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Salutació i agraïment 

La Cuina a Sils és un col·lectiu que va néixer a començament dels anys noranta amb el 
propòsit de recuperar i preservar el ric patrimoni gastronòmic de Sils, un municipi 
caracteritzat per una antiga tradició culinària que resta en la memòria dels avis i les àvies. El 
projecte arrancava amb un objectiu inequívoc: fer la vista enrere i recordar què menjaven 
els nostres avantpassats; com cuinaven; quines possibilitats oferien l’hort, el camp i la 
vinya, les carns i els peixos, els cargols, les fruites, els bolets...; maneres d’amanir, de fer 
conserva o licor, de cuinar cada dia i de sortir-se’n de mil situacions; costums rurals antics, 
que es perden i que calia deixar fixats. En definitiva, La Cuina a Sils volia deixar un punt de 
referència: el record vivent que encara és pràctica habitual de certes cases i famílies, però 
que indefugiblement es va esvaint. El col·lectiu està constituït, bàsicament, per dones, que 
tenen el seu nucli originari en les populars «iaies» de Sils, persones que amb el seu 
coneixement, après per tradició oral de generació en generació, aporten una múltiple i 
variada gamma de saviesa popular. Tot aquest conjunt d’experiències i de saber, tot aquest 
pòsit d’art de la cuina tradicional, en què tothom hi diu la seva i amb el qual tothom se sent 
identificat, el projectem enfora com a valor positiu i integrador de la nostra comunitat, que 
oferim amb un esperit divulgatiu, d’amenitat i de bonhomia.  
Des dels nostres inicis fins avui, els canvis han estat importants. Hem passat de ser un 
reduït grup de dones grans a ser un col·lectiu d’edats variades però en el qual predomina la 
gent gran. 
Hem passat de ser les «iaies de Sils» a ser un col·lectiu format també per dones més joves i 
per homes, la qual cosa ens ha ajudat a potenciar la nostra feina en tots els sentits. 
Hem aconseguit, amb els anys, ser una referència quan es parla de cuina tradicional del 
nostre país, i ser representants del nostre patrimoni culinari més enllà de les nostres 
fronteres.  
Podem pensar que tots els èxits aconseguits han estat possibles gràcies a la nostra feina i el 
nostre compromís, però no podem oblidar-nos del suport de la premsa. Una colla de gent 
que, vulguem o no, ens han convertit en un producte mediàtic. Ells ens han convertit en un 
punt de referència gastronòmicament parlant, ens han ajudat a créixer, i ens han 
popularitzat d’una forma impensable en els nostres inicis. 
Així doncs, amb aquest llibre dels 25 anys de cuina i premsa volem donar les gràcies no 
solament a tots aquells que al llarg d’aquests anys han treballat incansablement en el 
projecte. També volem mostrar el nostre agraïment als professionals de la premsa pel seu 
esforç i la seva dedicació. Ells han aconseguit fer-nos el que avui som: una colla de gent que 
s’estima la cuina, que representa un país i que ho fa gaudint de l’amistat de tothom, vagi on 
vagi. 
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Què és 25 anys de cuina i premsa? 

El llibre que teniu a les mans no és altra cosa que un recull de notícies de les activitats que 

al llarg d’aquests 25 anys hem dut a terme. Unes notícies que sovint acompanyem de 

fotografies de membres del col·lectiu protagonistes de la notícia. Altres, escanejades i 

publicades en el seu idioma original: El País Dominical,  El Punt, Revista de Girona, Descobrir 

Cuina, Avui, Gastronomia i Oci, Òrbita Gironina, Top Girona (en català i castellà), Brigitte 

Woman (en alemany), Saveur (en anglès), Cap Catalogne (en francès), o Costume e Società 

(en italià).  

Hem traduït al català notícies de The Spanish Cockpit, Slow Food, Mondo al Gusto, Casa 

Artusi i Cucina & Vini, entre d’altres. 

No hem traduït al català articles publicats en castellà de La Vanguardia, El País, Vivir Más, 

Forum 2004, Chefs Club, Universidad de Cantabria, Cantabria a la Mesa, Diario Montañés, 

Mundo Deportivo, El Periódico i El Mundo. 

Esperem que tot plegat sigui del vostre gust. 
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Avui. 24.08.1994  Mireia Costa-Pau 

Les àvies de Sils fan un recull de la cuina de l’últim segle 

El treball rescata nombrosos plats oblidats amb el temps 

 

 

 
 

Dretes d’esquerra a dreta: Raimunda Caballé, Isabel Ruhí, Maria Busquets, Maria 

Reverter, Maria Vitlloch, Carme Reverter, Xicu Anoro i Mercè Serra 

Assegudes d’esquerra a dreta: Pepeta Carós, Rosa Raigal, Francisca Fernandez, Rosita 

Vallés, Salud Bayé i Maria Frigola  

El col·lectiu de cuineres de Sils que reivindica la gastronomia tradicional de Sils i les receptes 

de tradició. 

 

Una escudella fumejant és per a molts un plat exquisit i un bon reconfortant per els dies 
més freds de l’any. Menjar-ne cada dia, però, com es feia abans a pagès, potser no seria del 
gust de tothom. Les mestresses de casa, que havien de tenir cura del bestiar i també 
treballaven al camp, omplien l’olla de vianda i carn de porc i la deixaven bullir tot el matí. 
Aquest costum és recollit en el llibre La cuina a Sils, on el seu autor, Francesc Anoro, descriu 
com ha anat evolucionant la gastronomia local els darrers cent anys. Anoro va reunir 18 
dones grans de Sils perquè expliquessin quins plats cuinaven les seves mares i les seves 
àvies. Amb aquest ajut, Anoro ha pogut descobrir un bon nombre de plats que pocs joves 
d’ara han tastat, com la sopa de farro, la truita de farinetes i la crema feta amb llet 
d’ametlles. 
En el llibre s’explica també que a pagès gairebé no es menjaven ous ni es bevia llet, perquè 
l’economia domèstica no ho permetia. La llet era per als vedells, i els ous, per portar-los a 
vendre a mercat. 
Anoro ha dedicat un apartat del llibre als productes autòctons de Sils. De peix, la gent del 
poble es menjava només el que es pescava a la sèquia. Un dels costums més arrelats era 
prendre’s, només llevar-se, un got de ressolis (un licor fet amb diverses herbes, anís i 
taronja), acompanyat d’una presa de xocolata o d’unes pastes anomenades sants pares. 
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Les col·laboradores de La Cuina a Sils coincideixen a dir que «abans es menjava millor. 
Perquè els ingredients eren més naturals i es cuinava amb foc de llenya o carbó, que 
donava als plats un sabor especial». Reconeixen, però, que els plats preparats o els aliments 
congelats «fan més còmoda la vida moderna i permeten que les dones puguin treballar fora 
de casa». 
L’autor i les autores del llibre recomanen a les mestresses de casa «fer una cuina honrada, 
amb ingredients naturals, i sobretot esmerçar-hi el temps que calgui». 
Francesc Anoro afirma que els guisats de les àvies són millors. El secret, segons ell, és el 
sofregit fet sense presses, que dóna molt més sabor als plats. 
 

Diari de Girona. 12.11.1994. DdG 

Les «àvies de Sils» expliquen avui a TV3 la seva tasca gastronòmica 

 

                                 
Les àvies responsables del sopar que cada any té lloc a Sils per recuperar la gastronomia de 
la comarca de la Selva assisteixen avui al programa de TV3 Un dia a la vida, de Josep Maria 
Bachs. El grup el componen 75 dones representades per Mercè Serra. Una cinquantena 
d’aquestes dones estaran en el públic del plató de programa. 
Actualment les àvies estan preparant l’edició d’un llibre amb receptes de la cuina 
tradicional de Sils. El llibre, que és el segon que fa aquest grup de dones, es presentarà 
públicament per Sant Jordi l’any vinent. L’objectiu d’aquest col·lectiu de dones és donar a 
conèixer la cuina de la Selva i recuperar les receptes pròpies de la zona de Sils. 
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Diari de Girona. 09.05.1995.  Marta Planelles 

Un tres estrelles presenta el llibre de receptes de Sils 

 

Santi Santamaria, el xef del restaurant El Racó de Can Faves de Sant Celoni —que compta 

amb la categoria de tres estrelles Michelin— va presentar a Sils el llibre Les nostres receptes 

de cuina. Aquest llibre s’ha fet gràcies al col·lectiu La Cuina a Sils, format per 68 dones que 

han desgranat les millors receptes de la població sota la mirada del coordinador Francesc 

Anoro. 

Amb les receptes «es reforça la memòria oral», va dir Santamaria, i va destacar la 

importància de la gastronomia local com a base de la cuina catalana i mediterrània. En 

l’acte de presentació van assistir-hi el coordinador de Cultura, Joan Domènech, el 

representant dels hotelers de la comarca, Domènec Campeny, l’alcalde, Joaquim Rovira, i 

una membre de l’Institut Català de la Dona, Núria Llorà. 
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Qui som La Cuina a Sils. 12. 12. 1995 
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El Punt. 03.07.1997.  Dolors Gordils 

El secret d’un bon rostit és el sofregit 

 

 
 

Anna Ribas, Joaquima Costabella i Pepeta Caròs. Àvies cuineres de Sils 

 

Joaquima Costabella, Pepeta Caròs i Anna Ribas, són tres de Les Cuineres de Sils que el 
proper dia 12 de juliol participaran en el «sopar de les àvies de Sils» organitzat pels 
Veterans. Totes excepte l’Anna, que va començar a cuinar als 60 anys, han passat la seva 
vida entre fogons, preparant guisats i sobretot salsafins, una espècie de nap molt fi. Per 
aquests anys tenen previst delectar els comensals del sopar amb rostit de pollastre i 
botifarra, peus de tocino amb carxofes, i ànec amb pollastre. Això sí, com cada any, la sort 
determinarà qui tastarà aquestes cassoles. 
Quants convidats tenen a taula el proper dia 12 de juliol? 
Convidats encara no ho sabem perquè depèn del número de tiquets que es venguin, però 
cadascuna de nosaltres haurem de cuinar per només sis persones. 
Ja saben el menú? 
Peus de porc amb carxofes (Joaquima). Rostit de pollastre de pagès amb botifarra (Pepeta). 
Ànec i pollastre de pagès amb bolets (Anna). 
S’hi lleparan els dits? 
I tant. Tot és molt bo i tots els productes que utilitzem són naturals. Les verdures, del l’hort 
de casa, i les carns, dels nostres corrals. 
Quin és el secret del guisat? 
El secret és el sofregit. Si el sofregit és bo el cuinat és bo. 
Els fogons influeixen? 
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Influeixen, però són més importants els recipients. Un guisat fet amb una cassola de terrissa 
no és el mateix que el fet en una cassola de ferro colat o d’un altre material. Amb carbó els 
guisats són boníssims, però avui no hi cuina ningú perquè és una complicació innecessària. 
Què diferencia la cuina de Sils? 
La cuina és la mateixa que a les poblacions veïnes, però tenim un ingredient diferenciador, 
que són els salsafins per la festa major. 
Què són? 
Són una espècie de naps, però de sabor molt més fi. 
Són tan bons com diuen? 
Més. Hi ha molta gent que quan menja un plat amb salsafins deixaria el tall i només 
menjaria els salsafins. 
Costen de trobar? 
Fora de Sils i a la comarca de la Selva és una mica difícil de trobar-ne. 
Com els hem de fer per tenir l’èxit garantit? 
Després de rascar-los, bullir-los una mica, passar-los per farina, fregir-los i afegir-los a la 
cassola amb una bona picada. Només amb això, ens lleparem els dits. 
Quin és el plat que els surt més bo? 
Els guisats (Pepeta). Els salsafins (Joaquima). Els rostits (Anna). 
Els convidats els feliciten? 
Si, molt sovint. 
Se’n mengen, de guisats? 
El jovent no, prefereixen una amanida i alguna cosa a la planxa que un bon guisat. La 
població adulta en menja poc, però quan en menja disfruten molt. 
Què me’n diuen de mantegues, salses i formatges frescos? 
Nosaltres som d’oli i greix. Res de coses light i de manteges o altres productes semblants. 
Aquests sopars són un autèntic èxit. S’ho esperaven? 
No. Tothom ens felicita després de cada edició i cada any s’hi apunta més gent. 
Quina és la clau de l’èxit? 
La clau de l’èxit és que tothom hi posa tot el seu esforç, i això la gent ho nota i es volca a 
participar en el sopar. 
Sou molt tiquis miquis amb el menjar? 
No. Però, com tothom, hi ha coses que no ens agraden. 
Els joves, avui en dia, han perdut l’art de la cuina? 
La majoria sí perquè no tenen temps per dedicar-s’hi, i quan en tenen prefereixen dedicar-
lo a fer altres coses. De totes maneres, n’hi ha que cuinen molt bé. Un altre motiu perquè 
no cuinen és perquè no els agrada remenar entre fogons.  
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El Punt. 08.08.1997.  Isabel Díaz 

Les àvies de Sils fan arribar la seva cuina als restaurants per potenciar els plats de la Selva 

 

L’assemblea de cuineres dels sopars gastronòmics locals de Sils ha decidit donar a conèixer 
els seus cuinats als professionals de la restauració «per tal de reivindicar la presència dels 
nostres plats a les cuines dels grans restaurants», segons va informar el coordinador del 
grup, Francesc Anoro. 
Per assolir aquest objectiu, les àvies presentaran el proper 29 de setembre als caps de 
cuina, xefs i responsables dels restaurants de la comarca de la Selva, una vintena de 
cassoles.  

                                  
 

Diari de Girona. 14.07.1998. Jordi Caupena 

La cuina torna a Sils per no perdre les arrels culinàries 

 

Sils va celebrar dissabte el cinquè sopar gastronòmic local amb la participació de vuitanta 
cassoles elaborades per dones de la població que tenien més de cinquanta anys.  
Unes cinc-centes persones van degustar els diversos plats preparats amb productes 
tradicionals de la zona. Com a novetat d’aquest any, cada cassola va ser acompanyada d’un 
tipus de vi diferent, triat pels membres dels Veterans de Sils, entitat organitzadora. 
Francesc Anoro, coordinador de l’entitat, va fer una valoració positiva de la degustació tant 
per l’esperit de la trobada de no perdre les arrels culinàries de la població com pel fet que 
cada cop són més les persones que hi participen. 
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La Vanguardia. 28.07.1998  Marta Planelles  

Representante de la Asociación de Las Cocineras de Sils                  

 

Miembro del colectivo fundado hace cinco años y que está formado por 75 mujeres, la 
mayoría de ellas jubiladas, que reivindican el valor de la cocina tradicional. 
Habitualmente organizan cenas gastronómicas y ya han editado dos libros. 
¿Dónde aprendió a cocinar? 
En mi casa teníamos una fonda y cocinaba mi madre, pero se puso enferma y tuve que 
ponerme al frente de los fogones. Todo lo que hago lo aprendí de ella y de lo que me ha 
enseñado la práctica, ya que he trabajado en la cocina toda mi vida, hasta que me jubilé. 
Ahora ha podido seguir con su afición gracias a la asociación de Las Cocineras de Sils. 
Sí, hace cinco años que empezamos. En las primeras reuniones éramos solo 16 mujeres y 
ahora ya llegamos a 75. Es una distracción que se hace a gusto porque se colabora con 
mucha ilusión. Organizamos cenas cada año, con la táctica de no repetir nunca ni un plato, 
y ya hemos editado dos libros con las recetas de todas las componentes del grupo. 
¿No admiten a los hombres? 
Al principio se sumaron dos señores, pero se vieron agobiados por las mujeres y al final lo 
dejaron. En Sils no hemos enseñado a los hombres a ser cocineros. 
¿Les molesta que las nombren «las abuelas cocineras de Sils»? 
No, al contrario, ya que estamos orgullosas de ser abuelas. Y hay compañeras que son 
mayores que yo, que tengo 77 años. 
¿Y cuáles son sus especialidades? 
No tengo ningún plato preferido, pero procuro que todos me salgan bien. Preparo, entre 
otras cosas, pies de cerdo con nabos, arroz y canelones. 
Y en la cena de este año, ¿qué plato ha preparado? 
He preparado lomo a la piña, que tiene un sabor especial, un poco dulce. Hago el sofrito 
con una gran variedad de verduras, frío la carne y al final añado la piña. Mis compañeras 
también han hecho unos guisos buenísimos dentro de sus especialidades. Todas nos 
esforzamos en hacerlo lo mejor posible y buscamos una unión entre nosotras. 
¿Dónde se reúnen para celebrarlo? 
En el polideportivo de Sils. De primer plato comemos entremeses y ensalada, y el segundo, 
que es lo que elabora la asociación, se decide por sorteo: a cada mesa le toca una 
especialidad. En esta edición, algunas empresas vinícolas de la zona han colaborado con la 
cena y hemos podido probar vinos de marca, que han acompañado nuestros platos. 
¿Qué le parecen las recetas culinarias de Arguiñano y otros cocineros? 
No miro nunca las recetas de la televisión porque preparan cosas extrañas. Yo creo que en 
la sencillez del plato está la gracia. Por ejemplo, yo no he utilizado nunca la crema de leche 
en la cocina, soy una cocinera antigua. 
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¿Las tradiciones gastronómica se deben respetar y conservar? 
Sí, y no se van a perder nunca, porque la gente prueba las cosas modernas pero siempre 
vuelven a los platos tradicionales. 
¿También prepararon postres o platos dulces? 
Un día propusimos hacer algunas tartas para un acto y, al final, había más de sesenta, de 
piñones, de manzana, de yogur... Las pusimos en bandejas en una mesa larga en el paseo 
de Sils y después las repartimos entre el público. Fue todo un éxito. 
 

 

Diari de Girona. 23.10.1998. Anna Estartús 

La fira acull la diada de vins i caves de les comarques 

Aquest any la novetat serà la col·laboració del grup La Cuina a Sils 

 

                         
 

Francesc Anoro —a qui podem considerar el motor de La Cuina a Sils— recorda que aquest 

grup, des de ja fa uns anys, es dedica a recuperar i promoure la cuina tradicional, «la cuina 

de l’àvia». Per això, considera que la seva participació en la diada dels vins i caves «és una 

complicitat perfecta: la bona cuina i el bon vi... Ho trobem interessant». 

Per aquesta ocasió, Les Cuineres de Sils preparen cassoles de pollastre amb salsafins, conill 

amb samfaina o peus de porc amb cloïsses, que se serviran amb diferents vins i caves 

elaborats a les comarques gironines. La mostra serà a la tarda fins a les set.  
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Girona Gastronòmica. 01.11.1998. Redacció 

Mostra Tast de La Cuina a Sils 

 

Des del camp de la recerca històrica de la cuina local fins a la publicació de receptes 

casolanes encara vives al poble, La Cuina a Sils ha estat treballant com a un grup d’activitats 

des de ja fa anys, i ha organitzat anualment els Sopars Gastronòmics Locals. 

Fa algunes setmanes, i amb l’al·licient de poder oferir uns plats de factura professional, han 

efectuat una mostra de cuina tradicional local, restringida a cuiners, restauradors, hotelers, 

gastrònoms i professionals del sector propers o relacionats amb la comarca. Una vuitantena 

d’aquests professionals van poder assistir, a l’envelat instal·lat a la plaça Canigó, a aquesta 

primera edició que culmina una feina de recerca esdevinguda referent i model per a altres 

interessats en la recuperació d’aquest aspecte patrimonial. 
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Diari de Girona. 07.11.1998. Joan Ferrer 

El Salsafí d’Or 

 

El dijous 5 de novembre de 1998, al balneari Vichy Catalan i dins del marc de la presentació 
de les Jornades Gastronòmiques de la Tardor, organitzades per l’Associació d’Empresaris de 
Serveis Turístics de la comarca de la Selva, es va fer lliurament del primer Salsafí d’Or de la 
comarca a la millor tasca promocional des del punt de vista cultural, esportiu, gastronòmic 
o turístic. 
En aquesta ocasió el president de l’entitat, Domènech Campeny, deia llegint l’acta: «La 
comissió, per unanimitat dels membres que la componen, vol atorgar el primer Salsafí d’Or 
al col·lectiu de La Cuina a Sils, i en concret al senyor Francesc Anoro, en reconeixement a la 
seva tasca de recerca culinària del seu municipi, juntament amb un grup d’àvies, que han 
donat a conèixer la gastronomia casolana, i a la promoció que n’ha fet». 
El guardonat va dir que dedicava el premi a totes les àvies i dones que formen part del 
col·lectiu, així com a les entitats que els han donat suport. 
La Castanya. Sota aquest nom i en una columna al costat de la notícia del Diari de Girona, el 
periodista feia broma amb alguna de les paraules i deia: «La comarca ja disposa del seu 
“home Coca-Cola”. El primer guardonat amb el Salsafí d’Or que es concedeix a la comarca 
no només es distingeix per la seva promoció de la Selva arreu, sinó també per ser l’home 
més estimat per més dones de tota la zona. Així de simpàtic es va presentar al nombrós 
públic Francesc Anoro. El fet d’estar tantes hores envoltat de dones i cassoles arran de la 
iniciativa de La Cuina a Sils, li han provocat aquest sentiment. Alguns assistents el van 
anomenar “home Coca-Cola”, per allò de l’anunci del senyor que paralitza tota una oficina 
de dones en la seva arribada». 
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Diari de Girona. 31.03.1999.  Joan Ferrer 

Mestresses cuineres de Sils 

 

Fa pocs dies que les cuines de l’Escola d’Hostaleria de Girona van ser el testimoni d’un fet 
digne d’atenció. Unes persones que ni són cuineres professionals ni alumnes van utilitzar-
les per poder-hi preparar uns plats tradicionals. 
A Sils hi ha un col·lectiu de cuineres format per unes 75 dones, moltes d’elles ja àvies 
segons van dir-nos, que compta amb el recolzament de l’Ajuntament per tal de recuperar i 
preservar els plats més tradicionals. Tot i que només una dotzena d’aquestes mestresses 
cuineres expertes en menjar casolà van anar a l’escola d’hostaleria, van provocar-hi prou 
enrenou. 
La primera sorpresa, que manifestaren amb prou eloqüència, va ser gaudir d’un espai que 
els semblava immens, d’una quantitat d’estris que els semblava inusual, i encara els va 
produir més estranyesa tenir com a ajudants dues dotzenes d’alumnes que van seguir amb 
molt d’interès i mig confosos el que feien aquelles professores que tenien excepcionalment 
aquell dia, tot obeint les seves instruccions. No podem pas dir qui va gaudir més d’aquella 
lliçó magistral, si les professores o bé els nois i noies. Ben segur que tots dos grups estan 
disposats a repetir una lliçó similar qualsevol dia. 
El resultat de la combinació d’experiència i joventut quasi no caldria dir-lo. Els sis plats i tres 
postres que van elaborar conjuntament van ser excel·lents. 
Hem de congratular-nos que es portin a terme activitats de formació professional pràctica 
com la que acabem de comentar perquè són un pas endavant a favor de la cultura i la 
gastronomia del país. En aquest cas concret de la comarca de La Selva, també va comptar 
amb la col·laboració de diverses empreses relacionades amb el món de l’hostaleria com la 
vedella de Girona, o Vins i Caves Garrotxins. 
Tot es va fer sense donar-hi gaire difusió, però amb uns resultats òptims. No es tracta d’un 
d’aquells casos tan freqüents de «molta fresa i poca endreça» sinó al revés. 
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Diari de Girona. 04.08.2000. JC 

La VIII Edició del Sopar Gastronòmic de Sils exhaureix les entrades en una hora 

Es podran tastar diferents cassoles elaborades pel col·lectiu de dones de La Cuina a Sils. 

L’acte se celebrarà dissabte i requereix la preparació d’unes vuitanta cassoles 

 

El tradicional Sopar Gastronòmic Local de Sils s’ha vist desbordat davant l’allau de peticions 

per assistir-hi. El passat 30 de juny es van posar a la venda els tiquets i a les deu del matí ja 

s’havien emplenat les 580 places disponibles per aquest acte. 

El sopar es celebra dissabte a les 10 de la nit. El menú estarà format per: amanides, 

embotits, cassola, coca, pa i vi. La característica d’aquest sopar és que cada taula rebrà una 

cassola que s’haurà sortejat anteriorment. Aquest fet provoca que a mig sopar moltes 

persones vulguin tastar altres cassoles que han anat a parar a altres taules, produint-se un 

intercanvi de plats divertit i curiós. 

Les cuineres del col·lectiu estan endegant darrerament diferents activitats i projectes de 

caire tant nacional com estatal i internacional. Mentre fa unes setmanes eren les 

encarregades d’elaborar el sopar gironí a Madrid, ara tenen propostes per anar a Suïssa, 

Mèxic i als hotels Ritz. 
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Girona Gastronòmica. 01.11.2000.  Redacció 

3a Mostra Gastronòmica. Plats de cuina tradicional local 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils ha organitzat un any més la mostra gastronòmica en la qual hi 

participen les mestresses de casa d’aquesta població selvatana i que és reflex de la cuina 

tradicional local. 

L’objectiu fonamental de La Cuina a Sils és preservar la cuina tradicional casolana i mantenir 

aquests plats en tots els seus àmbits. 

És per aquest motiu que a la mostra han estat convidats restaurants i associacions d’altres 

comarques properes. 
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La Vanguardia. 30.12 2000.   Josep Pujol i Coll  

Treure el ventre de penes 

 

Amb l’edat he après a menjar. Som molts els que tenim un passat llepafils, ple de 
macarrons, bistecs i patates fregides, aprensió infantil contra les verdures i les granes de 
tomàquet, i perplexitat davant algunes menges dels nostres progenitors, com el cap de xai 
rostit o la incomprensible pota i tripa. 
Naixem amb la llengua en blanc, però mentre alguns s’encallen en un infantilisme gustatiu, 
d’altres se sofistiquen bo i aprenent els matisos del pebrot, la textura del salsafí, la simfonia 
coral dels bolets, tot el paradís que comença de l’hamburguesa en amunt. Així mateix, la 
maduresa d’una cultura podria trobar un bon indicador en la seva consciència 
gastronòmica. 
Per tant, la recent notícia sobre els hàbits alimentaris europeus, que ha col·locat els grecs i 
els espanyols com els més grassos de la UE, a més d’esbocinar els tòpics de la dieta 
mediterrània, és prou representatiu de la marxa real del país. Si aquí no es menja bé, 
Espanya no va pas tan bé com diuen alguns. I menjar bé no vol pas dir menjar car, sinó 
sobretot saber què es menja i per què es menja, dues qüestions ben simples ara per ara de 
resposta difícil. Perdut el contacte directe amb la producció dels aliments i amb les 
tradicions gastronòmiques pròpies, dietèticament incultes, si és veritat que som 
bàsicament el que mengem, podem dir que la societat actual es desconeix. 
Per compensar, val a dir que encara hi ha esperances. D’una banda, si hi ha una literatura 
gastronòmica viva i de pes no tot s’ha perdut, i aquí estem de sort amb dignes continuadors 
de Pla i Luján.  
La tasca de recerca històrica i de divulgació que fan Jaume Fàbrega i Pep Vila no té preu. 
D’altra banda, es tracta de passar als fogons allò que ja és als llibres. Alleuja saber que 
importants restaurants gironins estan preparant amb cura el relleu generacional, però 
encara n’hi ha per estar més panxacontents amb les iniciatives com les de Sils, on, des de fa 
anys, amb publicacions, sopars populars i mostres gastronòmiques —acaben de celebrar la 
tercera—, es preocupen per mantenir el xup-xup de la cuina selvatana de les nostres àvies 
en molt més que una relíquia antropològica. 
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El Punt. 18.07.2001  Ramon Sargatal 

Vuit anys de Cuina a Sils 

 

Potser perquè ell mateix no s’ho acaba de creure, en el Tractat de la vellesa el Ciceró posa 

en boca d’un tercer la seva gratitud a l’ancianitat, «ja que acreix el deler de parlar i treu el 

de menjar i beure».  

Dons què volen que els digui... El Ciceró hauria de conèixer les àvies de Sils i els xeflis que 

organitzen al poble. Cada iaia prepara un plat de cuina tradicional per a sis, la pista del 

poliesportiu s’omple de gent i les cassoles van sortejant-se. Quina delícia d’acte! Quina 

delícia de nit! Cada any són més de sis-cents comensals bescanviant trofeus i paladejant els 

antics sabors que només les àvies han tingut la lucidesa de conservar. Un cop acabat l’àpat, 

les cuineres busquen els vestigis de les seves obres per interrogar els afortunats. «Què? 

Bé?» «Bé, senyora, molt bé!»  

Aquestes àvies han sabut riure’s de l’artrosi mental de tots els qui ens pensem que un vell 

és poc més que un arxiu inert de memòria per anar a entrevistar-lo a peu de balancí i 

endur-se’n una foto. Des que van decidir activar els fogons, ja han muntat vuit mostres 

gastronòmiques, el seu art es coneix a Madrid i aviat ho farà a Zurich i a Mèxic. Acció, res de 

nostàlgies: si abans participaven en debats per evocar els repunxons, els salsafins i les 

margaridoies de joventut, aviat van adonar-se que per fer cara nostàlgica ja hi havia als 

llibres el monsieur aquell amb la seva magdalena...  
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La Vanguardia. 30.09.2001                                                                                 

Xicu Anoro, coordinador de La Cuina a Sils; en octubre ofrece una muestra en Barcelona 

El próximo 8 de octubre un autocar saldrá de Sils cargado de abuelas cocineras y de 

cazuelas. Su destino: la cuarta muestra de cocina local de Sils, dirigida a más de noventa 

restaurantes y hoteles de Barcelona. 

 

¡Cómo cocinan las abuelas de Sils! 

Son fantásticas, pero no crea que lo que han hecho estas señoras se puede hacer en 

cualquier pueblo, porque todavía hay abuelas y madres que cocinan muy bien. 

Pero pocos jóvenes. 

Si usted no cocina es porque no le han motivado o porque no se ha planteado esta 

posibilidad. ¿Cómo lo puede entender un joven si no hacemos nada? Hay que generar 

interés. 

Un aula permanente de cocina tradicional podría resultar. 

Si somos capaces de crearla, seguro que muchos se animarán a acercarse para saber cómo 

se hace el bacalao con alcarchofas o los caracoles con sepia y cigalas. Y después, seguro que 

probarán de hacerlo en casa. 

¿Cuántas señoras son? 

En la cena gastronómica eran más de 80. ¡Y dos hombres! 

No debe de ser fácil coordinar un grupo donde todas son expertas. 

Hay que ir con cuidado, sobre todo a la hora de escribir una receta, porque cada una tiene 

su forma de cocinar. Y aunque usen los mismos ingredientes, no les sale igual. 

Quizá por eso el primer libro que editaron no contiene demasiadas recetas. 

Es que no era nuestro objetivo. La idea era recuperar una serie de nombres de productos 

que se usan poco, y saber cosas, como por ejemplo por qué antes casi nadie comía tortilla 

de espárragos. 

¿Por qué? Toda la vida ha habido huevos y espárragos. 

Pero ellos vendían los huevos cuando eran grandes, y coincidía con los meses en que había 

espárragos. Solo comían huevos cuando eran pequeños y no podían venderlos, pero 

entonces no había espárragos. 

¿La cocina de Sils es la de hace cien años, o se basa en la de hoy? 
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Ni una ni otra. Es una mezcla del conocimiento de las cocineras. Una mujer que ha venido 

de Murcia y se haya casado en Sils y aquí haya tenido hijos... será de Sils y tendrá sus 

propias recetas, ¿no? 

Las abuelas deben de estar por las nubes. 

¡Ni se lo imagina! Una sale por la tele, otra en la prensa, algunas ya tienen recetas suyas en 

hoteles de Barcelona... Y fuimos a Madrid con tres mayores de 80 años. 

Y ahora les esperan en el Ritz. 

Sí, en el de Madrid y en el de Barcelona. Quieren cuatro abuelas en su cocina durante una 

semana para aprender sus recetas. 

¡De Sils a mandar en la cocina del Ritz! 

Imagine la ilusión que les hace: una semana en el Ritz, con todo pagado y siendo jefa de la 

cocina. 

Vaya, que se lo han tomado en serio. 

Le aseguro que hoy no puede venir cualquiera a Sils a contar cómo se hace un conejo con 

sanfaina. Le estarán vigilando. 

¿Hay que reclamar estas recetas en los restaurantes? 

Si usted no pide mano de cerdo con caracoles porque no se lo ofrecen, quedará en el 

olvido. Pídalo y a lo mejor se lo preparan. 
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Tot CETT. 08.10.2001   

L’art culinari tradicional arriba a Barcelona: 4a Mostra Gastronòmica de Sils  

Dos-cents professionals del món de la restauració o l’hoteleria es van aplegar, el passat 8 

d’octubre, a l’Hotel Alimara per participar en la 4a Mostra Gastronòmica de Cuina 

Tradicional Local, un sopar de tast amb més de 32 plats, elaborats i presentats per les més 

de vuitanta cuineres que conformen La Cuina a Sils. El col·lectiu, nascut durant els primers 

anys de la dècada dels noranta, té l’objectiu principal de recuperar i promocionar la cuina 

tradicional catalana. 

 

És la primera vegada que la ciutat de Barcelona acull la Mostra Gastronòmica de Cuina 

Tradicional Local, una presentació de diferents plats tradicionals de la geografia catalana a 

càrrec del col·lectiu La Cuina a Sils, que ja ha visitat altres indrets de Catalunya. La Cuina a 

Sils, grup constituït bàsicament per dones, respon a la iniciativa d’escriure un llibre que 

expliqués com era la cuina de la comarca abans de la Guerra Civil. De les divuit dones que 

inicialment van engegar l’edició del llibre durant els primers anys de la dècada dels noranta, 

ara són més de vuitanta mestresses de casa. 

Vuitanta cuineres que van aterrar el passat 8 d’octubre a la Ciutat Comtal (concretament a 

l’Hotel Alimara) per mostrar als professionals locals de la restauració i l’hoteleria una forma 

de fer i preparar els àpats a la cuina, que han après a través de la saviesa popular tramesa 

per tradició oral de generació a generació. 

Entre els 32 plats que van composar la 4a Mostra Gastronòmica de Sils, els dos-cents 

assistents al sopar van poder tastar, entre d’altres, especialitats de bacallà, cargols, 

mongetes, conill, vedella, un autèntic passeig per la cultura tradicional catalana de bon 

menjar. 

Al sopar tampoc va faltar l’acompanyament de beguda de la terra, Vi Serrat de Montsoriu, 

Masia Gironella de la Garrotxa, Martí Fabra de l’Empordà, i aigües Font d’Or i Vichy Catalan. 
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La Vanguardia. 08.10.2001  Núria Escur 

Caravana de cocineras 

Ochenta mujeres de Sils cogen hoy el mando en las cocinas de 90 restaurantes 

barceloneses 

 

Xicu Anoro, concejal del Ayuntamiento de la localidad gerundense de Sils, todavía conserva 

la campana que necesitó para poner orden y repartir el turno de palabra entre las «iaies de 

Sils». No es fácil organizar a veinte, treinta y cuarenta mujeres polemizando sobre cocina. 

Cuando hace unos diez años pensaron constituirse como colectivo gastronómico no tenían 

ni idea de la envergadura que tomaría su decisión. Apenas eran catorce mujeres que 

querían editar un libro recuperando las raíces de la comarca. Sin más ambición. 

Ahora son más de ochenta. Estas ochenta mujeres que llegan hoy lunes a Barcelona, 

acompañadas de cucharas y cazuelas, dispuestas a cocinar para más de noventa 

restaurantes de elite de la ciudad. Las cocineras de Sils vienen a Barcelona para enseñar sus 

trucos y su buen saber a los urbanitas. Su centro de operaciones es el Hotel Alimara 

(Berruguete, 126). Y en el menú propuesto figuran delicias como estas: bacalao marinado, 

judías con marisco, tres especialidades de bacalao, tres de caracoles, de conejo, de pies de 

cerdo, pollo, ternera..., un verdadero festejo gastronómico a la catalana, regado con vino 

Serrat de Montsoriu, Masia Gironella de la Garrotxa, Martí Fabra del Empordà, y Agua Font 

d’Or, amén de las aportaciones de Vichy Catalan, que ha ayudado a esponsorizar la idea. 

No se conoce nada parecido en su género. Configuran un colectivo único que quiere 

hermanarse próximamente con otros grupos que mantengan con ellos alguna similitud; el 

Nap de Ger, por ejemplo, en la Cerdaña. Exigen, para más inri, el cumplimiento de dos 

condiciones para pertenecer al grupo: tener ganas de cocinar sin cobrar ni un duro y tener 

más de cuarenta y cinco años. 

Algunas jóvenes que quieren formar parte del colectivo todavía no pueden hacerlo porque 

este es un grupo que exige experiencia de muchas décadas entre fogones. Los hombres 

tienen las puertas abiertas, aunque hasta el momento solo se han atrevido cinco. Ellas, 

como tantas otras cocineras anónimas, nunca creyeron que verían reconocido su trabajo 

cotidiano. Las educaron en la creencia, dicen, de que «cocinar para la familia no era 

optativo, era una obligación». 

Todo empezó con la fiesta anual del pueblo (segundo sábado de julio) donde cada una 

transportaba su especialidad a pie, des de cazuelas de conejo con sepia a espalda de 

cordero con verduras, y la depositaban en persona en el polideportivo del pueblo. 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
23 

 
  

Solamente a las abuelas de mayor edad se les permitía permanecer en casa y alguien se 

encargaba de entregar su «especialidad». Luego, en la fiesta, surgía una especial catarsis 

gastronómica donde el mayor lujo consistía y consiste en reconocer quién ha cocinado cada 

cazuela y llenarlo literalmente de loas. 

Sils, además, contaba con un producto único para poder exportar su ingenio: «el salsafí», 

una especie de verdura —«arrel d’escorçonera borda», la llaman ellas— que alguien definió 

como una especie de zanahoria blanca. Un sello de identidad. 

Ahora esas especialidades se degustarán o se devorarán, según el caso, en las mesas de los 

mejores restaurantes de Barcelona. Can Gaig, Casa Leopoldo, Ritz, El Passadís d’en Pep, El 

Tragaluz... Así hasta noventa. 
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La Xarxa. 09.10.2001 

Les cuineres de Sils recuperen la cuina tradicional 

 

Un grup de cuineres no professionals del municipi de Sils (la Selva) es va desplaçar, aquest 
dilluns per la nit, fins a Barcelona per donar a conèixer les seves receptes. Van venir 
carregades amb les cassoles i es van poder degustar un total de 32 plats, a banda d’una 
àmplia mostra de rebosteria. El col·lectiu La Cuina a Sils va néixer a principis dels anys 
noranta i el formen més de 80 mestresses de casa del municipi. El seu objectiu és recuperar 
la cuina dels avantpassats de la població i intentar que no es perdi. Recuperen les 
possibilitats de l’hort, de la vinya, de la carn i del peix, dels cargols, de la fruita, dels bolets, 
així com de molts altres productes propis de la cuina catalana.  

Unes quantes de les seves receptes les han plasmat en un llibre. Aquesta, però, no és 
l’única difusió que en fan. Es desplacen amb les seves viandes allà on se les convida. Fan 
xerrades, demostracions i tasts per a professionals. A la presentació d’aquest dilluns a la 
Ciutat Comtal hi van assistir alguns dels restauradors més afamats. L’objectiu de Les 
Cuineres de Sils és que alguns dels seus plats de cuina tradicional figurin al costat de les 
receptes de disseny.  

L’acte de Barcelona formava part de la 4a Mostra Gastronòmica que ha organitzat La Cuina 
a Sils amb la col·laboració de l’Escola d’Hostaleria i Turisme del CETT. Els assistents van 
poder tastar el bacallà marinat, les mongetes amb marisc, o alguns plats fets amb cargols, 
pollastre o vedella. 

 

                
 

http://www.cett.es/index1.html
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El Punt. 11.10.2001. Ramon Sargatal 

A Sils, les dones d’en Xicu 

 

L’Anna Escolà fa uns cargols amb costelló de porc inenarrables. La Montserrat Coll, un ànec 

amb prunes que és una delícia. I la Dolors Sors, i la Carme Subirana, i la Carmen Barrios i... 

