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És tanta la influència
social de la cuina que el
destí pròsper o advers
de les nacions depèn
de la seva manera
d’alimentar-se.
El progrés de la cultura
i el domini d’un poble
comporta un augment
del benestar i el
perfeccionament de la
seva cuina.
El descobriment d’un
nou plat fa més per la
felicitat de la humanitat
que el descobriment
d’una nova estrella.
D’estrelles ja n’hi
bastantes.
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Guia Gastroturística
Ciutats Patrimoni
de la Humanitat
d'Espanya

N

o hi ha bé més gran que haver de menjar. Els éssers humans hem fet
d’aquesta necessitat cultura.
Durant segles van conviure a la península Ibèrica el judaisme, el
cristianisme i l’islamisme, tres formes diferents de preparar els
aliments que van generar una diversitat culinària desconeguda
a Europa. Des d’abans dels romans, la península Ibèrica ha rebut
influències de moltes cultures, i la seva gastronomia ha anat
evolucionant amb cada nova invasió o conquesta.

L’alimentació d’un país és fruit de la seva història, i amb aquesta Guia gastroturística
dedicada a les ciutats Patrimoni, podrem assaborir-la entre línies. Les nostres quinze
Ciutats Patrimoni, sota el segell UNESCO, han conservat en les seves urbs el llegat històric
de les civilitzacions que les van transformar. Però també, l’herència gastronòmica que
les posiciona com a referents culinaris, amb una tradició de fogons que ens transporten
segles enrere mantenint el millor de la cuina actual. Una fusió única, entre patrimoni i
gastronomia, que només podrem trobar en aquestes quinze destinacions.
Els fenicis van portar les seves salses; els grecs, l’oli d’oliva; romans, cartaginesos i jueus
van aportar importants elements de la seva gastronomia; els àrabs van introduir les fruites i les combinacions amb fruita seca, carns i peixos, a més de l’arròs, el safrà, la canyella
i la nou moscada. Amèrica va portar nous aliments que, en poc temps, van començar a
integrar-se en la dieta espanyola.
El descobriment d’un nou plat fa més per la felicitat de la humanitat que el descobriment
d’una nova estrella. «D’estrelles ja n’hi ha bastantes.»
És tanta la influència social de la cuina que el destí dels pobles depèn de la seva manera
d’alimentar-se.
L’Acadèmia de Plató sostenia que no hi ha filosofia amb fam. La cuina dona la mesura de
la cultura d’un poble.
Patrimoni és tot allò que hem rebut per línia paterna amb l’obligació de cuidar-ho i
millorar-ho a fi i efecte de deixar-ho en herència als nostres successors. En aquestes
pàgines fem una passejada ràpida per la història que ha anat forjant aquest patrimoni i
expliquem, amb pinzellades gastronòmiques, els sabors que podem trobar-hi, la història
dels plats, les aromes per recordar i els principals esdeveniments que tenen lloc en cada
ciutat. En resum, vivim la història amb els cinc sentits.
Per acabar, fem nostra la recomanació de Quevedo:

COMER HASTA MATAR EL HAMBRE ES BUENO;
MAS COMER POR CUMPLIR CON EL REGALO
HASTA MATAR AL COMEDOR, ES MALO,
Y LA TEMPLANZA ES EL MEJOR GALENO.
LO DEMASIADO SIEMPRE FUE VENENO.
Els alcaldes i alcaldesses de les
Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya
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AL
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Enclavada a la vall del riu
Henares, va ser lloc de pas
obligat des de l’altiplà
inferior cap a la vall de l’Ebre.
Aquesta característica, unida
a l’existència de terres fèrtils
i aigua en abundància, va
ser el motiu dels successius
assentaments de la ciutat.

D

urant l’època romana va ser anomenada Complutum (‘lloc on convergeix l’aigua’) i cobra
gran importància per ser un punt de connexió
entre Augusta Emerita (Mèrida), Caesar Augusta (Saragossa), Tàrraco (Tarragona) i dues importants rutes que partien del lloc: una en direcció
a Carthago Nova (Cartagena) i una altra cap a Segòvia. El vestigi més important que es conserva d’aquesta època és la ciutat
romana de Complutum.
Durant la invasió musulmana es va construir una petita alcassaba anomenada Al-Qal’at Abd al-Sälam. D’aquest nom en
deriva l’actual d’Alcalá de Henares.
La conquesta cristiana va tenir lloc l’any 1118, i onze anys
més tard Alfons VII de Castella donava la ciutat a l’Arquebisbat
de Toledo. Convertida en senyoriu eclesiàstic, durant un temps
hi van conviure cristians, jueus i musulmans.
Amb la creació dels Estudis Generals per part del rei Sanç
IV el 1293, s’inicia la trajectòria universitària d’Alcalá, que a
partir del 1499 aconsegueix una projecció internacional amb
la fundació de la Universitat d’Alcalá pel cardenal Cisneros,
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Va ser la primera ciutat dissenyada
exclusivament com a seu d’una universitat
i va servir de model per a altres centres
d’Europa i Amèrica.

PINZELLADES
GASTRON0MIQUES
La cuina d’Alcalá de Henares està molt influenciada per les referències gastronòmiques que surten
en la novel·la cervantina El Quixot, com el cabrit, la
carn estofada o les guatlles, plats que s’han anat recuperant i que es poden degustar en molts dels restaurants típics de la ciutat. Una herència que arrela també en la cuina popular del Segle d’Or.
En els nombrosos restaurants i mesones d’Alcalá
de Henares s’hi poden assaborir els plats típics de
la cuina castellanomanxega que fan recordar les
al·lusions culinàries del Quixot: sopes d’all, migas
manxegues, guisats de xai i cabrit, o noves interpretacions de les menges d’antany que mantenen
l’essència de la cuina tradicional alhora que hi incorporen les últimes tendències gastronòmiques.
Menjar de tapes forma part del pedigrí de la ciutat. Una herència de la cuina del Segle d’Or. Hi ha
més de trenta bars a les zones del carrer Libreros, la
plaça de Cervantes, carrers al voltant del rectorat,
carrer Mayor i plaça dels Santos Niños. Però n’hi ha
molts més repartits per la ciutat.

Universitat d'Alcalá.

que va dissenyar tota una ciutat renaixentista per
allotjar-la. Aquest és el principal motiu pel qual
Alcalá va ser inclosa en la llista del Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO el 1998.
La Universitat es va convertir en el gran focus
de l’humanisme espanyol: per les seves aules van
passar-hi grans lingüistes; historiadors; metges; científics; literats com Lope de Vega, Tirso de Molina,
Calderón de la Barca i Quevedo; humanistes com
Benito Arias Montano, i religiosos com sant Joan de
la Creu, sant Ignasi de Loiola o Fray Luís de León.
Miguel de Cervantes, la gran figura de la ciutat,
neix a Alcalá de Henares el 1547. La visita sovint
i en fa menció en diverses de les seves obres: La
ilustre fregona, El coloquio de los perros i, sobretot, La
Galatea. En la primera part del Quixot rememora
una llegenda complutense en la qual hi diu: «Aquel
famoso moro Muzaraque que aún hasta ahora yace
encantado en la gran cuesta Zulema que dista poco
de la gran Compluto».

Plaça Cervantes.
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Pel que fa als dolços locals, cal destacar les
rosquilles d’Alcalá i la costrada. També en destaquen les tejas, hornazos, torrijas, pa de pessic
de convent i les ametlles garapinyades que
venen les monges clarisses.
El berenar de xocolata amb migas i crostons és un costum molt arrelat: s’ofereix
cada tarda a l’Hostería del Estudiante, actual
Parador Nacional, els diumenges de tardor i
hivern.
A Alcalá hi ha dos esdeveniments gastronòmics importants que se celebren cada any: la
Setmana Gastronòmica i les Jornades Gastronòmiques Cervantines.

Rosquilles d’Alcalá.

Migas d’Alcalá de Henares
Plat d’origen camperol que es va estendre
per tot el país desembocant en múltiples variants. A Alcalá es prepara amb pa asentado
(de diversos dies), tallat finament, cansalada,
pebre vermell i all. És el plat dels plats, l’essència d’una tradició gastronòmica pastoral
i agrícola. Les migas és un plat amb tradició,
un menjar de pastors i homes de camp. Degustant unes migas amb rostes i ou ferrat podem entreveure el cavaller i el seu escuder
delectant-se el paladar amb unes migas regades amb vi de la terra. «Responde en buen
hora —dijo don Quijote—, Sancho amigo,
que yo no estoy para dar migas a un gato, según traigo alborotado y trastornado el juicio.»

ESTRELLES
DE LA CUINA
Duelos y quebrantos
d’Alcalá de Henares

UN
PLAT AMB
HISTORIA

«En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo
[...] Una olla de algo más de vaca que carnero,
salpicón las noches, duelos y quebrantos los
sábados». Així és com al Quixot es menciona
aquest plat tan conegut.
Duelos (‘dejunis’) y quebrantos era un plat
amb què es podia trencar el dejuni i l’abstinència que s’havia de guardar durant aquest
dia. És una espècie de truita d’ous remenats
amb els menuts o els cervells d’algun animal.
Una altra teoria diu que alguns camperols,
quan moria un animal de tir, com la vaca, el
ruc o el cavall, n’aprofitaven la carn preparant-ne un guisat, i que el nom del plat ve
dels duelos y quebrantos que el camperol patia
per aquesta pèrdua.
Hi ha qui diu que el nom fa al·lusió al
quebranto del dejuni imposat sobre les carns
de porc en les religions jueva i islàmica i el
posterior duelo després d’haver violat els preceptes del dejuni.
El que és ben clar és que va arrelar el costum de menjar despulles anomenades menuts (colls, mans i peus de les aus, caps de xai
o freixures) i els ous ferrats amb rostes. Tota
aquesta menja pobra va rebre el qualificatiu
de penas y miserias, equivalent al de duelos y
quebrantos.

Duelos y quebrantos.

12

GUIA GASTROTURÍSTICA CIUTATS PATRIMONI DE LA HUMANITAT MÈRIDA

Mongetes amb perdiu.

Mongetes blanques amb perdiu
Una perdiu amb unes suaus i cremoses
mongetes blanques de la terra no poden
ser sinó motiu de felicitat. Que cavalquin el
Quixot i Sancho a l’encalç d’aquestes dites i
deixeu-nos compartir-les. El món de la caça
està molt present al llarg de la novel·la. Es
consumia lleugerament passada, com diu el
refranyer: «La perdiu, amb olor al nariu».

Migas d'Alcalá de Henares.

Cocido
El cocido modern prové de la famosa olla podrida
castellana, que en realitat és una corrupció del
terme olla poderosa. El cuiner reial Francisco
Martínez Montiño, en el seu receptari de l’any
1617, diu: «Sepan vuestras mercedes que lo de
podrido no es corrupción de la olla, sino del
lenguaje, ya que debe decirse poderida, que
quiere decir poderosa».
És un plat que s’esmenta en El Quixot i que en
la seva versió moderna de cocido madrileny es
pot degustar en molts dels restaurants d’Alcalá
de Henares: «Aquel platonazo que está más
adelante vahando me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en tales
ollas podridas hay, no podré dejar de topar
con alguna que me sea de gusto y provecho».

Cocido.
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Costrada.

Gaspatxo de Marcela
Marcela, la pastora de la primera part
del Quixot, que rebutjava el tracte
amb els homes i li agradava la seva
llibertat, no troba objecció a l’hora de
degustar aquest plat propi dels pastors
de l’època.

Costrada d’Alcalá
Una recepta històrica d’Alcalá que ens
porta a reviure els obradors pastissers
del segle XIX. Es compon de diverses capes de pasta fullada, crema pastissera,
merenga i ametlles. És un dels dolços
més populars d’Alcalá, creat pels antics
pastissers reials.

Olor de dolços acabats d’enfornar,
amb sucre i canyella,
a la brasa de llenya
en els rostidors més tradicionals.
Grans literats com Cervantes, Lope
de Vega, Tirso de Molina, Góngora,
Calderón de la Barca o Quevedo ens van
oferir escenes literàries i teatrals que són
un fidel reflex de l’època en la qual només
alguns privilegiats tenien la sort de
menjar més d’una vegada al dia, gaudir
amb els colors, els sabors i les olors.

Ametlles garapinyades.

Carré d’anyell rostit amb patates i verdures saltades.
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La sopa boba era un aigüerol d’ossos i menuts repartit a la
porta de convents. Va contribuir a transformar el rang de la
mendicitat fins a elevar-la al nivell de mitjà de vida decorós,
de tal manera que en pocs anys la professió de captaire va
perdre el seu caràcter vergonyant per convertir-se en una
activitat lucrativa. La facilitat d’obtenir aquesta menja va fer
créixer encara més la vagància, la qual cosa va motivar la
frase caricaturesca «vivir de la sopa boba».
S’apunta que les expressions «comer a la sopa boba» i
«andar a la sopa boba» van generar la frase «cobrar la
pasta gansa». En ser bobo i ganso termes afins, pasta
gansa passa a ser ‘diners adquirits sense esforç’.
A mitjan segle xvi, sobre una població de cinc milions hi havia
cent seixanta mil captaires declarats i milers sense control
que vivien de la picaresca.
Les cuines als segles xvi i xvii, amb la completa xarxa de
cuiners, pastissers, rebosters, oficials, mossos de cuina i
auxiliars, eren veritables repúbliques autòctones dins de
les hisendes de nobles o rics. l capdemunt hi havia el cuiner
major. Era pràctica habitual robar aliments per revendre’ls
després i obtenir-ne un ingrés addicional.
El monument culinari més important del Renaixement
europeu va ser l’aparició de l’olla podrida, un imperi de
carns, llegums i hortalisses. Lope de Vega, Cervantes,
Calderón de la Barca i Quevedo la van elevar a la categoria de
mite. Hi havia els qui podien gaudir de l’olla i els qui sortien
al carrer amb un escuradents entre les dents i unes molles
de pa repartides per la barba per donar entenent als altres
que n’havien menjat.
Ningú millor que Quevedo ha retratat les cassusses
estudiantils en l’anomenada literatura de la fam. A les casas
de pupileros la fam regnava completament. Fam i vida
universitària han estat companys constants. En el Segle d’Or
la fam era imperial, que també podia titllar-se d’infernal.
Així, en la vida dels estudiants d’Alcalá hi havia ara dejunis
ara vigílies.
Quevedo, a El Buscón, defineix d’aquesta manera els
hidalgos desposseïts: «Unos nos llamamos caballeros, otros
güeros, chanflones, traspillados y caninos. Somos susto de
los banquetes, polilla de los bodegones, cáncer de las ollas.
Sustentámonos casi del aire. Somos gente que comemos un
puerro y representamos un capón».
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SEMANA
CERVANTINA
SETMANA
CERVANTINA

Setmana del 9 d’octubre. La Setmana Cervantina
va ser declarada Festa d’Interès Turístic Nacional
el 2018, el mateix any que celebràvem el XX
aniversari d’Alcalá com a Ciutat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
Aquest reconeixement se centra en una de les aportacions de
la ciutat per les quals vam obtenir aquest distintiu, la figura
de Cervantes i la celebració del seu bateig, el 9 d’octubre de
1547. A Alcalá tenim l’orgull de ser la ciutat natal de Cervantes
i al mateix temps la responsabilitat de donar a conèixer el seu
llegat. Un dels criteris pels quals vam obtenir aquest títol va
ser per l’aportació de Miguel de Cervantes i la seva obra mestra,
El Quixot, al desenvolupament de la llengua espanyola.
La Setmana Cervantina està sempre repleta d’activitats
culturals. Octubre es converteix en un mes de celebració i
homenatge en el qual destaca el Mercat Cervantí, el més
gran d’Europa en el seu gènere. Durant uns dies, els carrers
del centre històric tornen al Segle d’Or, s’omplen de color
i fantasia, teatre, parades d’artesania, actuacions musicals,
dansa, cercaviles cervantines, espectaculars justes medievals i
tot tipus d’activitats destinades als infants.
Durant aquesta setmana també es lliuren els premis Ciutat
d’Alcalá i el Cervantes Chico, que s’atorga cada any als autors
de literatura infantil i juvenil. A més, també tenen lloc la
Fira del Llibre Antic i d'Ocasió i les Jornades Gastronòmiques

Cervantines, tot això en honor de Cervantes, que protagonitza
la Processó Cívica, en la qual es trasllada la partida de
baptisme de l’escriptor des de l’Ajuntament fins a la Capilla
del Oidor, en la qual va ser batejat i on queda exposada durant
el 9 d’octubre.

