Catalunya és gastronomia

«La cuina és el
paisatge posat a la cassola»
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Catalunya és gastronomia

Catalunya és un país d’història mil·lenària, amb
cultura i llengua pròpies, de clima suau i mediterrani
i amb una riquesa natural incomparable. El país es
construeix amb una arquitectura rica en contrastos,
que atorguen una personalitat molt especial als
seus costums, a les seves tradicions i als seus habitants.
Endinsar-se en la geografia catalana és fer una
immersió en una mar de possibilitats inimaginables:
descobrir pobles amb encant; interactuar amb
la natura; descobrir la música, les tradicions més
arrelades i el patrimoni arquitectònic; fer negocis,
o, simplement, relaxar-se vora el mar.
Els trets diferencials que configuren Catalunya marquen
també la cultura gastronòmica del país: de mar i de
muntanya, de tradició i d’innovació, rica en productes
autòctons de qualitat.
Tastar Catalunya pot esdevenir una experiència
extraordinària on no calen paraules: emociona’t!

La cultura gastronòmica catalana, un tret diferencial per degustar
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Turisme gastronòmic
per a tots els gustos

La cuina és geografia, història i cultura.
Tastar-ne els productes i gaudir-ne és sinònim
de passejar pels costums de tot un país.
Us convidem a fer turisme gastronòmic
per Catalunya.
Descobrir la gastronomia del país,
passejar-se per les parades dels
mercats, comprar, tastar i conversar
amb els protagonistes de la cuina,
recórrer rutes enològiques...; tot això
és fer turisme gastronòmic.
A Catalunya en trobem un munt de
propostes, moltes de les quals ens les
ofereixen els més de dinou Col·lectius
de Cuina de Catalunya, agrupacions
de restaurants i establiments gastronòmics locals que ens ajuden a conèixer
de ben a prop la cuina de cada territori.
La indústria alimentària i la restauració
han ideat una nova manera de fer-nos
gaudir dels plaers de la cuina, que ja
està sent seguida per alguns restaurants del país. Un bon exemple en
són els anomenats sopars a cegues,
un viatge sensorial que ens permet
olorar, tastar i notar els aliments
potenciant tots els sentits, excepte
el de la vista. Però, per a aquells que
prefereixen veure i anotar-ho tot,
també són molts els restaurants
i les aules de cuina que ofereixen
cursos, on professionals dels fogons
expliquen alguns dels seus secrets.
I també és possible seguir rutes gastronomicoliteràries; en són un exemple
la Ruta Carvalho, a Barcelona, en
Sabors de la terra als mercats catalans

record de l’escriptor Manuel Vázquez
Montalbán, o la campanya Pla, plat
a plat, en del honor al també escriptor
Josep Pla, a l’Empordà.

Aparadors gastronòmics
Un dels esdeveniments gastronòmics
de més volada i projecció internacional és el Saló Alimentària de Barcelona, que rep cada dos anys més
de 150.000 visitants i s’erigeix en un
referent mundial destinat, sobretot, als
professionals del sector. A la capital
catalana se celebra també Barcelona
Degusta, la primera fira d’alimentació
a l’Estat espanyol que ofereix a tots
els públics una oportunitat única per
degustar, comprar i aprendre tot allò
relacionat amb l’alimentació, la cuina
i la gastronomia. D’altra banda, destaca, sobretot per la qualitat dels seus
participants i per la seva innovadora
proposta, el Fòrum Gastronòmic.
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Plats per assaborir en cada estació de l’any

A la tardor arriben
els bolets; a l'hivern,
les calçotades i les
xatonades; la primavera es desperta
amb fruites gustoses,
i l'estiu esclata amb
àpats vora el mar.