Sí, voldria fer-ne l’elogi així, una per una i divulgant-ne la identitat, perquè això no és pas 

l’homenatge al soldat desconegut. Formen el col·lectiu La Cuina a Sils, però mereixen ser 

tan singularitzades com els ja famosos Santi Santamaria, Joan Roca o Ferran Adrià. En part, 

l’èxit de La Cuina a Sils és deguda potser a una reacció lògica a aquest corrent d’imitació de 

la cuina de disseny i genialitat que tant abunda. S’enyora la preservació davant de tanta 

investigació, la memòria sobre l’instint. Les àvies cuineres de Sils ens recorden que a 

Catalunya hi ha una tradició que corre el risc de perdre’s si continuem deixant-nos 

enlluernar més del compte davant d’una truita de patates servida en substrats dins d’una 

copa de cristall o amb una reducció a fum d’una menja que ni tan sols veiem. Dilluns van 

actuar a l’Hotel Alminara de Barcelona i l’ovació va ser de les que es dediquen a les 

sopranos grassonetes. Se les coneix també com «les dones d’en Xicu», el promotor de les 

mostres gastronòmiques. Ja està bé que el nom d’en Xicu Anoro també soni. O és que no ho 

diu la dita? Darrere de les grans dones sovint hi ha un gran home. 
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Diari de Girona. 25.10.2001. Francesc Anoro  

El perquè de La Cuina a Sils  

 

És evident que en el decurs dels darrers anys, el col·lectiu La Cuina a Sils ha experimentat 

un clar creixement, tant en el contingut teòric com en el desenvolupament de les seves 

activitats. És lògic, doncs, que aquells que es van implicar, progressivament, en el projecte 

del col·lectiu, i fins i tot aquells a qui va adreçada qualsevol acció d’una forma o un altra, 

s’interroguin sobre diversos aspectes de La Cuina a Sils.  

Per què es va iniciar? Com funciona? Quina finalitat té?, etc. Tot un seguit de preguntes que 

se’ns plantegen d’una forma directa quan intentem fer una nova activitat de les que 

darrerament organitzem. És per això que aquest escrit vol intentar donar resposta a 

aquelles preguntes i així procurar aclarir qualsevol dubte.  

L’any que ve farà deu anys que el col·lectiu La Cuina a Sils va iniciar les seves activitats, i ho 

feia amb l’única pretensió de recuperar una sèrie de mots, costums, tradicions, des del punt 

de vista culinari i fer-ne una publicació si la quantitat i qualitat del material era suficient. Els 

fets posteriors, amb la publicació de quatre llibres de cuina i dues reedicions, ens fan sentir 

prou satisfets per dir que allò encetat fa una dècada, avui s’ha transformat en una activitat 

molt més reeixida del que en principi es pensava.  

Hem de dir que les fites del col·lectiu en aquests darrers anys han estat diferents, perquè 

hem anat superant etapes. Avui, però, cal dir que com a mínim existeixen dos factors 

essencials de La Cuina a Sils: el gastronòmic i l’humà.  

Des del punt de vista gastronòmic, cal apuntar que moltes vegades escoltem afirmacions 

com aquestes: «Ja no es cuina com abans», «El cuinat tradicional s’està perdent», «Ja ningú 

dedica tant de temps a la cuina», «En el futur no es faran cuinats tradicionals».  

Estem d’acord que ja no es cuina com abans en el sentit d’ús d’elements per cuinar (avui ja 

no es cuina amb carbó, ni amb llenya, i es fan servir altres generadors de calor), i que cada 

vegada es dedica menys temps a cuinar. Però estem en desacord amb l’afirmació que ja no 

es fan plats tradicionals, perquè la majoria de les dones catalanes encara els fan i nosaltres, 

com a col·lectiu, ho podem garantir, i ho fem repetidament en qualsevol de les activitats 

programades.  

Que en el futur no es faran aquests plats tradicionals no ho sabem, en tot cas haurem 

d’esperar que això no passi. En el pitjor dels casos, si això passa haurem d’acceptar les 

nostres responsabilitats per no haver fet el possible per evitar-ho. Amb tot, hem de dir que 

no creiem que sigui La Cuina a Sils qui hagi de liderar aquesta creuada de preservació de 
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principis, i que ni tan sols sabem qui ha de ser. Davant d’aquest desconeixement, intentem 

trobar tantes complicitats com ens sigui possible, amb restauradors, gastrònoms, cuiners i 

gent del món de la cuina. Volem conservar uns cuinats que estimem, que són el nostre 

patrimoni i al mateix temps de tot el país.  

Des del punt de vista humà, hem de dir que el col·lectiu ha experimentat, en els darrers deu 

anys, un creixement excepcional. Qualsevol de les dones que formen part del grup podrien 

haver passat per aquesta trasbalsada vida com qualsevol altra dona del nostre país, 

convençuda que la seva vida, gastronòmicament parlant, ha estat coberta amb plena 

satisfacció. Cuinant per a la seva família, convidats, parents, etc., moltes vegades sense 

rebre ni tan sols el reconeixement d’aquells a qui anava adreçat el cuinat. Deixant com una 

bona obra/obligació aquella part de la seva vida dedicada a la cuina i en el més absolut 

anonimat. Avui, les dones de La Cuina a Sils ja no es troben en aquesta situació, perquè un 

dia o altre han estat protagonistes excepcionals d’una activitat, representant el col·lectiu en 

premsa, ràdio o televisió, o bé han estat lloades, felicitades i sol·licitades sobre manera, 

unes vivències que compensen els esforços emprats.  

Col·lectivament, podem dir que avui parlar de La Cuina a Sils ja és parlar d’un fet consolidat 

i amb una reconeguda popularitat que ens obre moltes portes i ens permet rebre qualsevol 

sol·licitud d’activitat, no tan sols arreu de la comarca de la Selva, sinó a la resta de les 

comarques de Girona, a Catalunya, a Espanya, o a altres països europeus i, fins i tot, d’altres 

continents.  

Hem de dir que avui ens sentim orgullosos dels èxits assolits, però aquest orgull no ens ha 

de fer perdre la condició d’agraïts, i és per això que volem donar les gràcies a tots aquells 

que des dels nostres inicis han estat al nostre costat, donant-nos suport incondicional.  

 

                           
 

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
28 

 
  

Diari de Girona. 14.09.2002  JC 

La cuina de Sils es presenta avui al Casal Català de Saragossa 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils és avui a Saragossa per preparar el dinar al Casal Català de 

Saragossa. La celebració serà un emotiu homenatge a la Diada de l’11 de setembre, que 

només es celebra a Catalunya. Una expedició de 14 persones ha marxat a primera hora del 

matí en direcció a la capital aragonesa per tenir a punt els suculents plats. Així els prop de 

80 comensals podran tastar un seguit de plats de primer com ara un assortiment de truites, 

empedrat, esqueixada de bacallà, pernil d’ànec, coca de mallorquines amb tomàquet i 

trasto, una mena d’amanida verda amb talls d’embotits. 

Als segons s’hi podrà trobar peus de porc amb cargols, pollastre amb salsafins, conill amb 

bolets, ànec amb peres, mandonguilles amb sípia, vedella amb pèsols i galtes de vedella. 

Les postres consistiran en coques i bunyols. 

El coordinador de l’entitat, Francesc Anoro, va valorar molt positivament les diferents 

sortides que estan realitzant darrerament. A criteri d’Anoro, aquests contactes amb els 

casals catalans d’arreu es va encetar amb la presentació que van fer a Madrid, on el 

col·lectiu va presentar en un sopar els seus plats tradicionals. Anoro va explicar que ara 

s’està treballant ja en la mostra que s’oferirà a finals d’aquest mes a l’hotel Ritz de 

Barcelona i en la propera mostra gastronòmica de La Cuina a Sils, prevista per aquesta 

tardor. 

La Cuina a Sils està formada per més de 60 dones, la majoria majors de 65 anys, que també 

al llarg d’aquests anys han editat diversos llibres recopilant les seves receptes i manera de 

fer als fogons. 
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Descobrir Cuina. 30.09.2002  JS 

Els aliments més bons de la Selva  

 

La mostra de La Cuina a Sils és tota una tradició a la comarca de la Selva. Se celebra cada 

mes de setembre i aplega les receptes de les àvies que conformen el col·lectiu Les Cuineres 

de Sils. Un any més, les venerables cuineres assistiran puntuals a la cita, però s’hi 

presentaran molt ben acompanyades.  

El motiu és que, per commemorar el desè aniversari de la festa, s’aprofitarà per fer una 

gran mostra gastronòmica de tota la comarca que s’ha batejat com «La Selva, dolls de 

cuina». D’aquesta manera, a més de les 48 cuineres de Sils, 26 restaurants presentaran el 

bo i millor de les seves cuines en un sopar de degustació pensat per unes 500 persones. 

Restaurants i cuiners es repartiran els primers i segons plats.  

Les postres aniran a càrrec de cinc pastissers, que faran tant especialitats pròpies com un 

gran pastís de celebració. I per si tot això fos poc, el banquet anirà precedit d’una 

degustació de patés i productes de l’ànec de l’empresa Mas Parés.  
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La Vanguardia. 15.10.2002. Albert Escala 

Los sabores de la abuela 

 

La localidad de Sils (3.000 habitantes), en la comarca de La Selva, ha logrado aglutinar un 

nutrido colectivo —La Cuina a Sils— formado inicialmente por un grupo de iaies (abuelas) 

dedicadas con entusiasmo a mantener y dar a conocer los secretos de la cocina casera 

ancestral. Se trata de una serie de recetas sencillas, sólidas y sabrosas que han ido pasando 

de generación en generación por tradición oral y que, por imperativos de la vida moderna, 

están en serio peligro de extinción. 

La popularidad de este grupo de mujeres ha ido aumentando con los años, así como el 

número de sus componentes, que inicialmente era de 18 y ahora ha alcanzado los 90. 

También se ha abierto el abanico de edades de sus integrantes, de modo que la más joven 

de estas cocineras cuenta con solo 22 años mientras que la más anciana, Carme Riera, ya ha 

cumplido los 92. 

Con el tiempo se han ido intensificando las actividades de este grupo cuyos miembros se 

han desplazado a Madrid y Zaragoza para dar una muestra de su arte; han participado en 

ferias y también en diversas jornadas de las escuelas de hostelería de Girona y en la Escuela 

de Turismo de Barcelona. 

El próximo día 21 ofrecerán una cena en el hotel Ritz de Barcelona para presentar las 

Jornades de Cuina Casolana, que se celebraran en el mismo establecimiento del 28 al 31 de 

octubre. 

La pasada semana, una pequeña representación del colectivo estuvo presente en el 

restaurante La Granota (Sils) en la presentación del libro Les cuineres de Sils, que edita La 

Magrana (256 páginas; 16 euros). 

El libro pretende volver la mirada hacia atrás y recordar lo que comían nuestros 

antepasados; cómo cocinaban, qué posibilidades ofrecían los huertos, el campo y la viña, 

las carnes, los pescados, los caracoles, las frutas, las setas, los diversos modos de aliñar, de 

hacer conservas o licor, pasando revista a las costumbres y tradiciones rurales. 

Un capítulo particularmente interesante es el dedicado a los postres, con recetas tan 

sugestivas como «els bunyols de poma», la «crema de castanyes» o «les galetes de l’Anna», 

estas últimas con avellanas y zumo de naranja. 

Les cuineres de Sils, de muy cuidada presentación, está bellamente ilustrado por Rosa Gelpí 

con sus dibujos a tinta sencillos —casi bosquejos— y a la vez expresivos y rotundos. Su 

esposo es el doctor Josep Maria Dexeus, de la homónima clínica barcelonesa, fundador de 
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la Academia Catalana de Gastronomía, quien glosó el carácter insólito de este colectivo del 

que dijo: «No creo que exista en ningún otro pueblo de Cataluña». 

Francesc Anoro —más conocido por Xicu—, el autor del libro dedicado a sus nenes, como 

gusta llamar a las cocineras cuyas recetas son ilustradas en la obra. 

Entre ellas llama la atención «llom amb salsafins», un guiso elaborado con esta rara 

hortaliza parecida al nabo y de gusto y sabor mantecoso, conocido básicamente en la 

provincia de Girona. 

Entre otros aspectos, Xicu se refirió al aspecto social de la iniciativa que permite lleva a 

cabo una actividad en la que prácticamente participan todas las mujeres del municipio y 

muchos hombres que les sirven de apoyo. Y en este contexto se refirió también al 

«crecimiento personal» de las «cuineres de Sils», que han podido comprobar que «lo que 

han estado haciendo toda la vida por obligación» es una pequeña obra maestra que 

finalmente goza del «reconocimiento general». 
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Diari de Girona. 16.10.2002. .Josep Pastells 

La Cuina a Sils publica un nou llibre de receptes. 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils, nascut fa poc més de deu anys i constituït per vuitanta-cinc 
àvies, acaba de publicar el seu setè llibre amb intenció de continuar proporcionant 
saborosos àpats farcits de saviesa popular. 
Es tracta, com s’assenyala en la introducció de l’obra, de «fer la vista enrere i recordar què 
menjaven els nostres avantpassats», però les autores del llibre (i segur que Edicions de la 
Magrana n’és ben conscient) tenen raons prou sòlides per sospitar que entre els seus 
records i coneixements també hi figura la recepta de l’èxit. 
L’autor dels textos d’aquest llibre, i també dels anteriors, Francesc Anoro, recorda que a la 
tardor de 1994, quan van treure la primera publicació, ja es van fer realitat moltes il·lusions 
i el gran somni de les divuit àvies que inicialment formaven el col·lectiu, però la veritat és 
que l’èxit, que va ser notable, ens va sorprendre molt agradablement, fins al punt que dels 
dos primers llibres ja se n’han fet dues edicions. 
Resultats excel·lents. Segons Anoro, que actualment és regidor de Turisme i Urbanisme de 
l’Ajuntament de Sils, «a partir d’aleshores res no ha tornat a ser igual. Mai no ens hauríem 
imaginat que arribaríem on som», en referència als excel·lents resultats obtinguts tant pel 
que fa a les vendes com a la difusió del seu treball, que els ha dut en més d’una ocasió als 
platós de TV3. Igual que aquest últim, els títols dels sis volums anteriors són absolutament 
senzills i casolans, en la línia d’una manera de fer que, a més d’entestar-se a divulgar la 
tradició i la història culinària del poble de Sils, intenta recuperar i preservar un patrimoni 
gastronòmic que patia el risc de quedar perdut en l’oblit. 
En ordre cronològic, les publicacions editades fins ara pel col·lectiu són les següents: La 
cuina a Sils (1994 i reedició el 1998), Les nostres receptes de cuina (1997 i reedició el 2001), 
Primer quadern de cuina (1999), Segon quadern de cuina (2000), Recull de receptes de 
vedella (2001) i La Cuina a Sils. Deu anys de gastronomia popular (2002). 
De fet, aquesta és la primera vegada que un llibre del col·lectiu La Cuina a Sils no és editat 
per l’ajuntament del municipi. Anoro ho justifica dient que «ja feia molt de temps que La 
Magrana ens anava al darrere, però sempre li havíem dit que no. Aquest any, en canvi, ens 
ho han plantejat com una mena de recull de les obres anteriors i ens ha semblat una bona 
idea. A més, les possibilitats de difusió dels llibres són molt superiors», ha destacat el 
regidor. 
El volum de Les cuineres de Sils, que inclou il·lustracions de Rosa Gelpí i es presentarà el 
proper dimecres, també incorpora una major varietat de receptes, «sempre explicades amb 
la major senzillesa possible», comenta Francesc Anoro. En concret, el receptari consta 
d’onze apartats: primers, plats únics, cargols, bacallà i altres peixos, aviram, conill, porc, 
vedella, xai i cabrit, rostits i postres. En la major part dels casos les receptes són per a sis 
persones, i sempre s’aconsella cuinar amb oli d’oliva o greix de porc. 
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Com que es tracta d’una obra coral, els editors s’han inclinat per mantenir l’origen de les 
mesures de cada una de les autores i, per tant, els ingredients poden ser de diferents pesos, 
mesures i proporcions. 
Amb tot, el redactor del llibre ha indicat que «pel que fa a la capacitat, quan parlem de 
cullerades s’entén que són de sopa; les culleradetes, de cafè; els gots, d’aigua; les copes, de 
vi i, les llossades, una llosa aproximadament. La sal i el pebre van a gust de cada cuiner o 
dels convidats, igual que les herbes, el safrà, el julivert o la picada». D’altra banda, Anoro ha 
procurat «mantenir una expressió popular, allunyada d’academicismes i de recursos 
literaris o científics. Així, per exemple, hem preferit transcriure la paraula xamfaina amb x 
en comptes de la normativa samfaina amb s». 
En aquests moments, La Cuina a Sils és el nom genèric sota el qual s’agrupen diferents 
entitats del municipi: les cuineres, el jovent, l’Ajuntament i els Veterans de Sils, que actuen 
com a responsables del desenvolupament d’una activitat que inclou un bon nombre de 
manifestacions més o menys fixes (sopar gastronòmic, mostres, programes, activitats 
diverses) i d’altres que van sorgint sense treva. Ara mateix, per exemple, les àvies de Sils 
tenen en agenda, del 28 al 31 d’octubre, acudir a l’hotel Ritz de Barcelona per oferir una 
sèrie de sopars de cuina casolana, mentre que el pròxim 14 d’octubre participaran en l’Aula 
Gastronòmica de l’Empordà. 
Si bé sempre s’ha parlat del col·lectiu d’àvies de Sils, Francesc Anoro ha subratllat que 
«darrerament han canviat les coses. Abans només admetíem gent que tingués més de 
cinquanta anys, però ara només posem com a condició que practiquin la cuina tradicional 
del municipi». No obstant això, «la proporció de gent gran dins del col·lectiu encara supera 
el vuitanta per cent», ha afegit Anoro. 
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Ara. 19.10.2002 

Les cuineres silenques recopilen en un llibre 200 plats casolans 

 

De cuineres no professionals a escriptores. El col·lectiu d’àvies cuineres de la població de la 
Selva de Sils han editat un llibre recopilatori de les seves 200 millors receptes. Les 90 àvies 
que composen el grup han volgut amb la seva redacció recuperar la memòria gastronòmica 
dels seus avantpassats i deixar constància de la cuina tradicional catalana. Des de la típica 
escalivada o la sopa de farigola, a la imprescindible botifarra negra o la truita de salsafins, 
passant per l’ànec del bosc amb bolets o els peus de porc amb cargols. Aquests són només 
alguns dels plats que les àvies gastrònomes recullen en Les cuineres de Sils. El llibre, editat 
per La Magrana, té 250 pàgines i està il·lustrat per Rosa Gelpí. A banda de l’apartat dedicat 
a la cuina tradicional, les àvies han volgut dedicar un capítol a les postres. Així, no s’han 
volgut deixar al bagul receptes tan típicament catalanes com la coca de la tieta, els bunyols 
de poma, les pastetes de cabell d’àngel, la crema de castanyes o la coca de pa de pessic 
amb pinyons. 
I per a fer més fàcil la tasca de cuinar, les autores del llibre han afegit a les receptes un 
apartat amb trucs culinaris que ens han arribat als nostres dies gràcies a la tradició oral. 
Així, per exemple, recorden que, per a eliminar l’olor d’all de la boca després d’haver-se’n 
menjat un, res millor que mastegar julivert o un gra de cafè. També aconsellen als seus 
lectors escaldar una mica la ceba abans de pelar-la per a evitar les llàgrimes als nostres 
estimats ulls.  
Les cuineres de Sils és un col·lectiu que va néixer tot just començar la dècada dels noranta, 
quan un grup de 18 dones d’aquesta població de la Selva van decidir unir-se per continuar 
la tradició culinària popular. Ara en són 90, i amb l’edició d’aquest llibre volen no tan sols 
deixar testimoni de receptes que s’han transmès de mares a filles, sinó també recollir les 
antigues formes de cuinar, de condimentar i de conservar dels aliments i dels licors. A més, 
no volen oblidar-se de contar als seus lectors totes les possibilitats que els avantpassats 
treien de la vinya, dels peixos, de les fruites, dels cargols i d’altres aliments recollits del 
camp. 

                          
 

 

http://www.ccselva.org/
http://www.ddgi.es/sils/
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Avui. 25.10.2002.  Meritxell Doncell 

Gormanderies de Sils al Ritz 

 

Ara fa deu anys, les àvies de Sils —un petit municipi de la Selva—, al costat de diverses 
entitats del poble, van iniciar tot un seguit d’activitats i aplecs per donar a conèixer molt 
més enllà dels marges de la seva comarca les excel·lències de la cuina tradicional del 
municipi, que durant segles han estat transmeses de generació a través de les seves àvies i 
mares. I ho van aconseguir! 
Avui les àvies que participen en el projecte La Cuina a Sils són més de noranta i, per 
celebrar aquest desè aniversari, han organitzat per a la setmana del 25 al 31 d’octubre unes 
jornades gastronòmiques ni més ni menys que a l’hotel Ritz de Barcelona, obertes a tothom 
que s’hi vulgui apuntar per tastar aquests plats plens de saviesa popular. 
Si encara no heu gosat visitar el prestigiós Ritz, aquesta és la vostra oportunitat de fer-ho i 
sopar per un preu força assequible —cosa ben estranya!—, ja que el menú tradicional de 
Sils que se servirà a partir de les nou del vespre d’aquests quatre últims dies del mes només 
costa 35 euros i, tot sigui dit, és força complet. Amanida de faves, fideus a la cassola, sopa 
de menta, peus de porc amb cargols, pollastre amb salsafins, conill amb bolets, 
mandonguilles amb sípia, coca, bunyols, crema, vi, cava, cafè. Està prou bé, oi? 
La cuina de les nostres àvies, en el marc incomparable que elles mai haurien somiat. Una 
combinació explosiva que podeu tastar si us afanyeu a reservar la vostra plaça, ja que els 
grups de les dues primeres nits ja estan complets. Qui no corre vola! 
I si això d’anar al Ritz no us fa gaire gràcia (hi ha gent per a tot...) però tot i així voleu 
conèixer La Cuina a Sils, ho teniu molt fàcil perquè només caldrà que seguiu amb atenció les 
més de 200 receptes que es recullen al llibre Les cuineres de Sils, editat per La Magrana, que 
trobareu a la venda a les llibreries per uns 16 euros i del qual us en parlarem una mica més 
en una altra ocasió. No teniu excusa per no poder tornar a assaborir les gormanderies de ca 
la iaia. 
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El País. 29.10.2002.  Isabel Olesti 

La puerta del paraíso 

 

Esta es la historia de un pueblo que un día decidió no perder el gusto por la cocina 
tradicional. Para ello se sirvió de las abuelas del pueblo, mujeres que aprendieron de sus 
madres y abuelas y que cocinan, como la cosa más natural del mundo, los guisos más 
elaborados y exquisitos de la tierra. Se trataba, pues, de que esas abuelas cocinaran para 
los demás —el posible cliente que las contrata— lo que cocinan normalmente en su casa 
para su familia. Este pueblo se llama Sils y la idea surgió, hace 10 años, del inocente 
comentario de una señora en una fiesta de homenaje a la vejez. Habían comido pimientos 
del piquillo y la abuela explicó que ella preparaba algo parecido, pero utilizaba pimientos 
verdes de su huerto y los rellenaba de carne y... otra abuela dio su opinión y así se 
enfrascaron en una tertulia gastronómica. Xicu Anoro, teniente de alcalde y concejal de 
turismo del Ayuntamiento, estaba entre estas mujeres y se le encendió la bombilla de las 
buenas ideas: les propuso reunirse cada 15 días para recopilar, no un recetario, sino la 
historia de la cocina local. Eran 16 abuelas y se pusieron enseguida manos a la obra. 
Publicaron el libro y ya van por el quinto. Este último, Les cuineres de Sils, de Edicions de la 
Magrana y con dibujos de Rosa Gelpí, es una recopilación de los demás y añade más de 200 
recetas. Ahora ya no son 16 abuelas, sino 90 las que cocinan para quien pida sus servicios. 
Su vida ha cambiado de lo lindo. 
«Si dentro de unos años nadie sabe qué es el “cap i pota” es porque no se ha transmitido 
a nuestros hijos.» 
Sils es un pueblo de la comarca de La Selva que sobrepasa los 3.000 habitantes. Desde 
tiempos inmemoriales ha sido lugar de paso: por su término municipal cruzaba la Vía 
Augusta y ahora la carretera nacional de Girona. Eso originó desde siempre un pueblo lleno 
de vida, con muchos comerciantes y la proliferación de mesones y restaurantes. Ahora el 
pueblo anda revuelto con tanto trajín de las abuelas. «Lo que empezó como unas reuniones 
de cocina se ha convertido en un verdadero fenómeno social. Tenemos una agenda 
llenísima. Nos llaman de la radio, la televisión... Estamos desbordados, pero esto da vida al 
pueblo», comenta Xicu. 
Xicu Anoro es el coordinador del grupo y el que decide —siempre a suertes— quién va a 
una entrevista, quién cocina o quién organiza una conferencia. Sus 90 mujeres le adoran y 
están siempre a su entera disposición. Hace unos días presentaron el libro Les cuineres de 
Sils en el restaurante La Granota, parada obligada para saborear sus platos de paso por la 
comarca de La Selva. Esta vez fueron nueve cocineras las que Xicu escogió para que nos 
hablaran de sus trucos gastronómicos. Recién salidas de la peluquería, las representantes 
de la cocina de Sils se mostraban encantadas con el proyecto y sobre todo con su 
organizador, que las lleva de bolos por toda España y seguro que muy pronto por el 
extranjero, puesto que ya les han salido las primeras ofertas. 
El sistema de trabajo de las cocineras es muy sencillo. Cuando tienen una oferta, como 
ocurrió hace unos meses en Madrid, Xicu reúne a las mujeres a quien —por sorteo— les ha 
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tocado trabajar. Ellas deciden qué tipo de guisos ofrecerán y calculan los gastos de compra 
de los ingredientes, que será lo que pagará el cliente (de momento ni un duro más). Cada 
cocinera va al mercado y elabora el guiso para seis personas: ese es uno de los grandes 
secretos que configuran su éxito. Todas cocinan en casa, con sus fogones y sus cacerolas: 
ese es otro de los secretos. Cada una llevará su cazuela bajo el brazo y si es necesario ellas 
mismas disponen de un fogoncito de butano para calentarla. 
Con este mismo procedimiento están ahora mismo realizando su nuevo bolo, que durará 
hasta el 31 de octubre en el hotel Ritz de Barcelona, bajo el nombre de «La cuina de Sils al 
Ritz. El prestigi de la tradició». Dice Xicu que las cocineras están muy nerviosas, pero él está 
convencido de su éxito. Xicu confiesa que tres o cuatro veces al año entra en un restaurante 
de cocina moderna, pero piensa hacer lo indecible para que la tradición culinaria no se 
pierda. ¿Sabrá un hombre o una mujer, dentro de 20 años, lo que son —ya no digamos 
cómo elaborarlos— unos pies de cerdo con caracoles o unas albóndigas con sepia? ¿Quién 
tiene el humor de pasarse tres cuartos de hora delante de una sartén a esperar que la 
cebolla esté al punto para empezar a cocinar algo con gusto? «Si dentro de unos años nadie 
sabe qué es el cap i pota es porque no se ha transmitido a nuestros hijos. Eso es lo que 
pretendemos nosotros.» Mientras, nos estamos comiendo un guisado de pato con 
salsafins, un tubérculo muy parecido al nabo, pero más pequeño y gustoso, una revelación 
de esas tierras que dejó boquiabiertos a los que llegaban de Barcelona y nunca habían oído 
hablar de semejante suculencia. 
Y alguien pregunta si toda esta tradición se podría aprender en alguna academia. «Esto es 
lo que queremos», afirma Xicu, «pero son muchos millones los que se barajan y es difícil 
encontrarlos». Sus cocineras asienten con la cabeza mientras le contemplan satisfechas. 
Cuenta una leyenda medieval que la entrada del infierno está en Sils, cerca de unas 
marismas; ahora, gracias a sus abuelas, en Sils se abre una de las puertas del paraíso 
gastronómico. 
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Diari de Girona. 03.11.2002. .Jaume Fàbrega 

La Cuina a Sils 

Un grup de noranta àvies de la localitat selvatana s’han convertit en un punt de 

referència de la cuina tradicional a Catalunya, i també a fora, gràcies a una proposta ben 

real i tangible. 

 

Amanida de faves, fideus a la cassola, sopa de menta, peus de porc amb cargols, pollastre 
amb salsafins, conill amb bolets, mandonguilles amb sípia, coca, bunyols i crema: tots 
aquests plats genuïnament tradicionals han pogut ser degustats pels barcelonins a l’hotel 
Ritz de Barcelona del 28 al 31 d’octubre. Si ja és excepcional que en aquest temple del 
refinament i l’elegància hi arribi la cuina tradicional, encara ho és més que els plats siguin 
cuinats per les àvies de Sils. La Cuina a Sils és un veritable fenomen: mediàtic, però també 
ben real i tangible. Unes 90 àvies, capitanejades per Francesc Anoro i amb l’ajut 
institucional, han aconseguit esdevenir una referència de la cuina tradicional a Catalunya i a 
fora (especialment a través de llibres) que es reclamen de la cuina de l’àvia, i que són ben 
reals, ben tangibles i patents. 
La seva aportació es doble: d’una banda, mantenir la cuina de sempre —de la qual Josep Pla 
deia que era l’única que valia la pena conservar—, i de l’altra, difondre-la. I, de retruc, 
donar-li un valor afegit. No solament es fan mostres multitudinàries —com la del camp 
d’esports de la població de la Selva—, en hotels i restaurants, o en el Palau Robert de 
Barcelona, sinó que també s’ha generat un conjunt apreciable de publicacions. 
Quin és el secret de l’èxit esclatant de la cuina a Sils? 
En primer lloc, la mateixa existència de la cuina tradicional i de les dones que la practiquen. 
Però amb això no n’hi ha prou: aquí en destaca especialment el paper dinamitzador d’en 
Xicu Anoro, creador, agent, motor i catalitzador d’aquesta moguda. 
El quid de la qüestió és el manteniment i difusió de la cuina tradicional, ara seriosament 
amenaçada. A les cases, en general, ja no s’hi cuina; d’altra banda, s’ha trencat la 
transmissió oral d’aquestes receptes, de mares a fills. I la gran onada de la cuina d’autor i 
els seus epígons han produït una enorme sotragada en aquest patrimoni cultural. Molts 
dels cuiners i cuineres joves, és una realitat, han abandonat aquestes pràctiques en nom 
d’una creativitat per la qual no tothom està dotat —no tothom és un Adrià, un Santamaria, 
un Joan Roca o una Carme Ruscalleda. 
D’altra banda, en alguns llocs que es manté una certa cuina tradicional, no sempre és ben 
elaborada, ni feta amb els productes que cal. Però és imprescindible —i els mateixos 
cuiners ho saben— el manteniment i alhora el diàleg dels dos sistemes: la cuina d’arrel, 
d’una banda, i la dels creadors i creadores, de l’altra. De fet, ja són força els clients que 
comencen a manifestar el seu avorriment d’unes noves propostes que, finalment, ni 
sempre són bones, ni atipen, ni sovint superen les bondats de «la nostra vella cuina 
familiar». Els que sempre hem defensat la cuina tradicional —al costat de l’altra—, doncs, 
estem d’enhorabona, gràcies a les àvies de Sils. 
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Avui. 06.11.2002.  JJ Navarro Arisa 

Cuineres sense artifici 
 
La publicitat es la sang o la saba que vivifica el cos o el tronc econòmic dels diaris (una cosa 
o l’altra, depenent de si creieu que un diari és un ens animal o vegetal), així que no he de 
queixar-me gens ni mica —ans al contrari— per l’interludi publicitari que durant uns dies 
m’ha privat del privilegi de suggerir-vos, amb més o menys encert, petits o no tan petits 
plaers de la vida. 
El temps, però, passa de pressa (amb o sense interludis publicitaris) i no deixa de 
sorprendre la rapidesa amb què vénen i passen les modes, contramodes, tendències, furors 
i escalfors del que avui és o sembla obligatori per a ésser moderns i demà serà, 
indefectiblement, antiquat.  
Un grup de dones que han assolit aquesta benaurada condició de clàssiques és el col·lectiu 
anomenat Les Cuineres de Sils. Quan van començar la seva activitat divulgadora de la cuina 
tradicional de Sils i de la comarca de la Selva eren només 18 i ara, uns deu anys més tard, 
són gairebé 90. Es tracta de mestresses de casa d’edat indeterminada i gran joventut 
d’esperit que es dediquen a preparar plats de tota la vida a les seves cuines i amb els seus 
propis estris, fent servir els ingredients tradicionals de la contrada, i que porten les seves 
preparacions a àpats comunitaris on tothom qui vol les pot tastar. 
Amb temps, el fenomen –basat en un enorme entusiasme per part de les cuineres i en un 
hàbil suport de l’Ajuntament de Sils— ha assolit proporcions d’abast nacional i dimensions 
maniàtiques, i les seves manifestacions més recents són una tournée de les cuineres per 
diferents indrets de Catalunya (i també a Madrid) i l’aparició del llibre Les cuineres de Sils, 
publicat per Edicions de la Magrana, amb més de 200 receptes originals i un munt de trucs 
de cuina de les sàvies cuineres selvatanes. 
No tinc el més mínim dubte que l’èxit i el ressò de Les Cuineres de Sils es deuen a 
l’autenticitat, solidesa i manca d’artificis dels productes i els mètodes culinaris que 
ofereixen. És el que podríem anomenar una cuina realment existent, per contraposició a la 
cuina de laboratori elitista que enlluerna tant alguns cronistes gastronòmics, o a la cuina 
d’abocador que ens envaeix i que tan adient resulta per mirar la teleporqueria. Jo no diré 
que la cuina de les senyores de Sils, amb els fonaments de la picada i el sofregit, de la 
cocció i l’adob, dels productes de bosc i l’horta, sigui l’única possible i desitjable. En un món 
com el nostre també hi ha de caber l’artifici, el luxe, la robòtica i, si és possible, la innovació, 
però potser és la cuina natural i sense artificis, la cuina de la llar i de la identitat i la 
memòria, com la que practiquen Les Cuineres de Sils, la que corre més perill d’extinció i la 
que cal protegir i promoure amb més cura. 
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El Punt. 03.12.2002  Ramon Esteban 

La Cuina a Sils deixa constància de la seva primera dècada 

Una publicació commemorativa narra el naixement i l’evolució del popular col·lectiu 

 

Un bon dia de 1992, mig en broma mig seriosament, un grup reduït de mestresses de casa 
de Sils, amb força experiència a la cuina, es van començar a trobar per fer petites 
demostracions de les seves habilitats gastronòmiques. D’aquells inicis modestos s’ha passat 
a una estructura notable i que les cuineres siguin reclamades pel Ritz de Barcelona. 
Francesc «Xicu» Anoro, la persona que coordina el grup, s’ha cuidat de l’edició d’un llibre 
que repassa aquesta evolució. 
«Nosaltres no tenim un patrimoni culinari diferent del d’altres pobles de la comarca; el que 
ens diferencia és que ens hem organitzat», analitza el «culpable» de tot plegat, Xicu Anoro, 
que a la condició de coordinador uneix la de regidor de l’Ajuntament. 
Les pioneres van ser una vintena d’àvies i, segons afirma Anoro a La Cuina a Sils. Deu anys 
de gastronomia popular, el detonant d’aquest fenomen (el col·lectiu ja el formen més de 
noranta persones i per ingressar-hi ja no cal una senyora gran) van ser els pebrots del 
piquillo que van servir en el dinar de l’Homenatge a la Vellesa del 1992. Entre els 
comentaris que el plat va suggerir, es va sentir el d’una senyora, segons la qual la seva àvia 
feia una cosa similar utilitzant els pebrots verds petits de l’hort, que farcia amb carn de 
perol. L’afirmació d’aquella àvia va ser com obrir la caixa dels trons perquè rere aquella 
explicació van anar sortint receptes de tota mena. «Va ser en aquest dinar que vàrem 
plantejar la possibilitat de trobar-nos —això sí, sense presses— una colla de dones i jo 
mateix per tal d’esmicolar tota aquella informació que en poca estona em varen fer arribar 
en aquell dinar», rememora Xicu Anoro. 
Després de moltes trobades i sanes discussions, el col·lectiu va aparèixer finalment en 
escena el segon dissabte de juliol de 1994 al poliesportiu de Sils, en el primer dels 
anomenats Sopars Gastronòmics Locals. Quaranta-nou persones van participar-hi, amb 
plats com cargols a la llauna, mandonguilles amb sípia i ou, llebre amb rossinyols o senglar 
amb patates. 
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Diari de Girona. 18.05.2003 DdG 

La Cuina a Sils ofereix 80 postres per Sant Ponç 

Participen també en una mostra a Cardedeu 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils oferirà, dins del marc de la festa de Sant Ponç que té lloc avui a 

Sis, un seguit de degustacions de postres elaborats pels membres del grup. Es tracta de 

provar, a entrada de fosc, coques, bunyols, rosquilles i tota mena de dolços casolans que 

aquest reconegut grup gastronòmic ja fa anys que ofereix per aquestes dates. 

Es preveu que en aquesta festa es reparteixin més de 80 tipus de postres, les quals 

s’acompanyaran amb begudes diverses com ara cafès. 

D’altra banda, una cinquantena de membres d’aquest col·lectiu acudirà demà a Cardedeu 

per oferir una mostra dels seus plats elaborats a partir bàsicament de cassoles. En aquesta 

ocasió, els plats elaborats seran: cap i pota de vedella a la vinagreta i mongetes del ganxet, 

cuinats variats de peus de porc, mandonguilles amb diversos acompanyaments i cassoles de 

vedella. 

Tot plegat, La Cuina a Sils té previst oferir aproximadament 900 degustacions dels seus 

elaborats plats. 
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Diari de Girona. 21.09.2003.  Judit Alonso 

La cuina de Sils també es pot tastar a les festes de Reus 

Una vintena de cuineres van explicar en què consisteix la cuina tradicional 

 

Una vintena de cuineres del col·lectiu La Cuina a Sils va participar ahir dins dels actes de la 

festa major de Reus. 

El col·lectiu va acudir a la presentació de la Guia gastronòmica, i es va oferir una taula 

rodona sobre la cuina tradicional. En aquest sentit, les cuineres van explicar què és la cuina 

de Sils, caracteritzada per cassoles de peus de porc, pollastre, vedella, conill, calamars 

farcits, entre altres. Tanmateix, els assistents a la taula rodona també van poder conèixer el 

seu origen i el que representa aquesta cuina actualment. 

El públic assistent va poder degustar alguna d’aquestes coques casolanes elaborades per les 

mateixes àvies. Després, les cuineres van visitar la Fira de Reus i van assistir a un sopar ofert 

pels organitzadors de l’esdeveniment. 

Francesc Anoro, coordinador de La Cuina a Sils, ha valorat positivament tota aquesta 

activitat, sobretot perquè «de nou es veu que allò que hem estat treballant en els darrers 

anys ha valgut la pena i ens ho reconeixen molt més enllà de les nostres contrades veïnes». 

Amb aquesta actuació, el col·lectiu La Cuina a Sils ha donat pas a les nombroses activitats 

gastronòmiques que es realitzaran durant la tardor a Reus. 
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Diari de Girona. 08.10.2003. ACN/JA 

La cuina de Sils es presenta a l’hotel Ritz de Barcelona 

 

L’hotel Ritz de Barcelona collirà del 27 al 30 d’aquest mes una mostra de la cuina tradicional 

de Sils, emmarcada en el programa «El prestigi de la tradició». 

Aquesta és la segona edició d’un seguit de sopars que es porten a terme amb l’objectiu de 

potenciar la cuina casolana de la comarca de la Selva, concretament la de Sils. 

Els sopars presenten una mostra representativa de la cuina selvatana més genuïna amb 

productes del territori. Durant tres dies els assistents als sopars podran degustar un menú 

que constarà de dos plats i postres amb vi i aigua. 

Plats tradicionals. Com a primer plat es podrà escollir entre mongetes del ganxet, fideus a 

la cassola o sopa de menta. Tanmateix, com a segon plat els assistents a la mostra podran 

triar entre peus de porc amb cargols, pollastre amb salsafins, vedella amb bolets o 

mandonguilles amb sípia. Finalment les postres a elegir seran coca, bunyol o crema. 

L’àpat estarà acompanyat amb una mostra de vins blancs i negres, caves i aigües, facilitats 

per empreses col·laboradores de l’esdeveniment. 
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Diari de Girona. 21.10.2003. DdG Sils 

La Cuina a Sils presenta el seu llibre en castellà a Madrid  

 

El col·lectiu La Cuina a Sils presentarà el mes vinent a Madrid Las cocineras de Sils. La 

presentació, que tindrà lloc al Centre Cultural Blanquerna i anirà a càrrec de Sergi Arola, 

premiat amb dos estrelles Michelin, coincidirà amb unes jornades que realitzaran a l’hotel 

Villa de la Reina i que seran presentades pel periodista Josep Puigbó. A més, de cara al mes 

de desembre el col·lectiu vol premiar amb el Repunxó d’Or (hortalissa silvestre) diferents 

mitjans de comunicació pel suport que els han donat. 
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El País. Dominical.  26.10.2003. Ana Pantaleoni 
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Diari de Girona. 02.11.2003. Cristina González 

Les cuineres ja tenen superats els plats 

Francesc Anoro i Zuferri, coordinador del col·lectiu La Cuina a Sils 

 

Francesc Anoro, de 55 anys, és el coordinador de La Cuina a Sils, una associació culinària 

que enguany compleix deu anys. El 1992 l’entitat estava integrada per 16 dones; ara n’hi ha 

més d’un centenar. El mes de novembre viatgen a Madrid per presentar el seu últim llibre 

de receptes editat en castellà. 

Quantes cuineres de Sils marxen a Madrid? 