El reconeixement d’aquesta
setmana com a Festa d’Interès
Turístic Nacional ha suposat un gran
honor per a Alcalá de Henares. Us
convidem a conèixer-nos en aquestes
dates tan especials per a nosaltres,
en les quals descobrireu una ciutat
abocada a la cultura i el turisme.
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DON JOAN
A ALCALÁ

Últim cap de setmana d’octubre al voltant de la
celebració de Tots Sants.
Cada any des del 1984 es representa a Alcalá el Don Juan
Tenorio de José Zorrilla. Se segueix la tradició de portar a
escena aquesta obra en la festa de Tots Sants a causa de la
seva temàtica religiosa i sobrenatural. El que als primers
anys congregava uns centenars de persones en un recorregut
pel centre històric es va convertir, amb el pas del temps,
en la manifestació teatral a l’aire lliure més multitudinària
d’Espanya, en l’escenari únic del recinte emmurallat del
Palau Arquebisbal. Un esdeveniment especial al qual
acudeixen cada any milers de persones i que ha merescut la
declaració de Festa d’Interès Turístic Nacional.
Bondat, fe, salvació i amor veritable tornen cada any a visitarnos en un espectacle únic que conjuga la màgia del teatre
amb l’espectacularitat de l’espai en el qual es desenvolupa
i la companyia de més de vint mil persones que assisteixen
en silenci, en una freda nit de novembre, a aquesta cita en
què es reviu l’esperit del Don Joan amb diferents versions que
sempre arriben al cor dels espectadors.
Com a prolongació del Don Joan, a Alcalá, durant tot el mes
de novembre es fan les visites teatralitzades inspirades en
l’obra de Zorrilla, que discorren per diferents escenaris del
centre històric.
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Una perfecta combinació de fervor popular i bellesa artística
que omple de sensacions i contrastos el centre històric
d’Alcalá.
El 2019 va ser reconeguda Festa d’Interès Turístic Nacional. És un
moment especial del calendari de la ciutat, que enriqueix el seu art i el
seu patrimoni històric i que, a més, projecta una imatge fabulosa que pot
atreure visitants de tot Espanya per gaudir d’Alcalá.
Surten en processó deu confraries. La més antiga data del segle xvi i la
més recent es va fundar el 2016.
La Setmana Santa d’Alcalá de Henares conjumina mostres de les millors
tradicions confrares d’Espanya. Les diverses músiques, talles i estils
processionals demostren que la nostra Setmana Santa és heterogènia i
eclèctica, perquè ha sabut impregnar-se del millor de cada tradició.
Avui dia, en la Setmana Santa d’Alcalá de Henares hi ha exemples de
confraries de tradició andalusa i castellana, a més d’un cada vegada més
aprofundit estil propi. Les nombroses i diverses processons completen
una programació única a la Comunitat de Madrid.
Les confraries i germandats són també molt variades. La més jove, la de
Jesús desposseït de les seves vestidures, es va fundar el 2016. Mostra que
la Setmana Santa complutense continua creixent. Però cal remuntarse fins al 1508 per rememorar la creació de la primera confraria
complutense: la Solitut. Una oportunitat per conèixer l’única Ciutat
Patrimoni de la Humanitat de la Comunitat de Madrid mentre recorreu
els nostres carrers i descobriu els nostres edificis històrics seguint els
passos de la Setmana Santa.

SETMANA SANTA A ALCALÁ
HETEROGÈNIA I ECLÈCTICA
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l primer poble que es va assentar a Àvila van ser els vetons, una branca dels
celtes que va poblar les actuals províncies d’Àvila, Salamanca i una part de
Portugal cap a l’any 2500 a. de C.
Durant el període de la romanització sí que podem parlar d’un assentament de
població de certa envergadura a Àvila. Així ho
testifiquen elements com l’urbanisme de la ciutat antiga o les restes de monuments funeraris
romans que formen part de la muralla i que
proliferen especialment a la zona del jardí de
San Vicente.
Es fa difícil parlar de l’etapa visigoda, ja que
les restes que ens han arribat d’aquesta època
són poc abundants.

Durant la invasió musulmana Àvila va ser
«terra de ningú», un desert estratègic que servia
de frontera entre els àrabs, assentats al sud, i els
cristians, replegats al nord, des d’on iniciaran la
Reconquesta ja al segle XI.
El comte Ramon de Borgonya, gendre del rei
Alfons VI de Lleó i de Castella, serà l’encarregat
de repoblar les terres del sud de l’altiplà. Per
afermar la seguretat a la zona, es fortifica la ciutat construint la muralla, que des de llavors en
determinarà el caràcter militar.
A la darreria de l’edat mitjana (segle XV), Àvila
començarà a tenir un protagonisme de primera fila en la història d’Espanya sota el guiatge
d’Isabel la Catòlica. Primerament, durant les
guerres civils castellanes Àvila va ser la seu dels
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partidaris de l’infant Alfons, enfront d’Enric IV, i més
tard, essent ja reina Isabel, Àvila es convertirà en el lloc
de descans etern del seu fill el príncep Joan, que va ser
enterrat al Reial Monestir de Sant Tomàs.
Però sens dubte l’època de més apogeu de la ciutat d’Àvila va ser el segle XVI, moment en el qual s’aixequen els
grans palaus renaixentistes, quan prínceps i reis visiten la
ciutat i neix la figura més universal de tots els avilesos, Teresa de Cepeda y Ahumada, més coneguda universalment
com a santa Teresa de Jesús.
Els segles XVII, XVIII i una gran part del XIX van ser nefastos per a Àvila, perquè perd una gran part de la seva
població.
Durant el segle XX ha deixat enrere la seva època de decadència per anar creixent, disposa de noves infraestructures
al servei de tothom i aposta per donar a conèixer els seus
valors essencials, com és el ric patrimoni historicoartístic.

Plaça de la Santa.

Muralles d’Àvila.

Exemple de ciutat fortificada
que ha conservat íntegrament
la seva muralla. La densitat
de monuments civils i religiosos
intramurs i extramurs en fan un
exemple d’extraordinari valor.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
Resulta senzill endevinar, a la vista de la història de la
ciutat, les influències gastronòmiques de cuines com la romana, l'àrab, la jueva, la morisca i la mudèjar. La realitat
ho corrobora, igual que l’empremta deixada pel receptari monacal. També el dur hivern de les terres avileses,
amb unes baixes temperatures difícils de combatre en
èpoques passades sense la presència d’un bon foc de llenya, n’ha marcat la cuina, amb una important presència
de guisats contundents i calòrics. Les elaboracions són
senzilles i donen especial protagonisme al producte base
i als sabors tradicionals.
La gastronomia compta amb tres pilars essencials. En
primer lloc, els llegums, ja siguin les mongetes d’El Barco,
la carilla o el cigró de Moraña, que durant segles han aportat una part de les calories necessàries als qui les consumien per protegir-se del fred.
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Catedral i muralla d’Àvila.

El segon producte imprescindible és la carn de la
seva cabanya bovina autòctona: la vedella d’Àvila,
que compta amb denominació d’origen (DO). Altres
carns amb important presència en el receptari avilès són les de porc i els seus extraordinaris embotits, el garrí rostit o tostón del nord de la província,
el cabrit de Candeleda i el xai de la vall d'Amblés,
que fan passar una bona estona al comensal més
exigent.
I, en tercer lloc, les yemas d’Àvila, un ambaixador
de fama internacional. Contràriament al que moltes
persones creuen, aquesta joia de la rebosteria local
no té origen conventual, sinó en una petita confi-

teria avilesa que fa cent cinquanta anys les va confeccionar i les va anomenar d’aquesta manera en
honor de la santa. Altres especialitats tradicionals
són els mantecados, perrunillas, amarguillos, jesuitas,
empiñonados i torrijas.
Però, si hi ha una curiositat poc coneguda que relaciona la cuina d’Àvila i Santa Teresa és el fet que
l’historiador belga Paul Ilegems li atribueix l’ocurrència de fregir patates en oli d’oliva al segle XVI per
curar malalts. ¿Devien ser la forma primigènia de
les avui tradicionals patates revolconas?
Hem de visitar Àvila sense presses, incloent en la
programació un temps per dedicar-lo al bon costum
local d’anar de tapes o de canyes. En qualsevol establiment, per acompanyar el vi, la cervesa o una altra beguda, et sorprendran amb una bona tapa de
callos, mollejas, bocatines, empanades, truita o patates
revolconas per obrir la gana.
Sopes d’all o castellanes; carns; embotits «d’olla»
conservats en oli i prèviament fregits; garrí rostit;
truites al forn, en escabetx o fregides; bacallà arrebossat, amb salsa de pebrots o ajoarriero amb all.
L’oferta gastronòmica, a més de la cuina de sempre, compta amb prestigiosos establiments que fusionen la tradició amb noves tècniques culinàries.

ÀVILA ES MEREIX UNA VISITA AMB CALMA
PER GAUDIR DE LA SEVA HISTÒRIA, EL
SEU PATRIMONI I TEMPS PER ASSEURE’S
A TAULA.

Patates revolconas.
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Carn d’Àvila
La carn d’Àvila, amb Indicació GeoUN
gràfica Protegida, es distingeix
PLAT
AMB
per ser lleugera, molt tendra i per
HISTORIA
l’absència de greix infiltrat.
La raça d’Àvila pastura tradicionalment durant l’estiu als prats
de muntanya del Sistema Central i, abans de
l’arribada de l’hivern, es desplaça a Extremadura o Castella-la Manxa practicant la transhumància per la Cañada Real Leonesa. Els
animals mai s’estabulen i s’alimenten a base
de recursos naturals, amb racions suplementàries únicament quan les condicions climàtiques són extremes.
El chuletón (‘mitjana’) prové de la vaca de
raça Avileña-Negra Ibèrica. La mida, a desig
del comensal. Sol oscil·lar entre mig quilo i
un quilo aproximadament.
Es prepara a la graella i se serveix generalment poc feta. En aquest punt hi ha persones a qui produeix cert rebuig per fer l’efecte
de venir ensangonat. Per desmitificar aquesta sensació, cal saber que a la carn no hi ha
sang: el líquid vermell que es veu és una mescla d’aigua i proteïnes que conté ferro, causa
del color vermell.
Cada any, a dalt del port d’El Pico, acudeixen diversos centenars de persones per presenciar una tradició amb segles d’història:
el pas dels ramats de vaques d’Àvila guiades
pels seus pastors que, després de passar el
cru hivern a les deveses de Castella-la Manxa i Extremadura, tornen a les pastures de
muntanya. El trajecte dura una mica més de
dues setmanes i discorre entre espais naturals i vies pecuàries, que han deixat al llarg
del temps un valuós patrimoni cultural fins
avui dia.

Mongetes d’El Barco d’Àvila.

ESTRELLES
DE LA CUINA
Mongetes d’El Barco d’Àvila
Són mongetes seques de diferents varietats: blanca
riñón, blanca rodona, arrocina, planchada, morada
rodona, morada llarga i mongeta d’El Barco.
Es cuinen en olla amb xoriço, botifarró, cansalada
viada o costelles adobades. Són llegums suaus rics en
ferro i molt baixos en greix i colesterol.

Tostón d’Arévalo.

Tostón d’Arévalo
El tostón és un garrí rostit al forn a l’estil tradicional
fins que queda cruixent per fora i tendre per dins.
La qualitat d’aquest garrí de la comarca de la Moraña és veritablement extraordinària.

Chuletón.
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A Àvila és tradició anar de tapes.

Cocido morañego

Yemas d’Àvila.

Àvila té aromes de muralla,
cases palau,
temples i convents
que configuren el
ric patrimoni artístic
fruit de la seva història.
Àvila fa olor d’art,
misticisme, tradicions,
gastronomia i naturalesa.

Potser és un dels plats més populars. Elaborat amb els cigrons de la comarca de la Moraña, de textura mantegosa i
suau, que es distingeixen per tenir un color groguenc, una
forma esfèrica amb bec corbat i una mida mitjana. Aliment
de camperols i pastors que requerien una aportació calòrica important per combatre les fredes temperatures hivernals. Compten amb tots «els sagraments», com cansalada
de porc, morcillo de vedella, xoriço, botifarró i verdures.

Yemas d’Àvila
És el més tradicional dels dolços d’Àvila, icona de la capital i record obligatori de qualsevol viatge. S’elabora amb
rovells d’ou i un almívar a base d’aigua, sucre, llimona i
canyella. I es presenta sobre un motlle de paper en forma
de boles.
El seu origen és confús: es diu que les yemas són d’origen
àrab i que el seu primer lloc de fabricació va ser Àvila.
Un producte monacal, del qual es desconeix el nom,
es va començar a elaborar abans de la reforma carmelita.
Posteriorment, un petit obrador el va comercialitzar registrant el nom de Yemas de Santa Teresa. Es poden trobar
yemas d’Àvila en nombrosos establiments de la ciutat.

Panoràmica d’Àvila.
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SETMANA SANTA
D’ÀVILA
La Setmana Santa d’Àvila va ser declarada d’Interès
Turístic Internacional el 2014.
La Setmana Santa avilesa és una gran expressió d’art i riquesa.
Està representada per nombrosos passos que recorren la
ciutat.
El seu Via Crucis recorre el perímetre de la muralla i és un dels
atractius d’aquesta Setmana Santa castellana.
Amb les seves quinze processons i catorze germandats,
reflecteix tota la sobrietat i solemnitat i arriba a ser una de les
més belles de Castella i Lleó.

EL MERCAT DE
LES TRES CULTURES
Aquestes jornades estan declarades d’Interès
Turístic Regional.
A principis de setembre, el cap de setmana del primer divendres
de mes, se celebra el mercat medieval a Àvila. Un retorn a l’edat
mitjana en el qual Àvila recupera la seva imatge medieval i tota
la ciutat es transforma en la ciutat de les tres cultures.
Durant tres dies, una àmplia programació inclou cercaviles,
desfilades, concerts, exposicions, parades d’artesans i productes
tradicionals, com formatges, embotits, empanades, etc.

JORNADES
MEDIEVALS
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VISITES
TEATRALITZADES
NOCTURNES
A LA MURALLA
Durant els dimecres i dijous de juliol i agost, la
muralla d’Àvila es converteix en un escenari únic
on els visitants participaran de la història d’Àvila.
Un guia i un grup d’actors els anirà introduint en diferents
passatges, històries i llegendes de la ciutat mentre
gaudeixen, d’un escenari a l’aire lliure, del monument més
important d’Àvila.

CONCURS
ÁVILA EN TAPAS
Durant l’últim cap de setmana de juny
se celebra el concurs Ávila en Tapas. Des
de fa vint anys, una bona part de bars i
restaurants concursen elaborant tota mena
de tapes.
Es premia aquesta cuina en miniatura per la seva
originalitat, elaboració i creativitat, una cuina que
contribueix a omplir de vida la ciutat animant
visitants i ciutadans a degustar la gastronomia
avilesa d’aquesta manera tan original.

