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La cuina catalana vol ser patrimoni immaterial de la
humanitat
L'Institut Català de la Cuina ha publicat una edició revisada i ampliada del «Corpus del patrimoni culinari català»

 La nova versió del 'Corpus del patrimoni culinari català' suposa una nova passa cap al reconeixement

de la Unesco. Foto: Margalida Amengual / ACN

La cuina catalana està una mica més a prop de ser patrimoni immaterial de la humanitat després que l'Institut Català de la Cuina hagi publicat una edició revisada i
ampliada del 'Corpus del patrimoni culinari català'. La recopilació de d'aquestes 1.136 receptes de la cuina catalana, numerades i ordenades alfabèticament i per tipus 
plat, suposen una base sòlida per començar el projecte de candidatura per al reconeixement de la Unesco, que està previst pels pròxims dos anys. Pepa Aymamí, directora
de la Fundació de l'Institut Català de la Cuina, ha assegurat que per aconseguir l'objectiu ara es necessita el suport de les institucions.

Era cap a l'any 2000 quan l'Institut Català de la Cuina es va posar a treballar en el projecte de confecció del Corpus Català de la Cuina. D'aquella primera tanda de tr
en va sortir el 'Corpus culinari de Catalunya', publicat al 2006. Però l'equip de professionals i acadèmics que hi van treballar, liderats per la directora de la Fundació de
l'Institut Català de la Cuina (FICC) Pepa Aymamí, van seguir al peu del canó.

Des del 2006 ençà es van seguir recopilant receptes i variants i ara s'ha publicat el 'Corpus del patrimoni culinari català', un volum revisat i ampliat que inclou 1.13
receptes de tot Catalunya. És, però, com ha destacat Mònica Colomer membre del projecte, un corpus "obert" ja que la cuina és viva, dinàmica i canviant.

El volum s'ha fet a partir d'un procés d'investigació a base de l'anàlisi de cartes de restaurants i enquestes a restauradors i particulars de tot el territori. Diverses
personalitats de renom de la nostra gastronomia hi han participat, entre elles Fermí Puig, Carles Gaig, Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, els germans Roca i Ramon Freixa.
Un dels problemes que s'han trobat els professionals en analitzar les cartes és el nom dels plats ja que "sovint no reflecteix la realitat del plat", ha dit Colomer, sovint
perquè el creador n'ha buscat un nom més poètic que no l'identifica.

S'han inclòs, finalment, aquelles que compleixen tres requisits: tenen 50 anys de permanència com a mínim, s'elaboren a tres o més indrets de Catalunya i no empren
productes forans. És a dir, un plat elaborat amb alvocat o el gaspatxo encara no hi estan inclosos, però sí que ho està l'ensalada russa de la que se'n té constància de
fa més de 50 anys.

GironaInfo.cat: La cuina catalana vol ser patrimoni immaterial de la hu... http://www.naciodigital.com/gironainfo/noticia/17541/cuina/catalana/v...
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Los cocineros catalanes copan la primera línea de la excelencia culinaria. Ahora, les
toca el turno a los platos tradicionales. El sector busca el reconocimiento mundial y que
la gastronomía catalana sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad por la UNESCO. Para ello, el Institut d'Estudis Catalans y el Institut Català
de la Cuina presentaron ayer el Corpus del patrimonio Culinari Català, un inventario de
recetas tradicionales. Al acto asistieron el presidente de la Generalitat, Artur Mas y,
entre más de 100 asistentes, los cocineros Joan Roca y Carles Gaig.

Bajo la premisa de que el pà amb tomàquet o la
escudella lleguen a todas las mesas del mundo y
que se codeen entre la élite, el presidente del
Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giner, indicó
que "el patrimonio gastronómico es una parte
intrínseca de un país". En 2005 se publicó el

Corpus de la cuina catalana, que recogió más de 900 recetas típicas y en el que
participaron más de 400 restaurantes y particulares. La nueva obra va más allá. Joan
Roca, de El Celler de Can Roca, la definió como el "decálogo" de la cocina catalana
tradicional. Y, según Giner, es el recetario "más exhaustivo" elaborado hasta el
momento. Contiene 1.136 entradas numeradas y ordenadas por orden alfabético, y por
tipo de plato. También incluye, al final de las quinientas páginas que lo conforman, un

glosario con palabras técnicas relacionadas con el arte de cocinar y degustar.