En total hi anirem sis persones, jo també hi aniré com a coordinador de l’entitat. 

Com va sorgir la proposta? 

Va sorgir de l’editorial mateixa que s’ha encarregat del darrer llibre de les cuineres. Com 

que va tenir molt d’èxit en català, van decidir que faríem una edició en castellà i que 

sortiríem a fora a fer activitats. 

En què consistirà la visita a la capital de l’Estat? 

Hi estarem de dilluns a divendres, del 17 al 21 de novembre. Les cuineres faran una sèrie de 

sopars durant totes les nits a l’hotel Villa de la Reina. 

Quins menús presentareu? 

N’hi ha tres de diferents. Com a primers plats oferim fideus a la cassola, empedrat i 

escalivada. De segon hi haurà pollastre amb salsafins, vedella amb bolets, o bé peus de porc 

amb cargols. Les postres consistiran en bunyols i crema catalana. És un sopar de degustació. 

I la idea de fer llibres, d’on va sorgir? 

Aquesta proposta ja va sorgir l’any 1994, amb el primer llibre. Sobretot hi havia una 

necessitat de recollir les receptes que tenien les iaies. Al final, en total n’hem fet cinc, de 

llibres de cuina, i un altre que explica la història dels deu anys de Les Cuineres de Sils. 

En què consisteixen les receptes? 

Són bàsicament cuinats casolans de tota la comarca. 

Com han rebut les cuineres la notícia que les convidaven a Madrid? 

Elles estan molt contentes, sobretot perquè les jornades estan dedicades a la seva cuina. 

Abans ja havíem anat a fer algun sopar, però mai durant una setmana. Les dones estan molt 

il·lusionades. 

No han pensat mai de muntar un restaurant? 

No, això no. Una aula de cuina sí. 
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Cada quan es reuneixen? 

Normalment fem una assemblea cada tres mesos i allà es proposen les activitats per fer. No 

practiquen cap plat, això ja ho tenen molt superat, només proposen. 

Hi ha algun plat predilecte entre les cuineres? 

Cadascú te un plat que li agrada, però els més cuinats són el pollastre amb salsafins, conill 

amb bolets o bé vedella amb bolets. I de postres acostumen a fer bunyols i crema catalana. 

Preparen algun sopar per al poble? 

El segon dissabte de juliol fem el sopar gastronòmic local. 

La presentació del llibre a Madrid la farà Sergi Arola. Què suposa per a vostè? 

És un dels millors cuiners i li ho vàrem demanar. És un català establert a Madrid i és 

deixeble de Ferran Adrià. Per mi va ser un honor que mai podré pagar-li. 

Durant aquest mes també faran un sopar on s’entregarà el Repunxó d’Or a un mitjà de 

comunicació; per quin motiu es farà? 

Aquesta va ser una idea meva. Vaig pensar que podíem reconèixer les aportacions dels 

mitjans de comunicació que han fet de La Cuina a Sils, tant pel que fa a la premsa comarcal 

com la nacional, la ràdio i la televisió. Perquè si els mitjans no haguessin apostat per 

nosaltres, La Cuina a Sils no seríem tan coneguda. 

I què és el repunxó? 

El repunxó es una hortalissa silvestre que es menjava fa cent anys, també n’hi havia a 

França. 

I per què el van escollir com a premi? 

Ens vam decidir pel repunxó perquè n’hem parlat, d’aquesta hortalissa, al llibre. No és fàcil 

de trobar-lo avui en dia i el volíem recuperar; a més, molta gent hi sent curiositat. 
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Vivir Más. 05.12.2003.  Marta Belver 

Cocineras sin fronteras 

Un centenar de mujeres del pueblo gerundense de Sils contribuye a conservar la 

gastronomía popular de la tierra llevando sus guisos caseros a diversos rincones de la 

geografía española 

 

Amor, paciencia y cariño. Son los tres ingredientes básicos de todas las recetas que 

elaboran las cocineras de Sils, un colectivo de una localidad gerundense de 3.700 

habitantes empeñadas en conservar la tradición culinaria de su tierra. Con una media de 

edad que superan los 70 años, este grupo de mujeres ha visitado varios restaurantes de 

España para que sus guisos caseros estén al alcance de todos los amantes de la buena 

mesa. 

Como complemento a esta actividad que ha convertido a sus protagonistas en un centro 

mediático, se han publicado una serie de libros sobre gastronomía popular. El último, la 

versión en castellano Las cocineras de Sils, ha tenido al chef Sergi Arola como padrino de 

honor. «Desearía que el ejemplo trascienda a todos los pueblos de España para que 

ninguna receta, por insignificante que parezca, caiga en el olvido», señaló el restaurador 

catalán durante la presentación del libro. 
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Diari de Girona. 22.12.2003. DdG 

Unes 300 persones celebren el 10è aniversari de La Cuina a Sils 

Jordi Xargayò va rebre el Repunxó d’Or 2013 

 

Prop de 300 persones van celebrar dissabte passat el desè aniversari de La Cuina a Sils, 

entitat dedicada a potenciar la cuina autòctona d’aquesta població i de tota la comarca de 

la Selva. Durant aquest acte el col·lectiu  

va entregar per primera vegada els guardons Repunxó d’Or, que s’atorguen a diversos 

mitjans de comunicació que han ajudat a difondre les activitats d’aquest col·lectiu. 

Diari de Girona va rebre el Repunxó d’Or en l’apartat de premsa comarcal escrita. El 

director Jordi Xargayó va rebre el premi. També van ser guardonats un article d’Isabel Olesti 

a El País, el programa En directe de TV3, i la periodista d’Ona Catalana Neus Bonet. També 

van rebre un reconeixement com a mitjans de comunicació comarcals Ràdio Marina de 

Blanes, i El Punt. 

Per primera vegada i per homenatjar els fundadors d’aquest col·lectiu, durant aquest acte 

es van entregar unes figures de paper maixé que representen una àvia amb davantal de 

cuina i un cistell amb productes típics de l’hort. Durant aquesta celebració també es va 

reconèixer la tasca portada a terme per un altre dels fundadors i motor del col·lectiu, 

Francesc Anoro. 
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EPG. 12.01.2004 Josep Maria Pàmies 
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Dominical. 25.01.2004.   Moisès de Pablo  

Rosario Martí, cuinera, mestressa de casa i membre de La Cuina a Sils 

 
Als seus 81 anys, Rosario Martí conserva una vitalitat i un bon humor a prova de bomba. 

Aquesta senyora riallera i comunicativa forma part de les 102 dones que integren el 

col·lectiu La Cuina a Sils, que s’encarrega de preservar la gastronomia de la Selva interior. 

Els seus secrets són els d’una cuina que té com a tresor més preuat la tradició. 

 

Quan entrevisto Rosario Martí em diu que està «més esverada que una serp a l’estiu». Però 

en dos segons explica records i anècdotes amb desimboltura. Des que les famoses àvies de 

Sils van començar les seves activitats, aquest poble selvatà, que és molt més que un indret 

de pas entre Barcelona i Girona, és una referència de la cuina tradicional, feta amb respecte 

i amb esperit de preservació de la cultura del país. Si tenim cuiners innovadors com Ferran 

Adrià, és perquè preservem el plat de tota la vida. 

Com recorda la cuina de la seva àvia? No l’he coneguda. Però de la cuina de la meva mare 

recordo que era una menja pobra, amb molta patata i mongeta bullida, pollastre i ous. Es 

collia oli per dos anys. S’havia d’estalviar la mel i tantes coses! El peix no el veiem gaire. Hi 

havia la rajada, la clivellada. I el bacallà. 

Expliqui’m alguna anècdota relacionada amb el menjar. Els records de petita queden ben 

gravats a la memòria. Com el rodolí que feia: «La truita de Cal Tort, molta farina i ous molt 

pocs». Els homes que treballaven al bosc venien a casa nostra a comprar-nos ous i se’ls 
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bevien davant nostre. Un dia la meva germana i jo vam voler provar-ho, vam fer un forat a 

un ou i vam xuclar. Em va fer venir uns fàstics! Encara ho recordo. 

Què fa falta per cuinar bé? Tenir paciència i tenir menjar. Es poden fer plats barats i bons, 

com la samfaina, que és boníssima, sense gaires històries. Tot i que les coses canvien, abans 

el bacallà era barat i avui és car. 

Creu que les dones d’avui conserven el gust per cuinar? Sí. Et pregunten: «Com ho fas 

tu?», i intercanvies maneres de fer. La meva filla em diu: «Mare, com fas la vedella amb 

xampinyons?». I li ho explico. 

Els productes de fa anys eren millors que els d’ara? No ho sé. Ara surten tantes coses! 

Certs ingredients es noten si són de botiga o de supermercat. Als joves, els ossos de vedella 

no els agraden. La cuina de la mare és nota pel gust. Els canalons, per exemple, tenen el 

gust de casa que ningú sap definir. Jo hi poso força all. I quan els joves en mengen d’altres, 

de seguida veuen que no tenen el mateix gust. 

Es diu que els homes actuals cuinen més que abans. Hi deu haver de tot. En conec que els 

agrada molt i que estan enganxats. 

Vostè porta tota la vida cuinant. Com es pren que ara, a això que ha fet sempre, se li doni 

tanta importància? Cec que és gràcies a en Xicu, que va fer l’associació (es refereix a Xicu 

Anoro, el regidor de Turisme que va crear La Cuina a Sils). Quan cuinaves per casa, passaves 

desapercebuda. Era la nostra feina. El meu marit no em deia mai re del menjar. Un dia li 

vaig preguntar: «Que no és bo el menjar? Per què no em dius res?». I em va dir que no em 

deia res perquè era bo, que si no ho hagués estat, ja m’ho hauria dit! 

Expliqui un secret culinari que només conegui vostè. No en tinc cap. Jo provo les coses; si 

surten, molt millor. 

Un plat d’abans que s’ha perdut. L’ou al caliu. Es donava als petits quan estaven malalts, 

com la xocolata desfeta. S’agafaven els ous i es posaven al caliu de la llenya. Els tapaves i 

esperaves uns minuts. «Un crec en un Déu», que en dèiem. Després es treien i eren ben 

rossos. Feien crec-crec. Els pelàvem i tenien un gust molt diferent. També els cargols a la 

palla. Se’ls posava una capa de fulles de figuera, i la darrera, de palla. Feies tantes capes 

com volies. Llavors s’encenien i es menjaven amb un sofregit amb all. 

Què li aconsellaria a un jove que comenci a cuinar? Sobretot que tingui ganes d’aprendre i 

paciència. Molta paciència, i el foc ben baix i molta estona. A les faves estofades, per 

exemple, li cal un plat fondo i aigua, i una mica de foc. Mai de cop. Amb patacades no es 

pot fer res. 

 

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
57 

 
  

El Punt. 12.02.2004. Les propostes 

El paradís per als llaminers 
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Revista de Girona. març-abril 2004 
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Avui. 20.04.2004.  Redacció 

Cuiners de tot el món promouran la diversitat en el marc del Fòrum 

 

Un centenar de cuiners procedents de vint cultures diferents fomentaran la varietat cultural 
a través dels seus plats durant el Fòrum de les Cultures. 
Una vuitantena d’aquests cuiners van presentar ahir el programa gastronòmic de 
l’esdeveniment anomenat «Cuines de la diversitat: demostracions» i van signar un manifest 
en què s’assegura que la cuina pot ser «un instrument eficaç de divulgació i promoció dels 
valors que propugna el Fòrum», com ara la pau, el desenvolupament sostenible i la ja 
esmentada diversitat cultural. 
A part de conèixer les creacions de reconeguts cuiners catalans, com ara Ferran Adrià, 
Carme Ruscalleda, Santi Santamaria, Carles Gaig o Sergi Arola, els assistents podran 
degustar els plats de professionals de la gastronomia d’indrets tan diversos com l’Iraq, la 
Xina, Tailàndia, el Marroc, Guinea Bissau, l’Iran, Grenlàndia o Cambotja. 
Les demostracions culinàries es faran a l’escenari de la Khaima situat al centre de la plaça 
del Fòrum, i s’espera que hi assisteixin unes 300.000 persones. Però no tothom provarà els 
plats originals que es prepararan. Aquest privilegi estarà reservat a les cinc-centes persones 
que comptin amb seient en cadascuna de les dues sessions diàries que es faran durant les 
141 jornades de l’esdeveniment barceloní. 
Sense fronteres. El cuiner iraquià Pius Alibek, que regenta un restaurant al barri de Gràcia 
de Barcelona, va prendre la paraula durant la presentació per manifestar que «la cuina, 
com la paraula, no coneix fronteres». A més, va defensar la inclusió de la gastronomia en el 
programa del Fòrum perquè la cuina pot ser «un factor d’unificació dels pobles». 
Alibek va assegurar que «un plat cuinat aquí o a milers de quilòmetres sempre té alguna 
cosa en comú». 
«Cuines de la diversitat: demostracions» compta amb el suport dels gremis de restauració, 
pastissers i forners de la capital catalana, a més de la participació del grup de les 80 àvies de 
Sils, que setmanalment preparen plats casolans amb l’objectiu de preservar receptes 
típiques. 
La fam serà una reflexió constant en el programa i per això els cereals, l’arròs i la pasta, els 
aliments més usats a la cuina dels països en desenvolupament, seran els productes més 
habituals. 
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CCMA. 06.06.2004. Santa Coloma de Farners   
 
La Cuina a Sils recollirà el premi Setrill de plata el proper dissabte. 
 
Avui, durant tot el dia, es podrà esmorzar, dinar o sopar a la Fira del Pa amb Tomàquet, 
amb propostes que consistiran en el ja mencionat pa amb tomàquet, acompanyat 
d'embotits i carns elaborats a Santa Coloma de Farners. A la Fira també hi seran 
representats els olis de les diferents denominacions d'origen de Catalunya. A més, s'han 
organitzat activitats paral·leles per mantenir durant tot el dia l'ambient lúdic amb un 
marcat accent familiar. Aquestes activitats consistiran en balls de gegants, tallers de circ i 
pallassos o una ludoteca mòbil per als més menuts. Igualment trobarem concerts de música 
tradicional i una cantada d'havaneres. Guardó al col·lectiu de cuina a Sils El Setrill de Plata 
s'entregarà aquest dissabte a dos quarts de vuit a les cuineres de Sils, en reconeixement a 
aquest col·lectiu per la promoció que fan de la cuina tradicional de la comarca de la Selva. 
L'acte tindrà lloc a la Biblioteca Joan Vinyoli.  
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Diari de Girona. 07.07.2004.  Jordi Meléndez 

Prop de cent cuineres i cuiners participen a l’11è Sopar Gastronòmic Local 

Un dels atractius de la trobada és que s’ofereix un plat sorpresa 

 

L’associació de La Cuina a Sils organitza pel proper dissabte dia 10 de juliol l’11è Sopar 
Gastronòmic Local, que tindrà lloc al pavelló esportiu a les 10 de la nit.  
Enguany la participació de cuineres i cuiners supera la norantena de persones i oferirà 
truites casolanes, empedrat de La Granota, pernil i productes d’ànec, milfulls de salmó i 
poma, platillo sorpresa, coques i altres dolços, i gelat. 
Un dels atractius del sopar, en el qual s’espera tenir el mateix èxit que en anteriors 
edicions, és que ofereix la sorpresa de no saber què es menjarà de platillo, ja que aquest es 
sorteja i no se sap mai per endavant quin serà el plat que et tocarà. 
La norantena de cassoles de platillo van des de rostit de pagès, conill amb cargols, peus de 
porc, vedella amb xampinyons, bacallà amb carxofes, pollastre amb bolets, cues de rap amb 
cloïsses, calamars farcits, mandonguilles amb sípia, pollastre amb escamarlans, conill amb 
samfaina, mongetes amb marisc, o espatlla de xai al forn, així fins a 94 cassoles, cadascuna 
de les quals està feta per una cuinera diferent. 
Presentació de l’anuari i pel·lícula 
Tanmateix, l’associació té previst fer una presentació del recull de les activitats que La 
Cuina a Sils va dur a terme durant els passat 2003. 
Aquest recull, anomenat Anuari, vol ser una publicació de fotografies i treballs de premsa, 
entre altres, que ha tingut aquest col·lectiu durant l’any. 
Pel que fa a la pel·lícula, Robert Bellsolà, creador de Salaminos, ha fet un seguiment amb la 
seva càmera, durant gairebé tot un any, del col·lectiu i, de tot això, n’ha fet un reportatge 
d’aproximadament una hora que, sota el títol Iaies cuineres, un viatge a la cuina tradicional, 
presenta les experiències viscudes per aquesta entitat al llarg de l’any 2003. 
Aquests dos treballs seran presentats el proper dia 30 de juliol als membres de l’associació 
La Cuina a Sils i mitjans de comunicació. La presentació anirà a càrrec del professor i filòsof 
Josep M. Terricabras, i tindrà lloc a La Laguna. El següent 31 de juliol i 1 d’agost es passarà 
per tothom que vulgui veure el treball. 
Tanmateix, la pel·lícula també es presentarà al festival de cinema de Pamplona. 
Cal recordar, també, que l’associació de La Cuina a Sils té pendent de participar en els 
propers mesos a Can Mià de Palol de Revardit, fent un sopar el 14 d’agost; al Fòrum de les 
Cultures de Barcelona del 10 al 12 de setembre; al Ritz de Barcelona del 25 al 29 d’octubre; 
als hotels Villa de la Reina de Madrid del 22 al 27 de novembre i a Sevilla del 26 al 28 de 
novembre. 
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Diari de Girona. 30.07.2004. Cristina Valentí 

Letizia Ortiz i Sergi Arola 

 

Les anades i tornades de Les Cuineres de Sils han tingut sempre un notable ressò als mitjans 

de comunicació, i això queda reflectit al documental de Robert Bellsolà Iaies cuineres, un 

viatge a la cuina tradicional. El treball ha recuperat unes imatges que, ara, com a mínim 

resultaran divertides. 

Quan Les Cuineres de Sils van aparèixer al Telediario de Televisió Espanyola, l’actual 

princesa d’Astúries, Letizia Ortiz, encara no s’havia compromès amb el príncep. Així que va 

ser la futura reina qui va parlar de «las famosas cocineras de Sils». 

«Qui és aquest noi?» Aquesta és la pregunta que es van fer sis cuineres de Sils després de la 

presentació del seu darrer llibre a Madrid el novembre passat. La pregunta es referia al 

famós cuiner Sergi Arola, premi Nacional de Gastronomia 2003 i un dels representants de la 

cuina innovadora actual. 

El xef va presentar el llibre i va lloar a les àvies de Sils, de qui va dir que són «les 

autèntiques sentinelles del gust per cuinar amb temps i paciència» i que «són, han estat i 

seran el ciment de les nostres gelatines». 

Tot i els reconeixements a Arola, les cuineres de Sils no acaben de situar-lo, així que ho van 

haver de preguntar, això sí, després de la presentació. 

Les mestresses de la cuina de la Selva també van tenir ocasió de preparar alguns dels seus 

plats al mateix Ritz, com unes autèntiques xefs de luxe. 

                    



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
71 

 
  

Descobrir Cuina. Setembre. 2004.  Cristina Serret 

Les àvies de Sils 
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Forum 2004. 10.09.2004.  Forum 

Las abuelas cocineras de Sils, en marcha y a fuego lento 

 

Son más de 100 abuelas de sesenta años en adelante empeñadas en preservar la cocina 
tradicional de su comarca, La Selva. No tienen ninguna asociación, ni presidenta, pero 
cuando las invitan a cocinar en el Ritz o en el Reina Victoria o en el Centro Catalán de 
Madrid, en Zaragoza o en Sevilla, cogen sus cazuelas «para seis personas» y explican a 
fuego lento «la cocina de toda la vida». Desde hoy y hasta el domingo día 12 de agosto, más 
de 50 abuelas han venido al Fórum Barcelona 2004 a presentar recetas de albóndigas de 
sepia con marisco, conejo con chanfaina o pollo con salsifí. 
El grupo se creó hace once años a raíz de un libro que Francesc Anoro, «Xicu, y director 
nuestro», quería escribir sobre la comida de posguerra. Dos jueves al mes a las cinco de la 
tarde, reunía a las abuelas de Sils para que le explicasen lo que cocinaban en casa. 
«Comenzamos 18 abuelas a hablar de nuestras recetas y ahora ya somos unas 100. Pero 
después vimos que un libro necesitaba fotos, y de aquí surgió la idea de organizar una cena, 
que hacemos cada primer sábado de julio. Cada una lleva una cazuela para seis personas, 
con guisados caseros de bacalao, pollo, conejo... La caza no nos gusta y no queremos lomo 
de cerdo porque guisado queda muy seco», explica Mercè Serra, una señora de 70 años 
que «es la que habla más», según dicen las abuelas, y por eso le tocan la mayor parte de 
entrevistas con los medios de comunicación. 
Mercè Serra Casamitjana fue una de las 18 abuelas que iniciaron el grupo. «Sils es un 
pueblo campesino. Después de la guerra mucha gente trabajaba en el campo y no tenía 
tiempo de cocinar. Las mujeres iban al huerto y los hombres, con el ganado o al campo, y 
por tanto cada día se cocinaba escudella catalana, que era el plato principal y no daba 
mucho trabajo. Por la tarde se comía la vianda (judías de careta, alubias, garbanzos...) y la 
que sobraba servía para almorzar al día siguiente, chafada y frita con una porción de tocino. 
Los jueves, al ser media semana, se cocinaba una cosa aparte, normalmente arroz, fideos o 
patatas a la cazuela», explica Mercè Serra. En medio de la entrevista se le acerca un joven 
de 15 años que le pide un autógrafo porque le han encantado las albóndigas de las Cocinas 
de la Diversidad. Mercè Serra le dice que sea un buen cocinero y le recomienda: «... y poco 
a poco». La cocina tradicional se hace a fuego lento, pero no por eso está reñida con las 
prisas de la modernidad si nos sabemos organizar, aseguran estas abuelas. «Hoy en día se 
come diferente y se cocina deprisa, pero la cocina tradicional es para ir “poco a poco” y de 
“cosa buena”», define Mercè Serra. Esta abuela pionera explica cómo se puede organizar 
una familia moderna que trabaja fuera de casa. El secreto es cocinar para más días, hacer 
conservas y también congelar. «El otro día hice un sofrito con diez kilos de cebollas y tres 
cajas de tomates para hacer en conserva. En una mañana tuve muchos potes de sofrito. 
Con caldo de carne o de pescado (se puede guardar congelado hasta 4 meses) y un sofrito 
puedes hacer cualquier guisado en poco tiempo», asegura Mercè, quien dice que «el 
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cocinero profesional falla porque tiene que comprar hechos potes muy grandes de sofrito, 
ya que la mano de obra es cara, y muchos no tienen productos naturales». Quimeta 
Boades, una señora de 76 años y que hace tan solo seis que se ha incorporado al grupo, 
añade que «hoy en día los platos tienen todos el mismo gusto. Cuando fuimos al Ritz vi una 
perola negra con caldo que me dijeron que utilizaban para todos los guisados». La señora 
Quimeta, que aún tiene gallinas en su casa, se queja de cómo han cambiado los gustos y se 
ha desnaturalizado la comida: «A mucha gente ya no le gustan los huevos de pagès o la 
leche de vaca natural, pero el pollo que tenemos en casa no tiene nada que ver con el que 
se compra». 
En todos estos años las abuelas de Sils han ganado mucha popularidad y han hecho muchas 
demostraciones en jornadas y fiestas, en escuelas o ante un público diverso. El 1997 
aparecieron por primera vez en TV3; explican cocina tradicional en la Escola d’Hosteleria de 
Girona, y las invitan a cocinar por todo el estado español: «Ahora en octubre volveremos al 
Ritz, en noviembre a Madrid y Sevilla. No cobramos nada, pero no queremos gastar nada 
tampoco. Nos pagan el viaje y la estancia». Cuando las avisan, las que se apuntan al «bolo» 
cogen las cazuelas y suben al autocar. Las que quieren cocinar cocinan, las que quieren 
hablan con los medios de comunicación y las que no quieren decir nada callan. «Ahora hay 
unas cuantas que hacemos de delegadas, porque ya somos unas cien abuelas y solo para 
avisarnos con cartas ya hay trabajo», dice Mercè Serra. 
Les gusta la cocina de Ferran Adrià, pero ellas prefieren lo de siempre, los pies de cerdo, el 
pollo, el asado de ternera o mezclado con costilla de tocino, «que da más gusto porque 
ahora se cocina con aceite y no con manteca de cerdo». Cada once de mayo, en la Fira de 
Sant Ponç, hacen cocas para todo el pueblo: de manzana, de llardons o de piñones. 
Mercè Serra comenta que esta es la cocina que les gusta y comenta que «en una de 
nuestras cenas vinieron Llorenç Torrado y Quim Fàbregas a hablar de cocina y elogiaban la 
cocina francesa. Al acabar me acerqué a ellos y les dije: «Ahora que habéis visto las cazuelas 
que han hecho las cocineras en casa, con todo el cariño, ¿qué os parece?». Y me 
respondieron: «De esta cocina no se puede hablar porque no se encuentra». 
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Diari de Girona. 30.09.2004. Jordi Meléndez 

La cuina va ser la protagonista de la festa major 

 

El col·lectiu de Les Cuineres de Sils va organitzar durant el cap de setmana, i coincidint amb 

la festa major de la població, una mostra-degustació duta a terme per un grup de més de 

25 joves de la població, que van presentar i oferir cuinats típics de la demarcació. També, 

en la mostra hi va participar el presentador del programa de TV3 Cuina x solters, Isma 

Prados, ja que va ser l’encarregat de fer el pregó d’enguany de la festa major. Segons 

afirmen Les Cuineres de Sils, «el que es volia aconseguir amb aquesta primera mostra 

culinària era la implicació per part dels joves de la localitat a la cuina tradicional». 
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El País. 20.11.2004 Ana Pantaleoni 

De las cazuelas a la probetas 

La cocina tradicional convive con la vanguardista 

Ferran Adrià y las cocineras de Sils forman parte de un movimiento de muchos 

protagonistas que han hecho de la cocina catalana un fenómeno internacional 

 

Las siete de la tarde. Hotel Ritz de Barcelona. Una decena de cocineras llegadas desde Sils 
(Girona) han tomado los fogones. Mientras una prepara el pan con tomate, la otra menea la 
cazuela. La jornada empieza a las seis de la tarde y termina a las dos de la madrugada. Es 
una semana grande. 
Las cocineras de Sils se unieron hace más de una década para mantener viva la cocina 
tradicional catalana. La que hacían sus madres y también sus abuelas. El resultado son tres 
libros que reúnen sus mejores recetas. Lo que empezó como unas reuniones de cocina se 
ha convertido en un fenómeno social en radio, televisión y prensa. 
«La nuestra es una cocina catalana y casera, con productos típicos de la comarca de La 
Selva», explica Anna, miembro del grupo de Sils. La cocina casera de las abuelas de Sils 
convive, más que chocar, con la de Ferran Adrià, que ha llevado la cocina catalana a los 
altares de la gastronomía internacional. «Sus platos son más de laboratorio. Yo me paso 
tres horas haciendo un guiso, pero el resultado es una cazuela para una decena de 
comensales. En el caso de Adrià hay platos que incluso necesitan una explicación», subraya 
Anna. 
Los ingredientes son los mismos, productos naturales y de la tierra, preferentemente, pero 
la literatura no. Los pies de cerdo con caracoles, reza uno de los platos estrella de Sils, 
frente a la leche eléctrica que hace vibrar los labios de Adrià. Es la fusión entre Josep Pla y 
Pere Gimferrer. Cataluña también se mezcla en los pucheros. 
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Diari de Girona. 30.11.2004. DdG Sils 

Tres diputats catalans han escollit els 10 representants que podran participar a la sessió 

culinària del col·lectiu a Madrid 

 

El col·lectiu de Les Cuineres de Sils es presenten avui dimecres per segona vegada a Madrid, 

on, com a acte principal, han organitzat un dinar per a polítics no catalans del Congrés i del 

Senat i mitjans de comunicació. Així, segons explica el portaveu del col·lectiu, Xicu Anoro, 

«hem reservat tota la cabuda del menjador i el que pretenem és fer arribar la nostra cuina 

casolana més enllà dels nostres polítics més propers». Anoro comenta que aquesta acció 

l’han pogut aconseguir gràcies al fet que tres polítics catalans n’han escollit deu de no 

catalans per acompanyar-los. 

Tanmateix, el Patronat de Turisme Costa Brava ha estat l’ens que s’ha encarregat de 

convidar mitjans de premsa, ràdio, televisió i gent del món del turisme fins arribar a la 

màxima cabuda de 54 assistents. 
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Diari de Girona. 02.01.2005. JC, Sils 

El col·lectiu La Cuina a Sils tanca l’any amb el cuiner de TV3 

En el programa hi sortiran una cuinera i la seva néta 

 

El col·lectiu gastronòmic selvatà de La Cuina a Sis va tancar l’any 2004 amb la participació 

d’una representat i la seva néta en el programa de TV3 que presenta el popular Ismael 

Prados. El programa s’emetrà el proper dia 7 de gener a les 8 del vespre i el dia 9 al migdia. 

Aquesta participació ha estat motivada pel fet que la línia encetada per la productora en 

aquestes festes venia determinada per poder oferir uns plats elaborats per cuiners joves, i 

en aquest cas una nena acompanyada per la seva àvia. 

La Cuina a Sils tanca amb aquesta filmació un any ple d’accions, convertint-se un any més 

en el moviment gastronòmic amb més activitats. 

Si es fa un repàs de les activitats més rellevants d’aquesta darrera tardor, es pot comprovar 

que l’activitat del col·lectiu ha estat frenètica. Així van participar tres dies al Fòrum de les 

Cultures en les Cuines de la Diversitat; van ser de nou presents durant set dies a l’hotel Ritz 

de Barcelona, oferint sopars de cuina casolana, i l’última setmana de novembre van repetir 

l’èxit de l’any passat a Madrid, i en aquesta ocasió van aconseguir reunir al mateix dia una 

quarantena de diputats i senadors de tot l’Estat. 

La darrera activitat del col·lectiu va ser l’àpat de Nadal que es celebrà al hotel Ritz i on es 

lliura el premi Repunxó d’Or. Enguany el guardó se’l va endur la periodista Anna Pantaleoni, 

del diari El País, per un treball publicat en el Dominical d’aquest diari el dia 26 d’octubre de 

2003, que sota el títol «Abuelas cocineras» feia un repàs a la vida i receptes de les cuineres. 
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Diari de Girona. 22.03.2005.   CVT  

TV3 emet divendres Iaies cuineres, un viatge a la cuina tradicional 

Divendres, TV3 emet aquest documental on es recull l’experiència del col·lectiu La Cuina a 

Sils, que treballa per recuperar la memòria històrica culinària de Catalunya 

 

TV3 emetrà divendres, a partir de les 19.35, Iaies cuineres, un documental en què es fa un 
viatge a l’art de la cuina tradicional a través de l’experiència d’un grup d’un centenar de 
persones grans que treballen per recuperar i mantenir viva la memòria històrica de la cuina 
catalana. Al llarg de 42 minuts, les imatges mostren aquestes persones, moltes d’elles àvies, 
parlant de cuina i treballant als fogons perquè no es perdin els plats que van aprendre a fer 
de joves. 
El documental, una producció de Televisió de Catalunya i Aiguaviva Films SL, amb la direcció 
i realització de Robert Bellsolà, és un homenatge a aquelles persones anònimes que es van 
agrupar en el col·lectiu La Cuina a Sils, ja que va ser en aquesta població de la comarca de la 
Selva on van iniciar les activitats fa ja més de 10 anys. Al llarg d’aquest temps, les iaies 
cuineres han publicat 6 llibres, han participat en múltiples actes gastronòmics (fires, sopars, 
mostres, jornades, xerrades i presentacions), i han aparegut en nombrosos mitjans de 
comunicació. Aquestes àvies han passat de l’anonimat a ser conegudes pels mitjans de 
comunicació i a veure reconegut l’esforç de cuinar tota la seva vida per als de casa. S’han 
convertit en les «iaies de Catalunya». Un al·legat en favor dels plats tradicionals i contra la 
cuina ràpida. 
Per a la realització de Iaies cuineres, l’equip del documental ha fet un seguiment de 6 mesos 
de les activitats de les protagonistes: les integrants del col·lectiu La Cuina a Sils. Amb les 
seves reflexions davant dels fogons i les imatges en primer pla dels plats que cuinaven, s’ha 
elaborat un road documentary, on no falten els moments d’humor i on es transmet un 
esperit profund d’alegria de viure.  
Les imatges de Iaies cuineres són, a més, tot un al·legat en favor dels plats tradicionals del 
país i contra la cuina ràpida. Les protagonistes del documental transmeten a través de la 
pantalla les bones emocions i sensacions que es poden viure davant d’una cassola i 
preparant un menjar.  
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La Vanguardia. 22.03.2005.    Josep M. Orta 

 
Las yayas del «xup xup» 

 

Carme Riera vive su segunda juventud a los 93 años. Hace una década, un grupo de 

dieciocho yayas de Sils (La Selva) se rebelaron contra la nueva cocina y reivindicaron la 

forma tradicional de llenar el puchero. 

«Los sofritos y las picadas son elementos claves, a veces tardan dos horas en hacerlo, y las 

ollas han de estar mucho tiempo haciendo xup xup para que el plato sea el de siempre», 

explica el director del documental sobre Les iaies de Sils. Estas abuelas, tras su jubilación, 

centraron su actividad en reivindicar la cocina tradicional. Si entonces el grupo era de 

dieciocho, hoy son un centenar, en su haber tienen seis libros —el último, La cuina a Sils— 

y han de repartirse su trabajo de jubiladas haciendo bolos. Esta historia se tenía que contar 

y una pequeña productora –Aiguaviva Films— las siguió durante seis meses para dejar 

testimonio documental. TV3, especializada en contar historias humanas, presentará el 

próximo Viernes Santo el documental de Robert Bellsolà Iaies cuineres, un viatge a l’art de 

la cuina tradicional (viernes, 19:35 en TV3). 

«Lo mejor que me ha sucedido —explica Bellsolà— es viajar con ellas. Una ocultó que 

nunca había viajado en avión para que no la rechazaran», cuenta. Y es que las yayas se han 

hecho famosas. Utilizaron los fogones del Ritz barcelonés para mostrar durante una semana 

la cocina popular. Después hicieron lo propio en Madrid, donde las presentó Sergi Arola. 

Ahora tienen una oferta para explicar su sapiencia culinaria en Nueva York... Mientras, se 

reparten el trabajo realizando bolos locales.  

Ahora se han convertido en abuelas mediáticas y esta experiencia ha sorprendido a algunas 

de ellas, ya que solo querían reivindicar la cocina de la comarca de toda la vida, la de las 

fiestas y la de épocas de penurias. Además pretendían tener una actividad que les 

permitiera distraerse en una tercera edad que han convertido en feliz. 

Algún psicólogo les pidió permiso para ponerlas como ejemplo, pero ellas, sorprendidas por 

el éxito, se han negado. De momento, bastante tienen con sus bolos. 
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La Xarxa. 25.03.2005. 

Aprèn a estimar la cuina tradicional amb les àvies de Sils  

 

Sempre s’ha dit que no hi ha millor àpat que aquell elaborat per la iaia, oi? Doncs ara, tu 
també pots descobrir algunes de les receptes més bones i aprendre a estimar la cuina 
tradicional catalana de la mà d’unes mestres d’excepció, les àvies de Sils. Aquestes dones, 
que han treballat als fogons durant dècades i que han escrit diversos llibres de cuina per 
evitar que es perdin els plats que van aprendre a fer de joves, són les protagonistes de Iaies 
cuineres, un documental que emetrà TV3 aquest divendres a partir de les 19:35 hores. El 
documental recull l’experiència de La Cuina a Sils, un col·lectiu format per un centenar de 
persones grans, la majoria dones, que treballa per recuperar la memòria històrica de la 
cuina catalana i els plats tradicionals enfront de la cuina ràpida.  
El col·lectiu va iniciar la seva activitat a Sils (la Selva) fa més d’una dècada i, des de llavors, 
ha publicat sis llibres de cuina amb receptes tradicionals, ha participat en nombrosos actes 
gastronòmics com ara fires, sopars, mostres, jornades o xerrades, i també ha aparegut en 
diversos mitjans de comunicació. Després de tanta activitat, segons ha informat Televisió de 
Catalunya, «aquestes àvies han passat de l’anonimat a ser conegudes pels mitjans i a veure 
reconegut el seu esforç de cuinar tota la seva vida per als de casa, convertint-se en les àvies 
de Catalunya». 
Ara, Televisió de Catalunya vol fer un nou acte de reconeixement a aquest col·lectiu a 
través del documental Les iaies de Sils, una producció de la cadena catalana i Aiguaviva 
Films SL i dirigida pel director de cinema gironí Robert Bellsolà. La cinta, d’uns tres quarts 
d’hora de durada, vol endinsar el telespectador en l’art de la cuina tradicional a través de 
l’experiència d’aquestes peculiars àvies.  
Per elaborar el reportatge, els seus creadors van haver de seguir durant mig any les 
protagonistes en tots els seus viatges, com el que les va dur a Madrid per presentar l’edició 
en castellà d’un dels seus llibres. El documental és una espècie de road movie que vol 
mostrar el vessant més personal de les cuineres i com és la vida d’aquestes dones fora de la 
cuina.  
Per això, a banda de descobrir els seus plats i veure-les cuinar, podrem saber què pensen 
sobre diferents temes com ara la política o el futbol. Segons ha explicat Televisió de 
Catalunya, «les protagonistes del documental transmeten a través de la pantalla les bones 
emocions i sensacions que es poden viure davant d’una cassola i preparant un menjar». 
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El Punt. 12.07.2005.   Josep Pujol i Coll  

El consol de les cassoles 

 

Ja està bé que la fama se l’enduguin elles, però cal anar escampant alhora que darrere de 

cada gran cuinera silenca hi ha almenys un gran silenc, i és entre tots que han aixecat la 

polseguera mediàtica que és La Cuina a Sils. Dissabte passat es va celebrar el dotzè sopar 

gastronòmic local, on resplendien les noranta-quatre cassoles de platillos selvatans, però 

també s’hi notava un altre xup-xup, el de l’eficiència dels veterans de Sils i el jovent de 

l’Esplai contribuint decisivament a sostenir la complexa estructura organitzativa del gran 

sopar popular. Seria ingenu pensar que rere la recuperació de la cuina tradicional per part 

del col·lectiu només hi ha l’excusa per fer fartaneres. Sigui a les pàgines finals d’Astèrix, 

sigui en la celebració de l’eucaristia, és ben coneguda la força de la litúrgia alimentària per 

cohesionar una comunitat. Dins el poliesportiu, rodones les taules, els silencs veneraven, 

encerclant-los, la vedella amb salsafins i el bacallà amb panses i ous mentre al seu entorn 

els vigilava un diorama de grues i bastides d’edificis en construcció. Imparable, en pocs anys 

Sils doblarà la seva població, per sort i per desgràcia. El paisatge i el teixit social canviaran 

radicalment, i tant de bo que per molts anys continuï l’escalfor i la força i el consol de les 

cassoles, per tal que s’hi aboquin els silencs i, si més no, es reconeguin almenys en els 

cargols amb sèpia dels seus avantpassats. 

              
 

 

 

 

 

 

http://silsdelaselva.bloc.cat/post/6213/93015


25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
88 

 
  

La Vanguardia Digital . 22.07.2005.   