PÀG. 27 | ESDEVENIMENTS ÀVILA |

MOSTRES
GASTRONÒMIQUES
CARN D’ÀVILA AMB IGP
A meitat de maig se celebra una mostra gastronòmica
de carn d’Àvila amb Indicació Geogràfica Protegida
(IGP), el protagonista de la qual és un dels ingredients
més coneguts de la gastronomia avilesa: la carn.
Durant aquesta mostra es fan diferents activitats: exposicions,
tallers, cuina en directe i folklore, i aquests dies una part dels
restaurants d’Àvila elaboren plats amb la carn d’Àvila com a
principal ingredient.

MONGETES D’EL BARCO D’ÀVILA (IGP)
A primers de novembre se celebra a Àvila una
mostra gastronòmica de mongetes d’El Barco
d’Àvila amb IGP.
Una bona part dels restaurants de la ciutat elaboren plats,
el principal ingredient dels quals és la mongeta d’El Barco
d’Àvila en les seves diferents varietats.
També es fa una degustació popular de mongetes d’El Barco
d’Àvila.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CIRC
Més d’un centenar de representacions
tenen lloc en el Festival Internacional
de Circ de Castella i Lleó (Cir&Co) a la fi
d’agost.
Una oportunitat per veure les millors
companyies internacionals de circ, amb
espectacles en diferents espais i monuments,
entre els quals destaquen el patrimoni d’una
banda i la posada en escena de l'altra, de
manera que s’ofereix al visitant i al ciutadà
una altra manera de gaudir del circ.
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ÁVILA
MÁGICA
El festival Ávila Mágica se celebra
en la segona quinzena de juny.
Durant tres dies, Àvila es converteix
en la capital de la màgia, on mags
nacionals i internacionals mostren
els trucs més sorprenents en
diferents places, palaus i espais
monumentals.
A més, al Palau de Congressos es pot assistir
a una gala nacional i internacional amb els
millors mags del moment.
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L

a ciutat de Baeza s’aixeca sobre un
promontori natural, conegut com
el Cerro del Alcázar, amb caràcter
geograficodefensiu, des d’on s’entreveu i custodia tota la vall del
Guadalquivir, que ha funcionat
al llarg de la història com a nus de comunicacions al lloc on s’han repetit continus
assentaments.
De la seva antiguitat en donen prova els
jaciments, assentaments i materials trobats
al Cerro del Alcázar, que justifiquen l’evolució urbana des d’èpoques prehistòrica,

ibèrica, romana i musulmana. A Baeza ja se
l’anomena en les fonts romanes de l’època
de l’Imperi amb el nom de Vivatia. Posteriorment, al segle VIII, passa a ser coneguda
com a Bayyasa a l’època hispanomusulmana, en la qual ja s’inicia la seva estructura
urbanística i el traçat de les muralles.
Alfons VIII la va ocupar el 1212, després
de la batalla de Las Navas de Tolosa, però
va ser el rei Ferran III qui la va conquistar
definitivament el 1227 i la va concebre
com a capçalera de pont en les conquestes
de la vall del Guadalquivir i d’al-Àndalus i
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i poetes, la convertiran en una de les ciutats
més importants del sud i la seva hegemonia
es prolongarà durant els segles següents.
A Baeza és possible conviure amb Ferran III
el Sant i els reis Sanç i Alfons, sorprendre’s
amb la mala gestió d’Enric l’Impotent, admirar com s’aixecava la seva pròpia universitat
(al segle XVI) per poder escoltar-hi, segles després, el poeta Antonio Machado a les aules.
També podem assistir a la destrucció de les
seves muralles per enfrontaments de l’aristocràcia, prendre partit en les Comunidades
Castellanas o contemplar la desaparició de
convents, ermites i edificis amb la Desamortització de Mendizábal, fins ben entrat el
segle XIX en plena guerra d’Independència,
quan va començar a emergir la nova etapa de
la Baeza Académica, per on van passar destacats personatges.

Olivera.

Porta de Jaén i Arc de Villalar. Autor: Narváez.

En destaca el centre històric,
l’antiga ciutat intramurs,
els valors excepcionals
del patrimoni artístic, la condició
d’enclavament humanista
i la projecció cultural.

li va atorgar un fur, de manera que la seva
població va adquirir una sèrie de territoris,
exempcions i privilegis.
Serà al segle XVI que Baeza aconseguirà la
màxima esplendor arquitectònica i cultural a
la llum del Renaixement, i transmetrà el seu
important llegat fins als nostres dies. El naixement de la seva universitat, i entorn d’ella
la proliferació de noves fundacions religioses
i un adequat procés constructiu civil, la
presència d’homes importants, alta noblesa,
hidalgos, clergat, savis i sants, arquitectes, picapedrers, pintors i escultors, metges, músics
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Cocido mareao. Autor: Pedro Salcedo.

unes bones olives amanides o de cornezuelo, és tot
un luxe.
La gastronomia de restauració a Baeza gira al
voltant de les matèries primeres agropecuàries i cinegètiques de la zona, amb productes d’horta (carxofes, albergínies, tomàquets, pebrots vermells i
llegums) i amb l’oli d'oliveres centenàries com a
ingredient imprescindible.
Si ets amant de la carn, hi trobaràs plats de caça,
com la perdiu, aus de corral, a més del porc i els
seus derivats per a guisats o embotits.
Aquesta és la base de la seva cuina tradicional i
d’altres receptes més elaborades, que podem trobar en qualsevol restaurant a l’altura dels paladars
més exigents.
La gastronomia de Baeza és estacional perquè la
climatologia influeix en els menús casolans i populars. Així, són propis dels freds de l’hivern els
guisats calents d’aportació calòrica (potatges de
cigrons amb espinacs i panets, cocido mareao o
morrococo, guiñapos o andrajos i migas amb el seu
acompanyament), mentre que l’estiu ens portarà plats més frescos i lleugers, com la pipirrana, el
gaspatxo, o les amanides de pebrots escalivats o de
taronges amb oli i ceba tendra.

Ochíos. Autora: Ana Rodríguez.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
Condiments com el safrà, el llorer, la farigola, i productes com l’oli d’oliva verge extra,
els cereals o els derivats de la ramaderia, junt
amb la influència de les cuines romana, jueva, islàmica i morisca, desemboquen en una
gastronomia de Baeza enriquida amb matèries primeres de temporada i amb receptes
tradicionals.
A Baeza ligar o anar a la ligá, que coneixem
normalment com anar de tapes, és un costum que els identifica. Hàbit saludable i molt
tradicional que ens recorda les antigues tavernes on el taverner cobria el got de vi amb
un tall de formatge o d’embotit per tapar-lo,
bé per higiene o per animar a consumir més.
Val la pena imitar els costums i la forma
de vida de la seva gent, que recorren els bars
d’aquesta zona, «la ligá», per degustar-ne les
tapes com a petites perles, reflex d’una gastronomia amb imaginació, acompanyades
d’una copa de vi o cervesa. Si tens la sort de
coincidir durant la Ruta de la Tapa, a més de
la varietat, et sorprendran els preus. Compartir uns típics ochíos, uns embotits casolans i

Amanida de perdiu. Autor: Pedro Salcedo.
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Pastissets de cabell d’àngel. Autor: Pedro Salcedo.

Però les receptes també canvien amb les
celebracions religioses. Per Nadal es consumeixen els artesanals torrons, polvorons,
pastissets de cabell d’àngel i mantecados; per
Setmana Santa són típiques les crestes de vigília, la cazuela, el bacallà a la baezana i les faves
verdes crues, les exquisides torrijas, l’hornazo
coronat amb un ou dur, i el dia de Tots Sants
hi trobarem bunyols de vent, gachas dolces,
huesos de santo i les coques de nous.

PER ACOMPANYAR ELS PLATS, JAÉN
COMPTA AMB UNA PRODUCCIÓ DE
VINS AMB QUALITAT CERTIFICADA
QUE, COMBINATS EN SANGRIA (VI
AMB GASOSA I PRÉSSEC), SERAN
UN COMPLEMENT PERFECTE PER A
TOTES AQUESTES ESTRELLES DE LA
GASTRONOMIA DE BAEZA.

Pipirrana. Autor: Pedro Salcedo.

ESTRELLES
DE LA CUINA
Pipirrana
És un plat fred i refrescant, mig amanida tradicional
mig gaspatxo. Algunes presentacions inclouen ous durs,
tonyina en conserva o bacallà rostit. Encara que hi ha
una multitud de variants, totes inclouen oli d’oliva verge
extra, tomàquets ben madurs, all i pebrot verd.

Bacallà a la baezana
El bacallà en sal ha permès a la cuina tradicional disposar d’aquest peix com a alternativa al fresc i combinar-lo
amb una multitud de productes en exquisides receptes,
però sempre fent servir l’oli d’oliva mediterrani.
El sabor i l'aroma dels pebrots vermells escalivats combinen perfectament amb el bacallà. Prèviament fregit o
ben cuit en una salsa que incorpori un sofregit de ceba
i tomàquet, enriquida amb la dolçor de pèsols frescos,
cruixents pinyons torrats i la picada (all, un polsim de
sal, pebre vermell, julivert i safrà), aconsegueix una equilibrada mescla de sabors i textures que no et deixaran
indiferent.

Ochíos

Bacallà a la baezana. Autor: Pedro Salcedo.

És un pa d’oli d’oliva verge extra, amb pebre vermell i sal
grossa per damunt. El nom li ve per ser la vuitena part de
la massa d’un pa. L’ochío salat amb pebre vermell és molt
tradicional a Baeza i a tota la comarca de La Loma. Se sol
prendre sol o farcit d’embotit, amb xoriço picadillo o amb
botifarrons de caldera. No sol faltar en les nostres festes
patronals com a tapa en qualsevol bar de la ciutat, i, sobretot, és imprescindible acompanyar-lo d’un bon got de
ponx (vi, gasosa, préssec, sucre i canyella) en la romeria
de la Verge del Rosel.
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Llom d’orza

Llom d’orza. Autora: Ana Rodríguez.

UN
Anomenem orza un atuell de fang
o espècie d’olla de boca ampla,
PLAT AMB
amb nanses o sense, i amb un
HISTORIA
bany vidriat a l’interior.
A l’antiguitat, quan es feia la
matança del porc, calia conservar
les diferents peces de carn de l’animal, ben picada,
amanida i embotida (xoriços, botifarres o llonganisses), assecada a l’aire o al fum (costelles o pernils) o
posada en oli o llard en recipients de fang esmaltat,
les orzas. S’hi col·locaven trossos de xoriço, cansalada o els lloms en rodanxes o trossos. El llard o l’oli
se solidificava i feia de conservant, mantenint-lo
ben tendre. L’orza es guardava en un lloc de la casa
fresc, fosc i sense humitat fins a la primavera o
l’estiu, quan proporcionava aliment per endur-se
fàcilment a les labors del camp: sega i trilla.
Aquests recipients ceràmics també s’omplien
d’olives, cebes tendres o cogombrets en vinagre.
El procediment del llom és senzill. El llom fresc
de porc trossejat es col·loca en un gibrell per macerar-lo (de dos a sis dies), amb una mescla d’aigua i
alls tallats, pebre negre molt, pebre vermell dolç,
clau d’olor molt, orenga, comins i llorer. Després
s’escorren els trossos, es fregeixen bé en oli, es
passen a una orza de fang, es cobreixen amb l’oli
de fregir i es deixen reposar fins a consumir-se. Per
acabar, se serveix presentat en filets prims.

El seu aire net permet distingir els matisos
d’olors i colors dels olivars, l’olivera verda
i la seva aroma característica.
Comença el dia amb aquestes sensacions
davant una torrada de saludable
oli d’oliva verge extra, all, tomàquet i sal.
Experiència pausada que
val la pena cuidar com a base
d’una bona alimentació i cultura.
A Baeza es vibra amb la història,
amb les seves batusses i les seves aliances,
amb els seus enfrontaments
i els seus pactes,
amb els seus racons plens de pedra
convertida en art que es rendeix
cada diumenge davant la «ligá».
Baeza, aquesta bella ciutat,
fa bona olor i millor gust.

Virolos
Va ser en una fleca familiar on va sorgir aquest dolç
a base de pasta fullada. Es conta que no pots vèncer
la temptació quan els tastes, que no en pots menjar
només un. Sens dubte són les postres més conegudes de Baeza, consistents en una lleugera i suau
pasta fullada farcida de cabell d’àngel, enfornada i
empolvorada abundantment amb sucre de llustre.
Virolos. Autora: Ana Rodríguez.
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Emilia Pardo Bazán retrata la cuina d’una manera molt
realista a Los pazos de Ulloa. El pazo era molt més que el lloc
on es cuinava, era el lloc on es vivia. La cuina s’hi convertia
en tertúlia. A l’edat mitjana la gent adinerada, en asseure’s
a taula per menjar, hi trobaven un saler, draps de taula,
ganivets, culleres, el pa partit, un got de vidre per a l’aigua i
una copa de metall per al vi.
La forquilla, encara que ja era coneguda, gairebé no
s’emprava per ser exòtica i perquè l’Església la considerava
el trident de Llucifer, així que carns, peixos, empanades,
pastelones, etc. es menjaven amb els dits. Els plats
individuals no eren habituals tret que hi hagués sopa,
consomé o guisat, i en aquest cas s’utilitzaven bols. Per a la
resta de menjars, cada comensal disposava d’una taula de
fusta on posava les viandes.
En el Segle d’Or la manera d’asseure’s a taula va canviar i
va aparèixer una nova coberteria que consistia en forquilla,
cullera i ganivet. S’arriba fins i tot al refinament de fer servir
diferents ganivets depenent de l’aliment.

Segle d'Or
De la cuina al

La cuina espanyola del Segle d’Or era plena de contrastos
culinaris i socials. D’una banda, hi havia la cuina de la cort,
repleta d’excessos i de plats abundants, i, de l’altra, hi havia
la cuina popular, que anava acumulant el saber del passat.
La població en general s’alimentava de pa, principalment
de farina de sègol, cansalada o de les sopes dels cocidos.
Es menjava poca carn, i quan es feia era amb motiu d’una
celebració.
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Cada primavera a Baeza es conjuguen de
manera excepcional la tradició, l’art, la
història, el fervor popular, la devoció… i tot
això en perfecta simbiosi i harmonia amb el
conjunt monumental que ofereixen els seus
carrers i places, amb els passos processionals i
la rica imatgeria de les seves talles.

La gran tradició
confrare es tradueix
en vint-i-tres confraries
i germandats de passió, que
componen un extraordinari
catàleg iconogràfic de
cristos i doloroses.
Talles com la del Crist de Jesús de la Caiguda,
del segle xvii, el Crist de la Humilitat, del
segle xvi, o doloroses com La Soletat, del
segle xviii, es fonen amb l’entorn en belles
desfilades processionals. Per aquest motiu,
la Setmana Santa de Baeza és una de les
declarades d’Interès Turístic.

Autor: Narváez.
Autor: Narváez.

SETMANA SANTA
A BAEZA
Baeza és una ciutat oberta i hospitalària en qualsevol
època de l’any, carregada de tradicions i amb un ric
patrimoni historicoartístic que l’ha portat a ser declarada
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Si hi ha alguna
època especial per visitar-la, conèixer-la i participar dels
seus costums és sens dubte la Setmana Santa.

Un lloc destacat mereix la interpretació del Miserere, que Hilarión
Eslava (1807-1878) va compondre per encàrrec per a la catedral de
Baeza, interpretació que té lloc la nit del Dimarts Sant. Un cor compost
per més de cent veus mixtes dona vida al salm 50, que comença
precisament per «Miserere mei Deus» (‘Tingues misericòrdia, Déu
meu’). La peculiaritat d’aquest Miserere és, igual que tota la Setmana
Santa, l’arrelament en la cultura local i la implicació dels habitants de
Baeza. És el poble sencer el que canta, el que ha anat interioritzant
en el lloc més profund del seu ser cultural aquesta obra que cada any
torna a ressonar a les voltes de pedra del temple.
Autor: Narváez.
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CORPUS CHRISTI
A BAEZA

Autor: Narváez.

