
el peix (750 grams) es cou entre 10 i 15 minuts (tot depenent de la 
mena de peix) i… a fer llepadits, si us plau!



«SECRETS» AL DESCOBERT
El cèlebre «secret» d’en Boira

En lloc de fregir el «pebrot de romesco», s’estova en aigua 
calenta i es rasca la polpa, que és la que s’aprofita.

Fregiu-ne un grapat d’ametlles pelades, deixant-les refredar 
quan siguin ben fregides.

Fregiu una mica de ceba i unes llesques primes de pa blanc.
Poseu al morter: les ametlles, la polpa del pebrot, el pa fregit 

dauradet, la ceba, 5 grans d’all cru, sal, i treballeu-hi amb brio fins 
que quedi una pasta prou fina.

Desfeu aquesta pasta en una mica d’aigua freda.
Escalfeu de bell nou la cassola fins que l’oli fumegi, afegint-

hi una cullerada de farina, i quan estigui daurada, aboqueu-li el 
contingut del morter; afegiu-hi aigua calenta, pensant que la salsa 
cal que quedi més aviat espessa, i tot seguit el peix.

Secret de Mitjallàgrima

Poseu al morter una copeta de vi del Priorat, negre i fort de 
graduació amb una mica de nou moscada i una altra mica de bitxo 
fregit.

Secret de Pepito Mestres

Una mica de nou moscada, un altre de clau d’espècia i una copa 
de bon conyac.

Secret de J. Budesca

Posar al morter: un pebrot de romesco lleugerament fregit, 
un altre de bullit i una cabeça d’alls rostida i neta, piqueu-los bé 
i afegiu-hi tomàquet rostit, una mica de ceba fregida i 12 ametlles 



torrades, passar-ho per la mà de morter deixant-ne una pasta ben 
fina.

Desfeu-la en una copa de vi de graduació. Escalfeu l’oli de bell 
nou fins que fumegi, poseu-hi una mica de farina i el contingut del 
morter, un cullerot d’aigua i el peix.

Secret del «Romesco Mil Dimonis» 

Com el nom bé indica, és per a grans… i d’estómac blindat. 
Poseu al morter: una cabeça d’alls sencera, un pebrot de romesco 
i un bitxo, sal, i tot ben picat. Deixateu-ho amb oli i tot seguit a la 
cassola amb el peix.

Bon profit amics, i que no us passi res!...

L’altre cèlebre «secret» de la Carme 

Es posen en aigua calenta els pebrots de romesco (compte, no 
nyores), i es raspa la polpa. Es fregeixen en oli d’oliva ametlles 
torrades i pelades, i una llesca de pa, i després es posen en el morter 
5 alls crus i sal, es pica tot, inclús la polpa, les ametlles i el pa, 
fins que quedi una pasta fina, i s’aclareix amb aigua freda dins dels 
morter. Fregir el peix, si es tracta de lluç o d’altres peixos que es 
puguin desfer, o posar-lo directament a la cassola sense fregir si són 
altres classes de peix. Afegir la picada a la cassola. També es pot 
afegir una cullerada de farina i fregir-la, perquè quedi un xic més 
espès. Alguns posen llur secret, com una copa de vi del Priorat, 
conyac, o inclús xocolata. És una recomanació.



ALTRES AL·LICIENTS
«Romesco» especial per amanides

No cal fregir res. Poseu en remull 2 pebrots de romesco per 
poder-los-hi raspar la polpa, que posareu al morter amb 3 alls, un 
grapat d’ametlles torrades, sal, una fulleta de julivert i una mica de 
bitxo. Piqueu-ho ben bé, fins deixar-ne una pasta fina que s’aclareix 
amb oli, afegint-hi vinagre fins aconseguir l’acidesa que es vulgui.

Barregeu-ho amb l’enciam, l’escarola, l’api o el card, maldant 
que aquestes amanides estiguin el més seques possible, per no 
aigualir massa la salsa, deixeu-ho reposar una hora abans de servir-
ho a taula. És excel·lent!

Salsa de romesco freda, de la Carme

6 pebrots de romesco (escaldats), mig quilo d’ametlles torrades, 
1 cabeça d’alls crus, 1 bitxo (tot ben picat en el morter o amb una 
picadora).

3 quilos de tomàquets madurs i ben vermells, i 1 cabeça d’alls 
(tot escalivat, i es barreja amb una batedora, junt amb oli, sal i 
vinagre).

Es barreja tot en una olla.

Tripa al «romesco»

Feu el romesco com es descriu en la fórmula d’en Boira, i es 
guisa amb les tripes i les mongetes seques ja cuites. 

Cols en «romesco»

Les cols, una vegada cuites, s’escorren i s’aixafen com es fa amb 
els espinacs, i es guisen amb el romesco fent-les bullir juntes, en quin 
moment es retiren del foc i es deixen macerar una hora, prop del foc. 



CONSELLS I RECOMANACIONS
Pebrots de romesco

Com heu vist, són la primera matèria del romesco, per bé que 
molts cuiners no tarragonins, els substitueixen per pebre vermell, 
en això rau el seu fracàs, ja que la salsa resultant té un gust 
totalment diferent.

De pebrots de romesco, només se’n cultiven al Camp de 
Tarragona, són petits, acabats en una punta aixafada i tenen un 
color roig moradenc lluent. Tant si els cuineu fregits com si raspeu 
la polpa, cal que en tasteu un pessic abans de posar-los al morter, 
doncs pot donar-se el cas de què en surti algun de molt picant, 
generalment per haver estat cultivat prop d’alguna planta de bitxos, 
i és clar: la salsa resultant seria immenjable…!

Menes de peix per a romesco

Els millors peixos per al «romesco» són els de carn greixosa, 
com ara: el lluç de palangre, llobina, rap, tonyina, bonítol, lluç, 
rèmol, rajada i congre. La lluerna, l’aranya, la rata i d’altres peixos 
de roca, resulten suculents però tenen l’inconvenient de les espines.

Per remarcar la picantor

Donat que el pebrot de romesco, dóna una picantor suau, caldrà 
afegir a la pasta del morter, més o menys bitxo, si es vol més fort.

Barreges

Al «romesco», sigui quin sigui el «secret» amb què s’ha fet, mai 
pot afegir-se-li allioli ni cap altra salsa, ja que restaria desvirtuat 
per complet. Cal tenir en compte aquesta recomanació.
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