
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

gastronomia, art & disseny 
 

Castell de Vila-seca, 28.I.2020 
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per fer-ho possible... 
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Aquest esdeveniment és el resultat d’un recorregut de més d’un any 

de treball. Un camí, on els agents públics i privats d’un territori hem 

col·laborat plegats per fer realitat un projecte de cohesió social i territorial 

amb la gastronomia com a fil conductor, que tot just comença a caminar.  

 

Per a conèixer un territori s’ha de conèixer la seva gastronomia. La cuina 

reflecteix la història antiga i recent d’un lloc, forma part de la cultura, la 

tradició i el paisatge i és mostra de les riqueses naturals que aquell lloc pot 

oferir. Molts dels productes que defineixen la cuina i la gastronomia d’un 

país estan elaborats a partir d’aliments autòctons, excepcionals i únics, 

arrelats al territori que els proporciona un caràcter específic i amb 

personalitat pròpia. El territori és l’eix vertebrador de l’oferta gastronòmica, 

els seus productes són la base i han de constituir l’ADN de les experiències 

turístiques que es proposen als visitants. 

La gastronomia és un sector estratègic i transversal que ofereix moltes 

possibilitats, que evoluciona i va més enllà de la taula, que aporta 

generació de riquesa i llocs de treball, i crea valor a tota la cadena que la 

conforma, contribuint també a donar resposta als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible que formen part de l’Agenda de les Nacions 

Unides a nivell mundial per a l’any 2030.  

Un exemple de tot això és el projecte que es presenta en aquest 

esdeveniment, el qual és fruit de les activitats dutes a terme al Camp de 

Tarragona en el marc del III Congrés Català de la Cuina. Es tracta de “La 

Cuina dels Genis”, un producte de turisme gastronòmic relacionat directa 

i transversalment amb la cultura, el patrimoni i el coneixement culinari, el 

producte agroalimentari i la gastronomia com a motor socioeconòmic 

d’un territori, la cohesió socioterritorial, la sostenibilitat i la proximitat; tots 

ells, eixos de debat del Congrés. 

“La Cuina dels Genis” és un projecte promogut per la Facultat de Turisme i 

Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb el producte 

turístic del “Paisatge dels Genis” i els seus agents públics i privats. El Paisatge 

dels Genis és un producte turístic cultural d’alt valor afegit, que contribueix 

a desxifrar perquè el paisatge de Reus, Mont-roig, El Vendrell i Horta de Sant 

Joan, a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, va marcar tant l’obra de 

quatre genis universals: Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo 

Picasso. Es tracta d’una proposta que destaca per la seva creativitat, 

originalitat, sensibilitat i singularitat, que busca despertar sentiments, 

emocions i donar a conèixer els genis, el seu llegat i la seva vinculació amb 

el territori.  

 



 

L’objectiu principal del projecte ha estat crear un producte turístic basat 

en experiències gastronòmiques i culinàries entorn a la ruta cultural del 

Paisatge dels Genis, on els professionals traslladen a la cuina i a la 

restauració el llegat, l’obra, els valors i el paisatge inspirador dels genis. 

D’aquesta manera, sorgeix el que denominàrem “La Cuina dels Genis”, 

una nova proposta de turisme gastronòmic paral·lela i complementària a 

l’oferta cultural del Paisatge dels Genis. 

Aquesta proposta té una narrativa pròpia amb missatge i inspiradora, on 

els cuiners, amb el repte de cuinar els diferents plats, es converteixen en 

intèrprets del territori. Sense cap mena de dubte els paisatges on s’inspiren 

cadascun dels genis permeten la creació de relats a través dels productes, 

de la cuina, de la gastronomia, del temps, dels espais i dels valors personals 

dels genis i, tot això, al voltant d’una taula. 

L’obra i el llegat dels artistes universals que inclou aquest producte turístic, 

el Paisatge dels Genis, ens permeten dialogar al voltant de la gastronomia 

a través de diversos elements, com els productes de proximitat, 

l’arquitectura, els plats, la natura, les formes, el color, el territori, els 

paisatges, les tècniques, les textures, la llibertat creativa, els sentiments, les 

emocions i la identitat, entre d’altres.  

En aquest projecte que avui presentem s’ha treballat per obrir un procés 

col·laboratiu i creatiu entre: 

 experts coneixedors de l’obra, la inspiració, la trajectòria vital i la 

vinculació amb el nostre paisatge d’aquests genis, 

 museus i/o centres i fundacions vinculats a aquests artistes, 

 professionals del món de la cuina i la gastronomia, 

 productors del sector primari i la indústria agroalimentària vinculats 

amb aquest paisatge, 

 els principals agents públics implicats, els ajuntaments i els 

patronats municipals de turisme dels quatre municipis associats al 

producte el Paisatge dels Genis. 