LA FESTIVITAT DEL CORPUS,

celebrada el mes de juny, té també un gran
arrelament: tota la ciutadania es bolca a adornar les
façanes i els carrers per on desfila la Custòdia, amb
altars i tendals decorats.
Tot el centre històric s’engalana amb aquests altars i
catifes florals per donar pas a la processó del Corpus
amb la Custòdia al capdavant, una de les obres
d’orfebreria més destacades del territori nacional, al
qual acompanyen, a més de nombrosos veïns de Baeza,
una representació de guàrdies civils procedents de
l’Acadèmia de la Guàrdia Civil present a la ciutat.

Per enaltir encara més si és
possible aquesta celebració, als
últims anys s’ha recuperat l’antiga
tradició d’instal·lar «arcs efímers»
d’antigues portes de la ciutat durant
el recorregut de la processó, a manera
d’arcs triomfals, perquè hi passi la
Custòdia i esdevingui un espectacle
encara més impressionant.
Autor: Narváez.
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Una nit màgica, especial i plena
de vida, d’il·lusions i de fantasia, que
s’ofereix a tots els que s’acosten a la
Ciutat Patrimoni de la Humanitat.

Autor: Tornero fotógrafos.

Els últims anys se celebra, durant un
cap de setmana de setembre, aquest
espectacular esdeveniment que
reuneix una multitud de persones a
l’expectativa de viure una experiència
única a la ciutat.

RENAIXEMENT
A LA LLUM
DE LES ESPELMES
Autor: Tornero fotógrafos.

La Ciutat Patrimoni Mundial s’il·lumina tal
com ho feia en la seva època d’esplendor
renaixentista. Més de vint mil espelmes
enceses per tot el centre històric com a única
il·luminació. Un espectacle visual únic que ve
acompanyat de diverses activitats culturals.
Baeza s’engalana per crear una nit màgica
que té com a objectiu promocionar,
dinamitzar i posar en valor el seu caràcter
monumental gràcies a la col·laboració de més
de quaranta col·lectius socials de diferents
institucions públiques, empreses privades i
altres entitats que hi participen. És així com
durant dues nits Baeza ofereix una àmplia
programació cultural i l’experiència de dos
dies màgics.

Autor: Tornero fotógrafos.
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Monument a Machado. Autor: Tornero fotógrafos.

Romeria de la Yedra. Autor: Narváez.

A més, no et perdis aquestes altres cites importants:
Al febrer, la Setmana Machadiana, en la qual es recorda i
homenatja el poeta Antonio Machado.
El 3 de juliol, celebracions commemoratives de la declaració
de Patrimoni Mundial, com concerts, dansa i música pels
carrers.
Al mes de juliol, BaezaFest: Festival Internacional de Música i
Arts Escèniques.
Durant dues setmanes de juliol, UNIA Escena Baeza: mostra
de teatre en col·laboració amb l’ONIA que porta a la ciutat
algunes de les companyies de teatre més destacades del
panorama nacional.
Fira d’Agost, en honor de la patrona de Baeza, la Verge de
l’Alcázar.

Festival de Música Antiga.

Cursos i trobades d’estiu del Campus Antonio Machado de la
Universitat Internacional d’Andalusia.
Al setembre, Romeria de la Yedra, on una multitud de
pelegrins acompanyen, amb les tradicionals carrosses o en
cavalls engalanats per a l’ocasió, la Verge del Rosel fins al seu
santuari a la Yedra.
Durant el mes d’octubre, Otoño Cultural Flamenco, amb
guitarristes i cantaors de primer nivell.

Commemoració de la declaració de Patrimoni Mundial.

Premi Internacional de Poesia Antonio Machado, una de les
cites anuals més rellevants del món de les lletres.
El mes de novembre, durant uns dies, festes del Concejo i la
festivitat de San Andrés, en les quals el barri de San Andrés
s’adorna amb parades d’artesania, se celebren activitats per a
petits i grans, i té lloc la tradicional foguera de San Andrés.
Cada any als mesos de novembre i desembre, Festival de
Música Antiga d’Úbeda i Baeza: festival de música clàssica
antiga.
Per Nadal, Festival de Teatre Familiar «Ciudad de Baeza»,
concebut perquè les famílies passin una bona estona amb els
més petits.
Fira d’Agost.
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CA
CE
RES
L

a cova de Maltravieso, en plena ciutat de
Càceres, va allotjar homínids neandertals
amb les manifestacions artístiques impreses més antigues del món. A l’abric de Santa Ana la presència humana es remunta a
cinc-cents mil anys i, al de El Conejar, les
restes s’aproximen a disset mil anys. A El Calerizo s’investiga un dels assentaments humans més
antics d’Espanya.
Els romans (l’any 39 a. de C.) funden estratègicament la colònia Norba Caesarina, província de la
Lusitània, a la Via de la Plata, que unia Mèrida amb
Astorga, i hi viuen segles de prosperitat fins que la
invasió visigoda (al segle V) posa fi als seus edificis
arrasant-los.
Els almohades (al segle XI) erigeixen un impressionant recinte emmurallat amb nombroses torres
albarranes, pràcticament inexpugnable, utilitzant

els carreus de granit romans per fortificar-lo. Avui
dia es conserva una gran part d’aquesta muralla i
l’aljub, visitable al Museu de Càceres, situat al Palacio de las Veletas.
El 23 d’abril de 1229, dia de Sant Jordi, patró de
Càceres, Alfons IX recupera definitivament la ciutat
i, davant l’escassetat de població cristiana, decideix
repoblar-la amb gallecs, asturians, lleonesos i castellans. S’assenten intramurs entorn de dues esglésies, el Barrio de Abajo amb centre a Santa María i el
Barrio de Arriba entorn de San Mateo.
Des del segle XIII fins al XVI la ciutat evoluciona,
amplia els seus edificis i n’embelleix les façanes a
l’estil renaixentista. Els Reis Catòlics juren respectar-ne els furs i l’afavoreixen amb noves lleis.
D’aquesta època són la majoria de les cases pairals del recinte emmurallat, d’arquitectura austera,
edificades sobre el substrat musulmà i de fort ca-
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Avui dia ofereix amb orgull un ric
i ben conservat conjunt historicoartístic
de cases senyorials, palaus, esglésies, places,
carrers i arcs. Càceres forma part
de diferents xarxes turístiques com les
Ciutats Patrimoni de la Humanitat
d’Espanya o la Xarxa de Jueries d’Espanya
«Camins de Sefarad», entre altres.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
El títol de Capital Gastronòmica concedit a Càceres
el 2015 va servir d’estímul per investigar la ja de
per si variada oferta culinària de plats tradicionals
i d’avantguarda, amb els millors productes del ric
rebost extremeny i les seves DO.
Després de passejar per la ciutat recorrent-ne a
peu el conjunt monumental —on hi trobem l'oferta gastronòmica més gran—, és inevitable fer una
pausa per delectar el paladar amb una bona tapa
o un plat ben fet, en espais gastronòmics excepcionals, ja siguin terrasses o restaurants, alguns de
referència a escala internacional.
En l’elaboració de receptes s’inclouen tant els
productes locals (porc ibèric, torta del Casar...) com
els emprats en les variades especialitats regionals
(les migas de pastor o la caldereta) i els procedents
de la caça (senglar, cérvol, perdiu i conill).

Plaça Mayor.

ràcter defensiu, que caracteritza la Ciudad Monumental de Càceres.
Al Nou Món arribaran a tenir rellevància personatges d’aquestes contrades, com Juan Cano Saavedra, Gonzalo de los Nidos i Lorenzo de Aldana.
També Inés de Suárez, protagonista de la sèrie basada en la novel·la històrica d’Isabel Allende Inés
del alma mía.
Entre els segles XIV i XVIII Càceres viu una esplendor de la qual n’ha romàs una important presència monumental, amb edificis singulars que
ostenten façanes amb una col·lecció de més de
mil escuts. La designació com a seu de la Reial Audiència d’Extremadura el 1790 suposa un revulsiu
per a l’economia de la ciutat, que es completarà
després del seu nomenament com a capital de
l’Alta Extremadura, de manera que el 1882 obté
el rang de ciutat, concedit per Alfons XII.

Mirador de San Marquino.
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La ubicació geogràfica de Càceres i les seves condicions climatològiques ofereixen el
millor de la devesa, de l’horta, dels rius i de
les muntanyes.
En part gràcies a Montánchez i els seus assecadors d’embotits tradicionals, tenim l’incomparable pernil ibèric de gla, DO Dehesa
de Extremadura.
Els embotits d’aquesta regió són extraordinaris: botifarró, xoriços, lloms i llonganisses.
I, amb tradició que es remunta al segle XVIII,
la boníssima patatera, botifarró a base de
patata cuita, all, pebre vermell i greix de
porc, clar exemple de l’intercanvi de l’antiga
cultura de pastors.

Pimentón de La Vera.

LES CABANYES DE BOVÍ, OVÍ I CAPRÍ
PRODUEIXEN EXCEL·LENTS CARNS,
COM L’AUTÒCTONA VACA DE RAÇA
BLANCA DE CÀCERES. PROTEGIT AMB
INDICACIÓ GEOGRÀFICA, EL XAI ÉS
DE GUST SUAU I EXQUISIT.
També el sector caprí i oví afavoreixen l’elaboració de formatges tan reconeguts com la
torta del Casar, el formatge d’Ibores, Acehúche, Trujillo, Almoharín, Aldeacentenera, etc.
De la serra de Gata-Hurdes, trobarem un oli
d’oliva verge extra d’intens sabor i d’una lluentor daurada.
L’intercanvi amb el Nou Món va aportar a la cuina de Càceres nous ingredients,
conreats avui en horts familiars o en explotacions agrícoles. Parlem de tomàquets, patates, mongetes, carabassons o, l’estrella dels

ingredients en qualsevol plat o embotit, el pimentón
de la Vera —una altra de les DO—, elaborat a la manera artesanal.
Aquests productes van enriquir un dels millors
receptaris de la història, el del Conventual de la Orden de Alcántara. En aquest receptari es van guardar durant anys receptes que els monjos havien
recollit, receptes que es van arribar a convertir, a
causa de l’espoli sofert durant la guerra de la Independència, en base de la cuina francesa. No en va va
ser considerat per un mestre cuiner gal com «el major trofeu que es va obtenir de la invasió
napoleònica». Com a anècdota, la famosa
truita francesa es deia tortilla de Cartuja.
Cal destacar també que, al març, molt
a prop de Càceres, es viu una estampa
primaveral de sorprenent bellesa amb la
florida dels cirerers, el famós producte
dels quals —DO Cereza del Jerte— destaca per la seva inigualable dolçor: les cireres picotes, consumides directament o
en postres.
I no oblidem una altra estrella de la rebosteria de Càceres, típica de Setmana
Santa: els sapillos o bunyols de llet fregida aromatitzats amb canyella a l’estil dels
repápalos amb llet o les torrijas.
Aquests són, entre altres, els sabors de
Càceres. Perquè et quedi… un bon sabor
de boca!

Formatges d’Ibores.
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ESTRELLES
DE LA CUINA
Pernil de Montánchez
Si ets amant del bon pernil, Càceres t’ofereix un
dels millors ibèrics de gla, amb DO Dehesa de Extremadura, ric en àcid oleic i amb l’aroma intensa
de la Tierra de Montánchez i els seus porcs de raça
ibèrica.
Aquesta vianda va ser molt estimada per l’emperador Carles I i el rei Felip IV. Es creu que el porc el
van introduir els fenicis, que van crear les primeres
salines i assecadors a les costes del sud; per tant, el
pernil ja existia com a producte conservat en sal.
Quan hi van arribar els romans, van estendre les
tècniques de salatge diferenciant ja entre el pernil
(pernam) i l’espatlla (petasonem).
El poble musulmà va dificultar l’elaboració del
pernil per motius religiosos. Després de la Reconquesta, el fet de consumir la carn de porc va ser
una manera de demostrar que jueus i musulmans
ja eren conversos.

Perdiu a la manera d’Alcántara.

Perdiu a la manera d’Alcántara
Aquesta antiga recepta, de gran elaboració, és una
prova de la sofisticació que el 1800 tenia el receptari del convent d’Alcántara, salvat del saqueig perpetrat per les tropes napoleòniques gràcies a la
sensibilitat d’un general francès, que el va rescatar
de la seva destrucció d’entre valuosíssims manuscrits, fet que va derivar en plats francesos com le faisan ou perdrix à la mode d’Alcantara.

Pernil de Montánchez.

Frite de cabrit
El frite és un guisat extremeny típic que es pot elaborar amb xai o cabrit de la millor qualitat.
Es fregeix en oli d’oliva com a primer pas, ja que
el procés es completa en cassola de fang amb sofregit de ceba, alls, pebrots vermells i l’imprescindible
pimentón de La Vera, que l’enriqueix amb el seu
sabor i color tan especial i característic de les terres
extremenyes.
És un plat per assaborir a poc a poc, amb el temps
necessari per deixar-te envoltar per l’entorn, acompanyat d’un bon vi de la contrada.

Parella menjant a la plaça Mayor.
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Filet de vedella retinta
a la torta del Casar
La carn de vedella retinta és la marca de la casa
als restaurants de la ciutat (alguns amb estrelles
Michelin), que tracten aquest producte recorrent
al tradicional rostit amb carbó d’alzina o amb costra d'herbes, o bé amb la imaginació dels millors
xefs, que han encertat a barrejar amb mestratge la
cremositat temperada de la torta del Casar amb la
suculència del filet, peça noble del tall retinto.
El resultat és una deliciosa menja, cuidada en
tota la seva traçabilitat, de la devesa a la taula, per
gaudir del seu punt just de maduració, tendra i
amb veritable sabor i equilibrat contrast de textures d’un dels nostres formatges més característics.
Torta del Casar..
Filet de vedella retinta rostit al carbó amb herbes.

Torta del Casar
Aquest formatge, d’aroma i
UN
sabor intensos, s’elabora amb
PLAT AMB
llet d’ovella i es caracteritza
HISTORIA
per una crosta groguenca i
l’interior blanc, molt cremós
i fàcil d’untar. Està emparat
per la DO Torta del Casar.
El formatge (del llatí caseus formaticus i de
caseïna, principal albuminoide de la llet) té
una llarga història. El consumim des que la
humanitat va domesticar els primers animals
fa deu mil anys. Una llegenda diu que un pastor àrab tornava amb la llet de les seves ovelles dins d’una bossa confeccionada amb el
budell d’un xai, caminant a ple sol, i en obrir
la bossa va veure que la llet s’havia quallat,
feta formatge.
A l’edat mitjana aquest producte va adquirir importància davant la prohibició cristiana
de menjar carn en determinats dies, fet que
va propiciar diferents classes de formatges
per aportar varietat a la dieta.
Es diu que va ser el causant de l’aparició de
les nostres tapes per acompanyar el vi. Els taverners oferien als seus clients un tros de formatge col·locat damunt del got per «tapar-lo».
Però, tornant a la torta del Casar d’ovella
merina transhumant, el seu origen és conseqüència d’un error en l'elaboració. Es recorda
que els pastors lliuraven als seus amos els formatges durs i llençaven o es quedaven amb
els més tous i aixafats en entendre que la llet
s’havia tallat. Ara aquest formatge «imperfecte», que abans era producte de temporada (de
gener a abril), s’ha convertit en una deliciosa
menja.