Les quatre estacions
culinàries
La imaginació dels restauradors i la
tradició més arrelada es posen de
manifest en les mostres i les degustacions populars que tenen lloc a diferents indrets del territori. Es fa difícil
recórrer el país i no ensopegar amb
algun dels esdeveniments gastronòmics que se celebren al llarg de l’any
i que tenen com a principal objectiu
el gaudi dels sentits.
A la tardor, arriba la major part de
les espècies de bolets consumibles i,
amb ells, també fires i competicions
boletaires. La Fira de la Llenega de
Cardona, al Bages; les festes del bolet
del Berguedà, amb el reconegut Concurs de Boletaires de Puigventós,
o el de Setcases, al Ripollès, en són
bons exemples.
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Amb l’hivern, lluny de ser un període
pobre en manifestacions, trobem
propostes com la gran calçotada de
Valls, amb més de cent anys d’història; les festes i fires al voltant de l’oli,
a les Terres de l’Ebre i de Lleida; les
xatonades, a la Costa del Garraf i
al Penedès; els curiosos Àpats dels
Pobres, amb l’arròs com a principal
protagonista, i, a l’inici de la primavera, els ranxos de Carnaval, amb
les botifarres d’ou i les truitades o els
centenars de receptes amb el bacallà
com a protagonista.
L’eclosió de la primavera porta les
fruites més gustoses; en destaquen
les maduixes del Maresme, que
arriben primer, i les cireres, ja a les
portes de l’estiu; són fàcilment localitzables al Baix Llobregat, on tenyeixen els camps de color vermell, però
també a la Ribera d’Ebre, el Segrià, la
Catalunya és gastronomia

PropostA

Terra Alta, l’Alt Camp i l’Empordà. En
aquesta època també se celebren altres festes multitudinàries relacionades
amb la cuina catalana, com l’Aplec
del Caragol, de Lleida, o les olles de
peix, de l’Empordà.
Finalment, amb l’arribada de l’estiu,
diversos pobles de Catalunya celebren les tradicionals festes del Segar
i el Batre, com ara Fuliola (Urgell),
Avià i Gósol (Berguedà), Sant Climent
de Peralta (Baix Empordà) i Sudanell
(Segrià), on se solen combinar les
feines del camp amb trobades gastronòmiques. I és una bona oportunitat
per beure vi amb el tradicional porró,

un recipient de vidre, rodó
i ample de panxa, amb un broc molt
llarg i estret per beure i un altre de
més ample per omplir-lo. Aquestes
festes es converteixen, a més, en una
bona ocasió per fer un tast dels millors embotits de cada zona, com en
el tradicional concurs de llonganissa
de pagès, a Bellver de Cerdanya.
Això, sense oblidar que amb l’estiu
arriben les especials vetllades a la
vora del mar, on es pot gaudir d’un
bon suquet, una paella d’arròs o
una mariscada en algun dels ports
pesquers catalans, com Vilanova i la
Geltrú, Sant Carles de la Ràpita o la
Barceloneta.

Mar i muntanya
Que Catalunya gaudeix de mar
i bon producte ens ho recorden
les garoinades de la Costa Brava,
o la diada de la Galera de Sant
Carles de la Ràpita i Cambrils,
o els llagostins, les ostres i els musclos
del Delta de l’Ebre. Alhora, de la
muntanya ens arriben les festes
del trinxat a la Cerdanya, les olles
araneses i les jornades de cuina de
la Vall de Camprodon.

Saber com es cuinen els millors plats de la tradició
culinària catalana, submergir-se en un relaxant bany
envoltat de vi o passejar entre vinyes són algunes
propostes de turisme gastronòmic a Catalunya.
Bolets i cargols, dos productes tradicionals de la gastronomia catalana
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La cuina a Catalunya,
una història que ens
delata i ens delecta