Per tal d’aconseguir els objectius proposats més de 50 persones hem 

treballat en xarxa, hem consensuat metodologies de treball conjunt. S’han 

visitat museus i fundacions de cadascú dels genis i creat espais de discussió 

i reflexió sobre el seu esperit, el seu llegat i la seva translació a la cuina. És 

l’inici d’un procés culinari creatiu generador d’idees, de proves, de formes, 

de textures, de combinació de productes i de coccions, de representació 

del paisatge, de reflectir un moment d’inspiració de l’artista en 

un plat. 

 



 

Aquest projecte revesteix d’imaginació i fantasia aquesta nit amb una 

producció ideada per la Magalí Mazzanti, una ment creadora, inquieta i 

efervescent que ha conjugat els sentits, l’art, la passió i la cuina proposant-

nos en aquest sopar genial, un recorregut fantàstic en el qual podrem 

reviure l’essència de cadascun dels genis a través del gust, sí, però també 

a través de la resta dels sentits. Una posada en escena emocionant i 

avantguardista que farà de marc de les creacions culinàries elaborades i 

ens permetrà viatjar pel paisatge que ha inspirat a algunes de les ments 

més genials de la història, i pel seu món interior. 

Des de la coordinació del projecte volem agrair la participació de tot el 

gran equip que ha treballat amb molts esforços i il·lusió per poder fer 

realitat aquesta nit. Entre tots ells, volem destacar i agrair molt sincerament 

la dedicació de tots els cuiners, també a tots els productors participants 

perquè amb el seu recolzament han dotat a la nostra cuina de senyals 

d’identitat; volem remarcar en aquest apartat la col·laboració dels cellers 

participants que transmeten en cada ampolla el seu treball, la seva passió 

i el seu esforç per a ser gaudits als nostres paladars. Gràcies també als 

museus, les fundacions i les institucions públiques relacionades amb el 

Paisatge del Genis que mantenen viu el seu llegat. 

En aquest sopar trobareu un recull de productes icònics del nostre territori i 

de plats i creacions culinàries que reflecteixen el millor d’aquest procés i 

són la proposta dels nostres xefs i restaurants per evocar a aquests genis 

mentre gaudim d’un bon àpat i vivim un moment memorable i únic.  

Obrim una ruta d’experiències, de camí. Camineu-la! Però atureu-vos 

de tan en tan, per a omplir el vostre estómac, el vostre cor i la vostra 

ànima amb emocions, art, paisatge i records. 

Us convidem a viure “La Cuina dels Genis”, esperem que gaudiu. La taula 

està parada, bon profit! 

 

 

Marta Nel-lo Andreu 

Jesús Angla Jiménez 

Comissió Executiva del III Congrés Català de la Cuina/Camp de Tarragona 

Facultat de Turisme i Geografia -  Universitat Rovira i Virgili  



1 experiència 
gastronòmica 
genial 

Estàs a punt 

de viure una experiència  

artístic-gastronòmica  

immersiva, efímera i 

memorable. 

Una trobada creativa  

amb la història, la tradició,  

la gastronomia, el disseny i l'art.  

Un Fet estètic en el més  

ampli dels sentits... 

Cuiners i artistes 

seran els encarregats de  

portar-te de la mà per  

aquest univers inèdit  

que hem dissenyat  

especialment 

per a tu. 

Un  recorregut sensorial              

per viatjar a través del 

territori que ha inspirat a 

algunes de les ments més 

brillants de la història. 

La reinterpretació de l llegat  

dels genis a       través de la mirada  

dels creatius d'avui. 

Bon viatge 

i feliç inspiració! 



1 experiencia 
gastronómica 

genial                                  

Estás a punto  

de vivir una experiencia  

artístico-gastronómica  

inmersiva, efímera y  

memorable. 

Un encuentro creativo  

con la historia, la tradición,  

la gastronomía, el diseño y el arte.  

Un Hecho estético en el más 

amplio de los sentidos... 

 

Cocineros y artistas  

serán los encargados de  

llevarte de la mano por  

este universo inédito  

que hemos diseñado 

especialmente 

para ti. 

 

Un recorrido sensorial 

para viajar a través del  

territorio que ha inspirado a 

algunas de las mentes más 

brillantes de la historia.  

La reinterpretación del legado de 

los genios a través de la mirada 

de los creativos de hoy. 

 

¡Buen viaje  

y feliz inspiración! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1 territori. 

  4 genis: Gaudí, Miró, Casals, Picasso.     

  4 paisatges. 

16 xefs. 

18 creacions. 
 

  1 territorio. 

  4 genios: Gaudí, Miró, Casals, Picasso. 

  4 paisajes. 

16 chefs. 

18 creaciones. 