Tanca els ulls a Càceres
per sentir-la millor.
Fa olor d’emocions i històries
amagades entre els seus murs,
a la calor del foc del drac
al qual s’enfronta cada any sant Jordi.
Càceres, perfum de cera, espelmes i ciris,
misteri del Cristo Negro,
en processó a l’edat mitjana
de l’orde dels Fratres o
de Santiago per Setmana Santa.
Vivències i contrastos a la
Ciutat Monumental,
acostumada a viatjar a través
d’arts multiculturals remotes,
facilitant espais de música,
tallers, gastronomia, trobades i
mestissatges en els seus festivals,
en els quals destaca el WOMAD.
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CÀCERES
CAPITAL GASTRONÒMICA
La ciutat de Càceres va posseir el títol de Capital
Espanyola de la Gastronomia l’any 2015, entre
altres coses, pel fet que la gastronomia de Càceres
conté receptes llegades per romans, àrabs i
jueus que es barregen amb receptes de la cuina
tradicional espanyola creant una autèntica cuina
de fusió de cultures; tot això sumat, a més, amb
la influència de la cuina portuguesa i la cuina dels
convents.
Càceres permet descobrir la gastronomia extremenya més
tradicional i les propostes més innovadores en els seus
restaurants gràcies al bon fer dels nostres cuiners. Repartits
per tota la ciutat, podem trobar-hi terrasses i restaurants.
També hi ha un bon nombre de llocs de tapes i espais gurmet
que ens permeten gaudir de la millor gastronomia en petits
formats. És tota una exaltació a la cultura espanyola de la
tapa i té com a base les denominacions d’origen i una varietat
i qualitat en els productes que fan de la cuina extremenya el
rebost d’Espanya.
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La ciutat de Càceres és la destinació
gastronòmica per excel·lència d’Extremadura.
Prova d’això és que compta amb restaurants
reconeguts nacionalment i internacionalment
gràcies als seus guardons culinaris, ja siguin
estrelles Michelin i/o sols Repsol, la qual cosa
dota la nostra cuina d’un gran prestigi. A més,
com que és rica en matèria primera, ofereix un
ampli ventall dels diferents menjars del món,
de manera que s’hi preparen els millors plats
internacionals, típics de cada país.

La gastronomia
de Càceres, a més de
proporcionar una àmplia
varietat de plats i tapes,
s’adapta a tots els paladars
i és accessible a totes les
butxaques.
També disposa de matèries primeres amb
denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques protegides, garantia de qualitat,
que constitueixen sens dubte l’essència
de la gastronomia extremenya i també de
l’espanyola. Són una autèntica mostra de
la gran varietat i qualitat dels productes
agrícoles i ramaders d’Extremadura. (DOP:
Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, Torta
del Casar, Cereza del Jerte, Vinos Extremadura,
Aceite Gata-Hurdes, Miel Villuercas-Ibores,
Pimentón de la Vera, Queso de la Serena,
Queso Ibores, Ribera del Guadiana i Aceite de
Monterrubio. IGP: Ternera de Extremadura i
Cordero de Extremadura.)
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Una altra de les singularitats de la ciutat de
Càceres és el gran catàleg d’esdeveniments
i fires gastronòmiques que s’hi organitzen
al llarg de tot l’any, una sèrie d’activitats
culinàries que cobren cada vegada més
importància en el calendari espanyol.
N’és una prova la gran afluència de públic,
que s’incrementa any rere any.
En aquestes fires gastronòmiques també prestem molta
atenció a la tapa (terme que va néixer a Càceres gràcies
a un dels nostres cuiners més reconeguts), per la gran
varietat que se'n pot degustar a la ciutat.
Entre els principals esdeveniments gastronòmics que
s'organitzen a la ciutat de Càceres podem destacar:

EXTREGUSTA
És una fira de degustacions de tapes en la qual participen
un gran nombre d’establiments hostalers de tot Espanya,
fetes pels nostres cuiners utilitzant com a base per a la seva
elaboració els productes amb denominacions d’origen i
aliments d’Extremadura. S’organitza anualment al passeig
de Cánovas.

MOSTRA AGROALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES EXTREMENYS
Esdeveniment agroalimentari de productes extremenys
en el qual els expositors ofereixen degustacions al públic
assistent. Aquesta mostra se celebra sempre a la darreria
del mes de maig coincidint amb la festivitat de San
Fernando.

FIRA DEL DOLÇ CONVENTUAL
I NADALENC
Aquesta fira és una cita anual ineludible que té lloc en
el pont de desembre i que consisteix en la venda de
dolços artesanals, elaborats en nombrosos convents
d’Extremadura, Còrdova, Toledo, Sevilla i Portugal.
En aquest esdeveniment podem trobar des dels dolços
típicament nadalencs, com torrons i massapans, fins
als imprescindibles del dia a dia, com ara galetes i
magdalenes. Té caràcter solidari, per tant, l’entrada a
la Fira del Dolç Conventual de Càceres té un cost d’un
euro i la recaptació tant per la venda com per l’accés
es destina a institucions benèfiques de la diòcesi de
Coria-Càceres.
Aquesta fira impulsa un nou aspecte gastronòmic per
tal de posar en valor un atractiu més de la regió i, al
seu torn, promocionar el patrimoni historicoartístic
monumental de Càceres, ja que se celebra a l’església
de San Francisco Javier, a la plaça de San Jorge, al cor
de la Ciutat Monumental.
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CÁCERES BEER
Amb una durada de tres dies, aquesta fira té lloc cada any al
mes de setembre.
Hi participen productors de cervesa artesana dels àmbits
regional i nacional.
A més de l’oferta gastronòmica i cervesera, s’hi fan tastos
formatius, tallers d’elaboració de cervesa, un concurs de
cervesers casolans, cuina en directe…

RUTA DE LA TAPA SENSE GLUTEN
Aquesta ruta, organitzada per l’Associació de Celíacs
d’Extremadura, se celebra anualment a la darreria del mes de
novembre durant un cap de setmana.
Està especialment dissenyada perquè el sector d’hostaleria
i restauració mostri la seva capacitat d’innovació en
l’elaboració i presentació de tapes, al mateix temps que
promocionen la cultura gastronòmica lligada a una correcta
alimentació sense gluten i fomenten el coneixement dels
menús per a persones celíaques.

EL MERCAT MEDIEVAL
DE LES TRES CULTURES
El Mercat Medieval de les Tres Cultures se celebra el
segon cap de setmana de novembre. Compta amb
cent cinquanta parades i és considerat un dels més
grans i millors d’Espanya.
Durant aquests dies, el centre de la ciutat
s’engalana i es converteix en un magnífic mercat,
on destaca la gran fusió gastronòmica de les tres
cultures (cristiana, musulmana i jueva) que van
habitar la ciutat de Càceres durant l’edat mitjana.
Sabors, olors, colors, músiques, sensacions… que
fan de Càceres una experiència monumental.
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COR
DO
VA
Sobre el turó de Los
Quemados, a l’actual parc
de Cruz Conde, se situava
un poblat de cabanes
que va derivar en un
assentament turdetà.
Al segle ii a. de C., sobre
aquest assentament els
romans creen l’embrió de
la ciutat, amb el nom de
Corduba.

A

mb l’arribada al poder de l’emperador August, es
concedeix a la ciutat l’estatus de colònia patrícia,
el més alt rang que una ciutat de l'Imperi Romà
podia ostentar. A partir d’aquest moment l’esplendor social, cultural, arquitectònica i religiosa
aconseguida per Roma es bolca a la ciutat, que viu
nombroses transformacions. S’amplia el perímetre emmurallat
fins al riu Betis i comença un procés d’embelliment i monumentalització, que respon a models portats de la capital de l’imperi.
Quan arriben els visigots, l’antiga urbs romana canvia concentrant els nuclis de població prop dels edificis religiosos i
extramurs. S’erigeix una catedral i un baptisteri, així com el
palau episcopal i, als suburbis, algunes basíliques com la de San
Acisclo, San Zoilo i Las Tres Coronas.
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A principis del segle VIII les tropes àrabs, dirigides per Mughith al-Rumí, prenen la ciutat, que
comencen a anomenar Qurtuba, i s’inicia una etapa
d’esplendor que durarà 525 anys.
Abd al-Rahman I, descendent dels califes omeies
de Damasc, va aconseguir escapar de la persecució
que havia sofert la seva família. Va prendre la ciutat, va aglutinar els clans més representatius i va
crear un emirat independent de Damasc. La dinastia
omeia comença el regnat a al-Àndalus i converteix
Còrdova en cort, reconstrueix les muralles i el pont,
erigeix l’Alcázar i funda una nova mesquita aljama
al mateix lloc ocupat per l’antiga seu episcopal visigoda de San Vicente. Amb el califat, s’aconsegueix
a Còrdova l’època de més apogeu, el seu Segle d’Or.
Després de la conquesta cristiana, Còrdova és ocupada per repobladors castellanolleonesos, entre els
quals hidalgos de segona fila que, a canvi de defensar
la frontera amb el regne de Granada, acumulen poder i fortuna. Entre aquells llinatges destaquen els
Fernández de Córdoba.
Per a la presa definitiva de Granada, els Reis
Catòlics la converteixen en caserna general de les
tropes i hi estableixen forns de fosa de ferro per a
la construcció de canons. La demanda de farina per
a l’exèrcit augmenta i es restauren els molins del
Guadalquivir.
El 20 de gener de 1486 els reis reben per primera
vegada Cristòfol Colom i comencen a estudiar la
possibilitat de dur a terme el seu projecte.
Després de la presa de Granada s’acorda l’expulsió
dels jueus i Còrdova perd la importància comercial,
industrial i agrícola. Una part dels seus habitants
decideixen provar sort a Amèrica i molts altres a
Sevilla, nou centre dels grans negocis.
Un altre fet important de la política interior al
Mesquita-catedral de Còrdova.
segle XVII va ser l’expulsió d’uns 4.500 moriscos. Encara conserva el nom de Moriscos el carrer del barri
de Santa Marina, on van viure fins llavors.
Sobre la monumentalitat de Còrdova, cal
destacar la mesquita-catedral com el primer
La mesquita-catedral; els grans vestigis
monument de tot l’Occident islàmic i un
dels més sorprenents del món. Resumeix
d’èpoques romana, àrab i cristiana;
l’estil hispanomusulmà i la seva influència
habitatges centrats entorn d’un pati, i la
en tot l’occident àrab.
ciutat califal de Madinat al-Zahra
Còrdova conserva també un important
fan de Còrdova un indret especial.
llegat arquitectònic del segle XVIII, com les
Cavallerisses Reials, la plaça dels Dolores,
els Triunfos de San Rafael, el palau del
Vizconde Miranda, l’edifici actual del convent de la Merced, l’ermita de l’Aurora, l'església i
el col·legi de Santa Victoria, entre els molts edificis
del catàleg historicoartístic.
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Quan l’estiu treu el cap amb els seus dies calorosos, el gaspatxo, el salmorejo, l’ajoblanco, la mazamorra
o el picadillo, saludable mescla de verdures, es converteixen en els protagonistes de la taula. Seguint a
l’horta, la taronja també té un gran protagonisme.
La podem trobar com a ingredient principal en
amanides i, com a postres especials, amb oli d’oliva
verge extra empolvorada amb canyella.
La ramaderia cordovesa produeix carns de boví
extraordinàries, bé siguin de vedella, anoll o bou, i
es poden degustar a la brasa en la pràctica totalitat
de restaurants. Cal destacar la cua de toro, molt
relacionada amb l’afició taurina de la ciutat, el flamenquín, el xai a la mel de tradició mossàrab i plats
de caça.
Els formatges excel·lents són els de vaca de Villaralto i els de cabra i ovella de Pedroches i Zuheros,
que s’elaboren de manera artesanal.
Bons pernils i espatlles de gla com els dels Pedroches, amb DO pròpia, llonganisses, xoriços, canyes
de llom i botifarres xoriçades, fan de l’anar de tapes
una experiència única.
El bacallà és aquí un dels productes estrella. La
seva modalitat fregida i arrebossada no acostuma a
faltar en les cartes de les tavernes amb més tradició
de la ciutat. La japuta és un plat de peix adobat amb
alls, amanit amb un polsim d’orenga, pebre vermell
dolç i un raig de vinagre. Per acabar, un altre dels
productes típics de la gastronomia cordovesa són
els caragols, que se solen fer en salsa.
Les tavernes, aquests llocs on es venia vi al detall
i s’alimentava la saviesa glop a glop, van florir de tal
manera que hi havia un cantar popular que deia:

Caragols en salsa.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
Les cultures romana, àrab, morisca, jueva i mossàrab han conformat i integrat una exquisida oferta
gastronòmica, que pren com a base productes d’excel·lent qualitat.
La mescla de sabors dolços i salats és una herència andalusina que sobreviu en l’amanida de taronja
i bacallà. També en l’ús de carxofes i albergínies,
molt comunes en la cuina cordovesa, com les albergínies amb mel o les carxofes a la montillana.
L’horta va tenir gran tradició des d’època àrab.
Després de les expedicions al Nou Món, el catàleg de
llegums, fruites i hortalisses s’amplia en incorporar
als plats tradicionals els productes portats d’Amèrica.

Córdoba, ciudad bravía,
que, entre antiguas y modernas,
tiene trescientas tabernas
y una sola librería.

Flamenquines.

Bacallà arrebossat.
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ESTRELLES
DE LA CUINA
Albergínies fregides amb mel

Albergínies fregides amb mel.

Les dues rutes més populars per anar de tapes i menjar a Còrdova són la Judería i la zona
centre, ideals per degustar saborosos plats
acompanyats de vins de la DO Montilla-Moriles, vi jove blanc amb envelliment o sense.
Juntament amb la consumició, et posen una
tapa de franc o, per molt poc, pots tastar una
generosa tapa, mitja ració o sencera.

EL PASSAT ANDALUSÍ HA LLEGAT
UNA RICA REBOSTERIA, COM ELS
ALFAJORES AMB MEL I AMETLLES, ELS
PESTINYOS I EL PASTÍS CORDOVÈS,
D’HERÈNCIA JUEVA, QUE SE SOL
ACOMPANYAR AMB UNA COPA DE
PEDRO XIMÉNEZ.

Cua de toro.

Saber fer bé unes albergínies té el seu misteri, i a Còrdova l’han descobert. No s'ha de
deixar passar l’oportunitat de degustar-les.
Són fàcils de trobar en qualsevol restaurant
o taverna, des dels més prestigiosos fins als
més senzills, on t’oferiran aquesta solanàcia
en tires fregides, cruixents i lleugeres. Se
sol llevar la pell abans de tallar-les en tires
de mig centímetre aproximadament. Hi ha
processos per blanquejar i treure l’amargor
de l’albergínia, com submergir-les en llet o
deixar-les suar després de posar-los sal. En
qualsevol cas, les tires ja preparades es passen
per farina de blat i es fregeixen en oli d’oliva
verge extra. Finalment, en presentar-les se’ls
afegeix la mel, preferiblement de Montoro.

Cua de toro
És un exquisit guisat d’origen molt antic. Es
tracta, en essència, d’un estofat, l’ingredient
principal del qual és la cua de toro o de vaca.
La textura al plat és molt similar a la de les
galtes de porc. Cal cuinar-la bé perquè quedi
ben tendra. La cua es prepara a la cordovesa,
guisant-la en una olla a foc lent, amb una
mica de vi i altres ingredients com tomàquets, cebes, alls, pebrots, pastanagues, brou
de carn, vi negre, farina, diverses espècies, oli
d’oliva i sal.
El resultat és espectacular i gairebé indescriptible. Cal tastar-la.