"¿Quién nos iba a decir que pasaríamos por delante de la cocina francesa?", se preguntó
Artur Mas, que manifestó que la gastronomía catalana pude ser un elemento
dinamizador de la economía. Señaló que es "una excelente embajadora" para

presentarse ante el mundo porque "crea turismo y estímulos económicos". Mas añadió
que "forma parte de la cultura y de la identidad de Cataluña". Hubo un tiempo, no
obstante, en que pasó desapercibida. "La gastronomía y la alimentación se ha
menospreciado durante años, porque son tan cuotidianas y omnipresentes que han
acabado siendo invisibles", explicó Xavier Medina, miembro del Consejo Científico que
ha elaborado el libro.

Respecto al reconocimiento por parte de la UNESCO, Roca resaltó que "la historia avala
la gastronomía". Mas, por su parte, se comprometió a respaldar la candidatura, que
equiparó con los castellers, Patrimonio de la Humanidad desde el pasado mes de
noviembre. Mientras, aficionados y expertos de la cocina tienen una cita con el ya

tradicional el pollo con cigalas, las albóndigas con sepia y guisantes o, porque no, con el
típico arroz a la cubana.

Oier Ardanaz Armendariz, el etarra detenido en
Francia la pasada noche, se encontraba huido desde el

mes de octubre de 2008, cuando desapareció tras

producirse una operación de la Guardia Civil contra

SEGI.

 

Las recetas tradicionales buscan su reconocimiento
La cocina catalana quiere ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

ALBA CASANOVAS - Barcelona - 29/06/2011

 

iBanesto cuenta AZUL al 3,40%
TAE
Tienes tu dinero totalmente
disponible, sin gastos, ni comisiones
www.ibanestocuentaazul.com

Vota Resultado  21 votos    

El Seguro de tu coche con
Mapfre
Consigue hasta un 35% de dto
al contratar tu seguro de coche
con Mapfre. 902 199 344
www.mapfre.com

Curso Intensivo de Inglés
Habla Inglés en 6 meses ¡Sin
desplazamientos ni horarios!
www.quecursar.com

¿Quieres ser Community
Manager?
Aprende los secretos del Social
Media Marketing y ¡Encuentra
trabajo ya!
www.cursos-deustoformacion

Vota Resultado  21 votos

Grabador de mano para iPod
Precio 144 €

Última Hora

Regístrate Iniciar sesión¿Por qué registrarse?

Las recetas tradicionales buscan su reconocimiento · ELPAÍS.com http://www.elpais.com/articulo/cultura/recetas/tradicionales/buscan/re...

1 de 2 30/06/2011 12:27



El presidente de la Generalitat Catalana presentó el 'Corpu
Patrimoni Culinari Català'

29 de junio de 2011

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, afirmó este martes que el r
patrimoni culinari català' es una salida para la payesía catalana, durante el acto d
obra en el Institut d'Estudis Catalans (IEC) de Barcelona.

“Se trata  de poner el  paisaje en  la  cazuela, tal  y como decía  Josep Pla, y nuestro 
agricultores, ganaderos y pescadores”, señaló el presidente.

Sostuvo de igual manera que el campo catalán es muy rico pero a la vez “está relativ
tiene problemas para colocar su producción en el mercado internacional”.

Asimismo, aseguró que la obra puede ser un elemento dinamizador de la economía y 
momento en el que se viven “muestras de desconfianza, desesperanza y quejas”, y en 
se debe de hacer más.

Recordó que la Unesco declaró a los 'castellers' como patrimonio cultural inmaterial 
por lo que “no es imposible” que con este libro se logre algo similar con la gastron
hecho de que hace 15 años nadie hubiera dicho que Catalunya pasara por delante d
francesa.

El recetario, editado por el Institut Català de la Cuina, recoge 1.136 entradas, com
las albóndigas con sepia y guisantes.
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La cuina catalana vol ser patrimoni immaterial de la
humanitat
L'Institut Català de la Cuina ha publicat una edició revisada i ampliada del 'Corpus del
patrimoni culinari català'

Es posa un termini de dos anys per preparar el projecte de candidatura que anirà a la
Unesco

18/06/11 10:10 - BARCELONA - ACN

La cuina catalana està una mica més a prop de ser
patrimoni  immaterial  de  la  humanitat  després  que
l'Institut Català de la Cuina hagi publicat una edició
revisada i ampliada del 'Corpus del patrimoni culinari
català'.  La  recopilació  d'aquestes  1.136  receptes,
numerades i ordenades alfabèticament i per tipus de
plat,  suposen  una  base  sòlida  per  començar  el
projecte de candidatura per al reconeixement de la
Unesco,  que  està  previst  pels  pròxims  dos  anys.
Pepa Aymamí, directora de la Fundació de l'Institut
Català de la Cuina, ha assegurat que per aconseguir
l'objectiu  ara  es  necessita  el  suport  de  les
institucions.