La Cuina a Sils està de dol 

 

Fa tot just 15 dies, dèiem en la presentació del XII Sopar Gastronòmic de Sils, en el qual na 
Consol Galceran va fer amb tota l’estima del món «cuixes de conill amb marisc», que les 
agrupacions, els col·lectius o les entitats estem, com tothom, exposats a pèrdues dels 
nostres membres, potser nosaltres més que cap, ja que el gruix dels elements ja som d’una 
certa edat. 
Dèiem, a més, que difícilment ens hi resignem plàcidament, sobretot quan la persona que 
se’ns en va ha estat una persona important dins el grup, una persona de les que en diem 
que hi ha deixat petja, i una persona amb una forma de fer que ens honora. 
Avui, quan encara és fresc en el record aquest acte del qual tots plegats ens sentim 
orgullosos, ens trasbalsa la pèrdua de na Consol, una cuinera jove, amb ganes de viure, amb 
l’energia suficient per continuar treballant en la recuperació de la nostra cuina, que és el 
nostre objectiu, i amb la línia de generositat que ens caracteritza a tot el grup. 
Se’ns han endut un element important. Si parléssim com quasi sempre fem de cuinats, 
podríem dir que ha desaparegut una espècia. Us imagineu que mai més hi hagi el pebre? 
Per nosaltres és semblant, mai més podrem comptar amb na Consol per deixar als nostres 
fills i amics maneres de coure, de fer o de degustar, saviesa en definitiva. 
Els qui formem La Cuina a Sils, encara avui, no sabem què ha passat, però amb els ulls 
plorosos, enrabiats pel moment, no podem fer menys que maleir a qui ens ha tret aquesta 
nostra companya, perquè en el nostre projecte de recuperació i manteniment de la nostra 
cuina, ella també era un element important de la nostra cultura culinària local, comarcal i 
de país. 
No sabem quin ha de ser el nostre posat davant del fet perquè, en aquests moments 
calents, creiem que ens cal reflexió i tranquil·litat per pair-ho bé.  
Però les entitats i les persones tenim l’obligació d’intentar superar aquests entrebancs, 
aquests accidents, de la millor forma possible, potser amb feina, potser amb activitats, 
potser amb distracció, però de ben segur amb una gran dosi d’estima, suport i respecte.  
Com que no volem morir eternament vivint de records, pensem que és important continuar 
la nostra feina i els nostres objectius. Uns objectius que els que ja no hi són havien estimat i 
viscut tant. Així doncs, des d’aquí volem fer arribar un gest d’estima a tota la família i a tots 
aquells que estan lligats d’una forma o altra a la nostra companya.  
Finalment volem agrair també totes les mostres de condol i suport de totes i cadascuna de 
les entitats, empreses col·laboradores, mitjans de premsa, ràdio o televisió, amics en 
definitiva que avui en aquests moments de dolor ens feu costat. Nosaltres, malgrat els 
entrebancs, continuarem treballant per la cuina tradicional com fins ara. 
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Descobrir Cuina. 30.09.2005.   JS 

Les cuineres de Sils retornen al Palace 

Les mediàtiques mestresses del col·lectiu La Cuina a Sils ofereixen, un any més, els seus 

plats de cuina tradicional catalana 

 

La localitat selvatana de Sils, de poc més de 3.500 habitants, ha aconseguit convertir-se en 

un referent de la cuina tradicional catalana. La qualitat de les seves cuineres els ha obert les 

portes d’establiments de categoria, com l’antic Ritz (avui hotel Palace), on des de fa quatre 

anys celebren per aquestes dates uns sopars degustació de luxe molt concorreguts. 

Les propostes del menú que el col·lectiu La Cuina a Sils ha preparat per aquest any són una 

reivindicació de la cuina casolana. Així, les mestresses premiaran els assistents a l’acte amb 

mongetes del ganxet amb cansalada, els fideus a la cassola, la sopa de menta, el pernil 

d’ànec, els peus de porc amb cargols, el pollastre amb salsafins, la vedella amb bolets, i el 

conill amb samfaina. I per a les postres, tres clàssics del receptari dolç: la coca, els bunyols i 

la crema. 

Tot plegat maridat amb un vi blanc de Viñas del Vero, amb un negre Clos Floresta 2001, 

amb cava Mont-Ferrant i amb aigua Vichy. És una trobada anual que aplega sota el mateix 

sostre el luxe i l’elegància d’un cinc estrelles amb la solidesa dels plats tradicionals catalans. 
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Diari de Girona. 16.10.2005. Esteve Puig 

La Cuina a Sils rebrà avui el Bolet d’Or del Montseny 

 

La Unió Boletaire (UBA) ha decidit atorgar al col·lectiu La Cuina a Sils el Bolet d’Or del 
Montseny, amb motiu de la XIII Trobada de Boletaires que aquest municipi celebra avui en 
el marc de la Fira de Tardor del Montseny. 
«La promoció que fa aquest grup d’àvies de la cuina tradicional catalana, en molts plats de 
la qual els bolets juguen un paper fonamental, mereix aquesta distinció», va explicar Pere 
Garriga, portaveu de l’entitat organitzadora i patrocinadora del premi. 
Els dos Bolets d’Or anteriors foren concedits al xef i propietari del restaurant Can Faves de 
Sant Celoni, amb tres estrelles Michelin, Santi Santamaria, i al periodista Albert Om. Perquè 
no es perdin els guisats més populars entre els amants de la bona taula, principalment del 
món rural, i els professionals dels fogons del territori que amb la cuina moderna, 
d’avantguarda i innovadora, d’autor i creativa, posen en perill la cuina tradicional, Les 
Cuineres de Sils no es cansen de viatjar per defensar-la. 
 

Diari de Girona. 18.11.2005.  Jordi Meléndez 

Les Cuineres de Sils clouen els cursos de cuina tradicional a Ripoll 

Ara es preparen per anar a Madrid 

 

La Cuina a Sils va concloure les seves activitats a Ripoll el passat dimecres fent un curs de 
cuina tradicional sota el títol «Cursos de tardor a l’Aula d’Hostaleria del Ripollès». En el curs 
hi van participar nou cuineres que van fer: sopa de menta, fideus a la cassola i 
emmascarada de primer; pollastre amb salsafins, conill amb samfaina, i peus de porc amb 
marisc de segon; i de postres, crema catalana, crema de castanyes i bunyols de poma. Ara, 
el col·lectiu es prepara per iniciar la seva campanya a Madrid en format de sopars a l’hotel 
Villa de la Reina. L’acte més rellevant es durà a terme el dimecres dia 23, ja que uns 50 
comensals seran senadors i diputats. 
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Diari de Girona. 22.11.2005.  Jordi Meléndez 

Les Cuineres de Sils ofereixen els seus plats tradicionals en un cicle a Madrid 

El col·lectiu silenc triomfa allà on va 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils s’ha desplaçat aquests dies a Madrid per oferir els seus plats en 
aquest indret de l’Estat espanyol. Concretament hi estaran fins al proper dissabte i, durant 
aquests dies, els madrilenys podran gaudir de l’escudella i carn d’olla, empedrat, escalivada, 
pollastre amb salsafins, mandonguilles amb sípia i peus de porc amb cargols. A més, cal 
destacar que entre els assistents als sopars hi haurà una jornada dedicada a personalitats 
del món polític i empresarial. 
La darrera activitat del col·lectiu serà l’àpat de Nadal on es lliurarà el Repunxó d’Or, premi 
que es lliura al millor treball de premsa, ràdio o televisió que hagi tingut com a eix La Cuina 
a Sils. Tanmateix, un dels darrers actes que han portat a terme ha estat oferir 100 sopars 
diaris durant la mostra de cuina casolana a l’hotel Palace —ex-Ritz— de Barcelona.  
El portaveu del col·lectiu, Xicu Anoro, va reconèixer que no s’esperaven aquella resposta 
per part de la gent i que fins i tot s’havien vist desbordats. Anoro ha explicat que a la 
mostra hi van participar personatges coneguts dels mitjans de comunicació i també 
persones arribades d’altres països com alemanys, libanesos o xinesos. El motiu és que el 
col·lectiu vol organitzar l’any que ve una mostra de cuina que englobi diverses cultures 
gastronòmiques d’arreu del món.  
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Llibre. 100 personatges  Gironins d’avui.  25.11.2005. Joaquim Ferrer  

 

Tot i que la cultura es fa a través de milers d’entitats sorgides arreu del territori i dedicades 
a les més diverses activitats, cal reconèixer que no és freqüent una iniciativa com la que el 
1992 cristal·litzà a Sils, quan un grup de veïnes es proposaren donar a conèixer la cuina 
tradicional, que creien en perill per desconeixement o simplement per l’impacte d’algunes 
modes.  
Aquell grup, amb els anys, ha arribat al centenar de veïnes que formen el nucli important 
que segueix dedicant-se a donar a conèixer la cuina que han rebut de segles de cultura i 
que es fa amb els condiments del seu marc natural.  
Des d’aleshores, mitjançant llibres i demostracions, han fet conèixer a molts un conjunt de 
cuinats importants, com els peus de porc amb cargols, el pollastre amb salsafins, la vedella 
amb bolets i les mandonguilles amb sípia, entre d’altres.  
Un reportatge recent de la Revista de Girona (març-abril de 2004) dedicat a Les Cuineres de 
Sils descrivia amb detall el que ha estat i és aquesta iniciativa. S’hi anotava que «els 
productes de l’hort i del camp, juntament amb el bestiar i l’aviram, són els protagonistes».  
Explicaven les seves activitats, en nom de totes, Francesca Casellas, Montserrat Grau, 
Paquita Rabassa i Roser Martí; també hi era present en Xicu Anoro, el coordinador 
incansable.  
Les cuineres de Sils signifiquen la voluntat de divulgar un aspecte concret i important de la 
cultura catalana apropant a moltes persones aquells cuinats que són el resultat de 
l’experiència de segles i d’una extraordinària saviesa. Per això ara aquest centenar de 
veïnes de Sils recomanen que els fem lloc en la nostra vida quotidiana, perquè si diem que 
volem viure amb qualitat ens cal conèixer i continuar també aquests menjars, que són un 
dels aspectes d’aquesta cultura que ens fa catalans. 
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Diari de Girona. 08.12.2005.  German Sierra 

Les cuineres de Sils premien el millor treball de promoció 2004 

Opten al Repunxó d’Or treballs de ràdio, premsa i televisió  

 

Aquest migdia, en el decurs del dinar de cloenda de l’any a l’hotel Palace de Barcelona, el 

col·lectiu La Cuina a Sils lliurarà el premi Repunxó d’O al millor treball de promoció de 

l’entitat al llarg de l’any 2004. 

El premi reconeix treballs a premsa escrita, a la ràdio o la televisió. Des de la seva creació 

han estat guardonats professionals dels tres mitjans. Alguns dels premiats des de la creació 

del premi han estat Neus Bonet, directora general de programes de Catalunya Ràdio, 

l’emissora blanenca Ràdio Marina, el Diari de Girona, el programa televisiu En directe i les 

periodistes d’El País Anna Pantaleoni i Isabel Olesti. 

Enguany els tres professionals proposats són Moisès de Pablo, de la Revista de Girona, pel 

treball Fogons tradicionals: Les Cuineres de Sils, publicat el març de 2004. Cristina Serret, de 

Descobrir Cuina, pel reportatge «Les iaies de Sils, de mestresses tradicionals a cuineres 

mediàtiques», aparegut el setembre de 2004, i Robert Bellsolà, d’Aiguaviva Films, per la 

pel·lícula Iaies cuineres, un viatge a l’art de la cuina tradicional. El col·lectiu té previst 

participar el proper divendres 23 al programa de TVE España directo, on elaboraran una 

escudella. El proper 26 a la nit, intervindran en un programa especial de Sant Esteve, amb 

en Peret, Amparo Moreno i Isma Prados, entre altres. 

                                               
 

                                              Robert Bellsolà, recollint el premi 
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Diari de Girona. 29.04.2006. G. Sierra 

La Cuina a Sils organitza un gran sopar per donar a conèixer les cuines del món 

Es podran degustar més de 20 plats diferents 

 

La participació del col·lectiu La Cuina a Sils al Fòrum de les Cultures 2004 els va empènyer a 

treballar per celebrar a Sils una mostra gastronòmica tradicional on hi participessin moltes 

de les cuines d’arreu del món amb les quals van tenir contacte aquells dies. L’esdeveniment 

serviria per conèixer altres cuines però també per potenciar la cuina catalana tradicional i 

fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements gastronòmics de la diversitat cultural. 

Després d’uns quants mesos d’activitat ha arribat l’hora de l’esdeveniment. El proper 30 

d’abril, al pavelló municipal, tindrà lloc Les Cuines del Món, un gran sopar degustació amb 

capacitat per a 450 persones, que hi podran participar prèvia compra de tiquets, que es 

posaran a la venda avui. L’esdeveniment serà una festa a l’entorn de la diversitat de cuines 

d’altres països que avui conviuen a Catalunya, oferint als visitants plats tradicionals locals i 

d’altres indrets del món. 

Les cuines convidades són: la cuina japonesa, la cuina iraniana, la cuina tailandesa, la cuina 

iraquiana, la cuina índia i la cuina cubana. El cuiner de TV3 Isma Prado representarà la cuina 

andalusa. També hi participaran cuiners de la comarca i el col·lectiu La Cuina a Sils. 

Els tiquets es podran adquirir al Centre d’Interpretació dels Estanys (Estació Renfe) els 

dissabtes al matí de 10 a 13 hores, i la resta de dies, de 16 a 18 hores de la tarda. El preu del 

tiquet serà de 20 euros i de 25 el mateix dia. També es poden fer reserves. 
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El Punt. 13.05.2006.  Jordi Meléndez 

La Cuina a Sils participa en unes jornades de peix de roca a Begur 

Formaran part d’unes xerrades i elaboraran un dinar popular 

 

La Cuina a Sils, un cop passada la Mostra Gastronòmica de les Cuines del Món amb un 

important èxit, participa avui dissabte a la primera Jornada Gastronòmica de Begur «El peix 

de roca». Malgrat que sembli estrany que el col·lectiu selvatà participi en un acte relacionat 

amb el peix de roca, pel seu escàs contacte amb aquest medi, s’ha platejat fer una reflexió 

pública sobre la cuina tradicional i el seu futur, fent atenció preferent a les diverses 

evolucions de la cuina de la costa i la cuina de l’interior. A les dues s’oferirà un dinar 

popular. Els plats que es podran degustar són: brotxeta de peix de roca, farcell de peix de 

roca, croquetes de rap, sopa de peix amb brotxeta, fideus, cassoles de conill, de vedella, de 

peus de porc i de mandonguilles, i postres. 
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Diari de Girona. 01.07.2006.  DdG Sils 

El XIII Sopar Gastronòmic de Sils esgota les entrades en una hora i mitja 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils durà a terme per 13a vegada el popular Sopar Gastronòmic Local 

el proper dissabte 8 de juliol. Els tiquets es van posar a la venda el passat dia 1 a les deu, i a 

dos quarts de dotze ja no quedaven places. Aquesta és una de les activitats que organitza 

aquest grup i que en el decurs dels anys ha esdevingut una de les més exitoses que se 

celebren a la comarca. 

Un centenar de persones, la majoria àvies, presentaran cada una cassola de cuina 

tradicional, com per exemple peus de porc amb cargols, conill amb samfaina, pollastre amb 

salsafins, galtes de vedella o mandonguilles, fins a cent cassoles. L’atractiu d’aquest sopar 

és que en entrar no se sap què es menjarà, ja que les cassoles se sortegen entre les taules. 

El menú consta de truites casolanes, empedrat, pernil d’ànec, ravioli d’ànec amb salsa de 

bolets, de primers; la cassola sorpresa, i postres casolans a base de coques, bunyols i altres 

dolços amb acompanyament de vins i caves. 

Com en edicions anteriors i com ja és tradicional, 8 dies abans de la festa ja no resten places 

per poder-hi assistir i l’organització té un llistat de persones per tal de descobrir alguna 

plaça en cas que en quedin de vacants. 

Enguany aquest sopar, que per a l’entitat organitzadora selvatana és el més identificatiu, 

compta amb la presència de periodistes d’altres països, com els alemanys de la revista 

Brigitte, els nord-americans de la Saveur, italians i belgues. Pel que fa als dos primers, 

vindran uns dies abans i acompanyaran les cuineres des del mercat fins a la cuina on les 

ajudaran.  
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The Spanish Cockpit .20.07.2006. 

A la cuina 

 

Fa una setmana, jo estava a sobre d’una estufa en una cuina sufocant, veient com na 

Carmen Barrios preparava les seves mandonguilles amb sípia. Carmen és una de Les 

Cuineres de Sils (solien anomenar-se «les àvies de Sils», però abans, quan ella es va unir al 

grup que solament eren 18), un col·lectiu actualment d’unes 100 dones dedicades a 

preservar la cuina tradicional de Catalunya. Ella també és la mena de dona que recorda la 

paraula pistola. 

Quan vaig conèixer la Carmen, es cuinava per sopar anual del Sopar Gastronòmic Local. Les 

Cuineres han publicat llibres de cuina, van demostrant com preparar el pollastre amb 

salsafins a l’hotel Ritz de Barcelona, van rebre premis a Madrid i varen aparèixer a la 

televisió i la ràdio amb Arzak i Adrià. Però el sopar és el que més esperem: el Pavelló 

municipal es transforma en un grandiós menjador, els discursos adulatoris, la banda musical 

amb dues cantants vestides amb complements per al seu repertori de pasdobles i altres 

balls amb moviments de ball sincronitzats. I, per descomptat, hi ha el menjar: 94 truites, 94 

cassoles i tot un pastís, tot elaborat per cuineres i cuiners. Carmen no va perdre el temps. 

Quan em va veure al sopar, es va aixecar, em va venir a veure i em va demanar que 

l’acompanyés a la taula on havia tocat la seva cassola. Volia saber si aquells que degustaren 

el seu cuinat estaven satisfets. 

Això era el més important per ella, la resta no importa!!! 
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Avui. 30.07.2006. Cristina Caldere 
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La Vanguardia. 07.08.2006.  Europa Press 

La Cuina a Sils, a Torí 

 

El grup gastronòmic La Cuina a Sils participarà en la segona trobada internacional de 

comunitats d’aliments, anomenada Terra Mare, que se celebrarà a Torí (Itàlia), per a 

explicar com es va iniciar la seva experiència, com funciona i quines finalitats té. 

Aquest col·lectiu, integrat per àvies de la localitat que es dediquen a rescatar receptes de la 

gastronomia popular de la zona de Girona, presentarà el seu projecte davant 500 delegats 

de 1.500 comunitats de l’aliment, representants de 200 universitats i 1.000 cuiners de tot el 

món. A més, oferirà la seva ajuda a agrupacions internacionals per a promoure iniciatives 

com la seva. Segons el coordinador, creador i responsable de l’entitat, Xicu Anoro, «si algú 

ens hagués dit anys enrere que acudiríem a explicar a l’estranger com veiem el món 

gastronòmicament parlant, no ho hauríem cregut». «Avui ens sentim satisfets per tot el 

treball fet», va afegir. Entre el 26 i el 30 d’octubre tindrà lloc aquesta trobada internacional 

en la qual hi haurà tallers, assemblees, taules rodones i conferències sobre transgènics, el 

valor de la gastronomia, l’agricultura orgànica i la cadena alimentària, entre altres temes. 

Terra Mare és una trobada coordinada per Slow Food, el Ministeri de Polítiques Agrícoles i 

Forestals i el d’Afers Exteriors italià, Cooperació Italiana per al Desenvolupament, la regió 

del Piemont i el municipi de Torí. Al seu torn, La Cuina a Sils participarà al setembre en les 

Festes del Cava de Blanes, a l’octubre estarà present a Vilanova i la Geltrú i al Barcelona 

Hotel Palace, i al novembre visitarà Madrid i Roma. 
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Diari de Girona. 12.09.2006 . C. Colomer 

Les cuineres de Sils participen a les jornades del cava 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils va participar aquest cap de setmana a les jornades «Blanes, 

pioners del cava», oferint una degustació gastronòmica a l’hotel Blaucel. 
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Diari de Girona. 30.09.2006. DdG Sils 

La Cuina a Sils inaugura la tardor amb sopars a l’hotel Palace de Barcelona 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils oferirà sopars de cuina tradicional a l’hotel Palace de Barcelona 
del 25 al 27 d’octubre. Enguany, aquest col·lectiu participa per cinquena vegada en una 
iniciativa gastronòmica que pretén potenciar la cuina del nostre país, i en concret, de la 
comarca de la Selva i de la població de Sils.  
«El prestigi de la tradició» és el nom escollit pels sopars que oferirà el col·lectiu La Cuina a 
Sils al Palace de Barcelona en aquesta ocasió. L’èxit que ha tingut aquesta iniciativa des de 
la seva primera edició ha comportat que la iniciativa s’hagi consolidat i, alhora, es 
converteixi en una cita obligada al calendari d’aquest col·lectiu gastronòmic. 
En el marc d’aquests sopars de cuina casolana, s’oferirà un menú de cuina tradicional. 
Les cuineres de Sils també seran a la Fira del Bolet de Sant Hilari que se celebrarà del 7 al 13 
d’octubre. Participaran en un taller de cuina del bolet, que es farà a la plaça Jacint 
Verdaguer de Sant Hilari. 

                                                      

Diari de Girona. 11.10.2006.  E. Puig 

La Fira del Bolet de Sant Hilari ha superat enguany els 5.000 visitants 

La mostra de La Cuina a Sils va ser l’acte més concorregut 

 

El bon temps va afavorir el cap de setmana passat la participació a la Fira del Bolet, que es 
va dur a terme a Sant Hilari en el marc de la Setmana de la Micologia. Segons l’Ajuntament, 
aproximadament 5.000 persones van assistir als diferents actes, organitzats per l’Àrea de 
Medi Ambient i el Museu Guilleries. 
L’activitat més concorreguda va ser el taller de cuina a càrrec de Les Cuineres de Sils i el tast 
de bolets servit pels hotels i restaurants del municipi. 
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Gastronomia i Oci.  30.01.2007. 

Les Cuineres de Sils, a Madrid 

Les Cuineres de Sils faran, de l’11 al 15 de desembre, unes jornades de cuina tradicional 

catalana a l’hotel Villa de la Reina de Madrid 

 

El col·lectiu gironí ha preparat uns àpats a base d’escalivada, amanida i escudella catalana, 
per continuar amb peus de porc, vedella amb salsafins, rostit de pollastre, conill i botifarra. 
De postres han previst crema catalana, bunyols i dolços. El preu d’aquest menú 
gastronòmic és de 35 euros. 
Aquesta activitat es porta a terme després d’haver finalitzat les mostres que han fet a 
terres italianes, la campanya que han portat a terme a l’hotel Palace i els actes de Firatast 
de Girona. 

                                                       
 

El Punt. 19.02.2007.   SGA 

L’èxit de públic desborda les previsions del Fòrum Gastronòmic Popular a Girona 

 

Les actuacions de Ferran Adrià, Joan Roca, Isma Prados, Cuineres de Sils, Guisanteras, 
Pulpeiras i Ostreras, omplen la sala grossa de l’Auditori. 
De les activitats previstes per ahir diumenge, destacaven sessions com l’hora de l’Isma, la 
macrossesió amb Les Cuineres de Sils, les guisanteras asturianes, i les pulpeiras i les 
ostreiras de Galícia, així com els tastos dels mateixos. 
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ChefsClub. 30.02.2007.  Miquel Sen 

Patrimonio cultural 

 

Otro fenómeno muy interesante alrededor de la cocina tradicional es el de las asociaciones 
gastronómicas que pretenden preservar en el saber general gastronómico de una zona, 
como las cocineras de Sils (Girona). Esta asociación formada por más de 90 abuelas de la 
población, divulga, muestra y prepara no solo aquellos platos que ellas han aprendido de 
generación en generación, sino una cultura gastronómica que va en detrimento. En su 
haber tienen la publicación de cuatro libros con el recetario que llevan a cabo en sus 
múltiples actividades en ferias y congresos. 
El coordinador de la asociación, Xicu Anoro, auguró un futuro un tanto incierto: «No sé si en 
el futuro se harán estos platos tradicionales; en todo caso, tendremos que esperar que eso 
no pase. En el peor de los casos, si pasa, tendremos que aceptar nuestras responsabilidades 
por no haber hecho lo posible para evitarlo». Xicu considera que esta iniciativa es 
necesaria, pero que también deberían involucrarse, en la reivindicación, otros estamentos 
del sector: «Tenemos que decir que no creemos que sea La Cuina a Sils quien tenga que 
liderar esta cruzada de preservación de principios, y que ni tan siquiera sabemos quién 
debería hacerlo. Ante este desconocimiento, intentamos encontrar tantas complicidades 
como nos sea posible, con restauradores, gastrónomos, cocineros y gente del mundo de la 
cocina», pero el trabajo resulta muy complicado.  
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VilaWeb. 26.03.2007.  

Les Cuineres de Sils porten les seves vivències a Figueres 

Participen en una xerrada al centre cívic Creu de la Mà 

 

Fa quinze anys, un grup de divuit dones de Sils va començar a reunir-se periòdicament amb 
la idea de recuperar la cuina de les seves àvies i, de retruc, la memòria històrica del poble. 
Fruit d’aquella iniciativa es va impulsar un col·lectiu sota el nom de Les Cuineres de Sils, que 
ha assolit projecció internacional i que ha compartit escenari amb els millors cuiners del 
món. L’èxit, tal com reconeix Francesc Anoro, coordinador del grup, «ha estat la suma dels 
èxits de cadascuna de les dones del col·lectiu». Aquest proper dilluns, 26 de març, a les 7 de 
la tarda, dues d’elles, Maria Solà i Rosa Valls, parlaran de les seves vivències al centre cívic 
Creu de la Mà de Figueres. 
Actualment, són 104 les persones, principalment dones però també algun home, que 
integren Les Cuineres de Sils. La idea inicial és que les dones que en formessin part havien 
de tenir més de 50 anys. Al llarg de l’any, el col·lectiu realitza 25 activitats, algunes d’elles 
tan consolidades com l’assistència al Fòrum Gastronòmic o a la Fira de Sant Ponç.  
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Gastronomia i Oci. Abril 2007. Reportatge  
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Slow Food. 01.07.2007.  Bernat 133  

Nonne di Sils i Slow Food 

Incontri generazionali – Le nonne di Terra Madre 

 

Sobre el paper de les dones com a àngels de la llar, hem dit de tot, abusant d’un concepte 
que exalta la funció cultural que fan diàriament a la cuina. El que marcarà la diferència serà, 
segons creiem, la seva participació a Terra Madre 2006. Una varietat de profármacs, que 
per generacions transmeten informació i passions, que de vegades es contraposen a la 
marea global homòloga, que a vegades exploten els corrents amb noves idees que 
circumnaveguen les regles i floten a l’ombra de les lleis del mercat. 
Dipositants de coneixement 
Per primera vegada, serà representant de Catalunya La Cuina a Sils, que durant més d’una 
dècada ha estat recopilant records, coneixements i receptes de la cultura rural a la zona, 
promocionant-los a través de llibres, fires i activitats socials. Tot i la joventut (setanta anys 
de mitjana), les dones alegres ara són centenars de persones que viatgen a Espanya (però 
no només), negociant darrere de l’estufa dels hotels més importants del país, oferint plats 
tradicionals als xefs de mercats i competicions, celebrant els tallers als estudiants dels 
instituts, d’hotels, xefs, restauradors gastronòmics i acadèmics. Són protagonistes de 
programes de ràdio i televisió i ensenyen als més petits el que era el berenar de la seva àvia 
abans que els pinxos pintorescos arribessin als expositors dels supermercats. També hi són 
les dones de la delegació grega i xipriota. Molts, molts, per recordar-nos que les dones en 
les societats de la Mediterrània sempre han tingut una funció determinant en la gestió de la 
memòria i de defensa de les arrels. Elles s’han transformat —lluny dels seus homes, dels 
compromisos o feines quotidianes— en persones que viuen períodes de llibertat, dins dels 
quals creen una gamma infinita de coneixements no escrits però intercanviats per via oral 
de mares a filles. Elles molt sovint sacsejades però adultes, han mantingut la rica i 
elaborada cuina mediterrània, donant-li forma amb les moltes matèries primeres que 
ofereix aquest vast territori i preservant, el 2000, la supervivència de les receptes i 
tècniques que daten de fa més de 24 segles. Tenir un xarop dolç, pans al forn, garrofers 
xipriotes en pedra, forns macedonis, a partir de pasta feta a casa del formatge de les 
Cíclades: un grup de dones (entre les quals s’inclou una proporció tranquil·litzadora dels 
joves) que no es rendeixen i reclamen el valor dels seus coneixements, empenyent famílies 
senceres a les opcions complicades i esgotadores, per protegir un saber fer en tot el que 
ens envolta. 
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Brigitte Woman. Juliol 2007. Merten Worthmann 

 

Die Köchinnen von Sils 
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Diari de Girona. 03.08.2007.   DdG 

Fogons sense fronteres: des de Sils a tot el món 

La Cuina a Sils prepara les cites gastronòmiques de l’hivern 

 

La primera activitat que té previst realitzar durant la tardor i hivern el col·lectiu gastronòmic 

de La Cuina a Sils tindrà lloc a Blanes el proper vuit de setembre, quan el restaurant Mont 

Ferrant acollirà el sopar Cuinats amb Cava. Seguidament, el col·lectiu celebrarà un dels 

grans esdeveniments de la temporada: el sopar La Cuina de Sils al Palace, que tindrà lloc a 

l’hotel Ritz de Barcelona els propers 23, 24, 25 i 26 d’octubre. Madrid, al desembre, i 

Girona, durant l’organització del Fira Tast al novembre, també comptaran amb els plats del 

grup gastronòmic de Sils. 
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Diari de Girona. 24.08.2007.  DdG 

Des de Sils a tot el món 

 

La Cuina a Sils és un col·lectiu nascut a inicis dels noranta que es va posar com a repte 
recuperar i preservar el ric patrimoni gastronòmic de Sils, un municipi caracteritzat per una 
reculada tradició culinària atresorada a les memòries dels avis i àvies, en principi els 
membres més actius d’un col·lectiu que amb el pas dels anys s’ha ampliat i compta amb 
desenes de participants. L’èxit dels llibres de cuina de les àvies de Sils va catapultar el 
col·lectiu als medis de comunicació catalans i estats. Ara, però, l’olor dels plats tradicionals 
o les propostes més arriscades que encreuen la cuina de tota la vida amb l’experimentació 
dels cuiners autors s’ha escampat més enllà del continent. 
Mitjans de comunicació de tot el món requereixen els cuiners i cuineres de Sils i per això, 
informa el col·lectiu, s’ha creat una comissió de seguiment dels temes i qüestions 
internacionals degut a la demanda de temes relacionats amb en grup, així com per l’interès 
despertat en mitjans de comunicació establerts a Suïssa, Alemanya, Anglaterra o els Estats 
Units. 
El projecte, segons explica el col·lectiu a través del web municipal de Sils, va arrencar amb 
l’objectiu de «fer la vista enrere i recordar què menjaven els nostres avantpassats, com 
cuinaven; quines possibilitats oferien l’hort, el camp i la vinya, les carns i els peixos, els 
cargols, les fruites o els bolets; quines eren les maneres d’amanir, de fer conserva o licor, és 
a dir, quina era la manera de cuinar cada dia i de sortir-se’n de mil situacions». 
L’interès per aquesta cuina tradicional ha promogut que publicacions alemanyes com ara 
Brigitte Woman o Spaingourmetour dediquin o tinguin previst dedicar reportatges a la tasca 
del col·lectiu; i també és imminent la sortida d’un treball a la revista gastronòmica Saveur 
dels Estats Units. En els propers mesos, a més, està previst que cadenes de televisió i 
mitjans de premsa d’arreu del món es desplacin a Sils per copsar què i com es cuina als 
fogons de Sils. Un nou canal temàtic sobre gastronomia que emet als Estats Units hi 
començarà a rodar un reportatge a finals de setembre; i un altre dels treballs que s’estan 
preparant és un reportatge per la televisió alemanya ARD; a la vegada que també una 
televisió suïssa espera tanda per venir a Sils. 
D’altra banda, el col·lectiu no oblida tampoc difondre la seva tasca a terres més properes i 
prepara una intensa campanya de tardor que els portarà a la Festa del Cava de Blanes, la 
Mostra Jove de Sils, els Sopars al Palace de Barcelona, les Festes de la Tardor de Sant Hilari 
Sacalm, la Mostra Gastronòmica de Pineda de Mar i els Sopars Tradicionals de Madrid, 
entre altres compromisos. 
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VilaWeb. 27.08.2007.  Anna Puig 

Fogons sense fronteres 

Les cuineres de Sils creen un departament de relacions internacionals per atendre el gran 

nombre de mitjans de comunicació estrangers interessats en la seva història i activitats 

 

No només Ferran Adrià és ambaixador de la cuina catalana arreu del món. També ho són les 

àvies del col·lectiu La Cuina a Sils. Des d’Alemanya, els Estats Units, Anglaterra i Suïssa (per 

posar alguns exemples) s’han interessat per les activitats d’aquest grup gastronòmic 

especialitzat a difondre els plats típics catalans (els de sempre, els tradicionals). A causa de 

la demanda i l’interès que ha despertat més enllà de Catalunya, La Cuina a Sils ha creat una 

comissió internacional —així ho han batejat— que gestionarà tots aquests temes. 

Tot plegat ha estat motivat per la publicació d’un treball a la revista alemanya Brigitte 

Woman aquest mes de juliol. També es va fer ressò de La Cuina a Sils la revista 

Spaingourmetour, a principi d’aquest any, i d’aquí a poc seran protagonistes d’un 

reportatge a la revista gastronòmica americana Saveur. «La història, el treball del grup i les 

activitats programades del nostre popular grup gastronòmic ha despertat força interès i en 

els pròxims mesos està previst que ens visitin un seguit de cadenes de televisió i mitjans de 

premsa d’arreu del món», anuncia el col·lectiu. 

En concret, a finals de setembre els faran un reportatge per Under de Sun, un nou programa 

d’una televisió dels Estats Units, de temàtica gastronòmica, i que estarà dirigit per 

Rajkumari Asthana. La televisió alemanya ARD els farà un documental, a càrrec de Klaus 

Dexel, i també visitarà Sils un equip de la televisió Suïssa. Sembla, doncs, que la projecció de 

les àvies de Sils no té aturador ni fronteres. 
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Diari de Girona.18.09.2007.  DdG Sils 

La Cuina a Sils i l’hotel Palace potenciaran la cuina catalana 

 

La Cuina a Sils i l’hotel Palace ofereixen per sisena vegada sopars de cuina casolana amb la 

clara intenció de potenciar la cuina catalana, i en concret la de la comarca. 

I és que de nou som a les portes d’una nova edició de La Cuina de Sils al Palace, que sota el 

títol «El prestigi de la tradició» vol oferir de nou cuinats casolans elaborats. Algun dels plats 

d’enguany han estat modificats. Segons els organitzadors això només respon a la voluntat 

«d’oferir un afegit més». La cuina que es presentarà és representativa de la cuina selvatana 

més genuïna, amb productes del territori i un ventall de gustos propis de la comarca. 

En aquesta edició, però, i a causa de les obres de remodelació en aquest hotel Palace, el 

sopar es durà a terme en un nou espai que no és altre que l’hotel Avenida Palace de 

Barcelona. 
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VilaWeb. 05.11.2007. Jaume Fàbrega 

SLOW FOOD I LES CUINERES DE SILS 

Enfront de la química i de l’esnobisme, cuina tradicional: la millor recepta 

 

DE L’ARRÒS DE L’ART A LES CUINERES DE SILS  

Esteve Fàbregas, recercador de la vida local de Lloret de Mar, havia parlat de l’arròs de l’art, 

un antic plat de pescadors ja desaparegut. El nom es refereix a l’art de la pesca, i aquest 

arròs deliciós comportava l’ús dels fruits d’aquesta pesca. Sortosament a vegades les coses 

es trabuquen, i a partir de l’arrelament, coses ben locals poden tenir una projecció 

internacional. És el que va passar amb aquesta antiga recepta, que va projectar el nom de 

Lloret. I és el que fa el grup de Les Cuineres de Sils, ara presents a Itàlia amb un gran èxit. 

Això gràcies, en aquest cas, a Francesc Anoro i les mateixes cuineres, i, pel que fa al primer, 

al cuiner Francesc López Joaquina i també a un altre cuiner lloretenc, Jordi Garriga, 

impulsor de grans iniciatives culinàries en pro de la cuina tradicional, que va ser qui va 

descobrir aquesta recepta d’arròs. El reconegut coc de l’antic Casino de Lloret Joaquim 

López Joaquina —que va ser Premi Taittinger l’any 1991— va portar l’arròs de l’art que va 

aprendre de fer del darrer patró de l’art de Lloret, en Quimet, al concurs Primera Copa 

d’Europa dels Sabors Regionals. Aquest certamen havia estat convocat per l’Assemblea de 

les Regions d’Europa l’any 1995 i va transcórrer a la regió francesa de Poitou-Charentes. 

Joaquim López Joaquina a la memòria del plat, exposava explícitament, la pertinença del 

plat al patrimoni de la cuina lloretenca. Malgrat que partia del handicap del 

desconeixement, a Europa, de l’entitat i identitat de la cuina catalana (que passa, 

malauradament, per «espanyola»), va obtenir una menció honorífica. El jurat va deliberar 

llargament per si se li havia d’atorgar el premi, ja que es considerava el millor plat: però, 

finalment, ho varen desestimar perquè consideraven que l’arròs era cru. És a dir, aquell 

grup de cuiners i gurmets europeus tenien un profund desconeixement no solament de la 

mateixa existència de la cuina catalana com a cuina nacional, sinó d’algunes de les seves 

característiques, com el punt de cocció de l’arròs. És com si desqualifiquessin un plat italià 

de pasta al dente, tal com s’escau, amb l’excusa que és cru. 

En aquests temps de cuina de disseny i sense arrels, és bo recordar que només es pot parlar 

de cuina catalana si aquesta té un peu fortament plantat en els seus productes, les seves 

tradicions i els seus plats, convenientment posats al dia. Els italians, més avançats que 

nosaltres, ho saben bé i per això fa temps que defensen el concepte de Slow Food, no 

solament enfront del menjar ràpid, sinó també enfront de la cuina purament tècnica i 
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química. No és estrany que hagin quedat embadalits amb les Àvies de Sils, comandades per 

Xicu Anoro, impulsor d’aquesta magna projecció de la cuina tradicional, que en una «Cena 

Artusiana» realitzada aquest mes a Forlimpopoli (Romanya, Itàlia) presentessin, sense 

complexos pseudomoderns, una escudella catalana, un rostit, una vedella amb salsafins o 

una crema catalana. Aquest sopar és organitzat per un català, Joan Crous, un artista 

especialitzat en «fossilitzacions» d’àpats realitzades en vidre, i s’insereix en la inauguració 

de la Casa Artusi, el primer centre italià dedicat a la gastronomia domèstica, aquella de la 

qual deia Josep Pla: «l’única cuina que val la pena conservar», i hi estic absolutament 

d’acord. Lloret i Sils: d’allò local a allò universal.  
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Mondo del Gusto. 06.11.2007. Redazione  

La serata Catalana di Casa Artusi  

 

A la nit del 9 de novembre, es presentarà l’obra de l’artista català Joan Crous, titulada 
Cenae 7. Primer sopar artúsic (19.00 h, església dels Servents), escultura de vidre que 
presenta de forma molt original el sopar inaugural de Casa Artusi, realitzat enviant els 
«residus» de la tarda a una espècie de «fossilització». El resultat és un excel·lent impacte 
emocional de 5 metres de llarg, que, després de les altres Cenes realitzades per Joan Crus a 
Nova York, Mont-real, Girona, s’exhibirà permanentment a Casa Artusi. 
Al costat d’aquest esdeveniment, el «corol·lari» gastronòmic no podia faltar. I aquí Casa 
Artusi (el «temple de la gastronomia domèstica», inaugurat el passat mes de juny a 
Forlimpopoli) serà l’amfitrió d’una veritable cuina catalana, preparada per La Cuina a Sils, 
que faran receptes utilitzant els productes de Catalunya i els seus horts, expressament 
portats a Itàlia per a l’ocasió.  
Casa Artusi vol conèixer i descobrir els sabors i tradicions de la cuina casolana i catalana. Les 
Cuineres de Sils, d’una petita ciutat propera a Barcelona, fundada als anys noranta amb 
l’objectiu de restaurar i preservar el ric patrimoni gastronòmic de Catalunya, una terra de 
rica tradició culinària que alberga alguns dels millors xefs del món, com Ferran Adrià i els 
germans Roca. Durant més de 15 anys, aquestes «guardianes de sabors de la cuina 
tradicional», com els agrada dir, han portat a fires, restaurants i escoles de cuina d’arreu 
plats apresos a la llar per les mares i àvies, gaudint d’un èxit inesperat, especialment entre 
la generació més jove. Recentment, les senyores famoses catalans eren convidats de Terra 
Madre i la Salone del Toro de Torí, organitzada per Slow Food. L’esforç de les «Mariette» 
catalanes també ha donat lloc a la publicació d’un llibre amb més de 200 receptes, dels 
plats més simples a plats complexos i únics, i un munt de consells pràctics donats per 
aquelles que, amb amor, han cuinat tota la vida per a famílies, amics, convidats. El 9 de 
novembre serà un dia de gran celebració per a la ciutat de Forlimpopoli també per una altra 
raó: la ciutat confereix la ciutadania d’honor a Folco Portinari, periodista i escriptor, 
col·laborador i partidari del projecte «Forlimpopoli, Artusiana City». 
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Diari de Girona. 10.11.2007. DdG Girona 

Més cuina casolana que mai a Firatast sense oblidar la innovació 

 

Les Cuineres de Sils, les Cuineres de Salt, els Arrossaires de Pals, la Cuina de l’Empordanet, 
la Cuina del Vent, els Joves Cuiners, les Cuines de la Vall de Camprodon, la Cuina Pirenaica 
de la Cerdanya i la Cuina del Ripollès són els col·lectius de cuina casolana que prenen part 
en la tretzena edició de Firatast de Girona. 
La cuina tradicional és més protagonista que mai en aquesta trobada gastronòmica i és que 
enguany a més de tot aquest reguitzell de col·lectius, també s’hi pot trobar una selecció de 
productes del Mercat Municipal del Lleó de Girona, sobretot fruits secs i fruites. 

                                
 

VilaWeb. 22.11.2007. 