Flamenquín
El flamenquín cordovès és un filet de cinta de
llom sobre el qual es col·loca pernil i cansalada ibèrica. Tot seguit s’enrotlla formant una
espècie de cilindre que, un cop arrebossat
amb ou i pa ratllat, es fregeix en oli d’oliva.
En la seva forma original es preparava amb
escalopa de vedella, però avui dia la major
part d’establiments l’elaboren amb filet de
porc o fins i tot amb pollastre.
En trobarem varietats segons el gust, en
què el farciment pot incloure xoriço, ou dur,
formatge, bolets… Es conten històries que el
seu nom procedeix dels flamencs que acompanyaven Carles V.
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Salmorejo

L’aroma més entranyable de Còrdova
és el de les flors dels seus patis,
entre les quals en predomina
una de característica:
l’azahar (‘tarongina’) dels seus
tarongers i llimoners.
Còrdova fa olor d’amics,
de la generosa hospitalitat
dels seus habitants,
de flamenc i de mil colors.
Passejant pels estrets i recòndits
carrers del call o el barri antic, pots
imaginar sons de guitarra
que acompanyen esqueixades veus,
contemplar monuments com la
mesquita, sentir d’una forma especial
les tres cultures i aspirar
les aromes dels «montillas».

Aquest plat té una confraria
UN
gastronòmica pròpia, que el
PLAT AMB
defineix com a tradicional, atemHISTORIA
poral i rotund. És una preparació freda a base de tomàquet, oli
d’oliva, pa, all i sal, que s’acostuma a amanir amb ou dur i pernil picat. Sol o acompanyat per unes verduretes de Castro del Río,
tallades en tires i fregides per sucar-les-hi, o simplement amb pa, és un plat saborós i refrescant.
Com a referent històric, hi ha una al·lusió a la
Bíblia, en el llibre de Rut, que diu: «Acosta’t, agafa
pa i suca la llesca en el vinagre». El pa primitiu
era tosc, integral i sovint torrat. No era d’estranyar
que el remullessin en salmorres a fi de millorar-ne
l’aparença i la textura.
Era costum dels soldats romans beure una mescla de vinagre i aigua, anomenada posca. El moretum, molt consumit a Roma, era un plat semblant
al salmorejo primitiu, i el feien amb pa remullat,
all i vinagre (un salmorejo blanc). El seu nom fa
referència a l’estri necessari per confeccionar-lo,
el morter.
En els orígens àrabs de la cuina cordovesa del
califat, és possible que fos una simple picada
d’alls, sal, molla de pa i oli cru amb vinagre, tot
amb aspecte de crema i ben picat amb l’al-mihrás
(mà de morter).
El salmorejo i el gaspatxo eren blancs fins a la
introducció del tomàquet i de les batedores elèctriques. Es feien en un dornillo i no s’hi podia triturar el tomàquet. Simplement es tallava en trossos
petits i es barrejava amb la massa i l’aigua, sense
adquirir el color vermell dels actuals salmorejos
fets amb batedores mecàniques.

Pastís cordovès

Salmorejo.

Pastís cordovès
Originari del segle XIX, el pastís cordovès
és el més emblemàtic dels dolços que trobarem a la capital andalusa. Elaborat a
base de pasta fullada feta de farina i llard
de porc, l’interior està farcit de cabell
d’àngel. L’ou amb el qual es pinta la massa, a la manera de les empanades, li confereix un color daurat inconfusible sobre el
qual es disposa sucre de llustre i canyella
en pols. Una porció acompanyada d’una
copa de Pedro Ximénez serà el colofó perfecte d’un gran àpat.
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No hi ha bé més gran que haver de
menjar. Després de Déu, l’olla. Els
éssers humans hem fet d’aquesta
necessitat cultura.
Les comèdies de Lope, les actuacions
sacramentals de Calderón o les
novel·les de Quevedo i Cervantes
exhalen l’olor i el sabor d’Espanya.

Pelarlas dentro de mi casa
perdigarlas en la brasa
y puestas en el asador
con seis dedos de un pernil
que a cuatro vueltas o tres
pastilla de lumbre es
y canela del Brasil;
y entregárselas a Teresa
que con vinagre y aceite
las ponga en mi limpia mesa.
ROJAS ZORRILLA (Poeta)

Calderón de la Barca ens parla, en la
moixiganga Los guisados, dels combats
de l’Estofado contra el Gigote —que
defensa la princesa Albondiguilla, la
seva esposa—, contra Carnero Verde —
paladí de la princesa Pepitoria—,
contra el mateix Carnero Asado —aliat
d’Ensalada— i fins i tot contra el brivall
Mondongo, espòs de Chanfaina, la
presència de la qual entre tan enlairats
guisats fa que l’Arroz con Leche i el
Manjar Blanco surtin a ajudar l’Estofado.
Comer hasta matar el hambre es bueno;
mas comer por cumplir con el regalo
hasta matar al comedor, es malo,
y la templanza es el mejor galeno.
Lo demasiado siempre fue veneno.
QUEVEDO
Aconsella menjar amb moderació.

Ande yo caliente
y ríase la gente […]
traten otros del gobierno,
del mundo y sus monarquías,
mientras gobiernan mis días
mantequillas y pan tierno
naranjada y aguardiente,
y ríase la gente.
LUIS DE GÓNGORA

Hay regodeo, hay merienda
que las más famosas cenas
ante ella cogen rienda:
cazuelas de berenjenas
serán penúltimas ofrendas,
hay conejo empanado
por mil partes traspasado
con saetas de tocino;
blanco el pan, igual que el vino
y hay turrón alicantado.
CERVANTES (berenada a El rufián viudo)
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CÒRDOVA
CAPITAL MUNDIAL DEL CAVALL ESPANYOL
LA CREACIÓ DEL CAVALL PURA RAÇA ESPANYOL
A LES CAVALLERISSES REIALS DE CÒRDOVA
El 28 de novembre de 1567, Felip II va emetre una reial
cèdula en la qual determinava crear una nova raça de
cavalls a la ciutat de Còrdova. En aquesta cèdula el rei
ordenava dur a terme aquest projecte a Diego de Yrizar,
administrador de les rendes de les salines d’Andalusia.

Per què va triar Còrdova? Perquè era una ciutat
amb una llarga tradició eqüestre que es remunta als
primers pobles ibers, que van veure en aquest tram
mitjà del Guadalquivir unes condicions òptimes per a
la cria de cavalls.

Així mateix, per estabular el bestiar, va manar
construir una cavallerissa amb la capacitat suficient
que el projecte requeria. El secretari reial, Francisco
Eraso, va dirigir aquest mateix dia una altra reial
cèdula al corregidor de la ciutat, Francisco Zapata de
Cisneros, en la qual li transmetia la disposició reial:

L’Imperi Romà valorava especialment de Corduba,
capital de la Bètica de la Hispània romana, els seus
famosos i aclamats cavalls, que no van dubtar a portar
a Roma per competir al Coliseu.

Hemos acordado que en esa ciudad de Córdoba
se haga y labre una caballeriza para los potros
y los caballos que se sacaren de las yeguas que
en esa ciudad y en otros lugares se críen y sean
de criar por nos mandado y para los padres de
las dichas yeguas.
Era tan important el que s’estava gestant a les
Cavallerisses Reials de Còrdova que el rei, no volent
que fos interromput per res ni per ningú, la va dotar
d’una jurisdicció privativa, i d’aquesta manera va
quedar eximida de tot tribunal de justícia.
Al capdavant del projecte, Felip II va posar el cordovès
Diego López de Haro, gentilhome de la Casa de Sa
Majestat i vint-i-quatre de Còrdova, i el va nomenar
cavallerís reial de Còrdova pel seus alts coneixements
eqüestres.

«Don Diego López de Haro, sabed que nos,
entendiendo que así cumple a nuestro servicio
y al bien y beneficio público […] hemos
acordado sostener y criar un buen número de
yeguas de vientre con sus potros y crías […] por
la confianza que tenemos en vuestra persona y
la experiencia que tenéis en esa calidad, hemos
acordado elegir y nombrar y encomendaros el
dicho negocio.»

Cèlebres van ser les eugassades dels califes omeies,
els animals dels quals pasturaven a la falda de la
ciutat califal de Madinat al-Zahra, avui Patrimoni de
la Humanitat, i també cèlebres van ser els llegendaris
cavalls Guzmanes i Valenzuelas del regne cristià de
Còrdova, dels quals l’emperador Carles V era gran
aficionat.
La fundació de les Cavallerisses Reials i el projecte per
a la creació d’aquest cavall de reis no es van preveure
com una mesura aïllada d’un monarca totpoderós,
sinó com un autèntic projecte d’estat al qual el rei va
estar especialment atent i al qual va dedicar tots els
mitjans necessaris.
Al llarg dels segles posteriors a la gènesi de la raça a
Còrdova, el cavall espanyol es va anar exalçant com
el rei de tots els cavalls, de manera que no hi havia
sobirà que no tingués a les quadres cavalls espanyols.
Seria interminable exposar els elogis que a través dels
segles han rebut els cavalls de la nova raça creada a
Còrdova.

«Córdoba, ciudad madre de
los mejores caballos del mundo.»

Durant el transcurs de l’obra, i amb la cavallerissa
gairebé acabada, Felip II va convocar corts a Còrdova,
amb la qual cosa va poder veure en persona el
resultat del seu projecte.
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Cervantes, El Quixot

CÒRDOVA I ELS SEUS PATIS
UN RECLAM PER AL MÓN
La festa de Los Patios constitueix la manifestació festiva més singular de
totes les que figuren en el calendari de Còrdova.
El nom de Còrdova està unit de manera indissoluble al dels seus patis. És així des que
el 1921 es va celebrar el primer concurs popular, del qual enguany se celebra el centenari.
Aquest és l’origen de la festa, encara que no seria fins més d’una dècada després, l’any 1933,
que es va definir el certamen pràcticament tal com ha arribat fins als nostres dies.
La declaració d’Interès Turístic Nacional al començament dels anys vuitanta va venir
a certificar la força dels patis com un reclam de primer ordre, com una tradició molt arrelada
i popular. El fet que la UNESCO reforcés aquesta rellevància i li atorgués el títol de Patrimoni
Immaterial de la Humanitat l’any 2012 va contribuir a la consolidació i l’embranzida definitiva
d’una cita que es manté gràcies a l’esforç dels seus propietaris. Amb molts més sacrificis que
beneficis, s’ocupen, durant els dotze mesos de l’any, de preparar-ho tot perquè el pati llueixi
les millors gales; cal emblanquinar les façanes i ocupar-se de mantenir i cuidar els centenars
o milers de testos que ornamentaran el lloc. La millor recompensa: l’emoció de tothom qui
contempla l’admiració amb tots els sentits que té lloc en cada pati.

Els patis són una festa que projecta
Còrdova al món, reivindica l’orgull de
pertànyer a la terra, una manera de viure
i sentir, i de donar a conèixer aquest llegat
sociocultural. Perquè poques cites poden
presumir d’assolir els cent anys.
Són una tradició única al món. Els patis són molts i variats, per la qual cosa podríem
distingir entre una primera modalitat composta per palaus senyorials, convents o antics
hospitals, i una segona referida als patis populars. El barri més característic és el de l’Alcázar
Viejo, entre l’Alcázar i la parròquia de San Basilio, encara que també els trobem pel barri de
Santa Marina, al voltant de San Lorenzo i la Magdalena. Alguns dels més famosos són als
carrers Postrera, Martín de Roa i San Basilio. A l’entorn de la mesquita-catedral, el barri de la
Judería alberga també exemples de gran bellesa i antiguitat.

Qualsevol d’ells és una bona mostra de la
relació tan estreta que hi ha entre Còrdova
i els seus patis, un vincle indissoluble que
contribueix al fet que l’oferta turística,
patrimonial i cultural de la ciutat sigui una
de les més riques del país.
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CON
CA
L

’illa intemporal. Conca és, amics, aquell
aiguafort concebut amb exaltada imaginació que ja van veure els àrabs en la seva
primera nit a la llum de la Lluna. La Kunca
o Qunqa islàmica, amb les seves dues
meravelloses hoces (‘gorges’), del Xúquer i
de l’Huécar, que exornen els voltants de la ciutat
com dos petris vigilants, envolten aquesta Conca
que sembla escampar-se per la vora de les seves
muralles, encara altives. Aïllada del cel i de l’aigua.
D’albujayra àrab, amb jardins i tallers d’ivoris i
catifes, a ciutat penjada, castellana, sòbria, dreta
i petulant, talment una illa sense temps. Aquesta
ciutat que uns altres van dir de fusta, teia i guix,
de pedra i teula, és ara en temps moderns aquesta
ciutat d’art i música, de temps i llum, de tradició i
cultura, de desig i llibertat.
Tal vegada, Conca no va imaginar mai que la
seva història estaria segellada amb el valor del pa-

trimoni. Les seves pedres mil·lenàries parlen soles
quan algú les escolta amb atenció, i entre els seus
càntics daurats al sol, enfront del crit eixordador de
les seves hoces, els valors artístics dels seus edificis,
monumentals o senzills, defineixen aquest senyal
d’identitat que fa universal aquesta ciutat penjada
de l’abisme petri. Des del segle X fins al segle XXI
totes les civilitzacions hi han deixat una petjada
perenne. Els conflictes bèl·lics han maltractat el seu
patrimoni, els estils artístics n’han definit la bellesa,
i el valor i l'honestedat de la seva gent li han donat
títols i bondats: noble, lleial, heroica, impertèrrita i
universal com a patrimoni.
Pas a pas, temps a temps, pedra a pedra, gàrgola
a gàrgola, somia, parla, defineix i sent, igual que la
història fa d’un passat fidel el camí encertat per a un
futur vital com a premi de tothom.
I és que com a ciutat ha estat lliure gràcies al seu
fur legislat per Alfons VIII, el seu conqueridor. Ha
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El seu barri antic, exemple de ciutat
medieval fortificada, ha conservat el
paisatge urbà original i manté molts
exemples d’arquitectura secular i
religiosa dels segles XII al XVIII.

Plaça Mayor.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES

Hoz del Huécar.

L'estómac és la part de l’ésser humà que agraeix
l’equilibri emocional, i en el gust i el paladar un arriba a aconseguir el zenit plaent quan l'encís de la
ciutat es cou a la cassola. Plats elaborats amb l’elegància del nou mètode d’aquesta cuina anomenada
d’autor, mentre la cuina de l’àvia continua tenint,
com a cuina encantada, els adeptes eterns per definir les seves excel·lències. Conca té un sabor especial i diferent al d’altres llocs, i això no sols ho fan els
seus carrerons estrets i històrics, de dalt o de baix,
sinó els seus fogons, les seves terrisses ben cuites,
els seus assaonaments de muntanya, el seu virtuosisme gastronòmic de la capital i de cada comarca,
sigui serranía, alcarria o mancha, o de cada convivència jueva, morisca o cristiana. Perquè el morteruelo
farà de senyal d’identitat com a plat típic per excel·
lència, però serà el xai i les seves variants el rei de la
gastronomia de Conca per magnificar una cuina del
paisanatge, popular, selecta i universal.

estat admirada per la seva catedral —la primera
castellana gràcies a l’impuls de la reina Leonor de
Plantagenet—, aquest meravellós Museu de la Pedra. La seva originalitat l’han marcat les seves Cases
Penjades —d’origen incert, rehabilitades i úniques
i ara el més bell petit Museu del Món—, el seu pont
de San Pablo —icona d’una ciutat penjada—, el seu
Parador Nacional —antic convent dominic—, la
seva Torre de Mangana o el seu centre històric d’inigualable bellesa. Tot en un tot: monumentalitat i
història en simbiosi perfecta.
Aquella convivència pacífica, en temps de l’edat
mitjana, entre cristians, mudèjars i jueus ha deixat
una ciutat oberta al món, lliure, hospitalària i turística en aquesta modernitat dels temps, ansiosa
de rebre i obrir les seves portes a tots els qui hi
arriben. Turisme de llegenda, de misteri, de passat
històric, de naturalesa, de museus i de solemnitat
en el paisanatge.
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Gaspatxos.

Alls morats de Las Pedroñeras.