Era  cap  a  l'any  2000  quan l'Institut  Català  de  la
Cuina es va posar a treballar en el projecte de confecció del Corpus Català de la Cuina. D'aquella primera
tanda de treball en va sortir el 'Corpus culinari de Catalunya', publicat al 2006. Però l'equip de professionals i
acadèmics que hi van treballar, liderats per la directora de la Fundació de l'Institut Català de la Cuina (FICC)
Pepa Aymamí, van seguir al peu del canó.

Des del 2006 ençà es van seguir recopilant receptes i variants i  ara s'ha publicat el 'Corpus del patrimoni
culinari  català',  un volum revisat  i  ampliat  que inclou 1.136  receptes  de  tot  Catalunya.  És,  però,  com ha
destacat Mònica Colomer membre del projecte, un corpus “obert” ja que la cuina és viva, dinàmica i canviant.

El volum s'ha fet a partir d'un procés d'investigació a base de l'anàlisi de cartes de restaurants i enquestes a
restauradors i particulars de tot el territori. Diverses personalitats de renom de la nostra gastronomia hi han
participat, entre elles Fermí Puig, Carles Gaig, Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, els germans Roca i Ramon
Freixa. Un dels problemes que s'han trobat els professionals en analitzar les cartes és el nom dels plats ja que
“sovint no reflecteix la realitat del plat”,  ha dit  Colomer, sovint perquè el creador n'ha buscat un nom més
poètic que no l'identifica.

S'han inclòs, finalment, aquelles que compleixen tres requisits: tenen 50 anys de permanència com a mínim,
s'elaboren a tres o més indrets de Catalunya i no empren productes forans. És a dir, un plat elaborat amb
alvocat o el gaspatxo encara no hi estan inclosos, però sí que ho està l'ensalada russa de la que se'n té
constància des de fa més de 50 anys.

Aquest volum ha servit de base per tirar endavant la marca Cuina Catalana, un segell que distingeix aquells
establiments que tenen un 40% de la seva carta de cuina catalana tradicional i que es comprometen a usar el
màxim possible  productes  del territori  i  de  temporada.  Uns  135  restaurants  ja  disposen de  la  distinció  i,
malgrat no hi ha dades oficials, la majoria manifesta uns bons resultats ja que ha augmentat la curiositat pels
establiments, ha fidelitzat la clientela i ha augmentat la demanda dels plats marcats amb la distinció.

La cuina tradicional forma part del patrimoni cultural immaterial d'un país i la cuina catalana comença a tenir el
lloc que li pertoca dins el món gastronòmic, escriu Aymamí en el pròleg del Corpus. I és que, segons el seu
parer, “la gent s'ha creat una il�lusió i comença a ser conscient que, més enllà de la Sagrada Família i algunes
altres coses, la cuina és un element important dins la nostra cultura”.

L'equip del FICC treballa amb la mirada posada en la declaració de patrimoni immaterial de la humanitat, un
anhel que ha pres més forma després que al novembre passat la Unesco reconegués diverses gastronomies
del món. De fet, Aymamí i Colomer posen un termini de dos anys per preparar el projecte de candidatura que
anirà a la Unesco.
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Per tirar  endavant,  però,  Aymamí ha  remarcat  la  necessitat  de  rebre el suport  del teixit  empresarial i  la
implicació de les institucions catalanes, sobretot dels departaments de Cultura, Turisme i Agricultura. De fet, la
directora destaca la importància del turisme en aquest procés, ja que cada vegada busca més els plats que
identifiquin la nostra “identitat”.

Una de les primeres iniciatives que ha proposat el FICC és la introducció d'una esmena a la Llei de Cultura
Popular amb la qual es demanarà la inclusió del terme 'cuina'. En aquesta línia, també, serà el president de la
Generalitat, Artur Mas, qui presentarà públicament el 'Corpus del patrimoni culinari català' en un acte a l'Institut
d'Estudis Catalans el pròxim 28 de juny.