Sopar de cuina catalana a la Casa Artusi  

La Cuina a Sils va oferir el divendres 16 de novembre el primer sopar de cuina catalana a la 
Casa Artusi de Forlimpopoli, el primer centre de cultura gastronòmica dedicat a la cuina 
casolana. Dedicat a Pellegrino Artusi, el Garibaldi de la cuina italiana, la Casa Artusi és un 
lloc de divulgació de la cuina popular, d’experimentació i de participació de la cuina 
professional; té una biblioteca gastronòmica i un museu dedicat a la cuina. 
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Saveur. Novembre 2007. 
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El Punt. 04.12.2007. Anna Puig 

La Cuina a Sils oferirà una jornada de gastronomia catalana a Madrid 

 

L’entitat La Cuina a Sils organitza per sisè any consecutiu una jornada de gastronomia 

tradicional catalana a Madrid. Seran uns sopars que se celebraran del 12 al 15 de desembre 

a l’hotel H10 Villa de la Reina. Les populars cuineres de Sils oferiran plats com: pernil 

d’ànec, amanida trasto, escudella i carn d’olla, peus de porc amb bolets, vedella amb 

salsafins, rostit de pagès, bunyols i cremes. Tot plegat anirà acompanyat de vins de 

l’Empordà de Peralada, cava de la Selva de Mont-Ferrant i aigües de Vichy Catalan i Font 

d’Or. 

Les jornades es presentaran conjuntament amb l’últim llibre del periodista i expert musical 

Jordi Tardà, La porta de l’infern, el dia 11 a les nou del vespre. Les jornades de cuina les 

presentarà el mateix Jordi Tardà acompanyat del cantant Ramoncín i d’altres personatges 

destacats del sector musical. 

Aquest any, La Cuina a Sils ja ha participat en les tradicionals jornades de gastronomia de 

l’hotel Palace de Barcelona, va ser convidada per oferir un sopar a Bolonya, a Itàlia, i també 

va ser present, un any més, a la Firatast de Girona entre altres. 
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Universitat de Cantàbria. Gener. 2008. 

BAJTIN Y LA HISTORIA DE LA CULTURA POPULAR  

 

Un ejemplo interesante es el de las cocineras de Sils, un pueblo catalán de la comarca de La 
Selva. Estas mujeres han compendiado en un libro sabiduría culinaria popular en trance de 
desaparecer para siempre. El título es toda una declaración de principios: Las cocineras de 
Sils. Más de doscientas recetas de cocina tradicional. Cómo las abuelas de este pueblo 
recuperan los platos de siempre. 
 

                                                   
 

El Punt.  21.01.2008 Anna Puig 
 

La Cuina a Sils farà un sopar a cada estació de l’any amb productes de temporada 
 

El col·lectiu La Cuina a Sils organitza una altra iniciativa, que se suma al gran nombre 
d’activitats que anualment ja fa aquesta entitat. Ara ha pensat fer sopars de temporada. 
L’0bjectiu és elaborar un sopar per a cada estació de l’any amb productes de temporada. 

El primer serà el sopar d’hivern, que se celebrarà el pròxim 16 de febrer a la sala La Laguna 
ales 9 del vespre. Està previst un màxim de 90 comensals, que podran fer degustacions de 
carns de perol i  truita de botifarra negra. El primer serà a base d’escudella i de segon es 
repartiran dues cassoles per taula, una de carn i un altra de peix. 
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Diari de Girona. 19.02.2008.  Esperança Padilla 

«Estem molt tips, però una miqueta més... Podria ser?» 

La Cuina a Sils enceta un cicle de sopars amb els plats més típics de cada temporada 

 

Calamars farcits i un tall de pa per repassar bé el plat. Bacallà amb pinyons i panses i un tall 

de pa per repassar bé el plat. Vedella amb bolets i un tall de pa per repassar bé el plat. 

Aquesta podria ser una de les cadències assimilables al sopar que Les Cuineres de Sils van 

oferir dissabte passat i que va significar l’inici del cicle de Sopars de Temporada. Al llarg de 

tot l’any, aquest col·lectiu que es rejoveneix i agrupa ja gairebé un centenar de cuineres 

silenques oferirà els plats de cuina catalana més típics de cada estació de l’any. No es deixin 

pas enganyar, però, per la promesa d’un lleuger sopar d’estiu: un dels possibles lemes del 

col·lectiu és «tot ha de començar amb un sofregit i acabar amb una picada». 

«Estem molt tips, però una miqueta més... Podria ser?» va ser una de les frases més 

repetides de la nit —igual que un dels gestos més repetits va ser, tal com ha quedat palès, 

repassar bé el plat amb un tall de pa. Productes de Sils treballats per mans expertes a través 

de receptes centenàries van arribar a les taules, els cors i els estómacs de la vuitantena 

d’assistents al sopar. Entre ells, alguns d’il·lustres; com ara el candidat de CiU per Girona 

Jordi Xuclà; i d’altres d’excèntrics, com ara turistes francesos que es van felicitar pel munt 

de casualitats que els van fer desembocar a Sils un fred vespre de febrer. El tall de pa per 

repassar el plat, però, posa tots els homes al mateix nivell. 

Si algú està per sobre del nivell humà, però —almenys pel que fa a capacitat culinària—, 

són aquestes silenques injustament no nominades a meravella de Catalunya. Després de 

portar la cuina catalana tradicional per mig món, retornen al Born i prometen almenys 

quatre sessions gastronòmiques a Sils cada any, i fins i tot algunes més de propina: per 

exemple, un tast de 65 coques casolanes diferents durant la mostra de flors del mes de 

maig. Centrem-nos, però, a recordar el sopar de dissabte: no hi podia faltar el plat estrella 

de l’hivern català, l’escudella; ni el molt selvatà pollastre amb salsafins, ni la commovedora 

crema catalana casolana, ni el fred cava blanenc: tot un exemple de com convertir la sala 

polivalent La Laguna en un temple gastronòmic només a base d’ofici i amor per la cuina i 

per les tradicions. 
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El Punt. 18.04.2008 JBB 
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El Punt. 28.04.2008.  Oriol Mas 

Unes 700 persones endrapen cap a 220 quilos de cargols a la festa de Fontcoberta 

 

El canvi de situació ha sigut la novetat més important de la IX Festa del Cargol de 

Fontcoberta, ja que la inauguració del pavelló de Melianta la setmana passada ha permès 

augmentar la capacitat del dinar, l’acte més popular. En total unes 700 persones van 

participar en el dinar popular, gairebé el doble que l’any passat, i es van cuinar cap a 220 

quilos de cargols, el plat principal, que es va acompanyar d’amanida, botifarra amb 

mongetes i grana. 

Això només en el dinar, perquè en tota la jornada es van cuinar uns 500 quilos de cargols. 

Durant el migdia s’havia fet la mostra gastronòmica, en què 32 restaurants de la zona 

havien ofert diversos plats de cargols. Es van vendre 2.200 tiquets per poder provar els 

tastets. Per altra banda, el concurs gastronòmic adreçat a les mestresses de casa va 

comptar amb la participació de 18 persones. Les cuineres de Sils van formar el jurat, i van 

guardonar en primera posició Maria Roura, de Fontcoberta. 

Pel que fa a la vessant més lúdica de la jornada, el concurs del cargol més gros el va guanyar 

Cèlia Corbillo, amb un exemplar de 20 grams. I de les curses de cargols, els vencedors van 

ser, en aquest ordre, Clara Jordà, Jordi Costabella i Laia Barret. La competició consisteix a 

posar els cargols al centre d’un vidre, i durant un temps cronometrat veure quin ha avançat 

més centímetres. La festa va acabar a la tarda amb animació infantil a càrrec de Fefe i Cia i 

també amb una exhibició d’esports rurals. 
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Diari de Girona. 20.03.2009. Jaume Fàbrega 

Slow Food i Les Cuineres de Sils 

 

L’occità José Bover, líder pagès antiglobalització, es va fer simpàtic atacant el restaurant 
McDonald’s, esdevingut així boc emissari de tot allò que té de reprovable, si més no 
gastronòmicament parlant, la mundialització. D’entrada, cal dir que l’hamburguesa és 
innocent: no és més que una cosa similar al «bistec rus» de les nostres àvies i mares. El 
problema és el model culinari proposat pel fast food: menjars necrofílics (l’hamburguesa es 
presenta en un petit sarcòfag), identificables, absurditat dietètica, creació d’infants addictes 
i d’adults infantilitzats, mals hàbits de comensalitat, etc. Presenten com a amanides coses 
poc verdes carregades de salses, carn combinada amb formatge (proteïna sobre proteïna), 
arrebossats carregats de greixos (com els del pollastre del coronel). I més falsedats: parlant 
de pollastre, un actual anunci del líder mundial del menjar ràpid ens anuncia un entrepà 
«pollastre, bacó i ceba» en el qual el pollastre s’hi ha de mirar amb lupa: és un conglomerat 
de restes. El mateix passa quan s’atreveixen a presentar peix, que sol ser una pasta. Amb 
tot, m’agradaria tornar a insistir que no s’hauria de focalitzar l’anti-fast food en tal o tal 
aliment, sinó en el model global que planteja, infantil —com hem dit—, greixós, mancat de 
formes de comensalitat (com menjar, com seure a taula...) i, sobretot, deformador del gust. 
Pot condemnar de per vida els seus adeptes a un menjar triturat i infantil i a salses 
(quètxup, mostassa, maionesa), sense les quals els nens (i molts adults americans) ja troben 
impossible menjar un arròs, unes patates o una truita. 
Ara bé, l’arbre de l’antiamericanisme ens pot impedir veure el bosc de l’autèntic enemic, 
que és l’espanyolització o la francesització. A Catalunya el fast food, així com la distribució 
d’aliments, si de cas, es vehicula amb continguts espanyols o francesos. No ens equivoquem 
d’enemic: són els estats espanyols i francès els que ens imposen la seva llengua, els seus 
models culturals i, també, culinaris. Al Principat, més de la meitat de la distribució 
d’aliments en petites, mitjanes i grans superfícies comercials està en mans del grup francès 
Promodès, és cert (Champion, Dia, Carrefour), però la direcció i la central de compres és a 
Madrid, i, de mica en mica, ens va espanyolitzant —com ho fan també Lild i Aldi, d’origen 
alemany passat per Madrid. Demanaríem, doncs, els antiglobalitzadors que fossin menys 
antiamericans de caricatura i més occitans —o catalans— i menys francesistes o 
espanyolistes. 
Un bon model alternatiu és el moviment d’origen italià anomenat Slow Food (menjar lent), 
que ens proposa la recuperació no solament de la cuina tradicional sinó també dels 
productes lligats a la terra. Que és el que fan, pel seu compte, en Xicu Anoro i Les Cuineres 
de Sils amb una empenta admirable, que ara portaran les seves propostes justament a 
Itàlia, com ja han fet altres vegades també a Barcelona, Madrid, etc. Aquest és, crec, 
l’autèntic camí: mantenir l’essència de «la nostra vella cuina familiar, l’única que val la pena 
conservar», com va escriure amb encert Josep Pla. 
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Diari de Girona. 23.04.2009. DdG 

La Cuina a Sils presenta durant tres dies plats tradicionals catalans a Roma 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils es troba des d’avui a Roma per presentar cuinats tradicionals 
catalans amb motiu de la diada de Sant Jordi i s’hi quedarà fins dissabte. En concret, se 
celebraran tres sopars per a 60 persones a l’hotel H10 Roma Città, i cada sopar es dedicarà 
a un col·lectiu diferent: avui, als catalans de Roma; divendres, per a operadors, polítics i 
gastrònoms, i finalment dissabte s’obrirà al públic en general. El menú comprèn: de primer, 
escudella i carn d’olla, i escalivada; de segon, pollastre amb salsafins, vedella amb bolets i 
bacallà amb samfaina; i de postres, coca de ratafia, bunyols de poma i crema catalana; més 
vins negres de l’Empordà i cava Mont-Ferrant de Blanes. A més a més, avui a les Galeries 
Alberto Sordi de Roma es regalaran roses i un llibret amb receptes de cuina del col·lectiu de 
Sils traduït a l’italià. 
Aquesta activitat és fruit d’un acord entre els Catalans de Roma, l’hotel H10 Roma Città i 
Turisme de Catalunya, i compta amb el suport del Patronat de Turisme i el Consell Comarcal 
de la Selva. 
 

                       
 

 

Diari de Girona. 06.05.2009. DdG 

La Cuina a Sils torna amb èxit de Roma 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils ha tornat de Roma, amb la «sensació d’haver aconseguit un èxit 
tant de participació com de promoció», asseguren. Durant tres dies va presentar cuinats 
tradicionals catalans en un hotel de la ciutat amb motiu de la diada de Sant Jordi. En vistes 
de l’èxit en terres italianes, el col·lectiu silenc preveu repetir l’experiència fins a l’any 2012 
en altres indrets d’Europa, com ara a Dinamarca i Alemanya. 
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El Periódico. 24.05.2009. Rossend Domènech 

Intercanvi de memòries 

 

Els italians van ser els primers a donar un nou futur als avis. Va passar a la políticament roja 
Bolonya, únic exemple mundial que el comunisme podia funcionar. Tant va ser així que els 
periodistes dels EUA, més aviat suspicaços en la matèria, viatjaven a la ciutat sorpresos 
davant l’eficiència del comunisme a la italiana. Probablement no coneixien les sublims 
aventures de Don Camillo i Peppone, relatades per Giovannino Guareschi. Entre altres 
iniciatives, van assignar horts a la gent gran perquè es mantinguessin en forma i no 
s’avorrissin, perquè això acaba amb la vida d’un. L’exemple es va estendre i, a falta de 
terrenys cultivables, a moltes ciutats els van utilitzar de guàrdies municipals de franc al 
davant de les escoles. Després la idea va travessar els Alps i va semblar el més normal del 
món. 
Cadascú utilitza els vells com pot: segons les estadístiques oficials, si no fos per la seva 
pensió, milions de llars nacionals no arribarien ni a la precarietat. La necessitat ha alimentat 
fins i tot una picaresca, que consisteix a mantenir en vida, amagant-los, avis que ja se n’han 
anat, per seguir cobrant la seva jubilació. De tant en tant s’organitzen debats sobre els avis i 
la memòria històrica. «Ells són la nostra memòria, es mereixen reconeixement», diuen uns. 
«Els vells són insuportables», afirmen altres, que ja no poden més amb alguna persona 
gran. 
Mentre segueixen els debats, un dia d’aquests van desembarcar a Roma les àvies de Sils, 
que probablement en temps de normalitat psíquica general es mereixerien algun 
monument. Van venir a Roma i van cuinar la seva ja famosa cuina d’aquest poblet de la 
Selva, a Girona. Com és habitual, pocs polítics saben interpretar-la. 
La seva filosofia és coneguda: cuinar els plats que potser els van fastiguejar la vida perquè 
havien de cuinar-los per obligació, i, de passada, visitar Roma. No cobren per cuinar, però 
tampoc hi volen posar ni un cèntim. Es tracta de disfrutar d’una edat durant la qual 
l’anomenada economia de mercat els havia reservat una cadira davant la porta. I sense 
explicar contes als néts, que viatgen en PlayStation. 
A Itàlia ja havien vingut, convidades per la Casa Artusi, que és com el Sent Soví local, que al 
segle XIV va recopilar el primer manual del que es menjava al país. El centre és a Forlì, a 
prop d’Assís, on han muntat un centre que els que es preïn de cuina italiana haurien de 
visitar algun dia. Doncs això, les àvies van venir a Roma i com que els catalans donem per 
fet que som els millors, ningú les va atendre especialment, que tampoc feia falta. Van 
portar el seu llibre de receptes, escrit en col·laboració amb l’Associació de Catalans a Roma, 
van cuinar i es van divertir. Que per això en Xicu, el seu mestre de cerimònies, els havia tret, 
anys enrere, la cadira de davant la porta de casa seva. Fins i tot l’ambaixador d’Espanya —
Catalunya ja no té Casal a Roma— es va parar a la paradeta de la Generalitat i es va endur 
unes roses i uns llibres per a les seves amistats. Sant Jordi ja queda lluny, però les àvies de 
Sils es mereixen que se’ls munti una plataforma des don transmetre la seva memòria. Com 
els avis de la roja Bolonya. 
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Diari de Girona. 07.07.2009. DdG Sils 

La Cuina a Sils, guardonada amb el títol de deixeble d’Escoffier 

El premi s’entrega als millors xefs de cuina tradicional dedicats a conservar la 

gastronomia 

 

El fundador de La Cuina a Sils, Francesc «Xicu» Anoro, ha estat guardonat a Itàlia amb el 

títol de deixeble d’Auguste Escoffier, reconeixement que s’atorga als millors xefs de cuina 

tradicional. Fa un parell de setmanes, en l’acte d’agermanament entre els pobles de 

Forlimpopoli (Itàlia) i Villeneuve Louvet (França), que es va realitzar a la Casa Artusi, ubicada 

en l’esmentat poble italià, La Cuina a Sils va poder rebre aquest premi que se suma al Salsafí 

d’Or de la Selva, el Sitrell de Plata de Santa Coloma de Farners i el Bolet d’Or d’Arbúcies que 

ja té el col·lectiu silenc. 

La Casa Artusi va entregar aquest guardó a La Cuina a Sils «pel treball d’anys en la 

recuperació i la conservació del patrimoni gastronòmic» de la població. Per aquest centre 

italià dedicat a la recerca culinària, La Cuina a Sils representa «un mode de cuinar encara 

viu en algunes cases i famílies, la valoració de la tradició local i sobretot l’entrega a les 

noves generacions de coneixements valuosos que podrien ser oblidats». 

En el text que justificava l’entrega del guardó a l’associació silenca la Casa Artusi va 

manifestar que la seva primera finalitat és la valoració de la cuina domèstica, objectiu que, 

a parer seu, compleix La Cuina a Sils i per això s’ha atorgat el guardó de deixeble d’Auguste 

Escoffier al coordinador de l’entitat. 

 

                             
Text foto: El moment de l’entrega del diploma i la banda a Xicu Anoro. 
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Diari de Girona. 17.07.2009.Jaume Fàbrega  

Xicu Anoro i La Cuina a Sils 

 

En un temps de difusió internacional de la cuina catalana d’autor —amb Ferran Adrià i 
Carme Ruscalleda al davant—, la cuina tradicional —«la nostra vella cuina familiar» de què 
parla Josep Pla— també ha assolit una difusió internacional, especialment a Madrid i a 
Itàlia. Concretament, el grup de La Cuina a Sils, capitanejat per Xicu Anoro, ha estat 
convidat a cuinar a la península Itàlica. I encara més recentment, la Casa Artusi (institució 
dedicada a les arts culinàries que du el nom del gran cuiner italià de referència del segle XIX) 
ha concedit un merescut premi a Francesc Anoro i La Cuina a Sils, juntament amb el poble 
natal d’Aguste Escoffier, Villeneuve-Loubet, en occità, Vilanòva Lobet. En aquest poble 
provençal hi va néixer un dels pares de la cuina moderna, Auguste Escoffier. Aquest cuiner 
famós, que va introduir algun gran plat occità en el repertori clàssic francès, té una relació 
especial amb Catalunya (i no solament per proximitat cultural i lingüística): va ser el mestre 
del nostre gran Ignasi Domènech —l’autor de l’arxifamós La Teca—, l’Escoffier català. 
El premi atorgat a Xicu Anoro és «pel treball d’anys en la recuperació i la conservació del 
patrimoni gastronòmic», i pel fet d’haver incidit en «una manera de cuinar encara viu en 
algunes cases i famílies»: exactament, doncs, allò que propugnava Josep Pla, i exactament 
allò que sempre he propugnat des del meu primer llibre (La cuina gironina, 1985). Perquè, 
per sobre de la voràgine i la moda (sobretot mediàtica) de l’anomenada cuina 
d’avantguarda —que al capdavall és similar arreu del món—, allò que ens identifica com a 
poble, la nostra aportació gastronòmico-cultural més singular, és, justament, la cuina 
tradicional. Molts creuen que això és el passat, i és exactament al contrari. La cuina 
tradicional, que evoluciona alhora que respecta el seu cabal històric, és d’allò més moderna 
i «sostenible», i continua essent una base de dades imprescindible per a les cuines d’autor. 
Des de fa temps és, justament, Itàlia el país capdavanter en aquest moviment de 
reivindicació de la cuina de les àvies aliada als productes de la terra, el moviment Slow 
Food. Cuina i primeres matèries: la manera de cuinar d’un poble és inseparable dels 
productes de la terra, dels pagesos, pescadors, carnissers, formatgers, ramaders, vinaters, 
elaboradors de productes diversos, que fan que la cuina d’un territori, en frase també 
atribuïda a Josep Pla, sigui el paisatge posat a la cassola. Per cert: quan tindrem a Catalunya 
la nostra «Casa Domènech», que sigui, com la italiana, un «centre de cultura gastronòmica 
dedicat a la cuina domèstica»? 
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El Punt. 30.07.2009. Jordi Colomer 

Francesc Anoro, fundador de La Cuina a Sils: «Et valoren més a fora que aquí» 

L’associació ha rebut un prestigiós premi internacional a la Casa Artusi d’Itàlia 

 

Fa poques setmanes La Cuina a Sils va rebre un important premi durant l’acte 

d’agermanament entre el poble italià de Forlimpopoli i l’occità de Vilanòva Lobet (Estat 

francès), dues poblacions que destaquen per la cuina tradicional. L’acte es va fer a la Casa 

Artusi, i allà es va lliurar el títol de deixeble d’Auguste Escoffier, amb banda blava, diploma i 

guardó d’or, a Francesc Anoro, en Xicu, com a fundador de La Cuina a Sils i coordinador del 

col·lectiu. Escoffier va ser una figura molt important de la cuina tradicional a cavall entre els 

segles XIX i XX. 

Què significa aquest reconeixement per a vosaltres? 
Abans d’anar allà no sabíem ben bé de què anava la cosa; un cop allà vam copsar-ne la 
transcendència. Significa el reconeixement d’una feina. Quan aquesta gent et premia com a 
idea, com a col·lectiu, significa el reconeixement d’aquesta feina que fas sense pensar que 
algú te la reconeixerà. El que sobta més és que valorin molt més les coses des de fora que 
des d’aquí mateix. 
Per què no es valora des d’aquí? 
Sempre hem dit que tenim un país immensament ric gastronòmicament parlant. Hi ha llocs 
que això no ho tenen. Als estats italià i francès han treballat la cuina tradicional. Aquí l’hem 
deixat de banda i hem apostat més per les grans estrelles. Llastimosament ens n’adonarem 
tard. Tothom vol ser un Santi Santamaria, però de iaia no ho vol ser ningú. 
Aquest acte de Casa Artusi tindrà continuïtat? 
L’any vinent hi anirem a participar a les festes artusianes. S’hi celebren durant set o vuit 
dies festes en què la cuina és el tema central. Tot plegat és un reconeixement a la cuina 
tradicional catalana, no només a nosaltres. 
Aquest premi que heu obtingut ha tingut força ressò a Europa. 
Va sortir tot un article al diari italià La Stampa. També vam sortir en un programa de ràdio 
de Dinamarca, ja que en aquests actes ve gent de diferents països. 
Quines són les pròximes activitats? 
Aviat anirem a Pineda i a Caldes. En l’àmbit internacional, l’any que ve potser anirem a 
Puerto Rico. Serem a Roma per Sant Jordi, ja que ho vam acordar així fins al 2012. També 
anirem a Bolonya, i falta acabar de concretar moltes coses. 
Rebeu prou ajuts per tirar endavant La Cuina a Sils? 
Tenim moltes ajudes des del punt de vista de l’administració; si no, no podríem tirar 
endavant. 
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Costume e Società. 01.08.2009. Oretta Zanini da Vita 

«Le nonne di Sils» 

       



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
145 

 
  

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
146 

 
  

Diari de Girona. 18.09.2009.  Jaume Fàbrega 

Cuina per a rics, crisi i etc. 

 

Abans de la crisi, hem viscut com si tothom fos ric. En cuina, en els mitjans més populars —
dels diaris a la televisió— només hi apareixien els grans cuiners, anar als restaurants dels 
quals val el sou d’un mes —o més— d’una persona normal. En art, igualment, fins i tot les 
autoritats —el poder— s’han afartat de subvencionar formes d’art com les instal·lacions, 
performances, body art o art del cos, etc., que, evidentment, són del gust d’un grup 
d’entesos. El gust general de la gent, però, va per uns altres camins. M’afanyo a dir, és clar, 
que no estic pas en contra del que s’anomena o s’anomenava «avantguarda» —sigui en 
cuina o en art—, o bé de l’experimentació i la ruptura. Si no fos així, no avançaríem mai, i 
d’una forma o de l’altra la sensibilitat de tothom, si més no un dia, es pot enriquir. El 
problema és que, i això en art ja és ben clar, el concepte d’avantguarda fa aigües des del 
moment que els polítics —d’esquerra i de dreta— s’hi han interessat. Els pobres artistes 
continuen creient que ataquen el sistema, però resulta que algunes de les millors seccions 
d’art i cultura, i les més agosarades, apareixen en diaris de dreta o d’extrema dreta, com 
ABC i El Mundo. I en alta cuina, l’enfrontament de dos models —Santi Santamaria (cuina 
basada en la tradició i el producte) i Ferran Adrià (cuina basada en la tècnica, dita 
«tecnobioemocional»), tot i que sabem que això és una reducció simplista: bona part de la 
cuina de l’Adrià es basa també en el producte i ell s’ha format inspirant-se en la cuina del 
«mar i muntanya» tradicional— es basava en posicions polítiques. Mentre que El Periódico 
(que representa el socialisme espanyolista, valgui la redundància, i el «pijoprogressisme») 
feia guerra de portada defensant l’Adrià, El Mundo (diari espanyol i catalonofòbic, valgui la 
redundància) «donava suport» a Santi Santamaria, mostra d’una altra avantguarda (nota 
curiosa: paradoxalment, en Santi és prosobiranista). Tot això ja és aigua passada. De fet, la 
crisi no és entre dos models més o menys diferenciats de cuina, sinó entre la cuina 
d’avantguarda (un cert model, si més no) i la tradicional («la nostra vella cuina familiar, 
l’única que val la pena conservar», segons Josep Pla —quina raó tenia!). Diversos signes 
anuncien la fi de la llarga quarantena de la cuina representada per les àvies de Sils: hi ha 
retornat el gran cuiner Fermí Pugi —mestre de Ferran Adrià— amb el seu «Petit Comitè», 
que presenta CTC (cuina tradicional catalana). El més famós crític gastronòmic d’Espanya, 
Rafael García-Santos, en una entrevista a la revista Chefsbook pronostica la fi dels 
restaurants d’avantguarda, tant de forma estructural com per la crisi i el retorn a les fondes 
(bistrós): «Crec que quedaran molt pocs restaurants de superluxe i de cuina d’avantguarda, 
tan allunyats del sentiment de la gent: la crisi s’emportarà els bons i els dolents». 
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Cantabria en la Mesa. 17.10.2009. Redacción 

La cocina de Sils, en el Hotel Real  

 

Los días 22, 23 y 24 de octubre el Hotel Real celebrará unas jornadas gastronómicas 

dedicadas a la cocina catalana, en concreto a la cocina de Sils. El pueblo de Sils está situado 

en la comarca catalana de La Selva, a unos 80 km de Barcelona, y a unos 20 de Girona y 

Lloret de Mar. La cocina de Sils es un colectivo nacido a principios de los años noventa con 

el propósito de recuperar y preservar el rico patrimonio gastronómico de Sils, un municipio 

caracterizado por una tradición culinaria de antaño que perdura en la memoria de abuelos 

y abuelas. El proyecto se iniciaba con un objetivo inequívoco: volver la mirada a la historia y 

recordar qué comían sus antepasados; cómo cocinaban; qué posibilidades les ofrecían el 

huerto, el campo y la viña, las carnes y los pescados, los caracoles, las frutas, las setas. En 

definitiva, La Cuina a Sils pretendía dejar un punto de referencia: el recuerdo viviente que 

aún es práctica habitual en casas y familias, pero que irremediablemente se escapa. Para la 

ocasión, en el Hotel Real ha diseñado un menú, únicamente para cenas, con jamón de pato, 

foie gras, tortillas de salsafins, «escudella i carn d’olla», bacalao con pasas y piñones, 

manitas de cerdo con caracoles, buñuelos de manzana y crema catalana. El precio, con 

bebidas, 38 euros por persona, iva incluido. 

 

 

                                 
 

 

http://www.eldiariomontanes.es/20091017/sociedad/cantabria-mesa/cocina-sils-hotel-real-20091017.html


25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
148 

 
  

El Diario Montañés. 24.10.2009. Daniel Pedriza 

La cocina de Sils en el Hotel Real  

 

«La Lucía», como la llama Xicu Anoro, coordinador de la asociación La Cuina a Sils, pone su 

sabiduría popular en el momento de los postres con unos estupendos buñuelos de 

manzana y una crema catalana sublime para el paladar. Lucía López, madrileña de 

nacimiento, pero que a los 4 años se trasladó con su familia a esta localidad gerundense, 

situada en la comarca de La Selva, se encuentra en Santander, junto a sus compañeras de 

fogones Montse Torrent, María Casas y María Pol, y otro vecino del pueblo, Buenaventura 

Campó. Ellos son los responsables de las Jornadas de la Cocina de Sils que se iniciaron el 

jueves y finalizan hoy sábado. Mientras estas depositarias de las recetas más tradicionales 

de su pueblo están en el Hotel Real, otras cinco compañeras comparten fechas en Ripoll 

participando en otras jornadas. El Hotel Real, de la cadena Husa, organiza un menú para 

cenas consistente en jamón de pato, foie gras, tortillas de salsafins (unas zanahorias 

blancas), «escudella i carn d’olla», manitas de cerdo con caracoles, buñuelos de manzana y 

crema catalana, más vinos de Peralada y agua mineral Vichy, por un precio de 38 euros. 

Todos los productos son traídos desde Sils y son cocinados por estas mujeres. Este colectivo 

está integrado por un centenar de personas. El proyecto de dar a conocer la cocina de Sils 

nace hace 18 años, con el apoyo del que entonces era teniente de alcalde de la localidad 

perteneciente a Girona, el convergente Xicu Anoro. «Empezamos a hablar de cosas que ya 

no se comen y la iniciativa comenzó a crecer casi sin buscarlo, y hoy en día nos llaman 

periodistas de Washington o salimos en la revista alemana Bigitte Woman». La gastronomía 

está dando a conocer a Sils en muchos lugares, un pueblo hasta ahora desconocido. 
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 ACN. 17. 11.2009.  Jordi Bataller 

El Firatast supera els 16.000 visitants 

 

La 15a edició de la fira de degustació i venda de productes d’alimentació Firatast ha tancat 

les portes després d’assolir el seu millor resultat de públic amb més de 16.000 visitants i 

prop de 100.000 degustacions. 

En una edició marcada per la crisi, podem dir que hem superat el repte amb nota gràcies a 

la il·lusió dels expositors i a la seva bona feina. «Rebaixar el preu de l’entrada de 6 a 5 euros 

i incloure tres tiquets de degustació ha estat un encert», ha reconegut el director de 

Firatast, Josep Maria Matamala. Entre els productes estrella d’enguany, cal destacar la coca 

per a celíacs, el peix fresc o la mostra de 84 cerveses d’arreu del món. 

                              
                        Les postres de Les Cuineres de Sils han agradat al públic.  
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Diari de Girona. 18.11.2009. Albert Soler  

El que cuina fa un acte d’amor cap a aquell que menjarà, i si aquest no ho sap veure és 

molt dur 

 

Tota la setmana vinent, La Cuina a Sils es mostrarà a l’hotel Villa de la Reina de Madrid. 

Aquestes àvies, acompanyades sempre de Xicu, el coordinador, han tornat fa poc de 

Santander, i abans havien estat en altres ciutats, com Bolonya i Roma, ensenyant què 

mengem aquí. 

He llegit el menú que porten a Madrid: escalivada, fideus a la cassola, bacallà amb panses 

i pinyons, pollastre amb salsafins i vedella amb bolets: pretenen rebentar els madrilenys? 

És el menú tradicional que presentem sempre. I encara aquesta vegada no hi hem inclòs 

l’escudella i carn d’olla. És bufet lliure, i amb gana no hi queden. 

Hi ha algun plat típic gironí que estranyi, a les Espanyes? 

Sí, i tant. Ja sempre portem els salsafins perquè sabem que provoquen. Els desconeixen. Bé, 

fora de comarques gironines, tampoc no saben què són. Ni n’han sentit a parlar. Hem de 

començar a explicar que és com una arrel, etc. I acaben preguntant: però quin gust tenen? 

De salsafins, no? 

És clar, això els diem. 

I a Itàlia, què els sorprèn? 

L’escudella. Ells estan acostumats a la pasta al dente i no acaben de comprendre la manera 

com fem nosaltres els fideus de l’escudella. 

Han pensat a incloure el xoriço com a plat típic de Catalunya, ara que sabem que n’hi ha 

tants? 

He, he. Em penso que d’aquests xoriços n’hi ha pertot, aquest plat millor no portar-lo... 

Què fan els avis de Sils mentre les àvies cuinen i fan bolos? 

Presumeixen de les seves dones. 

No hi ha gelosia de la fama? 

No, la veritat és que ha sigut una història que socialment ha anat molt bé. Hem trobat 

complicitat amb els marits, amb els fills..., amb tothom. 

Els homes fan nosa, a la cuina? 

Els homes grans. De joves, en canvi, cada cop n’hi ha més que es fiquen a la cuina i ho fan 

molt bé. T’ha d’agradar, siguis home o dona. També hi ha dones negades per a la cuina. 

De grans, no gaires. 

Perquè les grans han hagut de cuinar per força tota la vida, sense que ningú no els doni les 
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gràcies de res. 

Grups de cuineres a part, on es pot menjar avui cuina tradicional? 

Hi ha llocs. Som un país tan ric gastronòmicament que quan un surt de casa pot decidir 

entre tots els tipus de cuina imaginables, des d’un entrepà o pizza, al Celler de Can Roca. 

Han notat la tensió Catalunya-Espanya en alguna presentació? 

Abstraure-se’n del tot és difícil i algun comentari hi ha hagut. Però són molt estimades i ben 

rebudes arreu. 

Què li podrien ensenyar a Ferran Adrià? 

Home, el que saben els cuiners com Ferran Adrià ho han après de les mares i les àvies, de la 

cuina tradicional. Després han anat innovant. 

L’amor entra per la cuina? 

La cuina hi té molt a veure, amb l’amor. El que cuina està fent un acte d’amor cap a aquell 

que menjarà, i si aquest no ho sap veure és molt dur. Si algú està perdent tres hores de la 

seva vida per fer-te uns fideus i tu no ho agraeixes, ets un cabró. 
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Diari de Girona. 27.11.2009.  Jaume Fàbrega 

De Sils a Joan Roca 

 

Si haguéssim de parlar d’un estil culinari que és present a tot el món, aquest és, 
indubtablement, el fast food o menjar ràpid. De la Xina a Rússia, de Catalunya a Hongria, 
aquest model de menjar amb poc temps és present a tot el món. Fins i tot grans cuiners, 
com Ferran Adrià, s’hi han sentit atrets, tot proposant el Good Food. Tot i que hi ha seriosos 
dubtes de si es pot menjar bé —o de forma sana— amb presses. Els italians s’hi varen 
enfrontar d’una forma més intel·ligent proposant el moviment Slow Food, de retorn als 
gustos i productes de la terra i els valors tradicionals de la cuina; és el model culinari 
representat, en certa manera, per La Cuina a Sils, amb les trempades àvies al davant de les 
quals hi ha en Francesc Anoro, unes àvies viatgeres, que es passegen d’Itàlia a Madrid 
projectant «la nostra vella cuina familiar», la que ens agrada de veritat. Ara bé, si hem de 
fer cas de la premsa, l’únic model culinari que gaudeix dels més grans favors és el de 
l’anomenada «cuina d’avantguarda». Aquest estil de cuina també és important, ja que dóna 
una gran projecció i prestigi social no solament a la cuina catalana en sentit general (encara 
que els espanyols, com és habitual, se n’hagin emparat), sinó també que comporta un gran 
aportament econòmic i turístic a les zones afectades. En aquest sentit, crec que Girona 
encara no ha «explotat» prou l’enorme capacitat de generar recursos, valor afegit i 
projecció de la presència entre nosaltres, entre d’altres, de Ferran Adrià, Joan Roca o la Fina 
Puigdevall de Les Cols. Em consta, no obstant això, que ara potser les coses poden 
començar a canviar, ja que la Cambra de Comerç vol esmerçar esforços en aquest 
«aprofitament», una cosa ben plausible. I ara, sortosament, més que mai. La gran notícia —
que sempre havíem defensat i desitjat— és la tercera estrella per als germans Roca d’El 
Celler de Can Roca, que, ara sí, els situa en l’interès de tot el món —literalment, és a dir, de 
l’univers gastronòmic, que és el que significa tenir les cobejades tres estrelles—, i si hom té 
interès per la gastronomia —i s’ho pot pagar, o li paguen—, val la pena que viatgi des de 
qualsevol racó del món als restaurants distingits. I encara més. La també merescuda segona 
estrella de la Fina Puigdevall, de Les Cols —un lloc emblemàtic, a més, per la seva 
arquitectura i disseny impactants— consolida la projecció internacional —i única en aquest 
panorama dominat per homes— de les xefs catalanes, començant per la Carme Ruscalleda, 
l’única a posseir sis estrelles en total. Afegim-hi nous motius d’alegria: les també 
merescudes distincions amb una estrella d’en Sebastià Sastregener, del Bo.Tic de Corçà 
(l’Empordà!) i, a la muntanya (ja per tenir-ho tot), l’estrella de Francesc Rovira, de la Fonda 
Xesc de Gombrèn. I encara més: en Paco Pérez, del ja llorejat Miramar de Llançà, obté la 
segona estella per l’Enoteca de l’Hotel Arts de Barcelona. L’Alt Empordà i Girona —amb una 
incursió a la muntanya— se situen, doncs, en el referent gastronòmic de Catalunya, 
d’Espanya i fins i tot del món.  
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La Vanguardia. Nadal 2009. Bàrbara Julbe 

Des de Sils al món 

El col·lectiu de cuineres del poble gironí popularitza les receptes tradicionals de la seva 

comarca 

 

La Gràcia Ruiz fa un pollastre amb salsifins que qui el tasta s’acaba llepant els dits. La 
Consuelo Béjar, uns bunyols de poma que assegura que a qualsevol hora vénen bé. Les 
dues són fermes defensores de la cuina tradicional de la seva comarca i la donen a conèixer 
allà on van. Requisits indispensables per ser del col·lectiu de Les Cuineres de Sils, i del qual 
formen part.  
Tenen una agenda molt atapeïda. De cara a l’any que ve hi ha programades més de cinc 
sortides: a Barcelona a l’hotel Ritz, i d’altres més lluny com per exemple Madrid, Saragossa, 
Santander, Màlaga o Roma. Quan tenen una demostració, les àvies —que creuen que 
mereixen ser tan famoses com els famosos Ferran Adrià o Santi Santamaria— agafen les 
cassoles i expliquen el que saben: la cuina de tota la vida per evitar que es perdi la tradició. 
El salsifí, que surt a la tardor, és una planta de la família de les compostes molt 
característica de la comarca de la Selva que, fins i tot, i es busca en altres ciutats com 
Girona, costa de trobar. «Molta gent no sap què és», diu la Gràcia. «El secret perquè quedi 
bo és que sigui acabat de collir», revela aquesta àvia cuinera, que afegeix que, si no, «un 
cop bullit queda massa fibrós». 
Preparar el pollastre amb salsifins representa més de tres hores de feina. La Consuelo, per 
fer un quilo i mig de bunyols de poma tarda també més de dues hores. Per a ella, però, el 
temps no és un problema perquè, igual que a la Gràcia, li agrada molt cuinar. A més, 
ressalta que servir aquestes postres és una garantia d’èxit. «Vaig portar-ne uns quants a la 
perruqueria de la meva filla i van volar», recorda. Perquè quedin més bons ha introduït un 
ingredient nou. «Hi afegeixo una pela de taronja ratllada. Així el sabor àcid de la poma 
contrasta amb el de la poma.» 
La Consuelo va entrar per casualitat al col·lectiu de Sils: «Vaig veure un grup de dones que 
participaven a la festa major elaborant coques. Vaig dir-los que volia apuntar-me al curset 
de cuina per aprendre a fer aquests plats i em van dir que de curset res, sinó que eren les 
famoses cuineres de Sils. Vaig donar el meu telèfon per apuntar-me i el promotor, en Xicu 
Anoro, em va trucar poc després», explica. 
El grup, que actualment té més de cent cuineres, es va crear fa una vintena d’anys i 
funciona d’una manera voluntària. «Qui vol s’apunta al bolo», concreta la Gràcia. 
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Cuinaterapia. 27.04.2010.   JR 

La Cuina a Sils torna de Roma 

 

La Cuina a Sils torna de Roma amb els treballs fets, amb compromisos adquirits i amb uns 
importants nous còmplices.  
Durant l’estada de La Cuina a Sils a Roma, el col·lectiu va complir sobradament allò que 
preparà, que no era altra cosa que oferir sopars de cuina catalana en aquelles terres. El que 
no podien imaginar és que tornarien amb un suport organitzatiu i promocional 
importantíssim per als propers anys.  
El dijous, primer dia dels sopars oferts al públic, van assistir-hi Carlo Ottaviano i Nerina Di 
Nuncio, director executiu i directora de marketing de Gambero Rosso. 
Parlar de Gambero Rosso és parlar d’un sector dels mitjans amb una sèrie de publicacions 
periòdiques, llibres, guies, canal de televisió SKY 410, web i mòbils. Fa més de vint anys que 
treballen per la millor cuina, els millors vins i, en general, per promocionar els productes, 
les cuines i les especialitats d’aquell país.  
L’entitat disposa d’equipaments a Roma, Nàpols i Milà, a les quals anomena Ciutat del Gust 
i en les quals podem trobar tots uns equipaments dedicats a la cuina, a la formació 
d’aficionats i professionals, i a l’organització de grans esdeveniments i degustacions. 
Gambero Rosso és un dels primers llocs dedicats a la cuina italiana i el vi. En pocs mesos el 
lloc es va convertir en el punt focal per a la comunitat de gurmets. Fins ara compta amb 
més de 220.000 membres, i a la ciutat del gust de Roma compta amb un espai de més de 
8.000 metres quadrats més terrassa coberta de 2.500 metres quadrats. Un espai polivalent 
on s’activen les escoles, àrees per a esdeveniments, la botiga, el teatre de la cuina, el bar de 
vins i estudis de televisió. 
Afegit a tot això, cal dir que La Cuina a Sils es planteja per a l’any 2011 anar-hi dues 
vegades, repetint de nou l’acció dels darrers anys per Sant Jordi oferint sopars de cuina 
catalana, i una altra vegada fent promoció de vins de les comarques gironines. 
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El Punt. 02.06.2010. «Societat» 

Les cuineres de Sils clouen el curset de cuina  

 

Les populars cuineres de Sils van cuinar tres plats a la cloenda del curs de cuina impartit per 

alguns professionals dels restaurants de les Planes d’Hostoles i per aficionats a la 

gastronomia. En aquest curset, bàsicament s’ha tractat la cuina tradicional catalana i 

algunes receptes innovadores. En una ocasió, les protagonistes han sigut les participants al 

curset de català destinat sobretot a gent nouvinguda, que han elaborat plats típics dels seus 

països.  