Des de l’antiguitat fins als nostres dies,
la cuina catalana ha rebut influències que
l’han fet rica i diversa i ha configurat la tradició
gastronòmica del país.
La cultura gastronòmica catalana
és hereva dels grecs i dels romans,
dues cultures que van donar llum
a la trilogia culinària mediterrània:
l’oli, el blat i el vi. Amb aquests
productes, la refinada cuina de les
classes benestants comença a
assentar les bases dels àpats estructurats. I també és hereva dels
àrabs, amb l’arribada a casa nostra
de les noves tècniques agrícoles i
de productes com l’arròs, el sucre
i l’albergínia. De l’època medieval,
apareixen receptaris i tractats de
cuina, com el Sent Soví, un dels més
antics publicat a Catalunya i en llengua romànica. En aquest trajecte històric, s’ha d’esmentar el canvi que va
suposar el descobriment d’Amèrica i
l’entrada de productes; com el tomàquet, per exemple, utilitzat per
a una bona part dels plats de la nostra cuina, sobretot en el moment en
què incorporem els sofregits, una
barreja de verdures, amb la ceba
com a base, enrossides amb oli
d’oliva, que es couen a foc lent
durant una bona estona, i que serà
omnipresent en la majoria dels plats.
Productes per assaborir amb tots els sentits

Totes aquestes influències històriques
han configurat un marcat caràcter
mediterrani a la nostra cuina, i ens han
deixat nous productes que hem anat incorporant a l’hora de fer barreges: carn
amb peix, fruita amb aus, xocolata
a les picades (una manera d’acabar
el plat, picant en un morter alls, julivert,
pa torrat i avellanes i ametlles torrades),
allioli amb fruita... Sense oblidar-nos
de la influència dels diferents corrents
migratoris d’altres pobles ibèrics de la
Península i, és clar, la influència de la
cuina italiana i de l’alta cuina francesa,
les quals ens mostren productes i plats
que han arrelat al nostre país, com els
canelons, un plat present a les cases
per les festes de Nadal.

PropostA

El llibre de Sent Soví
La cuina de fusió, existent des de
sempre a Catalunya, ha configurat un
receptari tan ric i variat com ho és el
paisatge on s’emmiralla. Un territori
que cultiva els productes amb els
quals es configura aquesta gastronomia. I aquí és on es tanca el cercle,
perquè la nostra cuina és el mirall del
nostre paisatge, divers, ric i atrevit,
amb contínues ganes d’evolucionar.

Escrit a mitjan segle xiv, és un recull
de dues-centes vint receptes
de l’època. Es tracta del receptari
medieval, d’autor anònim, més
antic redactat en català. Entre els
plats que inclou hi ha alguns dels
més apreciats de l’edat mitjana,
com els paons a l’ast servits amb
les plomes del cap i la cua intactes.
Se n’han fet edicions actualitzades
en castellà i anglès.
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Saviesa culinària
Escampats per tot Catalunya, un reguitzell de cuiners us conviden a gaudir del plaer d’un bon àpat. Una bona
part d’aquests professionals dels fogons s’han unit en iniciatives tan nostres com els Col·lectius de Cuina de
Catalunya, agrupacions de restaurants i en ocasions també de productors de caràcter eminentment local,
que basen la seva proposta gastronòmica en una cuina del territori, de proximitat i qualitat. També cal esmentar
la important labor dels gremis de restauració de cada comarca catalana,
que treballen per una millor qualitat
dels restaurants i fondes del país; i la
Fundació Alícia, situada a la comarca
del Bages, a seixanta quilòmetres de
Barcelona, és un centre enfocat en
l’àmbit de la investigació aplicada a
la gastronomia de l’excel·lència. Un
referent que, a més a més, vol crear
consciència social sobre la importància de l’alimentació com a fet cultural
i educatiu. A la seva seu, al complex
Món Sant Benet, a tocar del mones-

tir mil·lenari, s’ofereix al visitant una
àmplia oferta de tallers i experiències
sensorials.

Els mags dels fogons
Innovació, qualitat i sorpresa han estat
alguns dels factors que han posicionat
la cuina del nostre país com a capdavantera. Per fer-ho, hem comptat amb
la imaginació de tot un país, liderat
per Ferran Adrià, considerat per molts
el millor cuiner del món, amb el seu
restaurant El Bulli, a Roses. Tècniques i conceptes com esferificació,
desconstrucció, escumes, aires i elaboracions amb nitrogen líquid ja formen part del nostre vocabulari i de la
cultura gastronòmica gràcies a aquest
alquimista culinari. La creativitat més
avantguardista és la que ha posicionat
Catalunya i la seva cuina com una de
les més prestigioses internacionalment
i la que ha portat visitants d’arreu del
món fins al nostre país amb l’únic objectiu de conèixer la cuina catalana.