Darrera actualització ( Dissabte, 18 de juny del 2011 10:24 )
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Perfecte... res a dir...

 

Res a dir?  Despues de las declaraciones ayer del Conseller de Agricultura de la Generalitat, Sr. Josep MAria
Pelegri pidiendo que consumamos productos de aqui y mencionando que "Si consumimos vino de La Rioja no 
estamos ayudando al empresariado catalan". Pelegri, ha defendido lo que ha llamado "patriotismo alimentario".

Primero que estas peticiones o campañas son inutiles ya que el consumidor compra aquello que mas le satisface
en funcion de la relacion calidad/precio excepto 3 idiotas. Estaremos de acuerdo que un Taittinger o un Moet
Chandon son mejores que un Freixenet y que muchos vinos de LA ioja son superiores a muchos caldos del
Priorat y que mucho marisco de Galicia es mejor que las gambas de L´Escala y  asi por delante.  Pero mucho
peor que inutil estas peticiones son ridiculas y catetas, Cataluña es y, pretende y debe ser una economia
exportadora y por tanto conseguir que sus productos se vendan en el exterior (ademas de logicamente en el
interi

pero sin embargo, sus lideres arengan la autarquia . Estas politicas economicas son ya ultrapasadas y ridiculas,
en lugar de apelar al  ridiculo ya en si nombre "patriotismo alimentario", deberia conseguir que los productos
alimentarios aumenten su relacion calidad/precio para asi de forma natural ser consumidos mas aqui y que
fuesen mas exportados.   ¿ES ESTE  EL GOBIERNO DE LOS MEJORES?,  jo que tropa. . . . . .

Ves a la merda imbécil... Si no saps entendre el que ha dit en Pelegrí al menys no surtis per aquí a bordar... A
Catalunya, tením mes i mol millors vins que no pas hi puguin haver a la Rioja, o a la Seca... i te tot el dret de
defensarlos allá on toqui, sobretot a Catalunya... on per desgracia i per mol poca cultura del vi, resulta que la
gent demana alló que l'hi sona mes ... i el que l'hi sona es el vi de la Rioja, perque sempre ha estat el que han
promocionat desde la Espanya, desde els temps dels frasquitos... Pelegrí, no ha dit en cap moment que no
s'han de comprar i beure vins de la Rioja, sinó que el que ha dit, es alló que t'he explicat... i que tu no entendrás
mai, per manca de capacitat intelectual ...

Barnils, ya te lo dije hace dias pero sigues en tu imitacion de Chiquito de la Calzada, que no se escribe mol, se
escribe molt.

Ah, y para tu informacion, no tengo el mas minimo interes en intercambio epistolar contigo, asi que ignorame y
dejame que me divierta viendo como recibes por aqui las "caricias" de los de ERC y SI.

 

Como de costumbre, no me voy a rebajar a insultarte como tu sueles hacer habitualmente a quien no esta de
acuerdo contigo, lo cual ya te define en si mismo.

Noticia publicada en El Mundo.es hoy a las 13:37 horas.

El Conseller de Agricultura pide perdon por reclamar "patriotismo alimentario". Pelegri ha pedido "discullpas" por
haber instado a los catalanes al "patriotismo alimentario". El conseller ha añadido que pedira disculpas al
presidente de la denominacion de origen La Rioja despues de que afirmara. .. .

Parece que aun queda alguien en CiU con dos dedos de frente y le ha cantado los cuarenta a este conseller con

20/06/11 02:00 BARCELONA.

20/06/11 02:00 BARCELONA.

20/06/11 02:00 LONDRES.

20/06/11 02:00 BARCELONA.

20/06/11 02:00 BARCELONA.

20/06/11 00:00 BARCELONA.

20/06/11 02:00 SANT JOAN DESPÍ.

20/06/11 02:00 MADRID.

20/06/11 02:00 MADRID.

20/06/11 02:00 BERLÍN.

DICCIONARIS
Consulteu aquí els diccionaris

www.diccionarios.com - www.diccionaris.cat

Més llegides

Els “indignats” guanyen crèdit

Messi pica a la porta de l'Olimp

Parany hipotecari?