              

Diari de Girona. 18.12.2010 DdG. 

La Cuina de Sils premia amb el Repunxó d´Or Jaume Fàbrega   
 

La Cuina a Sils celebra aquest diumenge la seva darrera activitat de l'any i que consistirà en 
un dinar al Restaurant El Trull de Lloret, on es lliuraran les cuineres de cartró a les dones 
que fa 10 anys que cuinen, i les Olles de Plata a les que en fa 15. A més, es lliurarà El 
Repunxó d'or 2010 a Jaume Fàbrega, col·laborador del Diari de Girona i historiador, crític 
d'art i assessor gastronòmic. El guardó vol premiar el millor programa de ràdio, televisió, 
premsa, empresa o persona destacada per defensar la cuina tradicional i la promoció de 
l'entitat. 
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 Foto de Jaume Fabrega, i Lisa Abend de Saveur, i Isma Prados, guanayadors daltres anys.  

Avui. 25.12.2010.   «Societat» 

Nadal 2010. Una tradició gastronòmica 

 

Les receptes que desfilaran per aquestes pàgines són l’evidència que la base de l’escudella 

sempre és la mateixa, però a la vegada demostren que no hi ha dos caldos iguals: tants 

brous com tants caps tants barrets. 

Així ho creu la sàvia del fogons, la Llúcia López, especialista en escudella del col·lectiu Les 

Cuineres de Sils. La Llúcia defensa que cada cuiner treballi la seva recepta però diu que hi 

ha uns elements indispensables per fer el brou nadalenc: «La gallina i la botifarra negra i 

blanca no hi poden faltar mai». 

Al caldo de la Llúcia hi ha sempre un ingredient gras molt habitual als brous, on les traces 

de l’antiga cuina de pagès encara hi són presents. És el sagí, un greix que es treballa a la mà 

plana, s’amassa amb l’ajuda de farina fins fer-ne una bola compacta i se submergeix a l’olla. 

«Hi dóna un toc», subratlla. 

Aquesta cuinera de Sils revela tres secrets de la seva recepta. Atenció amb l’excés de col, 

atenció amb el bull dels cigrons i atenció amb la proporció de carns a la pilota, «cal posar-hi 

panxeta, ho amoroseix». 

El brou casolà de la Llúcia té el seu contrapunt en la recepta que s’utilitza a les cuines del 

Nostrum, una firma líder en el sector de distribució de menjars preparats, que sosté que 

d’aquí a vint anys ningú cuinarà. Caldrà, doncs, salvar el Nadal i amb ell tot l’excel·lent 

exèrcit de mares i àvies fent com fan Les Cuineres de Sils. 
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El Periódico. 11.03.2011. FC 

Les cuineres de Sils ocupen el Condes de BCN 

 

La Cuina a Sils, col·lectiu de veteranes cuineres de la localitat gironina i habitual en tot tipus 

de cites gastronòmiques, va ocupar ahir l’Hotel Condes de Barcelona per preparar un sopar 

de plats tradicionals (escudella i carn d’olla, mandonguilles amb sípia...). Els beneficis de 

l’àpat, que es repetirà avui i dissabte, seran per a causes solidaries.  
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Cucina & Vini . 15.04.2011. 

La Cuina a Sils: tre giorni di cucina catalana a Roma  

La cita anual amb la cuina de les àvies de Sils s’està convertint en pràctica habitual. Es farà 

a l’Hotel H10 Roma Città, una coneguda cadena de quatre estrelles, amb seu a Espanya 

 

Ahir 14 d’abril va tenir lloc la primera de les tres nits durant les quals podrem participar en 

un viatge saborós i tendre a les arrels de la cuina tradicional catalana, terra de grans xefs i 

restauradors importants. 

Les hàbils mans de les dones de Sils, un animat poble de la província de Girona, entre la 

Costa Brava i Barcelona, han obsequiat els participants amb plats antics i saboroses que 

només les àvies saben com preparar. El poble de Sils manté el nom de les coses perquè 

aquestes coses puguin seguir existint; així, encara hi ha el costum d’utilitzar els bolets a la 

tardor, les flors de saüc a la primavera, i els tomàquets a l’estiu, quan és el seu temps. 

«Treballem per seguir la tradició dels plats que les noves generacions ja no tenen temps de 

cuinar. Però potser algun dia podrem fundar una escola.» I per això en Xicu Anoro, generós 

gurmet, va crear, ara fa uns quinze anys, aquesta associació de cuineres i cuiners que viatja 

amb àvies (ara 110) per Espanya i més enllà, portant el gust i els secrets d’aquesta antiga 

cuina.  

Gràcies a petits patrocinadors i, sobretot, molt d’amor, aquestes iaies viatgen armades amb 

olles i disposicions locals, disposades a explicar i degustar les seves receptes. 

El sopar ofereix set tastos, en una explosió de sabors intensos i estimulants. Plats salats i 

dolços, foie gras, bunyols, crema catalana, etc. Acompanyats amb un excel·lent cava Mont-

Ferrant Berta Bouzy, vibrant i fragant. Fideus a la cassola, ànec amb salsafins, bacallà amb 

panses i pinyons... i molt més. I no hi podien falta un vi negre amb cos de la Costa Brava i un 

Aragó blanc intrigant. 
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Diari de Girona. 30.05.2011.  DdG 

Canal Plus França enregistra La Cuina a Sils 

 

Un grup de cuineres del col·lectiu La Cuina a Sils han enregistrat un espai per Canal Plus 

França. La gravació, realitzada a casa d’una de les cuineres, serà part d’un programa que 

tindrà una durada de 90 minuts i que formarà part d’una sèrie que retrata els territoris, 

d’una manera divertida i dinàmica. 

Fins al moment han rodat a Los Angeles, Berlín, Londres i Tòkio amb presència d’un gran 

ventall de personatges molt interessants com ara el cineasta David Lynch, el futbolista 

francès Éric Cantona, l’artista britànic Banksy o el fundador de Marvel Còmics, Stan Lee. 

Aquests programes són retrats culturals de la gent i els seus lloc. És presentat per Antoine 

de Caunes, molt popular a França. 
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Diari de Girona. 10.11.2011.  DdG 

El col·lectiu de Les Cuineres de Sils a Caçadors de bolets 

Quatre representants del popular grup surten al bosc per buscar el preuat producte 

superant tots els entrebancs i pendents 

 

Aquesta nit, a partir de les 21.55 h, TV3 presenta un nou capítol de la nova temporada de 

Caçadors de bolets. Dues Maries, una Montserrat i una Carme són el quartet que va 

representar el popular col·lectiu de Les Cuineres de Sils a l’excursió que van fer amb un 

equip del programa. Ni l’edat ni la calor no són cap impediment perquè aquestes quatre 

àvies saltin una vegada i una altra pel vessant de la muntanya, pugin pendents o s’ajupin 

per entrar al bosc tot buscant el preuat bolet. I no és per menys, ja que un cop s’hagi 

aconseguit emplenar el cabàs, les quatre cuineres es posen al capdavant dels fogons, per tal 

de cuinar els bolets amb les seves millors receptes. Com que la pluja encara no s’havia citat 

amb la tardor i els bolets no es deixaven veure en el moment de fer l’excursió, aquestes 

quatre cuineres-boletaires van pujar fins a 1.600 metres, a la zona de Can Cotet, a dalt del 

Ripollès, per mirar de trobar-ne. I finalment van aconseguir trobar-ne, això sí, enmig d’una 

notable calorada. Un dels aspectes més estimulant per part de l’equip del programa va ser 

acompanyar quatre àvies que grimpaven com jovenetes pel vessant de la muntanya, sense 

tenir por del pendent, oblidant el cansament, ajupint-se per entrar al bosc i sempre 

acompanyant-se amb el relat dels seus records i anècdotes. Va ser una excursió seca pel 

que fa a temperatura i molt càlida pel que fa a les evocacions de quatre vides, que, en 

alguns casos, ja han pujat molt per sobre dels setanta anys. La participació de Les Cuineres 

de Sils a l’espai arriba dins del repte proposat pel programa aquesta temporada convidant 

diversos cuiners catalans a buscar bolets per elaborar després les millors receptes. 
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Òrbita Gironina.01.02.2012. Redacció 

Maria Busquets. Una cuinera de Sils 
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El Punt Avui. 14.04.2012. 

La cuina de Sils torna a Roma del 19 al 21 d’abril 

 

Les Cuineres de Sils tornaran a ser presents a Roma, aquest cop a l’hotel H10 Roma Città, 

per oferir cuinats tradicionals catalans. L’objectiu d’aquest projecte és presentar el 

col·lectiu de dones, que cuinen menjars tradicionals i que a la vegada han fet de la cuina un 

interès social, de promoció del país i de cultura gastronòmica. L’acció es concretarà a fer 

sopars de cuina tradicional del 19 al 21 d’abril per a 60 persones cada dia. El menú que 

s’oferirà inclou plats com ara pa amb tomàquet i pernil d’ànec, pa amb foie gras, croquetes 

de carn i escalivada, escudella, fideus a la cassola i vedella amb bolets. Les cuineres que 

aniran a Roma en aquesta ocasió són Dora Herrera, Rosa Valls, Llúcia López, Dolors Massó, 

Paco Zambrano i Ventura Cantó. 
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Diari de Girona. 03.12.2012.  ACN. DdG 

Els fogons de Firatast s’apaguen amb rècord de 120.000 tiquets 

El certamen perd visitants respecte a l’edició anterior però assoleix el màxim en la venda de 

vals 

Els visitants han pogut provar 400 tastets diferents a la divuitena edició del certamen gironí 

 

Unes 17.000 persones van degustar des del passat dijous i fins ahir diumenge algun dels 

400 tastets de Girona, Catalunya, Andorra, Cuba o el Marroc que s’oferien a la 18a edició 

del Firatast de Girona. Els visitants van gaudir de propostes originals a preus d’entre 90 

cèntims i 2,70 euros. 

Aquest any, com a novetat, la fira va ocupar el primer pis del Palau Firal de Girona, on va 

col·locar dues ludoteques per als més petits i diverses taules perquè els assistents 

poguessin menjar tranquil·lament. El gerent del Firatast, Josep Maria Matamala, va explicar 

que els empresaris participants en aquesta edició estan «satisfets» amb els resultats 

perquè el certamen els proporciona una oportunitat per «llançar productes nous i veure el 

grau de satisfacció que tenen». D’altra banda, Matamala va ressaltar que de cara a l’any 

vinent volen potenciar encara més les activitats al primer pis del Palau Firal i, sobretot, 

ampliaran els estands i productes per a persones al·lèrgiques a determinats aliments o 

celíaques. 

Durant quatre dies, el Firatast 2012 ha rebut unes 17.000 persones, una xifra un xic inferior 

en comparació amb la de l’any passat, però ha venut uns 120.000 tiquets, un rècord en la 

història d’aquest certamen. 

A més, enguany s’ha realitzat el primer concurs Instagram amb el hashtag #firatast2012, on 

els visitants podien penjar les seves fotografies. Ara, un jurat escollirà la millor instantània i 

aquesta imatge serà el perfil de la fira a Facebook, Twitter i Instagram fins a tenir el proper        

cartell de la 19a edició. 
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Diari de Girona. 06.12.2013.  DdG  

La Cuina a Sils es presenta quatre dies a Madrid 

 

De dimecres a dissabte de la setmana passada, el col·lectiu La Cuina a Sils va realitzar les 

seves activitats a Madrid amb un èxit que va cobrir tots els àpats. El Centre Cultural 

Blanquerna va acollir la presentació pública, a la qual van assistir polítics gironins com els 

diputats Jordi Xuclà, Montse Surroca, Pere Macíes, Carles Pàramo o el delegat a Madrid 

Josep M. Bosch. 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
165 

 
  

Cap Catalogne. 01.04.2013. Maria Riera 
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El Punt Avui. 20.02.2014. Sils  

Plats de Les Cuineres de Sils a Barcelona 

 

Les Cuineres de Sils van fer ahir una «demostració de cuina casolana», en paraules del seu 

portaveu, Xicu Anoro, a l’hotel Casanova de Barcelona. Les jornades de la cuina de Sils a 

Barcelona es fan des de fa una dècada, i permeten al col·lectiu difondre plats com ara la 

torradeta d’escalivada amb anxova, el bacallà amb panses i pinyons i els bunyols de poma i 

crema catalana. Des d’ahir i fins demà, els plats de Sils formen part de l’oferta de l’hotel. 
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Gidona.  01.03.2014 

Les Cuineres de Sils 

 

Els inicis 

La població de Sils, a la comarca de la Selva, no s’ha caracteritzat mai ni per tenir un gran 

nombre de restaurants al seu municipi, ni per oferir productes autòctons que només es 

puguin trobar aquí. Per tant, sorprèn que un bon dia a en Xicu Anoro, l’alma mater d’aquest 

col·lectiu, se li acudís crear aquesta marca que ha portat el nom de Sils a Barcelona, Madrid, 

Santander, Roma, entre d’altres poblacions. Però tal i com diu en Xicu, això va néixer per 

casualitat, sense voler ni saber què passaria: «Quan tu vols crear una marca has de tenir 

uns objectius, un capital, un pla d’empresa... Nosaltres no teníem res de tot això. Es va 

crear de manera espontània, tot parlant en un sopar d’avis a Sils d’un dels plats que ens 

varen servir: uns pebrots del piquillo farcits. Aquell plat, que jo em pensava que era 

modern, una de les dones que m’acompanyava a taula va dir que de modern, res. Que ella 

ho havia vist fer a casa i es presentava com uns pebrots farcits de botifarra de perol». I així 

va començar aquest «invent del col·lectiu», Les Cuineres de Sils. En Xicu continua: «Em va 

semblar tan interessant recuperar una tradició culinària, que en un primer moment ens 

reuníem 12 dones i jo, per parlar dels plats que es cuinaven a casa de tota la vida. Ens 

vèiem cada 15 dies per recuperar la memòria històrica del que es menjava!». Amb aquestes 

primeres reunions van sorgir un munt de receptes antigues, però sobretot molts textos de 

com s’elaborava un determinat producte, per què no es menjaven truites d’espàrrecs, per 

què no es bevia tanta llet... I al cap d’un any i mig en Xicu Anoro es va adonar que el que 

faltaven eren fotos per il·lustrar aquesta memòria culinària. I van decidir muntar la primera 

Mostra de Cuina a Sils per tal que les dones fessin els plats i un fotògraf pogués fer les 

fotos. D’això fa 23 anys! «Teníem uns textos i unes fotos i se’m va ocórrer editar un llibre. 

Però no un llibre de receptes, sinó un llibre de memòria gastronòmica, de productes, 

d’usos, de costums culinaris. Es va fer una segona edició del llibre i l’editorial ens va dir que 

féssim un llibre de receptes, que agradava molt aquesta temàtica. I ens va semblar bé. 

Però, és clar, al cap de 4 anys les 12 dones de Sils van passar a ser 64, i per tant era 

complicat establir, si parlaven del conill amb samfaina, quina recepta agafar de les 64, 

perquè cada dona el feia a la seva manera!» En Xicu va organitzar les dones per grups i 

entre cada grup s’establia quines receptes sortirien a la llum. I tot sense voler, el segon 

llibre va tenir un gran èxit i la premsa catalana es va començar a interessar per aquest grup 

de dones de Sils, que estaven coordinades per un home. L’èxit d’aquest col·lectiu es basa 
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sobretot en les ganes de divertir-se, de passar- ho bé, de poder sortir de la quotidianitat. 

Aquesta és l’ambició d’aquest col·lectiu que destil·la il·lusió, i és el seu gran secret. «Pensa 

que aquestes reunions eren una manera que aquestes dones, mestresses de casa i 

jubilades, sortissin de casa, anessin a la perruqueria i se sentissin importants recordant la 

memòria gastronòmica i culinària dels avis», sentencia Xicu Anoro. 

Travessar fronteres 

Les Cuineres de Sils anaven agafant volada sobretot per l’èxit dels seus llibres i per la 

mostra que feien, un cop l’any, durant la festa major de Sils. «Un bon dia el Cercle Català de 

Madrid, que cada any organitza la seva festa major, es posa en contacte amb nosaltres per 

demanar-nos si podríem organitzar el sopar d’aquell any. I ens va semblar perfecte! Al cap 

de dos anys vàrem tornar a fer el sopar al Cercle Català de la capital d’Espanya i un dels 

convidats era el senyor Jordà, director del Ritz de Madrid, que per cert és gironí. Em va 

oferir la possibilitat de realitzar unes jornades de Les Cuineres de Sils al Ritz i ho vàrem tirar 

endavant.» El sopar al Ritz de Madrid mai es va celebrar perquè va coincidir amb els 

atemptats de l’11 de setembre, però es va realitzar al Ritz de Barcelona. Després l’hotel 

Villa de la Reina de Madrid va agafar la idea i durant 11 anys varen estar realitzant les 

jornades de Les Cuineres de Sils a Madrid. Després vindria Roma, Santander... El col·lectiu 

de Les Cuineres de Sils es va convertir en un producte mediàtic. «Ara, tothom que vol parlar 

de la cuina tradicional ens truca. Ens hem convertit en una marca important i per aquest 

motiu professors d’Esade i gent d’empresa sempre ens diuen el difícil que és aconseguir 

això que hem creat.» Crear una marca, encara que sigui posant molts diners, amb una forta 

inversió, és difícil. «Pensa que moltes poblacions ens han trucat per copiar el model nostre i 

no ha funcionat. Potser l’ajuntament posa uns diners per començar i no s’aconsegueix que 

aquell col·lectiu tingui continuïtat. Jo sempre dic que el nostre secret va ser començar del 

no res i seguim sent, des del punt de vista estructural, no res.» 

No cobrem res 

Segurament un dels èxits d’aquest col·lectiu sigui justament que no està professionalitzat. 

No cobren res per acudir a fer les jornades a cap lloc. «Tampoc volem que ens costi diners. 

Nosaltres ens desplacem a les diferents ciutats a mostrar allò que sabem fer i l’únic que vull 

és que l’hotel quedi content i l’any que ve pugui portar a 5 dones diferents a cuinar en 

aquell hotel. Aquestes dones viuen 5 dies únics i meravellosos. Quan anem a Madrid i el 

segon dia anem al Congrés de Diputats i surten els diputats gironins i ens reben i ens 

ensenyen totes les dependències, fets com aquest no tenen preu. Elles se senten com si 

fossin Ferran Adrià, són les estrelles», afirma orgullós Xicu Anoro. Són gent normal, del 

carrer, i se senten recompensades pel sol fet de poder viatjar, anar a cuinar per amor a l’art 
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i explicar el que saben fer. I no hi ha més! «Cobrar, res de res, però el que hem viscut no 

ens ho treu ningú! Ens hem de moure per les ganes de viure i així els ho dic a les dones. I 

pensa que quan la gent els diu que bé que han menjat, per a elles, això és el màxim. Ja no 

els cal res més!» Coordinar un grup de més de 100 dones no ha de ser una tasca fàcil, per 

això en Xicu té clar que quan surten de viatge, els seus homes no hi vagin. «Pensa que les 

dones es posen a la cuina de bon matí i els sopars solen acabar a les 11 o a les 12 de la nit. 

Després, un cop acabat, anem a fer una xocolata amb xurros o uns mojitos. Petem la 

xerrada, comentem com ha anat... Després de tantes hores segurament si hi anessin amb 

els seus homes segurament això no ho faríem. Ells estarien cansats de voltar tot el dia i elles 

potser es veurien amb l’obligació de no marxar quan acabés el sopar. I aquest fet és molt 

important. Perquè són uns dies que per a elles són un regal, unes vacances, un sortir de la 

rutina de cada dia. I això no té preu!» 

Algunes protagonistes 

El passat 12 de febrer, algunes de les integrants de Les Cuineres de Sils es van traslladar fins 

a Barcelona per a presentar les jornades de Les Cuineres de Sils. Elles són de les primeres 

dones que van entrar al col·lectiu. «Fem de tot el que sabem fer: escudella, conill amb 

samfaina, bacallà amb panses i pinyons, vedella amb bolets... Ens ho passem bé. De fet, 

hem voltat molt, hem conegut món i gaudim amb el que fem, que no és res més que cuinar 

com sempre ho hem fet a casa, però per a molta gent i en una cuina d’hotel!» Doris Herrera 

és una de les altres integrants que s’han desplaçat fins a Barcelona per cuinar durant 5 dies. 

«Jo fa poc que hi sóc, uns 8 anys. Fins que no em vaig jubilar no m’hi vaig posar. No tenia 

temps. Aquí cuinem el que cuinem a casa!» Han aconseguit preservar la tradició culinària i 

ara els seus fills tornen a cuinar els peus de porc, la vedella, les pomes al forn... La Maria 

Teresa assenyala que cuinar en les cuines d’hotels és fenomenal. «Els cremadors són grans, 

l’espai fa que no ens emprenyem unes amb les altres... Ens sentim molt bé. Al final fem els 

plats de la tradició popular de Catalunya, començant amb un bon sofregit i acabant amb 

una picada.» A Sils no hi ha gaires restaurants, no és una població que es conegui per la 

seva oferta gastronòmica, i la Maria Casas, rient, explica que «un dia es va aturar un cotxe 

per preguntar-me on estava el restaurant de Les Cuineres de Sils. Li vaig contestar que si 

volia entrar a casa meva seria ben rebut!». La Carme Camós, també present a l’expedició a 

Barcelona de Les Cuineres de Sils, mentre desengreixa l’escudella, em comenta que no té 

por que se’ls acabin les receptes un dia: «No som gaire originals! Sempre fem els plats de 

sempre que hem cuinat i que hem vist a les nostres mares cuinar. Les coses noves no ens 

agraden, i a més no en sabem!». La Chelo Béjar és la cinquena cuinera que ha anat a 

Barcelona i està encantada amb tot. Li pregunto si en Xicu és un bon coordinador i afirma 
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que «és l’ànima del grup. Ens ho passem molt bé. Potser ens podem discutir en un moment 

determinat, però totes som bones amigues i ben avingudes. No hi ha personalismes. 

Tothom fa de tot!», malgrat que segons la Maria Teresa, la Chelo té la mà trencada pels 

bunyols! En Ventura Cantó és l’únic home, fora d’en Xicu, del col·lectiu de Les Cuineres de 

Sils. Ell ha estat cuiner d’hotels i aporta la seva experiència com a organitzador de la cuina. 

«Com que no estem acostumades a cuinar en cuines industrials dels diferents hotels, en 

Ventura ens és imprescindible! Ens ajuda molt», afirma la Maria Teresa. Durant les jornades 

es va cuinar escudella amb fideus, arròs o mandonguilles, bacallà amb panses i pinyons, 

fideus a la cassola, ànec amb salsafins i una extraordinària vedella amb bolets. I per les 

cares de tots els comensals diria que, un cop més, Les Cuineres de Sils varen triomfar. 
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Malgrat Centre Cívic. 25.04.2014. Ajuntament 

Berenar amb Les Cuineres de Sils 

 

Les Cuineres de Sils participaran avui divendres en un acte organitzat pel Centre Cívic. Un 

berenar amb Les Cuineres de Sils és la cloenda d’un projecte que s’ha portat a terme en els 

darrers mesos amb la voluntat de dinamitzat el Centre Cívic i els barris. L’acte començarà a 

les 17 h. A través de la cuina, s’ha portat a terme una activitat dinàmica, propera i 

participativa entre les persones usuàries del Centre Cívic amb la intenció de crear vincles i 

relacions.  

La cuina és, a totes les cultures i edats, un senyal d’hospitalitat i proximitat. És per això que 

a través d’aquest fil conductor, s’ha portat a terme aquest projecte, que ha donat com a 

fruit moltes entrevistes i anècdotes, que seran recollides en una petita publicació que 

explicarà receptes culinàries, però també sentiments, emocions i reflexions personals. 35 

persones han participat en aquesta experiència.  

La cloenda d’aquesta iniciativa tindrà lloc aquesta tarda i s’ha convidat a participar-hi Les 

Cuineres de Sils, com a exemple de col·lectiu que va néixer al voltant de la cuina. Les 

Cuineres de Sils explicaran com ha anat evolucionant el seu projecte i què suposa per a elles 

formar part d’un grup actiu social i culturalment.  

La regidora d’Acció Social i Ciutadania, Mercè Mora, serà l’encarregada de donar la 

benvinguda aquesta tarda a les 17 h. Les Cuineres de Sils explicaran la seva experiència i 

Malgrat explicarà el seu projecte portat a terme aquests mesos. L’acte inclourà música i 

finalitzarà amb un berenar. 
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Diari de Girona. 17.07.2014. DdG 

Sils celebra el 21è sopar gastronòmic  

Com ja és tradicional, tothom va menjar el mateix primer plat i postres, però no el segon 

 

Fins a 360 persones van assistir dissabte passat al sopar gastronòmic local de Sils. Com és 
tradicional en aquest sopar, que enguany va arribar a la 21a edició, tothom va menjar els 
mateixos primers i postres, però el segon es va sortejar i podien tocar qualsevol de la 
vuitantena de cassoles elaborades a cada una de les cases. Mandonguilles, pops, vedella, 
rostit, peix, conill... van ser algunes de les elaboracions. En acabar, va tenir lloc un ball de fi 
de festa. 

                                      

El Punt Avui. 17.07.2014. Sils 

Menjar sortejat a Sils  

 

Sils ha celebrat el vint-i-unè sopar gastronòmic local, en què, per primera vegada en vint 
anys, no es van exhaurir els tiquets abans de sopar. Com ja és tradicional en aquest sopar, 
tothom va menjar el mateix de primer i de postres, però els segons es van sortejar al mateix 
dia i al mateix lloc. Podia tocar qualsevol de la vuitantena de cassoles elaborades en 
cadascuna de les cases. Després de sopar, i com cada any, els 360 assistents van gaudir d’un 
ball de fi de festa. 

      
Imatges de cassoles del vint-i-unè sopar gastronòmic de Sils. 
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Diari de Girona. 27.07.2014. Jordi Cauapena  

La cuina de Sils, la força continua  

 

Ja són més de 100 homes i dones que segueixen col·laborant en aquesta entitat que es diu 
La Cuina a Sils. Els records d’aquest col·lectiu són nombrosos per la vinculació personal amb 
més d’un i d’una dels integrants. 
El 12 de juliol varen tornar a «marcar paquet», tot i que la majoria segueixin essent dones. 
El pavelló de Sils es va omplir un any més i ja en van 21 celebrant la festa. A les primeres 
edicions encara ho recordo a la piscina municipal, la brisa fresqueta animava a menjar 
aquells peus de porc, el bacallà, els calamars i els rostits.  
El format segueix essent el mateix i d’aquí la seva originalitat. No saps mai la cassola que et 
toca i, per tant, si no és del teu gust, en vas a buscar una altra a la taula del costat. Aquests 
moviments gastronòmics generen simpaties que podrien utilitzar en més d’una ocasió els 
polítics. Hi ha alguna cosa que no pugui arreglar un bon tiberi? Bé, potser la reunió de Mas 
amb Rajoy, però això és un altre menú. 
Durant aquests més de 20 anys, La Cuina a Sils s’ha convertit en un referent gastronòmic no 
només de la comarca —han participat en fires i propostes gastronòmiques de la 
demarcació— sinó ja de Catalunya i del món, per tal com ja han participat en més d’una 
ocasió en trobades a Itàlia i França, entre d’altres. En recordo una de molt especial: es va 
oferir a l’antic hotel Ritz de Barcelona. Un hotel ple de «luju i poderío» i on es feia una 
mostra gastronòmica. Havies de veure la beatiful people de la ciutat llepant-se els dits amb 
les cassoles. L’entitat durant aquests anys ha rebut multitud de premis i mencions arreu. I al 
capdavant del vaixell, encara que a Sils no tenen mar però sí un bon estany, en Xicu Anoro, 
un senyor i bon amic. Aquest Diari va ser distingit el 2003 amb el Repunxó a la premsa 
comarcal, compartint categories amb El País, Catalunya Ràdio i Tv3. En aquell moment, i 
encara ho recordo, en Jordi Xargayó, el director, comentava la química de la proximitat de 
la informació local i comarcal i dels vincles que es creen entre periodistes o mitjans i el 
ciutadà. 
Col·lectius com La Cuina a Sils encara et fan creure que amb voluntat i ganes pots tirar 
endavant un projecte com aquest i alhora promocionar també un producte tan autèntic 
com el salsifí, però això ja és un altre plat. 
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Diari de Girona. 10.10.2014. Laura Fanals  

Del salsafí i el porc senglar a les estrelles Michelin  

El 20è Firatast obre portes amb gran varietat de productes  

El Firatast de Girona va inaugurar ahir la seva 20a edició amb la presència de diversos 

cuiners amb estrelles Michelin de Girona, inclòs Joan Roca, que enguany participen en un 

projecte solidari de Restaurants del Cor. Un cop més, cuina tradicional i d’avantguarda es 

reuneixen al saló firal 

 

Un pastís d’aniversari i una cinta tallada per Joan Roca i altres cuiners amb estrella Michelin 
de les comarques gironines van donar el tret de sortida ahir a la 20a edició de Firatast, que 
s’allargarà fins diumenge i incorporarà també el saló tèxtil Interquilt. Ahir al vespre, els 
primers comensals van poder començar a degustar sushi, coques, fideuàs, paelles i el 
menjar casolà que ja van començar a sortir de les diferents cuines.  
Entre els més «matiners» hi havia la Roser i la Ruth, dues amigues de Girona. Menjant 
croquetes i prenent un got de vi, explicaven que sempre procuren anar al Firatast dijous, 
perquè és «el dia que hi ha menys gent i que s’hi està més bé». Pel que fa als plats que 
volien tastar, estaven disposades a provar coses noves, tot i que tampoc es volien perdre 
allò que saben que els agrada, com per exemple les gambes.  
Enmig de restaurants, fleques i pastisseries de tota la geografia gironina i més enllà, el 
Firatast també acull, com cada any, la cuina casolana que fan La Cuina a Sils, les Cuineres de 
Salt o l’Ateneu de la Dona de Vilablareix. Es tracta de cuina de tota la vida que també té el 
seu públic, més enllà de les novetats i les estrelles Michelin. «Em fa l’efecte que la gent sí 
que ho valora, sobretot els més grans», explicava en Lluís Massaguer, de La Cuina a Sils. Tot 
i que habitualment són més conegudes les seves dones, ahir va ser el torn dels homes de 
Sils, que van preparar fins a dotze cassoles amb mandonguilles amb verduretes, salsafí amb 
vedella, porc senglar amb patates i callos, entre altres. «Ens ha portat força feina, potser 
més que a les dones, però ens n’hem sortit bé», va assenyalar Massaguer.  
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Mundo Deportivo.18.11.2014.  MD 

Presentación Penya Gastronòmica Barça 

 

El vicepresidente azulgrana Jordi Cardoner pidió ayer a la flamante Penya Gastronòmica 
Barça ayuda para «integrar el barcelonismo» durante su presentación. Celebrada en el 
antepalco del Camp Nou, reunió a muchos VIP, la mayoría relacionados con la buena mesa. 
Presidió el acto Jordi Cardoner, acompañado de Xavier Faus, Jordi Moix y Pau Vilanova, 
todos socios de la peña o en fase de inscripción. Vilanova, además, es uno de sus 
impulsores. También estuvo Salvador Balsells, presidente de la Federació de Penyes del 
Barcelonès Oest, al que pertenece la nueva entidad. 
Entre los presentes estaba la flor y nata de la gastronomía catalana: Josep Roca, de El Celler 
de Can Roca, galardonado en 2013 como el mejor restaurante del mundo, Sergi Arola, 
Nandu Jubany, Juli Soler (ex socio de Ferran Adrià en El Bulli), Josep Monje de Via Veneto, 
Carles Gaig, Lluís Kao y Josep Maria Kao, Salvador Sans (tostador de café), Oriol Balaguer 
(chocolates), Romain Fornell, Lluís Canadell, y un largo etcétera. El propio vicepresidente de 
la penya, Josep Vilella, es uno de los dueños del restaurante La Venta. 
Junto al presidente Pere Duran, ex director general de Turisme de Barcelona, integran la 
Taula Directiva (junta) de la peña como vicepresidentes Miguel Rico, adjunto al director de 
Mundo Deportivo, y Jordi Basté, director del programa El món a RAC 1, Evarist Murtra y 
Joaquim Vila, además del citado Vilella. Entre los vocales, Màrius Carol, director de La 
Vanguardia, Josep Maria Orobitg, y el político Josep Maria Rodríguez Coso, fundador de la 
Penya Diplomàtica Barça. Josep Maria Minguella anunció ayer que también se hará socio. El 
cóctel-aperitivo (desde ostras y langostinos a albóndigas con sepia) fue preparado y servido 
por los colectivos gastronómicos Osona Cuina, La Cuina de l’Empordanet, La Cuina de la 
Ràpita y Les Cuineres de Sils. 
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El Punt Avui. 15.12 2014. Nuri Forns  

Què es cuina a la Selva?  

 

El Consell Comarcal de la Selva, l’Associació de Turisme La Selva, la Domus Sent Soví 
d’Hostalric i La Cuina a Sils estan portant a terme una iniciativa per recollir el patrimoni 
gastronòmic popular de la comarca, conservar-lo i difondre’l. Per dur a terme aquest 
projecte, que es va presentar dijous a la Domus Sent Soví, els promotors van posar-se en 
contacte amb àvies de diferents pobles per recopilar receptes. 
«S’han localitzat àvies de diferents municipis que han cuinat receptes de tota la vida, s’han 
gravat i la idea és no perdre el patrimoni gastronòmic popular i difondre’l», va explicar ahir 
Jordi Casassayas, tècnic de la Domus Sent Soví. Les cuineres seleccionades han gravat 
vídeos mentre cuinen les receptes, i properament es podran veure al web de la Domus i de 
l’Associació de Turisme de la Selva. També es té intenció d’ampliar-lo i seleccionar àvies o 
avis (en aquesta primera part hi participa només un cuiner, la resta són cuineres) de tots els 
municipis de la comarca de la Selva. Un cop s’hagi recollit tot el material, es mirarà d’editar 
les receptes. 
De moment, en aquesta primera part, que es va donar a conèixer dijous, hi han participat 
catorze cuineres i un cuiner de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Lloret de Mar, Tossa, Maçanet 
de la Selva i Sils.  
En la presentació van intervenir Francesc Anoro, del col·lectiu La Cuina a Sils, que va 
explicar com es va fer la recerca de voluntàries i el procés de gravació. També va intervenir 
Casassayas, que va avançar que la intenció és ampliar el nombre de pobles representats al 
receptari «perquè sigui la cuina de tota la comarca», així com que caldrà buscar la manera 
de fer-ne difusió i veure si es troba finançament per fer la recopilació del receptari en un 
llibre. En les futures receptes s’intentarà incorporar també altres productes típics, com el 
salsafí, i receptes vinculades a la cacera, més presents a les Guilleries. També va intervenir 
l’alcalde d’Hostalric, Josep Antoni Frias, que va agrair la participació de totes les voluntàries 
al projecte i va recordar les possibilitats que ofereix la Domus Sent Soví com a espai de 
promoció de la gastronomia i per fer tallers de cuina tant per a públic general com 
professional. 
A continuació es va projectar un vídeo de promoció del receptari i se’n va donar una còpia a 
cada participant, i per tancar l’acte es va fer un tastet d’alguns dels productes que han 
cuinat les àvies. 
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Mundo Deportivo. 20.12.2014.  JC Morant 

 

Las cocineras de Sils preparan el menú más azulgrana para Navidad 

Las cocineras de Sils preparan el menú más azulgrana para esta Navidad. Este colectivo está 

formado por más de 100 mujeres, en su mayoría abuelitas que viven en la citada localidad 

gerundense y que forman parte de la Penya Gastronòmica del Barça.  

Rosa Ciurana, Dolors Sors y Esperanza Ruiz  

Rosa Ciurana nos recibió en su casa para preparar junto a Dolors Sors y Esperanza Ruiz un 

menú tradicional de Navidad de cocina catalana: «escudella i carn d’olla», ese caldo de 

horas de cocción que no falta el día 25 en un sinfín de hogares, el pollo asado y el turrón de 

chocolate y almendras. Platos que jugadores como Xavi o Piqué seguro que degustan en 

familia por estas fechas. 

Quim Vila, de la tienda especializada Vilaviniteca  

El experto en vinos y propietario de la tienda especializada Vilaviniteca, Quim Vila, que 

también forma parte de la Penya Gastronómica del Barça, nos recomendó los caldos más 

adecuados para maridar con estos platos. 

                                      
             Esperanza Ruiz, Dolors Sors y Rosa Ciurana preparan un menú tradicional.  
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Diari de Girona. 24.02.2015.  DdG 

La Cuina a Sils tanca a Barcelona unes jornades de cuina catalana  

 

 

 

                    
Una imatge de les cuineres amb la representació de la Generalitat. La Cuina a Sils 

 

 

La Cuina a Sils va tancar dissabte les «Jornades de cuina tradicional catalana» que es van 
celebrar des de dijous, amb dinars i sopars, al restaurant Mediterrani de l’hotel H10 
Casanova de Barcelona. La presentació de les jornades, en la qual van assistir personalitats 
del món gastronòmic, de la comunicació i de l’hostaleria, va anar a càrrec de la directora 
general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Neus Ferrete. L’àpat tenia tres 
aperitius, dos primers, tres segons i tres postres, i vins i caves Peralada. Les cuineres van 
servir els plats com el bacallà amb panses i pinyons, la vedella amb salsafins o les 
mandonguilles amb sípia, entre altres, amb l’explicació de la seva història i elaboració. 
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TopGirona. 01.07.2015. Susana Farreros 

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
185 

 
  

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
186 

 
  

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
187 

 
  

Diari de Girona. 12.10.2015. DdG 

Firatast arrenca amb bona afluència de públic 

La 22a edició del certamen compta amb 40 expositors que ofereixen 300 tastets diferents 

El Palau Firal acull fins dilluns la 22a edició del saló gastronòmic Firatast 

 

La 22a edició del Firatast va arrencar ahir al Palau de Fires amb el ja habitual èxit 
d’assistència. En aquesta ocasió, les ostres són les protagonistes d’un certamen que 
comptarà amb més de 40 expositors que oferiran uns 300 tastets diferents.  
Les ostres —de Peixos Puignau— s’ofereixen crues i a la brasa, fetes amb uns forns 
especials de l’empresa Mibrasa, i es poden maridar amb vi i cava. Amb el preu de l’entrada, 
de quinze euros, els visitants reben deu tiquets, amb els quals poden fer un àpat. D’altra 
banda, també hi ha una gran àrea de brasa on es pot tastar carn de vedella i botifarres. Per 
als celíacs, també hi ha una àrea de tastets sense gluten. A més, les propostes més 
tradicionals també hi són presents de la mà de les cuineres de Vilablareix, Sils i Salt.  
Una altra de les novetats d’enguany és que se substitueixen els plats i coberts de cartró, 
d’un sol ús, per plats de porcellana i cristalleria de vidre, amb l’objectiu que les 
degustacions siguin el més saboroses possible.  
Els visitants també poden veure una exposició d’un centenar de fotografies d’instagramers 
de tot Catalunya, i poden aprendre com funciona aquesta xarxa social a través de cursos 
gratuïts. 
Paral·lelament, també se celebra el saló de manualitats Interquilt, que ofereix més d’una 
quarantena d’estands comercials. 
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Diari de Girona. 13.10.2015. DdG 

El Firatast continua a bon ritme  

La 22a edició del certamen, que té les ostres com a protagonistes, ofereix més de 300 

tastets diferents 

 

El Palau Firal es va omplir ahir gràcies al Firatast i el saló Interquilt.  