Noms com Carme Ruscalleda, amb
el restaurant Sant Pau, de Sant Pol
de Mar; Joan Roca, amb el Celler de
Can Roca, i molts altres cuiners reconeguts amb estrelles Michelin i altres
guies de prestigi són clars exponents
d’aquesta cuina catalana de la modernitat reconeguda arreu del món.

La creativitat més avantguardista és la que ha posicionat
Catalunya i la seva cuina com una de les més prestigioses internacionalment i la que ha portat visitants d’arreu del món fins
al nostre país amb l’únic objectiu de conèixer la cuina catalana.
D'esquerra a dreta, Ferran Adrià, Carme Ruscalleda i Joan Roca

Les tapes i els platillos són una manera original de menjar

Tapes, platillos
i vermuts
Catalunya té un mapa de restaurants i fondes que configura un
traçat únic per endinsar-se en la
cuina de tots els temps, en la més
creativa i imaginativa, però també
en la «de casa». Sovint, lligat a un
bon hotel, trobarem un bon restaurant, en alguns casos encapçalat
per un cuiner de prestigi. També hi
ha les cases fonda, les quals estan
repartides per totes les comarques
turístiques catalanes i que ofereixen
serveis d’allotjament i restauració,
amb propostes gastronòmiques
pròpies i sempre en contacte amb
un entorn natural i cultural.

Molt lligada també a la cuina tradicional i una experiència enriquidora per
al turista gastronòmic és la visita als
mercats històrics del país, com els
de la Boqueria, Santa Caterina i la Barceloneta, a Barcelona, el Central de
Sabadell o el de Granollers, on podreu
fer un bon esmorzar de forquilla.
Menció especial per als bars restaurant que ofereixen platillos i tapes,
una manera divertida, informal i original de menjar. Com tampoc podem
deixar passar l’oportunitat de conèixer
els bars que serveixen aperitius i vermuts a les terrasses, un costum molt
arrelat, on no falta el tradicional vermut, un vi que se sol prendre abans
de l’àpat del migdia.

PropostA

Marca Cuina Catalana
L’Institut Català de la Cuina,
encarregat de vetllar pel
manteniment i la cura del ric
patrimoni gastronòmic, va crear
la marca Cuina Catalana,
una eina per preservar la cuina
del país i promoure l’ús dels
productes alimentaris de
qualitat. A més, ha inventariat
el llegat gastronòmic al llibre
Corpus de la cuina catalana,
que posa a l’abast del
públic un recull de receptes
tradicionals.
Més informació
www.cuinacatalana.eu
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Els fruits de la terra.
Paisatges que es mengen

Seguir la pista dels productes que defineixen
la gastronomia catalana és una bona
excusa per recórrer el territori i endinsar-nos
en un dels secrets que la fa rica.
Una bona part d’aquests productes,
per la seva excel·lència, han merescut
els dos distintius oficials: la denominació d’origen protegida (DOP) i
la indicació geogràfica protegida
(IGP). Els dos estan reservats a productes típics, arrelats a una regió que
els proporciona un caràcter específic
i un sabor inimitable, resultat de l’estreta relació que hi ha entre el producte, l’entorn i el talent humà.
Són DOP l’arròs del Delta de l’Ebre,
l’avellana de Reus, el formatge de
l’Alt Urgell i la Cerdanya, l’oli de les
Productes amb segell de qualitat i autenticitat

Garrigues, el de l’Empordà, el de la
Terra Alta i el del Baix Ebre-Montsià,
la mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la mongeta o fesol del ganxet del
Vallès i el Maresme, la pera de Lleida
i l’oli Siurana. I són IGP el calçot de
Valls, les clementines de les Terres
de l’Ebre, la llonganissa de Vic, les
patates de Prades, el pollastre i capó
del Prat, la poma de Girona, el torró
d’Agramunt i la vedella dels Pirineus
catalans. Passejar pel territori a la
recerca de cadascun d’ells ens farà
adonar de la diversitat de paisatges
que els generen.