Recuperar sensacions

Petits però avançats

Diagonal Mar, 10 anys

Les cuines de casa

Madrid lidera la protesta estatal contra la crisi i
clama per una vaga general

Vides paral�leles

Credibilitat en joc

Tradueix-nos - Translate

El Punt - Notícia: La cuina catalana vol ser patrimoni immaterial de la ... http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/425722.html

2 de 3 20/06/2011 09:42



1 | salvamat 18/06/2011 16:22:52h

Pàgina 1 de 1 1

Nom d'usuari

Dóna'ns la teva opinió Avís:

Tots els comentaris passen per
un procés de moderació, per això
poden trigar uns minuts a
aparèixer publicats.

Aquests comentaris són l'opinió dels
usuaris i no la d'aquest portal.

No s'admeten comentaris insultants,
ni racistes, ni contraris a les lleis
vigents.

No es publicaran comentaris que no

Barcelona

La cuina catalana vol ser patrimoni
immaterial de la humanitat
Actualitzat a les 12:33 h   18/06/2011

L'Institut Català de la Cuina ha presentat una edició revisada del "Corpus del patrimoni
culinari català": una recopilació de 1.136 receptes de cuina catalana que pretén arribar a
ser patrimoni immaterial de la humanitat. L'objectiu, per tant, és iniciar un projecte de
candidatura per al reconeixement de la Unesco, que està previst pels pròxims dos anys. La
directora de la Fundació de l'Institut Català de la Cuina (FICC), Pepa Aymamí, ha
assegurat que per aconseguir aquesta fita cal el suport de les institucions.

 mida del text imprimir notícia  enviar a un amic Comparteix

El projecte de confecció del "Corpus català de la cuina" es va iniciar cap a l'any 2000. Sis
anys més tard, el fruit de la feina feta es reuniria al "Corpus culinari de Catalunya". Però
l'equip de professionals i acadèmics liderats per Pepa Aymaní, directora del FICC, van
seguir treballant en el projecte recopilant més receptes i variants, per arribar a publicar el
volum actual. I tot i que aquesta n'és la darrera edició, cal tenir en compte que es tracta
d'un corpus "obert", ja que la cuina és viva, dinàmica i canviant, tal com ha destacat
Mònica Colomer, membre del projecte.

Per garantir la qualitat del contingut del corpus, s'ha dut a terme un procés d'investigació
basat en l'anàlisi de cartes de restaurants i enquestes a restauradors i particulars de tot el
territori. Entre d'altres, han participat en l'edició d'aquest material Fermí Puig, Carles Gaig,
Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, els germans Roca i Ramon Freixa.

Escollir les receptes per a la marca Cuina Catalana

Durant l'anàlisi de les cartes, un dels problemes que s'han trobat els professionals ha estat
el fet que els noms de plats que hi apareixen "sovint no reflecteix la realitat del plat", tal
com ha destacat Colomer. Sovint s'ha buscat un nom poètic que fa impossible
identificar-ne el contingut.

Per això, s'han definit tres criteris de selecció de receptes: tenen un mínim de 50 anys de
permanència, s'elaboren a tres o més indrets de Catalunya i no empren productes forans.

L'edició del "Corpus català de la cuina" ha permès tirar endavant la marca Cuina Catalana,
amb la qual es distingeixen aquells establiments que tenen un 40% de la carta de cuina
catalana tradicional. Actualment, uns 135 restaurants disposen d'aquest segell.

La cuina com a patrimoni

La cuina tradicional forma part del patrimoni cultural immaterial i la cuina catalana comença
a tenir el lloc que li pertoca dins el món gastronòmic, escriu Aymamí en el pròleg del
corpus. Assegura que "la gent s'ha creat una il�lusió i comença a ser conscient que, més
enllà de la Sagrada Família i algunes altres coses, la cuina és un element important dins la
nostra cultura".

Des que el novembre passat la Unesco va reconèixer diverses gastronomies del món,
l'equip del FICC aspira a poder incloure la gastronomia catalana en la llista dels patrimonis
immaterials de la humanitat en un termini de dos anys. Caldrà, però, el suport del teixit
empresarial i la implicació d'institucions catalanes. Una de les primeres iniciatives del FICC
és la d'introduir una esmena a la llei de cultura popular amb la qual es demanarà la
inclusió del terme "cuina".

El president de la Generalitat, Artur Mas, presentarà públicament el "Corpus del patrimoni
culinari català" el pròxim 28 de juny a l'Institut d'Estudis Catalans.
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La nova versió del "Corpus del
patrimoni culinari català" suposa una

nova passa cap al reconeixement de la
Unesco. (Foto: ACN)
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