La 22a edició de Firatast continua a bon ritme. El saló gastronòmic, que enguany té les 

ostres com a plat protagonista, continuarà obert al llarg de tot el dia d’avui i també demà 

fins a la nit, amb una quarantena d’expositors que ofereixen uns 300 tastets diferents. 

L’organització calcula que entre 15.000 i 20.000 persones passaran pel saló durant aquests 

quatre dies. Paral·lelament, també continua el saló Interquilt, dedicat als treballs manuals.  

L’entrada al saló gastronòmic costa 15 euros, i els visitants reben deu tiquets, que 

equivalen a un àpat. Entre l’oferta d’aquest any destaquen, sobretot, les ostres, que se 

serveixen tant crues com a la brasa. Els mol·luscs, de Peixos Puignau, es couen en uns forns 

especials de l’empresa Mibrasa, i es poden maridar tant amb vi com amb cava. A més, just a 

l’exterior hi ha una gran àrea de brasa on es pot degustar des de vedella fins a botifarres. La 

cuina més tradicional també hi és present de la mà de les cuineres de Vilablareix, Sils i Salt, 

mentre que també s’ofereixen tastets sense gluten per a celíacs i mostres de cuina 

crudivegana. 

Els visitants d’enguany també hauran pogut notar una altra novetat: els plats i coberts de 

cartró, d’un sol ús, han estat substituïts per plats de porcellana i cristalleria de vidre, per tal 

que les degustacions siguin el més gustoses possible. A més, els visitants també poden 

veure una exposició amb un centenar de fotografies d’instagramers de tot Catalunya. I 

aquells que vulguin aprendre a fer servir aquesta xarxa social, ho podran fer a través de 

cursos gratuïts. D’altra banda, i com ja és habitual, el recinte també compta amb un gran 

espai de ludoteca, equipat amb jocs per als més petits, així com laberints, jocs gegants i 

inflables.  

Per tal de complementar l’oferta gastronòmica, al Palau Firal també hi ha aquests dies el 

saló Interquilt, on uns 40 expositors mostren els seus materials per a fer scrapbook, 

patchwork, trapillo, ganxet i altres manualitats creatives. Per als que encara no coneguin la 

tècnica s’organitzen tallers, i també es poden visitar mostres de filigranes de paper, 

màquines de cosir antigues i puntes de coixí, així com demostracions d’artistes en aquestes 

matèries. 

 



25 anys de cuina i premsa 
 

  Página 
189 

 
  

El Punt Avui. 10.11.2015. Jordi Ferrer  

Sumes i restes per menjar a Girona  

El Firatast permet degustar tres-cents tastets per dinar i sopar 

 

Es tracta de comprar tiquets, fer sumes i restes i menjar (dinar o sopar). És el Firatast de 
Girona, un esdeveniment que va començar divendres i que s’acaba demà. Hi ha uns tres-
cents tastets per degustar, incloent-hi ostres (1 tiquet), fideuada de sípia i gambes (2 
tiquets), una cervesa Poch’s de Castellfollit de la Roca (2 tiquets), un assortiment 
d’embotits ibèrics de gla (3 tiquets) i un gintònic (4 tiquets). L’oferta és àmplia i ahir poc 
abans de les dues del migdia hi havia cues per entrar al Palau de Fires. 
La María José i en Manel són de Barcelona, però tenen casa a Caldes de Malavella. Els 
enganxo a mig recorregut entre tastet i tastet. A ella li ha agradat el pastís de roca amb 
gamba i ell sosté una copa de cava. Van saber per internet que hi havia el Firatast. Calculen 
que s’hi gastaran uns quaranta euros entre tots (incloent-hi l’entrada, que en val cinc). 
Hi ha expositors gironins (la majoria), però també d’arreu del país, explica l’organitzador, 
Jami Matamala, d’Incatis. «Amb deu euros *deu tiquets+ es pot menjar», explica. Hi ha un 
estand dedicat a aquelles persones intolerants al gluten. La botiga Bye Bye Blat, de Girona, 
ofereix productes com ara hamburgueses o canyes de xocolata, fetes sense blat ni farines. 
«Ho tasten tant els celíacs com els que no ho són», expliquen. 
No hi falten els representants de La Cuina a Sils. El seu coordinador, Francesc «Xicu» Anoro, 
explica que fa quinze anys que hi vénen, a la fira. «Com a filosofia, venim aquí a passar-ho 
bé i fer el que ens agrada.» Fins a 62 cuiners treballaran aquests dies per als visitants del 
Firatast. Ahir al matí n’hi havia deu de diferents, que oferien, al preu de tres tiquets, fetge 
amb ceba, ànec amb salsafins, mandonguilles amb sèpia i vedella amb bolets, entre d’altres 
plats. 
La fira coincideix per segon any amb l’Interquilt, que s’ubica en una gran carpa a la Devesa. 
La Dolors i la Pepi han pagat cinc euros per entrar en la mostra de labors i manualitats, molt 
concorreguda al migdia. Amb l’entrada, han anat a dinar. La Dolors ha menjat faves a la 
catalana i bacallà amb samfaina de l’estand de les cuineres de Salt. La Pepi ha tastat callos. 
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Regió 7. 15.11.2015. Jordi Morros 

Les associacions de cuineres de Catalunya acorden a Manresa treballar conjuntament  

Recuperar i transmetre la cuina tradicional és el principal objectiu d’aquests grups, que 

s’han trobat per primer cop. 

 
La cuina, els fogons i les receptes tradicionals són el nexe d’unió de les quatre associacions 
de cuineres que hi ha en aquests moments a Catalunya. Ahir a Manresa es van trobar per 
primera vegada a iniciativa de la del Bages per explorar la possibilitat de col·laborar, 
coordinar-se i treballar conjuntament. «Podem fer grans coses», va assegurar la 
responsable del grup al Bages, Dolors Gómez.  
Hi van participar una setantena de persones de les associacions de cuineres de Sils, la 
primera que es va crear; la Solc, del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre; la de Sitges; i la 
del Bages, que va fer d’amfitriona. Totes estan formades per mestresses de casa amb 
inquietuds per a la gastronomia. No van faltar converses sobre el romesco, el xató, el 
bacallà, el porc ral o l’espigall, una col pròpia del Garraf. 
De la trobada no en va sortir cap projecte concret de col·laboració. «Primer ens havíem de 
conèixer», i les sensacions són bones, va dir Gómez. A partir d’ara es mantindrà el contacte 
i ja s’ha convocat una segona trobada que amb tota probabilitat se celebrarà a Sitges. 
La cuina, un patrimoni 
Sí que es van posar d’acord que la gastronomia tradicional és un patrimoni que s’ha de 
conservar i a més a més transmetre, segons van manifestar en un col·loqui que hi va haver 
a la tarda a Món Sant Benet. «Hem de potenciar el nostre patrimoni, la nostra cuina. Hem 
d’unir les nostres forces», va dir Gómez durant l’acte. També va insistir que cal que la gent 
jove s’interessi per aquest món. 
En aquest punt hi va estar d’acord el cuiner i membre de Fogons del Bages, Benvingut 
Aligué. Va opinar que «la gent jove no menja gaires coses i s’estan perdent gustos genuïns. 
El paladar s’educa a casa, no als restaurants», va sentenciar. Per això va lloar la tasca de les 
mestresses de casa que recuperen i transmeten receptes. «Com més bé sap menjar la gent, 
més interessant és la feina d’un restaurant», va opinar. 
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El Punt Avui. 21.11.2015. Jordi Ferrer 

Difonen deu receptes amb menjar sobrant en vint municipis de la Selva  

Amb parades al mercat i tallers, el Consell Comarcal i La Cuina a Sils col·laboren contra el 

malbaratament alimentari i en la prevenció de residus  

                 
La campanya va començar ahir al mercat del passeig de Dintre de Blanes i a Sils 

 

El Consell Comarcal de la Selva ha començat la campanya A la Selva fem nous plats amb les 

sobres dels cuinats, que des d’ahir i fins al dia 28 intentarà combatre el malbaratament 

alimentari. La campanya té la col·laboració del col·lectiu La Cuina a Sils i es difondrà amb 

una parada als mercats de fruita i verdura de quinze municipis, incloent-hi els d’ahir a 

Blanes i Sils, i en sis tallers de cuina. 

Fonts de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal expliquen que ja treballen des de fa 

dos anys en les directrius europees. S’ha treballat en la reutilització, contra el 

malbaratament i en la desmaterialització —es prioritza regalar una entrada de cinema i no 

una flor. 

Entre els paradistes i els clients dels mercats es fa difusió de la campanya, que s’emmarca 

en la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus. Ahir, a Sils i Blanes, es van repartir 

fitxes de receptes. Són una guia per elaborar plats amb restes d’altres cuinats i s’han extret 

del receptari La cuina de Sils. Amb pa sobrer, es poden fer dolços amb pa sec i també sopa 

de menta amb pa sec, i amb peix sobrant es pot cuinar sopa dels caps i cues (rap i lluç, 

entre altres). Aquesta setmana hi haurà punts informatius als mercats de Riells i Viabrea 

(avui), i a Anglès, Breda i Sant Hilari (demà). 

Els tallers de La Cuina a Sils es faran, entre altres llocs, dimecres a l’escola Napoleó Soliva de 

Blanes, el dia 26 al Domus Sent Soví d’Hostalric, el dia 27 al Food Lab de Riudellots i el dia 

28 a l’Escola d’Adults de Santa Coloma. Les inscripcions són gratuïtes i s’hi podrà fer un 

tastet, o bé endur-se el menjar en una carmanyola. 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/01/alta/780_0008_5401713_c6feec97b59f22e82928910bac191c93.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/01/alta/780_0008_5401713_c6feec97b59f22e82928910bac191c93.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/01/alta/780_0008_5401713_c6feec97b59f22e82928910bac191c93.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/01/alta/780_0008_5401713_c6feec97b59f22e82928910bac191c93.jpg
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Diari de Girona. 24.11.2015. DdG 

La Cuina a Sils torna a Madrid per elaborar els sopars tradicionals 

 

La Cuina a Sils tornarà a Madrid a partir de demà i fins diumenge. Després del Fira Tast de 

Girona, el Sopar de Pineda i les activitats a les escoles, des de dimecres té lloc a l’hotel Villa 

de la Reina de Madrid els sopars tradicionals on cuinaran les populars dones cuineres de 

Sils. Els àpats que s’organitzen per desè any consecutiu sota el títol Jornadas de Cocina 

Tradicional Catalana, els elaboren cinc cuineres representants del col·lectiu, que formen 

part de l’entitat i que enguany no han estat en altres destins gastronòmics duts a terme en 

altres indrets. 

 
 

El Punt Avui.26.11.2015.  Jordi Ferrer 

Mostra de La Cuina a Sils en un hotel de Madrid 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils és aquests dies a Madrid, on prepara àpats tradicionals catalans a 

l’hotel H10 Villa de la Reina de Madrid. L’activitat va començar ahir i s’allargarà fins 

dissabte. L’elaboració d’escalivada, sopa de pagès, bunyols i crema catalana va a càrrec de 

nous integrants del grup gastronòmic. Dimarts, el col·lectiu silenc va presentar el llibre Les 

cuineres de Sils al centre Blanquerna.  
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Blanesaldia.  27.11.2015. 

Èxit dels tallers gratuïts de La Cuina a Sils, a Blanes 

 

De la mateixa manera que quan s’ofereix un bon espectacle que suposa un èxit de públic 

s’ha d’acabar penjant el cartell d’entrades exhaurides, els dos tallers gastronòmics gratuïts 

que s’han organitzat a Blanes amb receptes de Les Cuineres de Sils aviat han hagut de 

tancar inscripcions, i s’han realitzat amb el màxim nombre previst. 

En total, s’hi han apuntat més de 50 alumnes sumant els dos tallers gratuïts, els quals 

hauran après a confeccionar diversos plats del que s’ha batejat com «la cuina de les 

sobrances». 

El primer dels tallers que es va fer ahir a Blanes va anar a càrrec de Montse Torrent i Carme 

Camós acompanyades de Maria Solà, totes tres membres de La Cuina a Sils. Les veteranes 

cuineres van ensenyar molt didàcticament als alumnes dos dels plats del seu receptari per 

fer gustosos plats amb el sobrant d’altres menjars: sopa de menta amb pa sec i croquetes 

fetes amb la carn sobrant de l’escudella. Per la seva banda, el segon taller que s’ha 

organitzat en aquest municipi està previst que tingui lloc avui al vespre. 

Aprendre a confeccionar plats amb el menjar sobrant 

L’experiència, que a Blanes s’ha distribuït en dos tallers allotjats a les instal·lacions de cuina 

de l’Escola Napoleó Soliva i de l’Escola Mossèn Joan Batlle, forma part de les accions que 

s’estan duent a terme aquests dies arreu del territori selvatà en motiu de la Setmana 

Europea de la Prevenció dels Residus. Les activitats estan organitzades pel Consell Comarcal 

de la Selva amb la col·laboració de l’Ajuntament de Blanes, l’Agència de Residus de 

Catalunya i La Cuina a Sils. 

El lema de la campanya d’enguany és «A la Selva fem nous plats amb les sobres», ja que es 

centra en el malbaratament alimentari. Durant aquests dies totes les actuacions que s’han 

programat pretenen generar consciència entre la població respecte als problemes associats 

a no gestionar correctament la compra dels aliments de manera que no els aprofitem 

correctament, i, sobretot, sobre la importància de reciclar correctament els residus. 

A banda de Blanes, al terme de la campanya els tallers també s’hauran realitzat a Hostalric, 

Riudellots de la Selva i Santa Coloma de Farners. Tots sis tallers s’han habilitat perquè els 

assistents puguin fer el tastet del que han cuinat allà mateix, o bé s’ho emportin a casa seva 

amb una carmanyola. 

La campanya organitzada en motiu de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus 

també ha inclòs el muntatge de 15 punts informatius als mercats dels municipis integrants 
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del fons de residus del Consell Comarcal. Blanes i Sils van ser les dues primeres poblacions 

on es van posar en marxa, repartint-se gratuïtament receptes de cuina en forma de fitxes. 

Les fitxes eren una guia per elaborar plats amb restes d’altres cuinats, i estaven extretes del 

receptari de La Cuina a Sils. Hi havia un total de 10 plats entre els quals triar, de manera que 

tothom qui es va acostar al punt informatiu es podia muntar el seu propi receptari agafant 

les fitxes que més li agradessin. En total, a Blanes es van repartir 404 receptes, totes 

aprofitant algun aliment en concret: pa sec, peix sobrant, restes dels rostits, els elements 

sobrants d’un caldo i les restes de carn de graella i guisats. 

Una altra de les accions amb què compta la campanya s’està fent coincidint amb la 

instal·lació dels punts informatius, on es poden emplenar les butlletes per participar en un 

concurs de receptes d’aprofitament presentat amb el nom «La meva cuina més creativa 

amb aliments sobrants». Es tracta de proposar idees sobre aquesta matèria que se’ls 

acudeixi a la ciutadania, i el guanyador o guanyadora del concurs rebrà d’obsequi un àpat 

per a dues persones en un restaurant de la comarca. 

Tot aquest seguit d’accions tenen per objectiu generar consciència entre la població sobre 

els problemes associats al malbaratament alimentari, així com sobre la importància de 

reciclar correctament els residus. Es tracta de fer difusió de bons hàbits quotidians que ens 

permetin reduir residus i minimitzar el malbaratament d’aliments. 
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Diari de Girona. 30.11.2015.  DdG  

La cuina de les sobralles, protagonista al Foodlab  

 

Les Cuineres de Sils van ser les encarregades de dur a terme diverses xerrades gratuïtes 

sobre la cuina de les sobralles a l’auditori del Foodlab, que es va omplir gràcies a la bona 

acollida de l’activitat. El centre d’innovació gastronòmica de Riudellots de la Selva va ser, 

divendres al vespre, el punt de formació gastronòmica sobre les sobres a la cuina.  

Els tallers dirigits per Les Cuineres de Sils van ser organitzats pel Consell Comarcal de la 

Selva, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Riudellots. L’activitat es va celebrar dins la 

Setmana Europea de la Prevenció de Residus.  

I és que la campanya comarcal de sensibilització d’enguany presta especial atenció al 

malbaratament alimentari. És per això que, en els tallers celebrats divendres al vespre al 

centre de formació gastronòmica de Riudellots, «es pretenia descobrir les millors receptes 

per elaborar plats amb les sobres d’altres cuinats», explica la regidora de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, Carme Camps. En els tallers, Les Cuineres de Sils van 

generar consciència entre la població respecte als problemes associats a no gestionar 

correctament la compra dels aliments de manera que no s’aprofiten correctament i, 

sobretot, sobre la importància de reciclar correctament els residus. 

 

 
Les Cuineres de Sils, exposant les seves receptes sobre menjar sobrant, divendres a 

Riudellots de la Selva. 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/54/05/alta/780_0008_5405396_309ec86ff115bc9494a24d7a7b961b1d.jpg
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El Punt Avui. 01.12.2015.  Jordi Ferrer 

En directe i cap a Madrid  

Les Cuineres de Sils valoren l’interès per les seves receptes amb aliments sobrants  

El col·lectiu prepararà un llibret en castellà per difondre’l a la capital espanyola el 2016  

 

«La gent estava molt contenta perquè podia veure en directe les cuineres. Els va fer 
il·lusió.» Ho explica la Maria Solà, una de les integrants de Les Cuineres de Sils. Solà destaca 
que la iniciativa entre el seu col·lectiu i el Consell Comarcal de la Selva ha tingut una bona 
rebuda. Es tractava de repartir receptes en els mercats de quinze municipis i de fer tallers 
de cuina a Blanes, Hostalric, Santa Coloma de Farners i Riudellots de la Selva sobre aliments 
sobrants i com «reciclar menjar sense que s’arribi a fer malbé». 
Les activitats formaven part de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. La 
representant de Les Cuineres de Sils assenyala que tenien receptes amb menjars sobrants 
des de feia quinze anys, però que ara «han estat modificades» amb motiu de la iniciativa. 
Fer nous plats, com ara croquetes, albergínies o xampinyons farcits, és possible amb el 
menjar de la nevera. 
Els tallers, amb el lema La cuina de les sobrances, també van ajudar a difondre les receptes 
als assistents, que podien degustar l’àpat preparat al final de l’acte. «Hi havia molta gent 
gran que ja és conscient que no s’ha de llençar menjar. Els joves venien a buscar idees 
sobre com fer les coses d’una altra manera i també hi havia mainada. De vegades, els nens 
es queixen una mica a l’hora de menjar. Però si per exemple d’un bullit de brou en fas unes 
croquetes, segur que se les menjaran, perquè als nens les croquetes els encanten», explica 
la cuinera. 
Les receptes actualitzades amb les restes del menjar s’editaran en un llibret per a l’any que 
ve. La voluntat de les cuineres és fer-ne una versió en castellà i difondre-la l’any que ve a 
Madrid, on el col·lectiu selvatà es desplaça al novembre des de fa gairebé una quinzena 
d’anys. 
«Saviesa gastronòmica» 
Justament, de dimecres a dissabte, Les Cuineres de Sils van elaborar plats de cuina catalana 
al restaurant Las Infantas de l’hotel H10 Villa de la Reina de Madrid, on van ser presentades 
com a mostra de «sabiduría gastronómica de generación en generación». Aprofitant la 
visita a la Comunidad de Madrid, dimarts van presentar el seu darrer llibre, Les cuineres de 
Sils, al Centre Blanquerna, l’espai cultural de la Generalitat. Una setantena de persones 
integra actualment el col·lectiu de Les Cuineres de Sils. En 22 anys, hi han passat 172 
persones.  
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El Periódico. 12.02.2016. Mauricio Bernal 

Rosa Valls: «Causamos una especie de “efecto Ratatouille”» 

Cocinera del colectivo La Cuina a Sils, que celebra unas nuevas jornadas culinarias este fin 

de semana en Barcelona 

                              
Rosa Valls tiene 78 años y hace 21 que forma parte del colectivo La Cuina a Sils, una 

formación de cocineras que desde principios de los noventa se dedica a la recuperación y 

difusión del patrimonio gastronómico de la comarca de La Selva. Difundir algo llamado 

patrimonio gastronómico significa a fin de cuentas cocinar y dar de comer, y eso es lo que 

el colectivo hará desde hoy y durante todo el fin de semana en el comedor del Hotel H10 

Casanova de Barcelona, en una nueva edición de las jornadas de cocina tradicional. De la 

sepia con albóndigas y guisantes que aparece en el menú se ocupa ella. 

Cuénteme qué es la cocina para usted. ¿Es un oficio, es un divertimento? Sobre todo es un 

placer. Durante treinta y pico años trabajé de cocinera en la escuela de Sils, y nunca 

durante ese tiempo me levanté por las mañanas con la idea de que iba a trabajar. Yo me 

pongo en la cocina y no me acuerdo de nada más, se me olvidan todos los problemas. 

Siempre me ha gustado. 

O sea, que sus primeros críticos gastronómicos fueron niños. ¿Qué le pedían? A los niños 

no les gustaba ni el pescado, ni la verdura, ni la fruta. Pero les encantaban mis macarrones. 

¿La sepia con albóndigas y guisantes le sale especialmente bien? Sobre todo, me sale a mi 

manera, ¿sabe? Los guisantes son un toque personal y ayudan a que el plato tenga color, a 

la presentación, que es algo que yo he cuidado siempre, incluso cuando trabajaba en el 

colegio. 

La comida entra por los ojos. Eso pienso yo. Aunque fueran niños eran muy exigentes. 

http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/8/4/causamos-una-especie-efecto-ratatouille_media_1-1455230140248.jpg
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¿Cómo se organiza el grupo? ¿Cada cocinera tiene su propia receta de, digamos, la sepia 

con albóndigas? Hay recetas, pero cada una tiene su propia manera de hacer los platos. 

Pongamos... el conejo con chanfaina. Había una cocinera en el grupo, que ya no está, ¡que 

lo hacía con chocolate! Otras le ponen anís, otras coñac, otras moscatel... Si pone una junto 

a la otra seis cazuelas de conejo hechas por seis cocineras distintas de La Cuina a Sils, verá 

que son parecidas, pero diferentes. 

Ha participado ya en unas cuantas jornadas. Eso significa dejar un largo rastro de 

estómagos agradecidos. La gente, sí, sin duda es muy agradecida. En todas partes. Yo creo 

que causamos una especie de efecto Ratatouille, como en la película, cuando el crítico 

regresa a la infancia después de probar un plato. 

Extraordinario. El estómago de su marido es un estómago afortunado. Bueno, para 

empezar tenga en cuenta que los platos que hacemos aquí son platos especiales, no son 

para el día a día, ni mucho menos. Y mi marido... Bueno, los maridos no suelen decir nada. 

A lo mejor se lo dice a otros, pero a mí nada. 

Pero usted es la que cocina. Claro. ¿Sabe en qué soy yo especialista? Yo soy especialista en 

los restos. En casa no tiro nada. Si hago pescado, por ejemplo, guardo el sofrito del pescado 

y lo uso al día siguiente para hacer una fideuá, o una sopa. Siempre cosas sencillas. 

Supongo que una ventaja de hacer esto son los desplazamientos. Habrá hecho unos 

cuantos viajes. Le voy a contar una buena anécdota. ¡Yo nunca me había subido a un avión! 

Y la primera vez fue en un viaje de La Cuina a Madrid. Me marcaron de cerca por si se me 

ocurría bajarme del aparato. 

Ahora que está jubilada, supongo que esto le da mucha vida. Por supuesto. Cada vez que 

me llaman para cocinar son 15 días de prepararme y después otros 15 días de comentar 

cómo salió todo. Así la vida se pasa mejor. 
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La Vanguardia. 13.02.2016. «Picoteo» 

Las cocineras de Sils visitan Barcelona 

 

 
El col·lectiu La Cuina a Sils durant l’elaboració d’alguns dels plats. 

Croquetas, tortilla, sopa de payés, fideos a la cazuela o ternera con salsafins. Son algunos 

de los platos que preparan desde el pasado jueves y hasta el domingo en el hotel H10 de 

Barcelona las cocineras de Sils. La cocina tradicional catalana es la que protagoniza las 

jornadas de La Cuina a Sils, que el colectivo define como «sabiduría gastronómica de 

generación en generación». 

 

Diari de Girona. 15.02.2016. DdG 

Les cuineres de Sils porten els seus plats més tradicionals a Barcelona  

 

El col·lectiu La Cuina a Sils ha estat el gran protagonista de les «Jornades de cuina 

tradicional catalana» que s’han celebrat des de divendres i fins avui, amb dinars i sopars, al 

restaurant Mediterrani de l’hotel H10 Casanova de Barcelona. La presentació de les 

jornades va tenir lloc dijous passat i va comptar amb la presència de diverses personalitats 

del món gastronòmic, de la comunicació i de l’hostaleria com: Acadèmia Catalana de 

Gastronomia, Descobrir Cuina, Centre d’Estudis Tecnològics Turístics, Institut Català de la 

Cuina, l’Ateneu Barcelonès o la Universitat de Barcelona, entre altres. L’àpat que enguany 

van presentar i preparar Les Cuineres de Sils consistia en tres aperitius, dos primers, tres 

segons i tres postres, amb vins de la DO Empordà i caves de Peralada. Així, els comensals 

van poder degustar plats com la sopa de pagès, el bacallà amb panses i pinyons, les 

torradetes de botifarra o els bunyols de poma, entre altres receptes catalanes. 
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Ara.cat. 28.02.2016.Berta Vilanova 

Les cuineres de Sils (La Magrana, 2015), diverses autores 

 

Les cuineres de Sils és un col·lectiu de setanta dones de la comarca de la Selva que fa 24 

anys es van associar amb l’objectiu de recuperar i transmetre la cuina tradicional catalana, 

sobretot la que caracteritza la província de Girona. Entre altres iniciatives, al llarg d’aquests 

anys han publicat diversos llibres sobre gastronomia. «Aquest últim receptari és una edició 

ampliada de l’anterior. Hem afegit noves receptes i sobretot postres», explica la Montse 

Torrent, una de les cuineres, i afegeix: «La forma d’evitar que es perdin totes aquestes 

receptes i hàbits culinaris és escrivint-los i que la gent els segueixi cuinant a casa seva». El 

col·lectiu trenca amb el tòpic que les bones receptes s’han de mantenir en secret. «El que 

ens fa créixer és precisament el fet de compartir les diferents maneres de fer un mateix 

plat. És el més enriquidor.» Torrent considera que ara hi ha tantes menes de menjars, que 

estem oblidant les nostres arrels. «La dieta mediterrània, que tanta anomenada té 

actualment, no és la que fan els cuiners moderns, sinó la que feien les nostres àvies —

comenta—. La cuina que ara està de moda és per a gent d’un cert nivell adquisitiu, no és 

una cuina popular.» El que més agrada del menjar que preparen aquestes cuineres és que 

transporten els que tasten els plats al passat. «Molts ens diuen que no havien sentit aquest 

gust i aquesta olor des que els cuinava la seva àvia», conclou. 
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Diari de Girona. 23.05.2016. Francesc Anoro  

La cuina tradicional: una il·lusió o una realitat  

 

Fa uns dies, vaig veure per televisió una entrevista que feia Iñaki Gabilondo a José Luis 

Cordeiro, professor de la Singularity University, que promou Google i la NASA, i situada a 

Silicon Valley. 

El professor Cordeiro ens va dir moltes coses com ara que el que ahir era ciència-ficció, avui 

és una realitat. Que d’aquí a 20 o 30 anys haurem pogut curar l’envelliment. Que en el 

pròxim vintenni hi haurà més avenços que en els darrers 2.000 anys i que en aquest període 

es produirà un tsunami tecnològic. Les malalties no es curaran, sinó que es previndran. 

Podrem saber quines tindrem en un futur i, per tant, podrem prevenir malalties com ara el 

Parkinson o l’Alzheimer. Tot un seguit de comentaris que em van deixar bocabadat. Però 

una altra de les qüestions que va dir és que d’aquí a uns anys, el pernil ja no vindrà del porc, 

el pollastre ja no vindrà del pollastre tradicional, etc., en definitiva, que no menjarem 

animals. 

Aquesta darrera afirmació encara em va deixar més perplex. De seguida em vaig preguntar: 

que passarà amb la cuina tradicional? Aquesta cuina i els seus plats que han passat d’avis a 

pares, i de pares a fills, i per la preservació de la qual fa anys que treballem. No tindrà 

importància? No continuarà sent part del nostre preuat patrimoni cultural? Els esforços i 

accions que estem fent en aquest sentit no hauran servit per res? Segurament moltes 

qüestions que actualment no tenen resposta. 

Després de veure aquest programa, el col·lectiu La Cuina a Sils vàrem participar a 

l’Alimentària 2016, el punt de trobada per a professionals de la indústria de l’alimentació, 

begudes i gastronomia. Aquesta fira és una cita obligada amb la innovació, les últimes 

tendències i la internacionalització del sector. Per tant, es parla de creativitat, futur, 

revolució, experiències, propostes sorprenents, tecnologia, nous productes, etc. Per tant, és 

possible que en algun punt de la fira es parlés de cuina tradicional, però no era gaire visible. 

Això ens fa pensar que potser només La Cuina a Sils va ser-hi present i va treballar en 

aquesta direcció. 

Ja que sembla que actualment els esforços més significatius, tant de l’empresa privada com 

de l’administració, van en la direcció de promoure aquesta cuina més creativa i innovadora, 

cal preguntar-nos si realment la cuina tradicional té recorregut, si tot això que en diem el 

patrimoni culinari és únicament una etiqueta per donar-li valor, però sense aportar-hi cap 

mena de promoció, suport o ajuda. El que és segur és que aquells que durant anys hem 
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treballat i ens hem compromès en la preservació de la nostra cuina, no ho fem per 

aconseguir-ne rèdits econòmics. Ho fem per fer visible l’existència de la cuina tradicional, la 

que ens caracteritza i forma part de la nostra cultura.  

No obstant això, mantenir el nostre patrimoni culinari necessita quelcom més que la bona 

voluntat dels grups i persones que hi treballem desinteressadament. Necessita la 

complicitat de l’administració i, per tant, de la voluntat política. La voluntat de posicionar la 

nostra cuina com un valor de país, i no com una puntual manifestació singular en activitats, 

socials, culturals o d’esbarjo. 

Possiblement, de la implicació de molts de nosaltres: voluntaris i administracions, dependrà 

que el futur del que parla el professor Cordeiro, pel que fa al menjar, sigui més o menys 

realitat. Si més no, si volem que la cuina tradicional continuï sent el nostre patrimoni, caldrà 

que ens hi esforcem significativament. En cas de no ser així, molt probablement haurem 

perdut el ja escàs interès per la nostra cuina, una llàstima pels nostres fills. 
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Diari de Girona. 27.05.2016. DdG 

La Cuina a Sils roda un espot de promoció del Patronat  

 

Un moment del rodatge de l’anunci amb les cuineres.  

 

La Cuina a Sils participa en un espot de promoció del territori que gestiona el Patronat de 

Turisme de la Costa Brava Girona. La idea és estrenar l’anunci durant l’acció que farà a Nova 

York el proper 13 de juny, on abans que El Celler de Can Roca faci la seva conferència es vol 

posicionar el territori gironí davant de més de 100 periodistes i influencers del món dels 

vins i la gastronomia i xefs estrellats de renom internacional. Després, l’anunci serà el de 

referència per accions de promoció del territori. El taller de cuina elaborat per Les Cuineres 

de Sils s’ha dut a terme al Domus Sent Sovi d’Hostalric, elaborant plats tradicionals com  

arròs de pagès, pollastre amb salsafins i bunyols de poma. 
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Diari de Girona. 07.07.2016. DdG 

El 23è sopar gastronòmic tindrà lloc dissabte 

 

La 23a edició del sopar gastronòmic local de Sils se celebrarà el pròxim dissabte, 9 de juliol, 

a les 9 de la tarda, al pavelló municipal. Organitzat per La Cuina a Sils, l’Ajuntament i el 

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus, i com ja és tradicional en aquest sopar, els 

primers seran iguals per a tothom, però els segons se sortejaran el mateix dia i al mateix 

lloc entre una vuitantena de cassoles elaborades en cada una de les cases. Després del 

sopar hi haurà ball a càrrec de Duet Rimel. 

                             
 

El Punt Avui. 18.10.2016. JF 

La Cuina a Sils presenta a Madrid el darrer llibre 

 

El col·lectiu La Cuina a Sils presentarà el 24 de novembre el darrer llibre, La cuina de les 

sobrances, al Centre Cultural Blanquerna, l’espai cultural de la Generalitat a Madrid. El 

col·lectiu ha participat recentment en el Firatast de Girona i, abans de viatjar a Madrid, 

anirà, entre molts altres llocs, a Sant Joan de les Abadesses i a la residència de gent gran de 

Sils i farà activitats per a escolars a Vilobí i a Osor. 
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El Punt Avui. 03.11.2016. Ramon Sargatal  

La Cuina a Sils és una iniciativa social, una idea sensible, lúcida i simpàtica de donar 

visibilitat a un sector feble de la societat: les àvies  

 

Així que sou una colla d’amics i no us poseu d’acord on anar a sopar? Proveu a La Cuina a 
Sils (info@lacuinaasils.com), l’entitat que des de fa quinze anys fa «la vista enrere» i 
recorda «què menjaven els nostres avantpassats». Ep, que no se m’enfadi el gremi de 
l’hostaleria, eh? Es tracta de viure una experiència i tal dia farà un any, no pas d’establir-hi 
cap fidelitat comercial. Entre altres coses perquè a La Cuina a Sils no hi ha ni venedors ni 
compradors. Com diu en Xicu Anoro, el pare de la idea, si mai aquesta entitat guanyés un 
sol euro, es desencadenaria el procés cap a l’extinció. La Cuina a Sils és una altra cosa. És 
divulgació gastronòmica: les famoses cuineres (que van començar sent divuit i ara ja són 
més de cent) han participat en innombrables fires i mostres internacionals, sopars 
institucionals, reportatges, llibres i assessorament a empreses (sobretot a Aneto). Sempre 
amb l’esperit de divulgació de la cuina popular i tradicional catalana. També és pedagogia: 
han fet formació de joves escolars i de professionals, a l’Escola d’Hostaleria de Girona. Però 
sobretot, sobretot, La Cuina a Sils és una iniciativa social de primer ordre, una idea lúcida, 
sensible i simpàtica de donar visibilitat a un sector feble de la societat: les àvies. Tot això us 
ho explicarà en Xicu si li demaneu que us rebi al local de Sils, en un menjadoret per a dotze 
persones, perquè una d’elles us cuini expressament. En Xicu està al cas de la situació de 
cadascuna, sap quina passa un tràngol i quina necessita distreure’s, quina necessita una mà 
que l’acompanyi i quina altra uns fogons que l’estimulin. No hi ha un servei social més 
eficaç que el que s’ha empescat aquest tros d’home! I parlant d’homes, ja me n’oblidava. 
En temps de tant feminisme del bo però també tant femellisme del dolent, La Cuina a Sils 
reivindica el mascle. En aquesta nova etapa que ha encetat, l’associació proclama a alta veu 
que «els homes també saben cuinar» i que han de tenir el seu protagonisme entre olles i 
cassoles, que la seva utilitat a l’associació no és tan sols la d’ajudar en la logística i el 
muntatge d’infraestructures. En Xicu, per fi, després d’anys de batalla, ha trobat la fórmula 
màgica de la igualtat de gènere: prevenir que no hi hagi homes objecte. I és que l’home 
també pot ser creatiu... 
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La marina. El Punt Avui. Diari de Girona. 06.11.2016. 

Bunyols de poma, de carbassa, de ratafia, de... 
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El Punt Avui. 10.11.2016. Lluis Serrat 

Firatast obre les portes a Girona 

La mostra de Firatast es va inaugurar ahir al Palau de Fires de Girona amb una àmplia oferta 
de més de 300 productes. Entre les novetats d’aquest any hi ha carn de cangur que promou 
l’empresa Australian Gourmets i que promociona com a similar al filet de vedella, amb poc 
greix i molt de gust. Al marge de la degustació de productes també s’hi fan diferents tipus 
d’activitats com ara una jornada, que es va fer ahir, de promoció de la carn de cavall. 

                              
 

El Punt Avui. 11.11.2016. Esteve Carrera 

El Firatast, l’Interquilt i el Girocòmic sumen 17.000 entrades 

L’organització destaca la bona acollida i èxit d’assistents en la primera edició del 

Girocòmic 

 

El triplet de fires amb entrada única programat per primer cop aquest cap de setmana al 
recinte firal del Palau de Fires i que reagrupava el Firatast, l’Interquilt i la primera edició del 
Girocòmic ha sumat prop de 17.000 entrades. Jami Matamala, gerent de l’empresa Incatis, 
que s’ha encarregat d’aquesta organització, considera que s’ha aconseguit l’efecte buscat 
de crear sinergies entre els tres esdeveniments, i que la fórmula s’haurà de mantenir per a 
les pròximes edicions. Amb tot, d’entre les tres fires, Matamala indica que la que, amb tota 
probabilitat, ha quedat més beneficiada és la més reconeguda, el Firatast: «L’Interquilt i el 
Girocòmic tenen els seus públics més propis, però és evident que el Firatast, amb la seva 
oferta gastronòmica, atrau també els assistents dels altres esdeveniments, perquè la 
temàtica del menjar agrada tothom». Tot i això, el gerent d’Incatis recalca que l’aspecte 
més destacable del cap de setmana és la bona acollida que ha tingut la primera edició del 
Girocòmic, dedicat exclusivament al món del còmic. A l’organització li ha sorprès la 
quantitat i qualitat del públic (un públic interessat i coneixedor de la temàtica), que ha 
vingut pel còmic. «Hem tingut ofertes d’entitats i col·lectius per participar en pròximes 
edicions, amb les quals a hores d’ara ja podríem triplicar la superfície que teníem per a la 
primera edició», hi afegeix Matamala. 
Al costat d’aquesta estrena, la fira de degustació Firatast enguany ha arribat a la 23a edició, 
i el saló Interquilt, dedicat a l’oci creatiu i que constitueix un espai lúdic per als amants de 
les labors i les manualitats, ha celebrat la sisena edició amb l’aportació d’exposicions 
d’artistes internacionals i les últimes tendències europees. 
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El Punt Avui. 22.11.2016. Ure Comas 

En marxa la Setmana de la Prevenció de Residus 

Els municipis gironins acullen durant aquesta setmana fins a 122 accions diverses per 

conscienciar la ciutadania del malbaratament i la generació de deixalles en tots els àmbits 

 

Parades al carrer i tallers a càrrec de Les Cuineres de Sils per oferir tastets elaborats amb 
menjar sobrant en diferents municipis, un mercat de joguina de segona mà a la Vall d’en 
Bas, animar els clients perquè s’emportin a casa el menjar que no s’acaben als bars i 
restaurants de Cassà de la Selva adherits a la campanya o la recollida d’aliments sobrants 
de supermercats i indústria agroalimentària a la majoria de capitals de comarca —hi 
participen més de mig centenar d’establiments— són algunes de les 122 accions 
programades a les comarques gironines en motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus, del 19 al 27 de novembre. La majoria de les accions s’han programat a la comarca 
de la Selva (46), seguida pel Gironès (28), l’Alt Empordà (18), el Baix Empordà (16), la 
Garrotxa i el Ripollès, amb cinc accions a cada comarca, i el Pla de l’Estany, amb quatre 
accions. 
Altres accions programades durant aquesta setmana són, per exemple, la trobada de 
compostaires de Llagostera a la deixalleria municipal, el dissabte 26 de novembre al matí; la 
repartició d’embolcalls reutilitzables als alumnes d’infantil i primària de Palamós; una 
parada informativa sobre compostatge casolà en el marc del mercat setmanal del divendres 
a Palamós; tallers diaris a Sarrià de Ter sobre restauració i condicionament de productes a fi 
d’allargar la seva vida útil. O, per exemple, una conferència on s’explicaran els protocols 
mediambientals en tema de residus hospitalaris, que es durà a terme a l’hospital de 
Campdevànol. 
Sensibilitzar la ciutadania 
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus es fa a tot Catalunya amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania de la importància d’evitar la generació de deixalles. Per això 
s’organitzen tallers de reutilització i compostatge. Enguany, el focus s’ha situat en accions 
que impulsin les 3R: reduir residus, reutilitzar productes i reciclar materials. En total, 262 
organismes i empreses de tot Catalunya s’han implicat en la campanya, un 49% més que 
l’any passat. 
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d’un projecte de tres anys que rep el 
suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L’objectiu és organitzar durant una 
mateixa setmana i arreu d’Europa accions de sensibilització sobre la prevenció de residus, i 
entre els seus objectius hi ha canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, 
producció). Entre les dades que es manegen hi ha, per exemple, que del total de residus 
municipals que es generen a Catalunya 1,18 milions són fracció orgànica, és a dir, restes de 
menjar, dels quals 262.000 tones són aliments malbaratats. 
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El Punt Avui. 08.02.2017. Jordi Ferrer 

La cuina amb sobralles aspira a un premi  

 

L’activitat «La cuina de les sobrances», del Consell Comarcal de la Selva, aspira a un premi 
en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. El programa, organitzat pel Consell i Les 
Cuineres de Sils, l’ha escollit com a finalista l’Agència de Residus de Catalunya en la 
categoria d’administracions públiques. Els guanyadors se sabran a Barcelona el 18 de maig. 
Els tallers amb menjar sobrant s’han fet en una quinzena de municipis, on també hi ha 
hagut punts informatius en què s’animava a no malbaratar menjar. Altres finalistes del 
Premi Europeu del 2017 són GETE-Ecologistes en Acció, Caprabo i un veí de Rubí. 
 