PropostA

El patrimoni
gastronòmic a la xarxa
Gastroteca.cat és el portal web
de promoció i suport a la comercialització dels productes agroalimentaris
locals. Ofereix informació actualitzada
dels productes, qui els produeix,
punts de venda on poder-los comprar,
com cuinar-los, restaurants, rutes
gastronòmiques, fires i mercats,
notícies del sector... Tot un món entorn
el bo i millor de la nostra terra.
És un canal interactiu i dinàmic
al servei de productors, elaboradors,
distribuïdors, cuiners, gastrònoms,
promotors del turisme gastronòmic,
experts i consumidors.
www.gastroteca.cat
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Reguitzell de productes
catalans
PropostA

Artesania de Catalunya
Catalunya té una tradició artesana de
prestigi reconegut. Els productes gastronòmics artesanals formen part del
patrimoni i la identitat del nostre país;
expressen la seva idiosincràsia i són fruit
de la seva història, cultura i tradicions.
A les fires i als mercats que tenen lloc
a les comarques catalanes al llarg de tot
l’any, s’hi poden trobar estris per cuinar
i altres productes relacionats amb la
cultura culinària. L’entitat Artesania
Catalunya vetlla perquè aquest patrimoni
es mantingui viu i sigui cada dia més
conegut, mitjançant la creació d’activitats, tallers i publicacions.
Més informació
www.artesania-catalunya.com

De la fusió de les aigües dolces amb
les salades, Catalunya n’ha sabut
treure arròs de qualitat: el del Delta
de l’Ebre, un espai de bellesa única
que es gaudeix al plat, en paella, rossejat o a banda, un regal per a la imaginació del cuiner, que el pot elaborar
de mil maneres. De la terra, un dels
productes que ha sabut donar més
nom a les terres del Camp de Tarragona és el calçot de Valls, engolit
amb avidesa i certa sornegueria per
tots aquells que el tasten; o la patata
de Prades i la mongeta o fesol del
ganxet del Vallès, vàlides per anar
soles o acompanyar el millor dels
plats. Els arbres fruiters també han
aportat el seu regal a la cuina catalana,
com a final d’àpat però també per
acompanyar els guisats més saborosos i tradicionals. La pera de Lleida,
la poma de Girona o les vitamíniques
clementines de les Terres de l’Ebre

que omplen paisatges d’olor i color al
sud del país; les avellanes de Reus,
ideals per a qualsevol picada i que
donen sentit a unes delicades postres,
o el torró d’Agramunt, que té com a
base l’avellana i l’ametlla.
La qualitat i excel·lència dels bons
formatges dels Pirineus ens recorden
la vella tradició d’aquesta manera
de conservar la llet, amb l’olor de
les pastures de muntanya, les que
alimenten les vaques frisones, que
donen l’element bàsic per a aquesta
transformació. També fruit del treball
de ramaders i avicultors són el pollastre i el capó del Prat, la llonganissa de
Vic o la gustosa vedella dels Pirineus
catalans; carn de primera qualitat,
que pot anar acompanyada
d’excel·lents i variats bolets o de
cargols, dos productes tradicionals
i exquisits al paladar. Tot plegat es pot
assaborir a la xarxa de restaurants i
fondes del país o adquirir en comerços
i a les agrobotigues del territori.

Dolços i postres, com els bunyols, lligats als àpats festius tradicionals

El calendari ha marcat la tradició gastronòmica
del país. Al voltant d’una taula engalanada
els comensals assaboreixen els productes
que marquen el pas de les estacions.