De camí d’aquesta Alcarria, la mel ens tuteja entre les menges d’una carn de caça: llebres, conills,
perdius, guatlles. I, si pugeu a contra corrent per algun dels rius de muntanya, la truita continua sent
la reina, salmonada o del terreny però brillant i
suculenta. Potser amb unes mongetes blanques o
un gaspatxo pastor.
La Mancha, assolellada i ocre, reina de la plana, ofereix un bon to gastronòmic, amb el qual el
ajoarriero a base de bacallà i all —si és de Las Pedroñeras el cel t’assisteix— et rep, com ho fan uns
lletons de xai o unes perdius en escabetx.
I queda la rebosteria en la qual l’artesà de Conca
sap filar encara més prim: les pastes per aromatitzar
el cafè, com els borratxos de Tarancón, les rosquilles amb oli als pobles de la serra o els mantecados
de pasta fullada en els camps de l’Alcarria, sense
oblidar les postres que la història ens ha deixat com
a vianda de Déus i que els àrabs de Conca van anomenar alajú, amb ametlla selecta, mel i pa d’àngel.
Tot un luxe per al visitant que sap apreciar aquesta mel de l’Alcarria amb denominació d’origen, el
Consell Regulador de la DO del formatge manxec,
aclamat i premiat en aquests últims temps, o la DO
Azafrán de la Mancha i els vins que reguen paladars
i estómacs amb quatre denominacions d’origen: La
Mancha, Manchuela, Ribera del Júcar i Uclés.
Tots aquests bons productes s’engalanen per la
Conca de la capital, a la plaça Mayor i els carrers estrets de la ciutat alta o als carrers que envolten el
parc de San Julián, centre neuràlgic de la Conca de
transició, on es podran degustar els millors plats típics, contundents, saborosos i d’alta qualitat. Tots
elaborats amb els productes de la terra, basats en
antigues receptes tradicionals i que han passat de
generació en generació conservant les aromes i sabors d’antany.

Per anar de tapes a Conca podeu triar diverses zones. Per la Conca baixa, al carrer de San Francisco,
carrer de l’Agua, carrer Tintes o Puerta de Valencia es localitzen bars i terrasses amb un gran ambient. A la Conca alta, al barri del Castillo, entre
la llum i el paisatge et reben parades de bona cuina i oci variat, sense oblidar que la plaça Mayor i
els seus voltants són el punt d’inflexió on té lloc la
simbiosi perfecta de patrimoni, art, color, gastronomia i copes.
Després d’una bona ració de tapes tradicionals,
fetes amb cura i regust a cop de cervesa espumosa, o
un bon menjar a ritme de xai, de la serra, de l’Alcarria o manxec, regat amb vi de celler, un pot triar per
al final els licors elaborats amb orujo o aiguardent
en terres del Campichuelo, sense oblidar el rosolis,
licor local elaborat amb cafè, anís sec, canyella, pela
de taronja o llimona, clau d’olor, sucre i aigua, que
recorda el brindis que va fer Al-Qadir quan Conca li
serví de refugi.

DO Azafrán de La Mancha.
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Costella de xai.

Ajoarriero

ESTRELLES
DE LA CUINA
Morteruelo
És un menjar típic de Conca que en certa manera té similituds amb el paté i se sol presentar en cassola de
fang i en calent. El morteruelo és una pasta resultant de
guisar carns de caça menor (perdiu, llebre o conill), gallina i porc (fetge, papada i pernil), amb pa ratllat, condimentada amb pebre, clau d’olor, canyella, comí, pebre vermell i herbes aromàtiques. S’acompanya amb
torradetes o crostons que serveixen per untar el morteruelo. Resulta exquisit per prendre com a aperitiu amb
un bon vi manxec.
El nom prové de l’ús del morter en la seva elaboració.
Per suportar el rigor climatològic de la serra i la plana
manxega, en els llargs hiverns els pastors van enginyar-se aquest plat com a aportació de calories.

Morteruelo.
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O atascaburras, menjar també
UN
pastoral propi de l’hivern. La
PLAT AMB
seva senzilla presentació coinHISTORIA
cideix amb la del morteruelo en
tractar-se d’una pasta, però, a
diferència de l’anterior, s’elabora amb patates, bacallà sec, pa ratllat, all,
nous, oli i ou dur. A aquest plat l’acompanyen torradetes o crostons.
Es tracta d’un plat de pastors i segadors,
d’origen jueu, fet amb productes fàcils d’emmagatzemar i que es conservaven bé. Malgrat el seu humil origen, és considerada una
menja exquisida.
En alguns restaurants de Conca el solen
servir com a entrant mentre esperem el
menú triat.
Es creu que el seu origen es remunta als
traginers, que el portaven en els seus llargs
viatges. La fórmula es va anar estenent per
les posades i hostals en els quals pernoctaven, i d’aquí va passar a la cuina tradicional.
Una altra creença-llegenda és que dos pastors es van quedar aïllats després d’una nevada i, per fer un cocido, només tenien unes
patates i unes espines de bacallà. En veure
que no era consistent, van afegir-hi oli d’oliva i ho van picar per evitar les dureses de
les espines.
Quant a l’origen del nom atascaburras, ve
de la similitud entre el so que fa un ruc amb
les potes quan s’encalla en el fang i el que
produeix la mà de morter en barrejar les patates, l’all i el bacallà.
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Zarajos
Preparat a base de budells d’anyell marinats que,
enrotllats en un sarment, es fregeixen en oli d’oliva,
es rosteixen al forn o es couen a la planxa fins a
quedar daurats.
Més que un plat és una tapa de tast obligat, que es
pot degustar servida a la planxa ben cruixent, amb
un polsim de sal gruixuda i unes gotes de llimona.
El seu saborós mos recorda una mica al pollastre.
Un autèntic clàssic de la gastronomia de Conca,
present en les cartes dels establiments més tradicionals.

Galta de cérvol.

Gaspatxo pastor

Alajú

És una recepta típica que solien elaborar els pastors.
Es tracta d’un plat sòlid que es presenta en cassola
de fang i es col·loca enmig de la taula perquè els
comensals es vagin servint.
El seu ingredient bàsic és la torta cenceña, a la
qual s’afegeixen herbes aromàtiques, carns de porc
o de caça prèviament cuites, patates i hortalisses.
Barrejats tots els ingredients, es deixa evaporar
tota l’aigua i després es torra en una paella fins a
aconseguir una massa consistent a la qual es dona
forma de truita. Se sol servir acompanyat de raïm,
panses o olives.

Aquesta coca, tradicional per Setmana Santa i d’herència àrab, és considerada la precursora del torró.
S’elabora amb els millors productes de la terra: mel,
ametlla, espècies, pa ratllat, pa torrat i unes gotes
d’essència de taronja. Amb tot això es fa una massa
formant una coca i es cobreix amb un pa d’àngel a
cada costat. Per donar-li un toc modern, es pot servir tallat en quadrats i amb una branqueta de menta com a decoració. El nom prové de l’àrab al-hasú,
que significa ‘farciment’.

Formatge manxec.

I les olors de Conca. A les seves gorges l’aroma és
diferent al de la ciutat, però també ho és quan
visitem la Conca antiga i la Conca nova; no
obstant això, l’una i l’altra no perden la sensació
plaent de sentir-la. Aboqueu-vos per qualsevol
dels miradors que té el centre històric, aboqueuvos pels portells de les muralles o per la porta
de San Juan, i quedareu impregnats de farigola,
romaní, tomaní, orenga, mentre a la llunyania el
pi s’ensenyoreix davant tant de privilegi.
I, si podeu, descendiu cap a la Conca moderna
i entre els seus carrers cèntrics o carrerons del
record: hi ha olors d’una cuina nova que impregna
l’atmosfera mentre el paladar espera el seu torn.
Olor, sabor, gust, llum, color, sentiment, amor.
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DO Miel de la Alcarria.

de
vins
i
brindis

Segons Plini, el vi és sang de la terra, és
beguda i menjar, és festa i alegria. És la
cohesió del grup. Els rituals com les rondes o
els brindis actuen com a senyals d’identitat
d’un col·lectiu. Treu la tristesa del cor més
que l’or i el corall. Posa color al pàl·lid, dona
coratge al covard, treu el fred de l’estómac…
«el bueno vale caro y el malo hace daño»
(qualitats que donava la Celestina al vi).
Quevedo dedica aquests versos d’elogi al seu
consum:

No hay cuestión ni pesadumbre
que sepa, amigo, nadar;
Todas se ahogan en vino,
todas se atascan en pan.
Antigament s’usaven begudes alcohòliques
per desinfectar ferides i per atordir els
pacients abans d’una intervenció dolorosa.
El seu pitjor defecte és que, convertit en vici,
destrueix el qui en beu, i la seva major virtut
és que, en quantitat moderada, produeix
il·lusió de felicitat i aixeca l’ànim per a la
festa.

BLANC
LLEUGER

BLANC
AMB COS

NEGRE
LLEUGER

Peixos i mariscos.

Aus, vedella, peixos
forts com tonyina o
salmó, cervells
i vísceres de textura
i sabor suau.

Xai, boví, porc, pasta
italiana, vísceres fortes
com ronyons, fetges o
tripes, aus fortes
i llegums.

NEGRE
ROBUST

NEGRE
AMB COS

ROSAT
BEN FRED

Animals de caça, certes
carns vermelles més
pesades i estofats
contundents.

Formatges.

Esmorzars senzills,
pícnics, sopars lleugers
en tardes d’estiu.
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SETMANA
SANTA
És la celebració més important i la que vertebra la vida de
la ciutat. Declarada d’Interès Turístic Internacional el 1980,
representa de manera fidel la cronologia bíblica dels fets de
la Passió del Senyor en les seves desfilades processionals.
La Setmana de Passió de Conca, en paraules de Federico Muelas,
«no se parece a ninguna otra de España. Es una solemnidad
grande, lacerante, litúrgica, donde las procesiones constituyen un
milagro de insólita naturalidad».
Està arrelada profundament en el segle xvi, moment del naixement
de les germandats, producte de gremis artesanals. Actualment,
un total de trenta-quatre germandats i quaranta-cinc imatges
donen forma a una tradició de plasticitat, fervor, misticisme i
bellesa incomparables que a la ciutat implica més de vint-i-cinc mil
natzarens.
Per als viatgers que arriben amb ulls acostumats a l’enlluernadora
esplendor de les desfilades processionals del migdia andalús,
l’espectacle de les seves confraries revestides de sobrietat i fervor
és d’una impressió captivadora. Sorprenen pel seu silenci i el
meravellós escenari urbà d’una ciutat històrica plena de carrers i
racons, en el qual els fanals i tulipes esquiven la por. La Processó
del Camí del Calvari és la que desperta més interès del visitant pel
so escruixidor de la turba, entre tambors i clarins.
Talles d’excel·lents imatgers, esglésies incardinades en l’entramat
d’un barri antic i modern, devoció popular i el seu Museu de la
Setmana Santa animen a gaudir d’aquesta tradició religiosa,
solemne i popular, durant tot l’any.

SETMANA DE
MÚSICA RELIGIOSA
La Setmana de Música Religiosa,
declarada d’Interès Turístic
Internacional, és un festival
d’altíssima qualitat en el qual es
donen cita anualment els intèrprets
més prestigiosos de música sacra. El
festival promou la recuperació del
nostre patrimoni musical religiós,
així com la composició de noves
partitures a càrrec de prestigiosos
compositors actuals.

FIRA I FESTES
DE SAN JULIÁN
Se celebren a la darreria d’agost. Al
Recinte Firal, al parc de San Julián
i en altres llocs de la ciutat es pot
gaudir de variades activitats: una
important Fira Taurina, desfilades
de carrosses, teatre, concerts al
parc de San Julián i altres recintes,
revetlles populars… A això s’afegeix la
programació d’esports i de l’Auditori
de Conca.
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SANT MATEU I LES VAQUILLAS
Aquesta festa té l’origen en el fet històric de
la conquesta de la ciutat sota domini islàmic
per les tropes cristianes del rei castellà Alfons
VIII i les aragoneses d’Alfons II el 1177. Queda
establerta per mandat reial. Té lloc a la ciutat
sota el patronatge de sant Mateu del 18 al 21 de
setembre i és aquesta última la data històrica de
la commemoració. És la festa més popular de la
ciutat. S’hi deixen anar vaquetes emmaromades i
hi tenen lloc actes litúrgics i desfilades de penyes.
La seva celebració ve de temps immemorial
i congrega més de quinze mil persones, que
escoltaran el pregó, participaran en els actes
programats i compartiran el trasllat del pendó de
la ciutat com a acte institucional més solemne i
històric. Tenen el reconeixement d’Interès Turístic
Regional.
La festa es completa amb revetlles nocturnes,
concerts, concursos, toro de foc i activitats
culturals.

Uns dies abans de les festes en honor de sant
Mateu, la ciutat alta de Conca torna als seus orígens
amb la recreació medieval Cuenca Històrica,
esdeveniment de curta però intensa vida que ha
colpit els habitants de Conca i els visitants, ja que
durant uns dies retornen la Ciutat Patrimoni de la
Humanitat al temps de la seva reconquesta, el 1177,
pel rei Alfons VIII, i de la seva incorporació al Regne
de Castella i, per tant, a la cristiandat.
Un dels actes visualment més cridaners de la recreació
històrica és el Desfilada de les Torxes, en què els
participants, vestits amb roba i estris medievals, porten
teies enceses que il·luminen la nit en el seu recorregut pels
enclavaments més pintorescos del barri antic.
Durant aquests dies, pròleg de les celebracions de sant
Mateu, es podrà visitar el mercat medieval que es munta
entorn de la plaça Mayor i la del Obispado amb desenes
de parades i tallers, que compten amb l’al·licient d’estar
amenitzats amb la presència freqüent d’espectacles
musicals d’animació de carrer, bufons i còmics o
representacions d’escenes teatrals.
En la programació habitual de la recreació històrica també
destaca el Campament Medieval que s’instal·la a la plaça
L’Aquila, a prop de les Cases Penjades, i que és un fidel
reflex de com es vivia en un estratègic enclavament militar
al segle xii.
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No oblidem que els més petits també tenen un espai
a la plaça de la Merced, on es duen a terme activitats
especialment programades per a ells. A més, podran
gaudir de passejos en ruc i, a la pròxima plaça de
Cecilio Albendea, podran seguir representacions de
titelles, màgia o malabars, entre altres activitats.

