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Les històries de vida de 14 

protagonistes de 

generacions diverses que 

han escollit amb passió i 

professionalitat dedicar-se 

al món de la fruita. 

 

Un viatge arreu de 

Catalunya, amb fotografies 

espectaculars i unes 

històries molt personals. 

 

El món rural del nostre país no és un quadre bucòlic. La fruita dolça és un sector 

professional, competitiu, canviant, incert i estressant. Els productors, pagesos, 

empresaris... en són els principals actors. Homes i dones que en aquest llibre ens parlen 

de somnis, records, pedregades, pors, tractors, aigua, colors, varietats, vendes, 

esperances, palots, pèrdues, quilos, camions i passions.  

 

Una història feta de pedaços, una fotografia del sector que ens acosta d’una manera 

franca i personal a una realitat poc coneguda però que tot tenim a la boca. 

 



 

 

«[...] Fa un segle la gran revolució, la gran il·luminació, el gran desvetllament va 

ser veure que la fruita podia ser l’aliment rei de les postres planetàries de tots els 

àpats i de totes les hores. Ara, al segle xxi, la gran revolució, la gran il·luminació 

serà dur la fruita al plat. Sí, al plat: als primers, als segons. A les carns, als peixos, a 

la pasta, als llegums... A tot arreu. No una fruita decorativa, anecdòtica, ridícula, 

diminuta. Cuinar-ho tot amb fruita. O millor dit: cuinar fruita amb tot. El subjecte. 

Una fruita reina. Ser la primera quan abans amb les postres era la darrera. Una 

fruita afamada, amb gana de tot i per a tot. Una nova gènesi. Un nou inici. 

 

Aquesta és la història del futur, “del demà”. Si la gastronomia és el paisatge dut a 

la cassola, aquí falta la fruita. Per això, cada cop més hauran de treballar 

conjuntament pagesos i cuiners. Els professionals i els sectors. I el que faci falta. 

Cada cop més la fruita s’ha de ramificar professionalment. S’ha d’empeltar de 

professionals i professions que, aparentment, són allunyades, aïllades. O no 

empeltem varietats fruiteres? Doncs també hem d’empeltar professions, 

objectius, mercats, públics, somnis, realitats. I sobretot el més important, el més 

genètic, nuclear, essencial i existencial. Sis plau, expliquem aquesta història, 

expliquem aquestes històries, perquè les persones mengem fruita, però també 

mengem històries com les d’aquest llibre. Els dos són aliments necessaris per a la 

vida. Els dos són fruits dolços que sempre s’han de plantar, collir i menjar a l’arbre 

de tots els futurs. », del pròleg de Francesc Canosa Farran 

 

 

 Llegeix un tast del llibre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.editorialfonoll.cat/wp-content/uploads/2022/11/tripa-un-pais-dolc.pdf
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Els protagonistes d’aquesta història són: 

• Francesc Torres Rosell. Torrelameu, la Noguera  

• Josep Cabré Clariana. Alpicat, el Segrià 

• Francesc Todó lleixà. Benissanet, la Ribera d’Ebre 

• Eva Costal Garcia. Jafre, el Baix Empordà 

• Vicente Yepes Vargas. Alcarràs, el Segrià 

• Antonio Escarp Tomàs. Alcarràs, el Segrià 

• Roderic Cedó Perpinyà i David Manero Jornet. Tivissa, la Ribera d’Ebre 

• Casimir Llorens Llorens. Sant Vicenç dels Horts, el Baix Llobregat 

• Anna Paüls Solans. Corbins, el Segrià 

• Llorenç Frigols Vidal. Palau Sator, el Baix Empordà 

• Montse Baró Vilà. Albatàrrec, el Segrià 

• Francesc Argilés. Mollerussa, el Pla d’Urgell 

• Joel Castañé Daniel, Bellvís, el Pla d’Urgell 
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