Les postres, les reines
de la festa
El colofó en els àpats festius l’acostumen a protagonitzar els dolços, els
quals amb el pas del temps han aportat al receptari català unes postres
que han adquirit categoria de joies
culinàries. Els més coneguts són la
crema catalana i el mel i mató, però
també hi ha els bunyols, el pa de pessic, les galetes, les coques, els carquinyolis i els tradicionals panellets, pels
volts de Tots Sants.
Cada població sol tenir un dolç que
l’identifica; un altre bon reclam turístic.
És el cas dels cócs i dolços de les
Terres de l’Ebre, els pastissets de
Rasquera i Tortosa, les orelletes i
les galetes de la vall de Camprodon o les de Vilada, per citar-ne uns
quants exemples. Si la visita es fa per

Pasqua, la boca se’ns farà aigua amb
les tradicionals mones, un pastís
decorat tradicionalment amb ous de
gallina, els quals avui dia han estat
substituïts pels ous fets amb xocolata,
però també per figures que representen els ídols del moment dels més
petits de la casa. Si el període escollit
és el de Nadal, la tria de dolços augmenta amb les neules, el tortell de
Reis i els torrons, que són els dolços
més típics del Nadal fets amb ametlles
i avellanes com a element estrella de
la seva base, tova o dura en funció
dels gustos de cadascun. Amb els
anys, s’han anat incorporant noves
modalitats amb una gran dosi de
creativitat, però sense oblidar les més
tradicionals i l’autèntic gust dels productes base. Durant els dies de Nadal
podem trobar fires i mostres gastronòmiques en molts indrets de Catalunya
amb aquest producte com a estrella.

ProposTA

El plaer de menjar
bo, just i net
Viure i menjar sense presses. Aquesta és
la filosofia d’Slow Food, una organització
fundada el 1986 per Carlo Petrini i que als
seus inicis era una associació enogastronòmica. Slow Food promou el plaer vinculat al vi i als aliments, i vetlla per la cuina
de qualitat, per la diversitat de receptes i
sabors, pel respecte al ritme de les estacions i per la cura del medi ambient. L’esperit de l’empresa es concreta en accions
que passen per la protecció dels aliments
de qualitat i el conreu basat en mètodes
tradicionals i sostenibles. A més, fa una
defensa de la biodiversitat i les diferències
culturals, territorials i regionals, vinculades
a l’herència gastronòmica, i de la promoció dels productes locals i regionals.

www.slowfood.es

Pera de Lleida, poma de Girona; mongetes del ganxet del Vallès i formatges dels Pirineus, productes típics arrelats al territori
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L’enoturisme:
camins del vi

La història de Catalunya, el seu passat, present
i futur, té olor i gust de vi. L’enoturisme ens
permet conèixer de molt a prop aquesta màgica
transformació del raïm.
Envoltar-se de les vinyes, sentir-ne
l’olor, conèixer-ne els colors en funció
de l’estació i el moment de maduració
del fruit i visitar els temples on es crea
i conserva aquest líquid tan preuat. El
súmmum, poder-ne fer una degustació
al celler mateix. Això és fer enoturisme,
i a Catalunya l’oferta en aquest sentit
creix cada dia més. Hi ha molts cellers
i caves que ofereixen visites guiades
i activitats complementàries.
Triar on volem fer la nostra ruta, si tenim
poc temps, serà força complicat.
Comencem la ruta pels tretze cellers
de les DO del Montsant i la DOQ
del Priorat, que són els responsables
d’intentar explicar als visitants el perquè de la seva fama i qualitat arreu
del món. Mil cinc-centes hectàrees de
plantacions de vinya amb una història que ens porta a l’any 1194, quan
els monjos cartoixans i la fundació
d’Escaladei, als peus del Montsant,
elaboraven uns vins que ja llavors
Catalunya, terra de vins i caves

PropostA

van adquirir una gran fama i un reconeixement públics. La ruta del vi per
aquestes dues denominacions dóna
la possibilitat de visitar i tastar els vins
d’un total de quaranta-sis cellers.
Continuem amb una de les DO més
antigues, la del Penedès, escenari de
la novel·la del conegut escriptor Noah
Gordon El celler, que ha descobert en
aquest racó del Penedès bona part
de les glòries d’un bon vi. Tal com
explica ell mateix, el llibre és una carta
d’amor a un país. És en aquest indret
on el projecte enotursime PENEDÈS
del Consorci de Promoció Turística
de l’Alt Penedès ens ofereix un ampli
ventall de propostes que combinen
visites a caves i cellers, passejades
entre vinyes, cursos de tast, patrimoni
cultural, allotjaments amb encant i
visites al VINSEUM (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya), a Vilafranca
del Penedès, que ens permetran introduir-nos en el món de la cultura del vi.