 
 

 
 

  
  



el 
staff 
(darrere 
el teló) 



l’Organització 
 

Facultat de Turisme i Geografia 

Universitat Rovira i Virgili 

Marta Gemma Nel-lo Andreu 

Jesús Angla Jiménez 
 

Oficina tècnica del Paisatge dels Genis 

Departament d’Innovació Turística d’Eurecat 

Eva Martínez 

Meritxell Fuguet 

 

 

 
 

la idea original/ direcció 
creativa /producció 
 
Magalí Mazzanti 
 

 
el suport a l'organització 
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils  

 

la producció multimèdia 

Juanjo Ucha 
Mediaframe Produccions audiovisuals 



 

la creació del còctel:  

Pep Moreno / Ismael Chamorro  

Roger Murtró / Ferran Cerro 

Amb el patrocini d’Estrella Damm 

 

la creació musical 

The Xperience Tree 

David Blay: Violoncel elèctric Salvador 

Parra: Guitarra elèctrica 

Pep Solórzano: Guitarra elèctrica i Bases electròniques 

repertori: 

Prelectrolude / Chillout Sarabande / Pop Menuet / Jazzbourée 

 
 

la creació audiovisual 
Marc Mañé & Glòria Boix 

Estudiants d'infografia i 3d -gràfica audiovisual- a la EADR - Escola 

d'Art i Disseny de Reus  (EADR) 

 

el vestuari 
CSTY.  

Amb el patrocini d’ Estrella Damm 

 

l'escenografia 
Chipi M/. 

 

 



 
 

  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

el 
vendrell 

 

 

 

 

 
 



el cant dels ocells 
RESTAURANT: Vell Papiol. Calafell 

CUINER: David Vernet Navarro 

 

sopa de farigola amb flor de carbassó 
farcida de bolets 
RESTAURANT: Petit Bistrô Segur. Calafell 

CUINERA: Mary Herrera 

 

alcapurrias de gall negre del Penedès 
RESTAURANT: Lo Mam. El Vendrell - Sant Salvador 

CUINER: Jordi Guillem 

 

fricandó de vedella amb patates i 
cigrons de cal camat, iuca i moresc 
RESTAURANT: Ull de Llebre. La Bisbal del Penedès 

CUINER: Josep Pascual Mateu 

 

llonguet salvarico 
FORN: Cal Badejo. El Vendrell 

FORNER: Jaume Ribas 

 

 

 el vi: 

Jornal'17. Vi negre.  Celler Un Sol Cel. 

Cava Reserva de la Música, Celler Jané Ventura. 

Endògen. Xarel·lo. Celler Mas Perdut.  

Avgvstvs Look. Xarel·lo, Sauvignon Blanc i Muscat. Celler 

Avgvstvs Forvm.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

reus 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



dutxa freda 
RESTAURANT: Més que Tapes. Reus 

CUINER: Roger Murtró 

 

 

mar i horta passant pel bosc 
RESTAURANT: Més que Tapes. Reus 

CUINER: Roger Murtró 

 

 

tonyina Balfegó, brou de carn i verdures de 

temporada 
RESTAURANT: La Muela. Reus 

CUINER: Juan Diego 

 

 

gaudí, la família i els orígens 
RESTAURANT: Confiteria Poy. Reus 

CUINER: Albert Poy i Ciurana 

 

 

 
 

 

el vi: 

Sta. Rosa. Garnatxa. Celler DosTerras. 



 

 
 

 

mont 
-roig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



la soledat de miró 
RESTAURANT: Eclipse. Mont-roig del Camp 

CUINER: Sergiu Morar 

 

 

galtes entre garrofes i oliveres 
RESTAURANT: La Cuina de l’Ermita. Mont-roig del Camp  

CUINERS: Eva Guillen i Jose Eguiluz 

 

 

pastís de garrofa amb la 
seva crema 
RESTAURANT: La Cuina de l’Ermita. Mont-roig del Camp 

CUINERS: Eva Guillem i José Eguiluz 

 

 

 

 
 

el vi: 

Càdec 2016, criança. Garnatxa negra, carinyena i sirà. 

Celler La Placeta 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

horta de 
sant joan 

 



el vel de la Fernanda 
RESTAURANT:   Restaurant Miralles. Horta de Sant Joan  

CUINER: Francesc Adell Omella 

del bosc a la cassola 
RESTAURANT: Lo Racó de la Fontcalda. Horta de Sant Joan 

CUINERA: Niella Alcoverro 

llepolia de cubisme 
RESTAURANT: Can Joan. Horta de Sant Joan 

CUINERA: Tere Malràs 

 

---------------------------------------- 

els orígens de l’amistat de Picasso i Pallarés 
RESTAURANT: Can Joan. Horta de Sant Joan 

CUINERA: Tere Malràs 

mirades als Ports en un mos 
RESTAURANT: Restaurant Miralles. Horta de Sant Joan 

CUINER: Francesc Adell Omella 

muntanyes de xocolata i olives 
RESTAURANT: Restaurant Miralles. Horta de Sant Joan 

CUINER: Francesc Adell Omella 

 
 

 

 

el vi: 
 

Diferents (escumós). Garnatxa blanca, macabeu i 

parellada. 

Els Costums. (vi negre). Garnatxa alta 

Celler Les Vinyes del Convent 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