 

Diari de Girona. 08.02.2017.DdG 

El Consell Comarcal opta al Premi Europeu de la Prevenció de Residus 

 

El Consell Comarcal de la Selva és un dels cinc candidats, i l’únic de la província de Girona, 
que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat per optar al VIII Premi Europeu 
de Prevenció de Residus. Els altres són: GETE-Ecologistes en Acció; l’escola Lluçanès, de 
Prats de Lluçanès; l’empresa Caprabo, i el rubinenc Javier Ruiz Rojas. 
El CCS és finalista per a l’activitat «La cuina de les sobrances», els tallers de Les Cuineres de 
Sils que s’han realitzat a 15 municipis de la comarca. Els guanyadors es donaran a conèixer 
el proper 18 de maig en una cerimònia que se celebrarà a Barcelona. 
 

                            
 

http://www.diaridegirona.cat/tags/consell-comarcal-de-la-selva.html
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El Periódico. 10.02.2017. Mauricio Bernal 

«Y además, “trempas”. ¡Hay que comer flavonoides!» 

La saludable y en cierto modo afrodisiaca comida con flavonoides; el nefrólogo jubilado 

Pere Barceló ha asesorado a La Cuina a Sils al respecto 

 
Pere Barceló tuvo la suerte que tienen los niños cuya madre es diestra con los fogones, es 

decir que desde pequeño supo lo que es comer bien. El talento culinario de Maria Reverter 

quedó entronizado en el anónimo día a día de la cocina familiar, y se hizo público cuando 

apareció en la foto de las 18 abuelas fundadoras de La Cuina a Sils, la famosa iniciativa para 

preservar el acervo gastronómico del municipio. Ahora, muchos años después, las abuelas 

preparan un libro sobre la cocina de los flavonoides y Barceló se ha dado el placer de 

asesorar al colectivo que su madre ayudó a crear. Son días de profusa actividad para las 

abuelas: este fin de semana celebran unas nuevas jornadas gastronómicas en el Hotel H10 

Casanova, en Barcelona. 

Flavonoides. Tuve que mirarlo. Dígame, ¿exactamente qué efecto causan? 

Mire, los flavonoides son unos pigmentos vegetales que fundamentalmente lo que hacen es 

mejorar la circulación a tres niveles: en el cerebro, en el corazón y en los cuerpos 

cavernosos. En el pene, para entendernos. 

Ah. Por ahí va lo de «cuina per a la trempera». Porque de eso va el libro, ¿no? 

Sí, tengo entendido que sí. A mí solo me han pedido que haga la introducción, pero sí, es 

eso. Me dio mucha risa cuando me hablaron de cocina y flavonoides y de «trempera». 

Seguro que fue divertido. 

Un día nos reunimos Francisco Anoro, que está trabajando con las abuelas, impulsando el 

proyecto, y el doctor Eduard Ruiz, que es el jefe de andrología de la Fundació Puigvert. Yo 

ahora ya estoy jubilado, pero antes fui jefe de Nefrología en la misma clínica. 

¿De qué hablaron? 

Flavonoides, alimentos afrodisiacos... Lo que más recuerdo es una anécdota que contó el 

doctor Ruiz, el caso de una señora que cuando tenía ganas de tener relaciones le hacía una 

tortilla a su marido con una Viagra triturada entre el huevo. Decía que le parecía ideal, 

porque el marido no se enteraba y de repente: «Uy, qué “trempera” que tengo». 

¿Hay una relación directa? ¿Los alimentos con flavonoides son afrodisiacos? 
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No exactamente. Algunos alimentos que contienen flavonoides sí tienen efectos 

afrodisiacos, pero no todos. El apio, por ejemplo, tiene flavonoides y está considerado 

afrodisiaco. Los romanos lo utilizaban para estimular el deseo sexual. En cambio, la 

manzana o el brócoli, que contienen flavonoides, no son afrodisiacos. 

De todos modos, esto de los alimentos afrodisiacos es pura creencia, ¿no? 

Por supuesto. No hay ningún estudio científico que diga que si comes apio o picante te va a 

aumentar el deseo. Ahora bien, sí existe una tradición de atribuir ese poder a determinados 

alimentos. Y hablando claro, ¿quién después de una buena comida no ha tenido ganas de 

un poco de cariño? 

Leí que la dieta mediterránea es especialmente rica en flavonoides. 

Es cierto, la dieta mediterránea, que tanta fama tiene actualmente. Las frutas, las verduras, 

el vino... Son alimentos ricos en flavonoides. Le dije que mejoran la circulación, pero 

también son antioxidantes, son muy buenos para la salud. 

Y además... 

Y además, «trempas». ¡Hay que comer flavonoides! 

Cuénteme, ¿cuál era la especialidad de su madre? 

Ella... Ella hacía de todo... Le gustaba preparar una ensalada que, mire, justamente llevaba 

apio y otras verduras; después hacía pescado, merluza y rape a la romana, y de segundo un 

pollo de payés rustido. 

¿Heredó el talento? 

Ah, eso no lo sé, pero lo que sí es cierto es que me gusta mucho cocinar. Y desde que estoy 

jubilado cocino más. 
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El Punt Avui. 11.02.2017. Roser Alberti 

La trempera més gastronòmica 

Les cuineres de Sils engeguen un projecte que busca elaborar menús amb productes rics en 

flavonoides, uns pigments vegetals que prevenen la disfunció erèctil i ajuden a fer trempar 

 

Les receptes de Les Cuineres de Sils que fan trempar 

Presenten un projecte enfocat a elaborar menús que permetin prevenir la disfunció erèctil 

 

Fer trempar, literalment. Aquest és el repte que s’han proposat Les Cuineres de Sils a través 

d’un ambiciós i divertit projecte que han posat en marxa i que, sense enganys ni trampes, 

han titulat La cuina dels flavonoides, receptes per a la trempera. «La idea ens la va donar 

una senyora gran durant una presentació a Madrid, quan ens va preguntar si havíem pensat 

a fer un llibre de receptes per la disfunció erèctil», va explicar ahir el representant d’aquest 

col·lectiu, Francesc Anoro, qui va remarcar que és significatiu que sigui un grup de dones 

qui defensi i tiri endavant aquest projecte. Una d’elles és la Leonor Jusmet, qui ahir, 

juntament amb altres cuineres silenques, va presentar la iniciativa a Barcelona. «Ens va 

semblar molt interessant que es pugui fer servir la cuina mediterrània per solucionar o 

prevenir el problema de la trempera, però també del cor o de la circulació», va dir Jusmet, 

qui va avançar que ja ho estan provant però que, per esbrinar si funciona o no, caldrà 

paciència i temps. 

Les cuineres de Sils —que ja són un centenar— no estan soles en aquest repte. De moment, 

compten amb l’assessorament de sexòlegs, uròlegs, psiquiatres, nutricionistes i, fins i tot, 

del cardiòleg i investigador gironí Ramon Brugada.  

Un dels metges més implicats en tot plegat és el doctor Pere Barceló, qui està especialitzat 

en nefrologia, la branca mèdica que s’encarrega de l’estudi de la funció i de les malalties del 

ronyó. «Jo les assessoro amb els flavonoides, que són uns pigments vegetals que es troben 

a les verdures i les fruites i també a la xocolata negra», va explicar Barceló, que és nascut a 

Sils i que es va animar participar en la iniciativa perquè la seva mare havia estat de les 

primeres cuineres de la localitat selvatana. Segons va precisar, els flavonoides ajuden a 

prevenir la disfunció erèctil, i, per tant, a millorar la salut sexual dels homes, però també 

són bons per al cor o per a la prevenció de malalties com la demència senil, l’Alzheimer i 

certs tipus de càncer. 

Una de les cuines més riques en aquests pigments és justament la mediterrània, ja que es 

troben en aliments com: bròquil, cebes, cols de Brussel·les, espinacs, porros, alls, 
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remolatxa, llimones, menta, vi negre, maduixes, fruits secs, mandarines, pomes, panses o 

raïm negre, entre molts altres. 

«Tenim alguns menús pensats que portarien plats com espinacs amb panses i pinyons, 

crema de carabassa o de verdures, i dolços que portin cacau», va avançar Jusmet, qui va 

afegir que cal aconseguir que aquestes receptes, que són les tradicionals, es consumeixin 

de manera diària. 

Aquests menús, però, no es trobaran en restaurants o jornades gastronòmiques sinó que 

l’objectiu final d’aquest col·lectiu és que els plats per fer trempar estiguin a l’abast de 

tothom. De moment està previst que editin un llibre amb una seixantena de receptes que, 

segons Jusmet, són fàcils i ràpides de fer i bones per a la salut. Perquè a vegades un bon 

plat és el millor remei per a aixecar els ànims. 
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La Vanguardia. 11.02.2017. Ariadna Oller 

Las recetas de un grupo de cocineras de Girona contra la disfunción eréctil 

Las abuelas de Sils preparan un libro de cocina mediterránea que prima los alimentos 

ricos en flavonoides, unos pigmentos vegetales que mejoran la circulación 

 

Las veteranas cocineras de La Cuina a Sils acaban de presentar su proyecto para publicar un 
libro de recetas tradicionales basadas en la cocina mediterránea, con especial atención al 
uso de ingredientes con flavonoides. El objetivo, detallan, es dar ideas para una dieta 
saludable que ayude a combatir la disfunción eréctil. 
Los flavonoides son unos pigmentos vegetales que se encuentran sobre todo en verduras, 
frutas y alimentos tropicales como el cacao y el té. Son antioxidantes y mejoran la 
circulación. Por ello, los alimentos ricos en flavonoides son buenos para el corazón y 
contribuyen a mejorar la salud sexual de los hombres.  
Pere Barceló, nefrólogo de la fundación Puigvert, explica que el aumento de la circulación 
ayuda a luchar contra la disfunción eréctil porque el pene es un cuerpo cavernoso lleno de 
vasos sanguíneos y, por tanto, se ve afectado por el estado del sistema circulatorio. Eso sí, 
Barceló avisa que los flavonoides no tienen ningún efecto afrodisíaco, por lo que no afectan 
a la libido. No obstante, hay alimentos como el cacao que contribuyen a ambos aspectos de 
la salud sexual.  
Una propuesta inesperada  
La idea de hacer el libro surgió por casualidad. El pasado mes de noviembre varios 
miembros del colectivo estaban presentando un libro sobre cocina a base de sobras en 
Madrid y una asistente les preguntó si habían pensado en recoger recetas para evitar la 
disfunción eréctil. Según cuenta Xicu Anoro, el coordinador de La Cuina a Sils, en ese 
momento no le dieron mucha importancia.  
Sin embargo, durante el viaje de vuelta a Sils, Anoro leyó en La Vanguardia el avance 
editorial del libro La ciencia de la larga vida, del cardiólogo Valentín Fuster y el periodista 
Josep Corbella, que hablaba del mantenimiento de una vida sexual activa incluso en edades 
avanzadas. En el avance, los autores mencionaban el consumo de alimentos ricos en 
flavonoides como herramienta para prevenir la disfunción eréctil y destacaban su alta 
presencia en la dieta mediterránea. «Con esto ya se me despertó la curiosidad», dice 
Anoro.  
Colaboración con especialistas 
Durante estos meses, el coordinador ha consultado a varios especialistas, desde cardiólogos 
hasta psicólogos, sexólogos y nutricionistas, acerca de los flavonoides y su efecto en la 
salud cardíaca y sexual. La propuesta inicial del libro es publicar unos 60 platos a base de 
frutas y verduras, 20 segundos platos de carne y pescado acompañados de productos ricos 
en flavonoides, y algunos postres de frutas y dulces relacionados con el cacao.  
La idea del colectivo es repartir los libros entre aquellas personas que lo necesiten, para 
que les pueda servir de ayuda a la hora de mantener una dieta sana y adecuada a su estado 
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de salud. También considera que puede ser un buen complemento a los medicamentos que 
puedan necesitar. Las cocineras, además, han declarado su intención de probar las recetas 
con su propia familia. Maria Furroy, una de ellas, apunta que «no va a ser un efecto 
inmediato, pero siempre puede ayudar».  
Tradición con un objetivo en mente  
Les Cuineres de Sils iniciaron sus encuentros en los años noventa con la finalidad de 
recuperar y preservar el rico patrimonio gastronómico de su municipio. Celebran cenas 
regulares y cocinan para eventos institucionales y para establecimientos con solera que las 
reclamen. Visitan a menudo Barcelona, donde este fin de semana han aprovechado una 
demostración de cocina tradicional catalana en el hotel H10 Casanova para presentar el 
nuevo proyecto del colectivo. De todas formas, han aclarado que el tipo de recetas ricas en 
flavonoides no va a cambiar mucho de las que ya usan en sus casas. «Son ingredientes que 
ya comemos en el día a día, simplemente no sabíamos que servían para eso», comenta 
Furroy.  
Las integrantes de La Cuina a Sils están inmersas en estos momentos en la selección de 
recetas, con los flavonoides en mente. Han querido destacar una receta seleccionada 
especialmente para el nuevo libro: la piel de naranja cubierta de cacao puro. «La parte 
blanca del interior de la piel tiene flavonoides, y el cacao también tiene muchos», señala 
Teresa Bas, otra de las cocineras. 
 
«No va a ser un efecto inmediato, pero siempre puede ayudar.». Maria Furroy 
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El Punt Avui. 12.02.2017. Jordi Ferrer  

Cuina contra la disfunció erèctil  

Les cuineres de Sils preparen un receptari amb aliments tradicionals beneficiosos per a 

l’erecció, el cor i el cap. El col·lectiu ha buscat el suport de metges i nutricionistes per 

compilar plats amb flavonoides 

 

El projecte està a les beceroles. «S’està coent», diu Maria Furroy, una de les integrants del 

col·lectiu Cuineres de Sils, que té una norantena de representants. Furroy explica quina és 

la realitat i per què treballen en el projecte. «S’han deixat de menjar coses naturals. Ara es 

menja ràpid, i els nutricionistes avisen que les verdures i les fruites són importants. Per 

exemple, la part blanca de la taronja té moltes propietats.» 

El projecte que s’està preparant és La cuina dels flavonoides. Receptes de cuina tradicional 

per a la trempera, el cor i el cap. La iniciativa va presentar-se divendres al migdia en un 

hotel de Barcelona, en el marc de les jornades de cuina tradicional catalana, que s’acaben 

avui. 

La iniciativa va gestar-se el novembre del 2016, en l’acte de cada any de les expertes 

silenques al centre cultural Blanquerna, a Madrid. Aquell dia, les cuineres hi presentaven el 

receptari amb menjar sobrant, recorda el coordinador, Xicu Anoro, que va rebre el 

suggeriment de buscar aliments que ajudessin els homes amb disfunció erèctil. 

Unes dies després, Anoro va llegir en un diari que l’eminent cardiòleg barceloní Valentí 

Fuster, director mèdic de l’hospital Mount Sinai de Nova York, assegurava en una entrevista 

que «el sexe no té edat». Anoro va lligar caps i va pensar que, a partir de «receptes molt 

senzilles, que tenim a casa, es podria fer un receptari contra la disfunció erèctil». Anoro s’ha 

posat en contacte amb la nutricionista Anna Iglesias i el cardiòleg Ramon Brugada (UdG), i 

amb nefròlegs i andròlegs de la Fundació Puigvert, de Barcelona, i ha buscat 

l’assessorament d’especialistes d’altres centres mèdics. 

Els flavonoides són «uns pigments que es troben en la majoria de vegetals, algues i 

microalgues». «També són molècules polifenòliques que contenen 15 àtoms de carbó i són 

solubles en aigua», es llegeix en el dossier de presentació. Anoro explica que buscaran 

finançament per al projecte i que no hi volen guanyar diners. «Aquest llibre no el volem 

vendre, el volem donar.» 

Un nefròleg i el cacau 

El nefròleg de Sils Pere Barceló, jubilat, col·labora amb les cuineres. Durant quatre dècades, 

va treballar a la Fundació Puigvert. Per Barceló, els flavonoides són «antioxidants i activen 
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la millora de la circulació de la sang al cervell, al cor i als cossos cavernosos». Exposa els 

beneficis de la llimona, el plàtan, l’api, el bròquil, la poma, la pera, la magrana, la coliflor i 

«un dels més importants i que, a més, és afrodisíac: el cacau, sobretot la xocolata negra 

amb més percentatge de cacau». 
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La Vanguardia. 14.02.2017.Quim Monzó. Gastronomia recreativa  

 

La notícia apareix amb titulars pensats perquè la gent hi caigui de quatre potes. «Receptes 
contra la disfunció erèctil», per exemple. Un altre: «Cuina que fa trempar». Potser es tracta 
de paella amb Viagra o de fricandó en la salsa del qual suren les pastilles blaves, tan 
semblants en color i forma a l’últim logo d’Unió Democràtica. Podria ser. Divendres, El 
Periódico, Mauricio Bernal entrevistava un nefròleg que assessora Les Cuineres de Sils que 
preparen aquest projecte i va explicar una confessió del cap d’Andrologia de la Fundació 
Puigvert: «El cas d’una senyora que quan tenia ganes de tenir relacions li feia una truita 
amb una Viagra triturada entre l’ou». Deia que li semblava ideal, perquè el marit no se 
n’assabentava i, de sobte: «Ui, quina trempera que tinc».  
El projecte, endegat per les esmentades cuineres de Sils, porta per títol La cuina dels 
flavonoides. Receptes de cuina tradicional per a la trempera, el cor i el cap. Diuen que avui 
tothom menja ràpid, qualsevol cosa i de qualsevol manera, «i els nutricionistes avisen que 
les verdures i les fruites són importants». El truc són els flavonoides, una nova paraula que 
haurem d’incorporar al lèxic habitual. Si hem de creure el que ens diuen, són pigments 
vegetals que hi ha sobretot en fruites, verdures, algues, cacau i te. També en la llimona, 
l’api i la coliflor. Importantíssima la part blanca de l’interior de la pell de les taronges. Veig 
que jo, que sempre m’he escarrassat a treure-la —no m’agrada el gust que fa—, he estat 
fen el burro tots aquests anys.  
La decepció ve quan t’assabentes que els flavonoides no són afrodisíacs. Els afrodisíacs són 
un mite que només s’empassen els crèduls. Faciliten la circulació de la sang, la qual cosa és 
bona per al cor, el cap i aquest botifarró de cossos cavernosos que és el penis. Però sense 
un estímul adequat no veig que hagin de donar resultats com la Viagra.  
Això sí, dissabte a La Vanguardia van declarar que volen provar aquestes receptes amb la 
seva família (els seus cònjuges, suposo). Una d’elles, Maria Furroy, diu que «no serà un 
efecte immediat però hi pot ajudar».  
El llibre no el vendran. El donaran a qui el pugui necessitar. Sempre recordaré un matí que, 
amb Antoni Bassas, vam fer un programa de ràdio que consistia a passejar des del port de 
Barcelona fins a Catalunya Ràdio.  
Vàrem començar rere l’estàtua de Colom i vam anar Rambla amunt, parlant amb la gent 
que també hi passejava. A l’altura de Santa Mònica vam trobar un home davant del sex 
shop que hi havia. No sé si encara hi és; fa anys que evito aquesta via. Sense que li 
preguntéssim què hi feia ens va explicar que esperava que obrissin per comprar-li un 
consolador a la seva dona. Va afegir: «Ja no se m’aixeca».  
Ningú li havia demanat cap explicació, però devia tenir ganes de fer-ne. Ara li podríem 
regalar La cuina del flavonoides. Receptes de cuina tradicional per a la trempera, el cor i el 
cap, però molt em temo que no li serviria gaire de res. Sempre és més infal·lible el 
consolador. 
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El Mundo. 18.02.2017. Andrés Nef  

El colectivo La Cuina a Sils prepara un recetario con alimentos beneficiosos para la 

erección 

 

El colectivo La Cuina a Sils de La Selva (Girona), más conocido popularmente como las «iaies 

de Sils», ha vuelto a dar la campanada. No satisfechas con haber recuperado y preservado 

el rico patrimonio gastronómico de su municipio, ni con haber recorrido medio mundo 

cocinándolo para todo tipo de comensales, instituciones o establecimientos, el 

incombustible grupo de septuagenarias vuelve a embarcarse en una nueva aventura 

culinaria: la elaboración de un recetario tradicional y mediterráneo con alimentos que 

contienen flavonoides para, tal y como aseguran, ayudar al hombre a combatir la disfunción 

eréctil.  

«Para ayudar a la erección masculina pero también para mejorar el funcionamiento del 

corazón y del cerebro», explica el coordinador del colectivo, Xicu Anoro. «Y todo eso gracias 

a los flavonoides [unos pigmentos vegetales antioxidantes que se encuentran en la mayoría 

de vegetales y en el cacao] presentes en los ingredientes que cocinamos, y que hemos 

tenido delante toda la vida sin darles importancia cuando resulta que son especialmente 

beneficiosos no solo para la circulación sanguínea del pene, sino también para la de los 

otros dos órganos.»  

Limones, espinacas, cerezas, puerros, tomillo, grosella, nueces, ajos, eucaliptus, naranjas, 

hinojo, moras, endibias, menta, granada y un sabroso etcétera que, tras pasar por los 

mágicos fogones de las abuelas, se sublimarán a modo de recetas en el libro La cuina dels 

flavonoides. Receptes de cuina tradicional per a la trempera, el cor i el cap.  

«Más o menos», detalla el coordinador, «serán unos 60 primeros platos o entrantes a base 

de frutas y verduras [como la sopa de menta, las croquetas de cebolla y manzana, o la 

ensalada de lentejas y rábanos], a los que seguirán otra veintena de segundos platos de 

carne y pescado [calamares con pasas y piñones, pollo con granada y uva, o brócoli salteado 

con ajos tiernos y jamón, por ejemplo]. Y por último habrá unos cuantos postres con frutas 

y chocolate para aprovechar los flavonoides de ambos alimentos [cáscaras de naranja 

confitadas, cerezas bañadas en chocolate, mermelada de madroños o naranja con miel y 

canela]». 

«Aunque, ojo, la gente tiene que tener claro que ni el chocolate ni tampoco los flavonoides 

de las nuevas recetas tienen algo que ver con un posible efecto afrodisíaco o de aumento 
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de la libido para querer tener sexo. El objetivo final del recetario es simplemente hacer 

salud», aclara Anoro para dejar clara la intención del colectivo.  

Para ello, y desde que las abuelas tuvieran la idea el pasado noviembre, el colectivo ha 

contado con la colaboración de todo tipo de expertos. «Queríamos que nos asesorasen y 

nos diesen la garantía absoluta de que los platos que estábamos ideando sacaban el 

máximo provecho a los flavonoides, porque nosotros no somos expertos en el tema», 

señala el coordinador para seguidamente iniciar una lista de especialistas que van desde los 

nefrólogos hasta las sexólogas, pasando por los nutricionistas, los andrólogos y los 

cardiólogos, «a los que queremos agradecer el apoyo recibido».  

Por ello, «y porque no queremos sacar un provecho económico sino ayudar y divulgar un 

conocimiento sobre los alimentos que nosotros no tuvimos de jóvenes, hemos decidido que 

los ejemplares que editemos no los venderemos. Repartiremos cien entre los cardiólogos, 

cien entre los sexólogos y así, para que si una persona los visita por algún problema, el 

especialista, además de darle la medicación correspondiente, pueda darle el libro y decirle: 

“Mire, si sigue lo que indica este recetario, también se sentirá mejor”», concluye Anoro. 
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El Punt Avui. 23.02.2017. Ramon Sargatal  

Rotet a Sils, rotet a Farners  

 

Al Refectori de Farners la gent hi va perquè el menjar li parli, no pas perquè l’atipi. Vejam 

què en sortirà, d’aquest vespre dedicat a la sardina i l’arengada...  

Amb els anys t’adones que allò de menjar per a viure i no pas viure per a menjar és molt 

més que un quiasme retòric, és una refotuda sentència mèdica. Aquest vespre se celebra a 

Santa Coloma la setena edició del Refectori de Farners. Es tracta d’una trobada mensual, 

oberta a tota la població, que es regeix per una màxima antiga: coenato parum, «sopa 

poc». Tot degustant un frugal platillo i amb un tema de menjar com a pretext, els 

comensals hi van dient la seva. Qui llegeix un poema, qui explica un acudit, qui il·lustra els 

altres amb una recepta de cuina o amb una anècdota històrica. Al Refectori de Farners la 

gent hi va perquè el menjar li parli, no pas perquè l’atipi. Vejam què en sortirà, d’aquest 

vespre dedicat a la sardina i l’arengada... Tampoc va de fartaneres l’activitat degana de la 

Selva, coordinada pel gran activista Xicu Anoro. La Cuina a Sils, ja ho saben, té el propòsit de 

preservar la tradició popular dels fogons i amb els anys ha esdevingut la millor ambaixadora 

internacional de la nostra cultura culinària. Tampoc allà viuen per a atipar-se, sinó per a fer 

civilitat a través del menjar. Fa poc l’Agència de Residus de Catalunya ha nominat aquesta 

associació candidata al Premi Europeu 2017, dins de la Setmana Europea de la Prevenció de 

Residus. Ha estat pels tallers i el llibre La cuina de les sobrances. Receptes fetes amb el 

menjar sobrant. Ara bé, tampoc no en fem un gra massa, eh? No oblidem aquella altra 

sentència: sense teca i mam Venus es refreda... I amb les sentències ve el dilema: mengem 

per avivar altres carns o ens abstenim per conservar-les? Bé que hauríem de trobar la 

manera de casar els dos criteris... I això és el que fa Xicu Anoro, amb el nou projecte 

editorial (l’enèsim) que s’ha empescat: un Receptari per a la trempera, un llibre de cuina 

que aquesta vegada pivota sobre els flavonoides. Els flavoquè? Els flavonoides, unes 

molècules polifenòliques que es veu que es troben en alguns productes de la terra i que 

combaten la disfunció erèctil. Servidor és dels qui pensen que amor non talia curat. L’amor 

no s’ocupa de coses com aquestes. Però si Les Cuineres de Sils ens diuen que mengem poc, 

que païm bé i que ens aliem amb els flavonoides, què hi perdrem en nit ja entrada? Si no 

hem de perdre el son per a menjar, potser podríem menjar per a perdre’l una mica. 
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ACG. 23.02.2017.Rosa Mayordomo 

La Cuina a Sils. Presentació de la cuina dels flavonoides 

 

El passat dia 10 de febrer, a la ciutat de Barcelona, el col·lectiu La Cuina a Sils, encapçalat 

pel seu coordinador, en Xicu Anoro, i la representació d’un grup d’excel·lents i entusiastes 

cuineres (Maria Furroy, Gràcia Ruiz, Teresa Bas i Leonor Jusmet), va presentar el seu nou 

projecte: La cuina dels flavonoides. Receptes de cuina tradicional per a la trempera, el cor, 

el cap... 

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició va estar representada pel seu vicepresident, 

el Sr. Josep Casas, i les acadèmiques: Sra. Rosa Gelpí —il·lustradora de les publicacions de 

La Cuina a Sils— i la Sra. Rosa Mayordomo. 

En Xicu Anoro va exposar la importància dels flavonoides (molècules polifenòliques que 

contenen 15 àtoms de carbó i són solubles en aigua; són pigments que es troben en la 

majoria de vegetals, algues i microalgues), tan presents en la dieta mediterrània i que 

ajuden a la prevenció de la disfunció erèctil i la salut del cor. Els flavonoides també 

protegeixen de malalties com la demència senil, l’Alzheimer i certs tipus de càncer. Totes 

aquestes afirmacions avalades per científics tals com el Dr. Valentí Fuster (Hospital Mount 

Sinai de Nova York); els Drs. Joseph Mercola i Eric Rimm (Universitat de Harvard), i la Dra. 

Romina Bulffer (Universitat Nacional de San Martín de Buenos Aires). 

Aquest projecte necessita patrocinadors: el seu objectiu és repartir la publicació del 

receptari de forma gratuïta entre professionals i centres de la salut, per divulgar una 

alimentació sana a l’abast de tothom. 
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Altres notícies publicades 

26.08.1994. El Punt. Un llibre analitza l’evolució de la cuina a Sils 

27.08.1994. El Punt. Àpats amb tradició 

02.07.1997. Diari de Girona. Rifa gastronòmica en el sopar 

11.05.1998. El Punt. Seixanta-vuit cuineres de Sils presenten el seu segon llibre de receptes 

de cuina 

05.12.2000. El Temps. Cuinar i menjar a Sils 

28.04.2001. ACN. La Cuina a Sils edita el seu segon quadern 

09.09.2001. Diari de Girona. La Cuina a Sils protagonitza el programa de TV3 La columna 

08.10.2001. Diari de Girona. L’Escola d’Hostaleria de Girona dedica una jornada 

gastronòmica a La Cuina a Sils 

30.11.2001. Avui. La cuina casolana de Sils desembarca a Barcelona  

30.11.2001. El Punt. Cultura culinària  

12.01.2002. Diari de Girona. La cuina de Sils celebra els deu anys enviant receptes arreu del 

món 

12.03.2002. Diari de Girona. La cuina de Sils i els bars i restaurants de Lloret participen junts 

al Firatast  

13.03.2002. Diari de Girona. La Cuina a Sils vol ser al Firatast i al sopar gastronòmic de 

Barcelona  

13.03.2002. El Punt. El saló Firatast de Girona durarà un dia més i incorpora una fira tècnica 

destinada al sector alimentari  
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15.03.2002. Diari de Girona. Èxit de La Cuina a Sils i l’associació de bars i restaurants de 

Lloret a Firatast  

12.05.2002. Diari de Girona. La Cuina a Sils reparteix més de 1.000 tastets de diferents 

coques  

24.06.2002. Diari de Girona. La Cuina a Sils inicia la presentació del seu llibre  

24.06.2002. El Punt. Propostes de La Cuina a Sils per contrarestar les receptes de disseny  

16.07.2002. Diari de Girona. Més de cinc-centes persones participen al sopar gastronòmic 

organitzat a Sils 

29.09.2002. El Punt. Presentació de la mostra «La Selva, dolls de cuina» 

30.09.2002. Diari de Girona. La gastronomia centra la festa major de Sils  

06.10.2002. Avui. La cuina sàvia i gustosa de la iaia 

06.10.2002. Diari de Girona. El col·lectiu La Cuina a Sils edita el seu setè llibre de receptes 

10.10.2002. El Periódico. 90 àvies de Sils presenten un llibre amb 200 receptes 

27.10.2002. Diari de Girona. La Cuina a Sils arriba aquesta setmana a l’hotel Ritz de 

Barcelona 

30.10.2002. Descobrir Cuina. De Sils al Ritz 

30.11.2002. Diari de Girona. Èxit de participació de La Cuina a Sils al Ritz de Barcelona 

13.12.2002. Metro Directo. Sils, cocina de nuestros antepasados 

18.12.2002. Muy Saludable. Las verdaderas recetas de la abuela 

27.07.2003. Diari de Girona. La Cuina a Sils es presentarà a Madrid amb un llibre en castellà 

21.09.2003. El Punt. La Cuina a Sils també es pot tastar a les festes de Reus 

05.10.2003. El Punt. La Fira de l’Avellana es renova 

26.10.2003. Diari de Girona. La Cuina a Sils tanca amb èxit l’estada a Madrid 

19.11.2003. Diari de Girona. La Cuina a Sils visita Madrid i presenta els seus plats amb un 

menú 

20.11.2003. Revista Gastronòmica. Les receptes de l’àvia 

02.01.2004. Diari de Girona. El col·lectiu La Cuina a Sils participarà en uns actes del Fòrum 

2004 

30.06.2004. Guia Gastronòmica. De la cuina a les pantalles de cinema 

03.07.2004. El Punt. Les cuineres de Sils protagonitzen un documental que participarà en el 

festival de cinema de Pamplona 

04.07.2004. El Punt. Un documental sobre Les Cuineres de Sils serà present a Pamplona 

30.07.2004. El Punt. Unes àvies de cine 

15.08.2004. El Punt. Homenatge a la gastronomia a Palol de Revardit 

12.09.2004. Diari de Girona. Les cuineres participen a les activitats del Fòrum 
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12.09.2004. El Periódico. Receptes de sempre amb les àvies de Sils 

13.09.2004. El Punt. Les cuineres participen al Fòrum 

13.09.2004. Turismo Rural. Cocina tradicional en el Fòrum 

30.09.2004. Diari de Girona. La diversitat de la gastronomia al Fòrum 

30.09.2004. Panxing. Onze anys de gastronomia popular 

03.10.2004. Diari de Girona. Les Cuineres de Sils encoratgen la població de Riudellots per 

crear una entitat similar 

26.10.2004. Diari de Girona. TV3 compra els drets d’emissió de la pel·lícula sobre Les 

Cuineres de Sils 

30.11.2004. Diari de Girona. Les àvies de Sils cuinen per als polítics no catalans a Madrid 

20.12.2004. La Guia. Les receptes de la iaia 

19.03.2005. Teletodo. TV3 La cuina de les àvies 

19.03.2005. TVMania. TV3 cocina con «iaies cuineres» 

22.03.2005. Diari de Girona. Les cuineres de Sils mostren la seva faceta més humana amb 

un documental 

24.03.2005. Diari de Girona. El documental Iaies cuineres farà demà un viatge a la cuina 

tradicional 

27.03.2005. Diari de Girona. Cuineres de Sils 

27.03.2005. El Periódico. El bel canto del «rostit» 

27.03.2005. El Punt. Iaies mediàtiques 

30.06.2005. El Punt. Saviesa als fogons 

01.07.2005. Diari de Girona. Unes 600 persones assistiran al XII sopar de La Cuina a Sils 

01.07.2005. El Punt. Posen a la venda els tiquets per al dotzè sopar gastronòmic de La Cuina 

a Sils 

09.07.2005. Diari de Girona. Sils organitza aquesta nit al pavelló municipal el XII sopar 

gastronòmic 

11.07.2005. El Punt. Gran èxit del sopar de La Cuina a Sils 

04.09.2005. Revista AR. Como el guiso de mi abuela... 

14.09.2005. Diari de Girona. La Cuina a Sils, a Barcelona 

17.10.2005. El Punt. La Cuina a Sils s’endú el Bolet d’Or del Montseny 

27.10.2005. Diari de Girona. Personatges famosos i estrangers tasten els plats 

29.10.2005. Diari de Girona. La Cuina a Sils, principal ambaixador de la gastronomia 

selvatana 

30.10.2005. Diari de Girona. Les cuineres de Sils finalitzen la campanya de sopars a l’hotel 

Palace 
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30.10.2005. Gastronomia i Oci. Jornades Gastronòmiques. Les cuineres de Sils 

30.10.2005. Panxing. La Cuina a Sils, un col·lectiu imparable  

21.11.2005. La Vanguardia. Bolet d’Or a La Cuina a Sils 

27.11.2005. Diari de Girona. Les cuineres de Sils reuneixen els polítics a Madrid 

30.11.2005. Panxing. La Cuina a Sils conclou la seva activitat a Girona i es prepara per 

Madrid 

02.12.2005. Diari de Girona. Sis estudia convertir el moll de càrrega en una aula de cuina. 

05.12.2005. El Punt. Aula de Les Cuineres de Sils 

18.12.2005. El Punt. La Cuina a Sils lliura avui el guardó Repunxó d’Or al millor treball de 

promoció de l’entitat 

18.01.2006. Diari de Girona. La corrida de Puig-reig convida les cuineres de Sils a elaborar 

productes de porc 

26.04.2006. Diari de Girona. Cuines del Món. Mostra de la diversitat 

30.04.2006. AG. Mostra de la diversitat gastronòmica 

30.04.2006. Descobrir Cuina. La volta al món en un sopar 

01.05.2006. Panxing. Èxit de la jornada gastronòmica Cuines del Món 

02.05.2006 Diari de Girona. Les cuines del món a Sils: per triar, remenar i tornar a repetir 

02.05.2006. El Punt. Cuines del món a Sils 

13.05.2006. El Punt. 1a Jornada Gastronòmica de Begur 

01.06.2006. Es Pedrís. Àpat popular al parc de l’Arbreda 

02.06.2006. Es Pedrís. Jornada gastronòmica de Begur 

14.06.2006. El Punt. La Cuina a Sils organitza el 13è Sopar Gastronòmic 

01.07.2006. El Punt. Cent cuineres i 600 comensals, en el XIII Sopar de Sils 

30.07.2006. Descobrir Cuina. Àvies de Sils 

30.07.2006. Panxing. 13è Sopar Gastronòmic de La Cuina a Sils 

06.08.2006 Diari de Girona. La Cuina a Sils viatja a Torí per participar a la II Trobada Mundial 

de Tierra Madre 

30.10.2006. Gastronomia i Oci. Cuineres de La Cuina a Sils es troben amb 1.000 cuiners del 

món a Torí 

17.02.2007. Ban Profit. Bon profit des de Girona (Fòrum) 

19.02.2007. Diari de Girona. L’afluència de públic el cap de setmana satisfà els expositors 

30.06.2007. Diari de Girona. El col·lectiu La Cuina a Sils posa avui a la venda els tiquets per 

al proper sopar 

03.07.2007. El Punt. La cuina de les àvies de Sils fa les delícies de 500 veïns 

18.09.2007. El Punt. Les àvies de Sils porten la cuina tradicional al Palace de Barcelona 
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17.10.2007. Diari de Girona. Les cuineres de Sils ofereixen aquesta setmana els sopars 

anuals al Palace 

15.12.2007. El Punt. Les cuineres de Sils i «el rey del pollo frito» 

30.02.2008. El Professional. La Cuina a Sils estrena els sopars de temporada  

01.05.2008. Diari de Girona. Sopar de primavera de La Cuina a Sils 

17.05.2008. Panxing. El sopar de primavera de La Cuina a Sils 

30.05.2008. Gastronomia i Oci. Els sopars de temporada de La Cuina a Sils 

30.05.2008. La Vanguardia. Sopars de temporada 

30.11.2008. Gastronomia i Oci. Sopar de tardor 

09.09.2009. Diari de Girona. La Cuina a Sils trasllada els sopars a Santander 

19.10.2009. El Mundo Cantabria. La «escudella» de las abuelas de Sils 

31.03.2010. Diari de Girona. La Cuina a Sils presenta el nou web 

21.04.2010. Diari de Girona. La Cuina a Sils prepara els seus plats a Roma 27.10.2010. Diari 

de Girona. La Cuina a Sils surt en un llibre de receptes àrabs d’Holanda 

20.12.2010. Diari de Girona. Les cuineres de Sils homenatgen el gastrònom Jaume Fàbrega 

12.02.2011. Diari de Girona. Peralada obre les portes per primer cop a La Cuina a Sils 

07.04.2011. Diari de Girona. Les cuineres de Sils gravaran un programa per al canal Viajar 

05.05.2011. Diari de Girona. Fira del cargol a les festes de primavera 

29.05.2011. El Punt. Un programa de La Cuina a Sils a Cana+France 

20.08.2011. Diari de Girona. Els millors xefs del moment a Caçadors de bolets 

20.08.2011. El Punt. TV3 fitxa nou grans xefs per a Caçadors de bolets 

01.02.2012. El Punt. La Cuina a Sils prepara en vintè aniversari 

10.10.2013. El Punt. Tastets a dojo 

15.07.2015. Diari de Girona. Les cuineres de Sils fan el sopar d’estiu per a unes 450 

persones 

 

 

FINAL LLIBRE 

 

 