Un viatge apassionant
L’Institut Català de la Vinya i el Vi
(INCAVI) treballa per difondre i promoure la cultura dels vins de qualitat
elaborats a Catalunya. A través del
seu portal web, convida a conèixer
el passat i el present vitivinícola de
Catalunya i a aprendre a distingir les
onze denominacions d’origen del vi
català, una garantia que no només
ens indica la zona productora, sinó
també la qualitat del vi i del seu procés d’elaboració. Ofereix també informació de mostres i fires, de jornades
de formació i de cursos de tast de
vins i caves catalans.
www.incavi.cat
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De les antigues a una de les més
noves, la del Pla de Bages, que en
poc temps ha estat mereixedora d’alguns premis internacionals. Alguns
dels cellers de la zona ofereixen visites
i organitzen tasts i cursos de tast.
Si la del Pla de Bages és una de les
més noves, tot i que amb una llarga
història, la d’extensió més petita és la
d’Alella, al Maresme, on també ens
deixarem seduir per la cultura del vi tot
visitant el Museu del Vi, que està situat
a la masia de can Magarola, seu
d’aquesta denominació.
Per conèixer els vins de les Terres de
Ponent hem d’anar a la DO Costers
del Segre, que agrupa una bona

Diverses empreses
ofereixen rutes per
conèixer de ben a prop
els secrets del cava
arreu del territori, amb
una acurada selecció
de cellers, restaurants,
allotjaments, comerços
especialitzats i serveis
turístics.

varietat de vins i també de territori,
repartida en set subzones que ocupen
un extens i variat paisatge. Són recomanables la Festa de la Verema, que
cada any celebra Verdú, la Festa del Vi
a Lleida i les visites a cellers mitjançant
la Ruta del Vi de Lleida, que permet
fer un viatge enològic en què els vins
tradicionals o de nova factura dibuixen
un paisatge on passat, present i futur
s’encavalquen.
Vinyes verdes vora el mar, com canta
el poeta Josep Maria de Sagarra, és el
que trobarem a la DO l’Empordà, un
paisatge de contrastos en què la terra
s’uneix al mar i dóna caràcter als seus
vins, des dels blancs fins als vins dolços, com les misteles.
Proposta

Monuments al vi
De visita obligada és l’anomenada «catedral
del vi», el celler cooperatiu del Pinell de
Brai, situat a la comarca de la Terra Alta,
al sud del país, des d’on podem conèixer
també la resta de denominacions de terres
tarragonines, Priorat, Montsant, Conca de
Barberà i Tarragona. Uns vins que tracen
la història des de l’època dels romans i que
gaudeixen d’un gran prestigi des de llavors.
Encara avui dia es poden visitar els cellers
modernistes de la zona, a les comarques
de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, un

patrimoni monumental concentrat en les
cooperatives agrícoles més importants de
Catalunya, amb obres d’arquitectes de
renom com Pere Domènech i Roura i Cèsar
Martinell i Brunet, constructors de les anomenades «catedrals del vi». Qualsevol d’aquestes rutes no seria prou productiva si no
combinéssim la passió pel vi del territori amb
la d’un bon maridatge amb els plats que els
restaurants de la zona ens ofereixen...

Catalunya convida a passejar entre vinyes
o a establir una agradable conversa entre copes.
I fins i tot a experimentar les virtuts terapèutiques
del vi amb els wine spa.
Vinyes i cellers, cultura vitivinícola catalana per tot Catalunya
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El triomf del cava,
el vi espumós català

La cultura del vi
Si voleu conèixer més de prop la
cultura del vi, podeu fer alguna de
les rutes enològiques que proposen
els cellers i les botigues especialitzades de casa nostra. Les visites
teatralitzades, les caminades entre
vinyes o els desplaçaments en els
mitjans de transport més nous, com
el segway, són altres possibilitats
per conèixer i viure de prop la vida
en un celler.

Les bombolles de l’alegria, les que
acaben les millors festes però també
les que saben començar un bon àpat...
Una vegada més, la voluntat investigadora dels catalans els va aportar un
nou producte: el cava, un vi escumós
diferent i de qualitat que ha sabut guanyar-se un munt de seguidors. Molt lligat a l’esplendor de la cultura vitivinícola
catalana de mitjan segle xix és on hem
d’anar a buscar l’origen d’aquest peculiar vi escumós català. Durant aquests
anys, i localitzat a la població de Sant
Sadurní d’Anoia, diverses famílies van
iniciar una intensa recerca vinculada
a l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, que va tenir com a resultat el
naixement del cava.

De les primeres tres mil ampolles
de producció que en va obtenir el
1872 Joan Raventós, de Codorniu,
s’ha arribat als dos-cents milions,
que s’exporten arreu del món, fruit
d’un procés que té com a escenari
el silenci i la foscor de les ancestrals caves d’aquesta població. En
aquests anys, Sant Sadurní s’ha
consolidat com la capital neuràlgica
del cava i, aquest producte, com
l’ideal per començar i acabar una
gran festa organitzada per la Confraria del Cava d’aquesta població
del Penedès, la primera organitzada
a Espanya i la segona a escala mundial, després de la que es fa a la
Xampanya.

Les varietats de raïm blanc utilitzades per a l’elaboració
del cava són el macabeu, que hi aporta dolçor i perfum;
el xarel·lo, que hi aporta cos i estructura, i la parellada,
que hi aporta finesa, frescors i aroma.
Només al Penedès hi ha vuitanta cellers elaboradors de cava

Tast de vins per a tots els públics, experts i neòfits

Només al Penedès, aquest petit racó
de Catalunya, hi ha més de vuitanta
cases elaboradores de cava, la majoria de les quals ofereixen serveis als
visitants, i amb els anys la producció
de cava s’ha estès a altres punts del
territori com l’Alt Penedès, el Bages,
l’Anoia, l’Empordà, la Selva, el Tarragonès... Diverses empreses ofereixen
propostes per conèixer de ben a prop
els secrets del cava arreu del territori,

que inclouen una acurada selecció de
cellers per visitar, restaurants, allotjaments, comerços especialitzats, enoteques i empreses de serveis turístics.
Tot plegat, amb la finalitat de descobrir un món, una tradició i una manera
de ser, basada en la seva identitat
vitivinícola.

de la nostra cuina que pot arribar
a ser un bon relaxant. Són ja molts
els establiments que ofereixen una
aposta atractiva que convida els que
busquen noves sensacions a submergir-se en una banyera plena d’aquest
plaent líquid; parlem dels wine spa.

Així mateix, el raïm i, més concretament, el vi és un dels productes
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105, 3r / 08008 Barcelona
+34 93 484 99 00
www.catalunya.com

Centres de promoció turística
de l’Agència Catalana de Turisme (CPT)
CPT Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
CPT Espanya
turisme.blanquerna@gencat.cat
CPT Estats Units
info.act.usa@gencat.cat
CPT Europa Central
info.act.de@gencat.cat
CPT França
promotion.act.fr@gencat.cat
CPT Itàlia
info.act.it@gencat.cat
CPT Països Nòrdics
info.act.nordic@gencat.cat
CPT Regne Unit
info.act.uk@gencat.cat
CPT Rússia
info.act.ru@gencat.cat
CPT Sud Amèrica
info.act.latam@gencat.cat
CPT Sud Est Asiàtic
info.act.sea@gencat.cat
CPT Xina
promotion.act.cn@gencat.cat
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Escudella amb galets, pasta tradicional amb forma de caragol
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www.barcelonaturisme.cat

www.costabrava.org

www.costadaurada.info

www.lleidatur.com

www.terresdelebre.travel

www.torismearan.org

www.catalunya.com