CONCA
HISTÒRICA

L’acte central de la Cuenca Histórica es desenvolupa
la tarda del dissabte a les escales de la catedral amb
la representació teatral de la conquesta de la ciutat.
Des del barri del Castillo i l’església de San Felipe Neri,
les hosts cristianes i musulmanes es troben en aquest
punt i, en presència de la multitud d’espectadors que
es concentren per veure l’espectacle, es repten amb
batalles dialèctiques i protagonitzen lluites amb
espases. Després de la batalla de l’assalt a la ciutat,
desfilen personatges que representen els autèntics
protagonistes de la història, com el rei Alfons VIII i la
seva esposa Leonor de Plantagenet, el rei aragonès
Alfons II o l’alcaid musulmà de Conca Abú-Beka, entre
altres personatges històrics.
Cuenca Histórica es completa amb concerts, vetllades
i trobades literàries, i les jornades antropològiques
inaugurals, que rescaten els orígens de la celebració
de la festa de San Mateo i la història de la ciutat de
Conca.
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ESDEVENIMENTS
CULTURALS
La ciutat de Conca, en qualsevol època de
l’any, programa una sèrie d’activitats culturals
municipals de gran interès social i cultural.
A la primavera, la poesia, el teatre, la dansa i la música
congreguen als nombrosos espais oberts i tancats que
ofereix el centre històric de la ciutat: una sèrie d’actuacions
per a tots els públics que aprofiten els escenaris que el
marc patrimonial presenta (parcs, racons de llegenda,
espais d’art, edificis històrics, racons naturals, etc.).
A l'estiu, la sufocant calor es mitiga amb els Estius de
Conca, que presenten, a les tardes de frescor, el cinema
a l’aire lliure, els concerts musicals, escenificacions
teatrals i titelles per a infants, en espais de bella tradició
patrimonial.
A la tardor, els inimaginables colors de les pollancredes
de les riberes dels rius Xúquer i Huécar, així com els
esclats lluminosos de les hoces, permeten dur a terme
les activitats de la Fira del Llibre, Jornades de Patrimoni,

cursos de formació, concursos i exposicions en els quals la
pintura i la fotografia ocupen pàgines essencials en aquesta
infinitat d’espectacles variats entorn dels múltiples espais
urbans.
I, per acabar l’any, a l’hivern, arriba el Nadal a Conca amb
les desfilades, encesa de llums i atraccions infantils, sense
oblidar l’entrada de l’any amb la cavalcada dels Reis Mags i
les seves atraccions.
El Passeig de l’Art és una iniciativa d’un col·lectiu d’artistes
en coordinació amb l’Ajuntament, per oferir, durant els
diumenges de l’any excepte a la temporada de fred i
pluges, la seva diversitat creativa en totes les modalitats
artístiques (dibuix, pintura, escultura, gravat, fotografia,
còmic, etc.), amb acompanyament musical i recitals poètics
en determinats moments. L’art en estat pur.
Aquest «Montmartre» de Conca es duu a terme en un marc
incomparable, que és el passeig del Huécar, zona per als
vianants d’indubtable bellesa patrimonial i natural.
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l’illa es conserven restes arqueològiques fenícies i púniques. A causa de
la seva excel·lent situació, va ser un
enclavament comercial de la cultura
nàutica d’aquest poble, que s’hi va
assentar cap al segle VIII a. de C. amb
el nom d’Aiboshim, ciutat de Bes. Els grecs, en el seu
efímer pas per l’illa, li posen el nom, junt amb Formentera, d’illes Pitiüses.
Després de la definitiva victòria de Roma sobre
Cartago, Eivissa es converteix en l’última ciutat
púnica. Pacta amb la República la seva annexió
com a federada i, gràcies als privilegis que li atorga
el pacte, viu una època daurada. Amb la supressió
d’aquests privilegis per part de Vespasià, cau en
l’oblit.
Els musulmans, cap al 711, s’hi assenten i l’anomenen Yebisah. Durant aquesta època, l’agricultura rep

un gran impuls. Es creen cultius en bancals irrigats
per xarxes de sèquies, canals i basses, que encara perduren avui dia i han deixat una petjada inesborrable
en l’arquitectura de les cases eivissenques.
L’etapa de dominació musulmana conclou el
1235, quan les tropes de Jaume I prenen les muralles de la ciutat. L’illa és repoblada per catalans, que
hi introdueixen la seva llengua i els seus cognoms.
Als segles posteriors, els setges de corsaris nord-africans i turcs són constants a l’illa.
El rei Felip II, preocupat per garantir la seguretat de l’illa davant de possibles atacs de pirates
barbarescos, ordena construir les actuals muralles.
Era vital protegir l’illa i les seves salines donada la
importància que va adquirir la sal com a mitjà de
conservació d’aliments. L’aspecte de fortalesa que
tenen les esglésies rurals també es deu a aquests
assalts, que van arribar a ser força comuns.
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Eivissa destaca pel valor històric, cultural i
arquitectònic de la fortalesa renaixentista més
ben conservada del Mediterrani i per
l’acròpoli de Dalt Vila, plena de carrerons i
monuments com el castell i la catedral.

Catedral i barri de sa Penya.

El barri antic, conegut com Dalt Vila, ressalta per la seva arquitectura renaixentista.
Situat sobre el puig de Vila, enquadrat entre
les imponents muralles i coronat per la catedral, és la imatge que representa millor la
ciutat. Un lloc de visita obligada que, junt
amb el Museu Arqueològic de la Necròpoli de
Puig des Molins, us farà entendre el passat de
l’illa.
A poc a poc, la ciutat es va anar estenent
fora muralles i va donar lloc als barris de la
Marina i sa Penya. Amb el temps, Eivissa va
passar a ser una illa oblidada del poder centralista, i la seva economia es va paralitzar
durant els segles XVIII i XIX. Aquestes, entre
altres, van ser les circumstàncies per les quals
alguns eivissencs es van llançar al mar com a
corsaris alhora que adquirien certa fama. Al

port d’Eivissa hi ha l’únic monument del món dedicat als
corsaris, una espècie d’obelisc de reduïdes dimensions.
A la dècada dels seixanta, les característiques de ser una
illa industrialment verge, arrelada en les seves tradicions,
amb preus baixos, població tolerant, aigües transparents,
bon clima i l’existència d’una important comunitat d’artistes, van motivar que el moviment hippy la convertís en
un dels seus punts de peregrinació, juntament amb San
Francisco, Amsterdam o Goa.
L’illa es va anar omplint d’homes amb cabells llargs i dones amb vestits blancs i florejats. Es van instal·lar en cases
al camp i en comunes, improvisaven concerts, organitzaven esdeveniments i van crear els mercats ambulants. Va
néixer una moda pròpia, denominada Adlib.
En l'actualitat, la influència d’aquest moviment ha estat
decisiva en molts àmbits socials i en el desenvolupament
d’un important moviment cultural.

Dalt Vila.
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Salines.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
Avui, com antigament, els pescadors d’Eivissa
continuen extraient peixos i mariscos frescos, i els
camperols continuen criant races autòctones d’aus i
conreant innombrables fruites i verdures. Tot arriba
sempre en perfecte estat a mercats i restaurants.
Els boscos aporten caça menor, bolets i una
impressionant varietat d’herbes i plantes, que són
el millor condiment per als guisats i la rebosteria
tradicional. Tot això se suma al més antic producte
gastronòmic de l’illa, la sal de les salines, que es
recol·lecta des de fa 2.600 anys.
La cuina marinera és la més reconeguda, amb
plats tan extraordinaris com el bullit de peix i el
guisat de peix, la caldereta de llagosta, una àmplia

varietat de paelles, fideuàs i arrossos caldosos,
la salmorra de peix, la borrida de rajada, la frita
de pop, que va començar sent una tapa als bars i
s’ha convertit en plat principal, la gamba vermella i un llarg etcètera.
Entre els plats de carn, destaquen receptes festives com el sofrit pagès o l’arròs de matances.
Una gran varietat de guisats a base de llegums i
verdures i fins i tot combinacions de mar i muntanya, com els calamars farcits de sobrassada.
La rebosteria exhibeix el mestissatge cultural de l’illa. El flaó, sorprenent pastís de mató i
menta, és un dels exponents principals de l’antiga tradició gastronòmica. La greixonera, púding
elaborat amb ensaïmades del dia anterior, les famoses orelletes o els bunyols casolans, sumats a
licors tradicionals com les herbes eivissenques, la
frígola i el cafè caleta, la queimada eivissenca, seran bones rematades de qualsevol àpat.
Per anar de tapes, hi ha excel·lents propostes
de bars i restaurants per tota la ciutat. En la ma-

Flaó.

Gamba vermella.

Arròs a banda.
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ESTRELLES
DE LA CUINA
Bullit de peix amb arròs a banda

Bullit de peix.

joria podreu tastar pa de pagès amb allioli i olives
macerades amb fonoll.
Al passeig de Vara de Rey, centre urbà i un dels
punts més cosmopolites de la ciutat, hi ha diferents
locals amb terrassa per menjar tapes i gaudir de les
activitats que es fan a l’entorn, com exposicions
d’art o festivals de jazz.

Amanida de crostes
Antigament totes les cases de pagès tenien un
forn de llenya en el qual s’enfornava pa una
vegada a la setmana.
Amb la mateixa massa, es preparaven
unes barres allargades que es deixaven al
forn durant un dia fins que anava perdent
l’escalfor. D’aquestes barres recuites, que
es parteixen en trossos, se’n diuen crostes.
Amb elles s’elabora una de les amanides més
típiques d’Eivissa afegint al pa, lleugerament
humitejat, tomàquet i all com a ingredients
bàsics. Als restaurants se serveix amb ceba,
pebrot o peix sec.

A DALT VILA ES PODEN TROBAR
RESTAURANTS PER SOPAR SOTA ELS
ESTELS. EL BARRI ACULL NOMBROSOS
ESDEVENIMENTS CADA ANY, COM
EIVISSA MEDIEVAL, QUE SE CELEBRA
EL SEGON CAP DE SETMANA DE MAIG
AMB DESENES DE PARADES D’ARTESANIA
I GASTRONOMIA I QUE CONVERTEIX
LES COSTES DEL CENTRE HISTÒRIC
EN UNA CIUTAT MEDIEVAL.
L’antic barri dels pescadors, al peu del
baluard de Santa Llúcia, enfilat sobre els penya-segats externs al port i amb costes ben
empinades, és un dels més pintorescos de la
ciutat. El carrer principal, de la Mare de Déu,
és un dels racons amb més ambient. Aquest
carrer és famós perquè acull la principal zona
gai de l’illa i congrega tota mena de turistes,
que alternen per la gran quantitat de petites i
atractives terrasses, botigues de moda i estudis de tatuadors.
Entre les muralles i el port, al nivell de la
mar, hi ha el barri de la Marina, una de les
zones més animades de vila. Els seus carrers
emblanquinats estan atapeïts de botigues,
restaurants, bars i cafès. Entre els seus monuments destaquen el Mercat Vell i l’església
de Sant Elm, capella del gremi dels mariners.

El bullit de peix és un dels plats més típics
de la cuina eivissenca, un guisat herència de
pescadors que està present en la majoria de
restaurants de l’illa.
Es prepara amb tres o quatre varietats de
peixos autòctons: mero, déntol, pagre, escórpora, gall de Sant Pere, patates i un bon sofregit com a ingredients principals.
Quan està acabat, s’amaneix amb salsa
d'allioli temperat amb brou. Com a segon
plat, amb el brou es prepara un arròs a banda
de capa molt fina que es menja directament
a la paella.

Amanida de crostes.
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Sobrassada
PRODUCTE AMB SEGELL D'INDICACIÓ
GEOGRÀFICA PROTEGIDA I INCLÒS EN LA
MARCA SABORS D’EIVISSA.

Per a l’elaboració de l’autèntica
sobrassada eivissenca, s’agafen
les parts més nobles de l’animal: lloms, pernils
i espatlles. Després de desossar-les, es piquen i
es pasten amb l’exacta proporció de cansalada,
sal de ses Salines, pebre negre acabat de moldre,
pebre vermell i altres espècies. Després es deixen
curar dins el budell del porc.
La primera referència històrica a aquesta tècnica es troba en un document de l’any 1403 en
el qual el rei Martí I d’Aragó sol·licita sobrassades al majordom del rei Martí I de Sicília. I,
efectivament, l’origen del nom es troba a Sicília, on es practicava una tècnica coneguda com
a soppressa, que significa ‘picat’, aplicat a la carn
per embotir.
A partir del Renaixement s’estén l’ús de la sobrassada a l'illa; el seu color vermell respon a la
introducció del pebre vermell portat d’Amèrica
al segle XV.
Cada família elabora la seva pròpia recepta, encara que hi ha unes característiques específiques
regulades.

Sobrasada.

Sofrit pagès
És un guisat que s’elabora amb carns diverses
com xai, pollastre o cabrit, així com embotits locals (sobrassada i botifarra), patates i
verdures. Tot això amanit amb espècies com
canyella, clau d’olor, safrà i pebre vermell.
Es menja en dues parts: d’una banda, la
sopa amb el brou en el qual s’han cuit tots els
ingredients i, de l’altra, el sofrit, les carns i
verdures. Antigament es preparava per Nadal
o en la celebració d’alguna festa.

Sonen els sonadors, que donen ritme
al ball pagès amb tambors, flautes i les
castanyoles més grans del món.
Cal trobar el sabor dels mercats artesans
i fer compres originals amb un toc hippy,
passejar, escoltar música en directe
o simplement gaudir de l’ambient.
Olorar i degustar un cafè a les terrasses
del centre històric, on han conviscut
residents, visitants, hippies, milionaris,
personalitats influents de la política,
el cinema, la música o
la literatura del segle XX.
Però, sobretot, Eivissa fa olor de mar.

UN
PLAT AMB
HISTORIA

Sofrit pagès.
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EIVISSA
MEDIEVAL

El segon cap de setmana de maig la ciutat celebra l'Eivissa Medieval.
Aquest macroesdeveniment, de quatre dies de durada, va ser creat
ja fa més de vint anys per commemorar la declaració d’Eivissa com a
Patrimoni de la Humanitat, concedida per la UNESCO el 1999. Durant
aquestes jornades el recinte emmurallat de Dalt Vila i el raval de la
Marina acullen un extens mercat temàtic inspirat en l’edat mitjana,
amb prop de cent cinquanta parades de gastronomia i artesania, que
es distribueixen pels baluards de la muralla així com per innombrables
carrers i places.
La festa, a més, es complementa amb múltiples actuacions musicals, espectacles de
circ i de falconeria, teatre d’època, grups d’animació, activitats i tallers infantils. El
centre històric s’ambienta per a l’ocasió amb milers d’elements decoratius, i tots els
museus romanen oberts. És considerada la festa més espectacular i multitudinària de
totes les que se celebren a Eivissa al llarg de l’any.
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VIU
LA POSIDÒNIA

El programa Viu la Posidònia s’inclou en la
declaració d’Eivissa com a Patrimoni de la
Humanitat i pretén difondre la importància que
tenen aquestes praderies submarines per als
ecosistemes d’Eivissa. Se celebra durant tot l’estiu
i fins a la primera setmana de desembre i inclou
activitats de conscienciació mediambiental,
gastronòmiques, educatives i culturals.
Solen participar-hi entre quinze i vint restaurants de la ciutat,
que elaboren menús de degustació especials per tastar les
varietats de peix i marisc més representatives de l’illa. A més,
diferents joiers de la ciutat organitzen exposicions de joies

inspirades en la posidònia i es convoquen múltiples activitats i
excursions gratuïtes per conèixer la posidònia, com concursos
de fotografia submarina, immersions per a principiants, visites
en caiac, festivals, etcètera.
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FESTES
DE LA TERRA
Les Festes de la Terra, patronals de la ciutat d’Eivissa, tenen
lloc entorn del 5 d’agost, festivitat de la Mare de Déu de
les Neus, i el 8 d’agost, dia de sant Ciriac, que commemora
la conquesta cristiana d’Eivissa al segle xiii. Inclouen un
ampli programa d’actes, amb tot tipus d’esdeveniments
culturals, com concerts, exposicions, teatre, dansa i visites a
museus, així com degustacions gastronòmiques o actuacions
folklòriques.
Un dels moments més esperats té lloc la Nit de Sant Ciriac, el 8 d’agost,
en la qual s'engega un monumental castell de focs artificials sobre el
perfil de les muralles d’Eivissa. Es tracta d’una de les nits més màgiques
de l’any i hi acudeixen veïns i turistes procedents de totes les localitats
de l’illa.

Autor: Alejandro Iborra.

FESTIVAL
DE JAZZ

A Eivissa ciutat, el mes de setembre sempre arrenca amb el festival Eivissa Jazz, que ja té
més de 30 edicions d’èxit continuat. L’escenari principal se situa a l’aire lliure al baluard de
Santa Llúcia, amb la part alta de les muralles i la catedral com a teló de fons i on hi passen
alguns dels músics de jazz més representatius de l’escena internacional.
Aquestes actuacions estel·lars es complementen amb unes altres que se celebren en diferents espais de la
ciutat i omplen de música barris i places. Es tracta d’un dels esdeveniments de més èxit a l’illa, que a més es
retransmet a través dels programes de ràdio i televisió especialitzats més prestigiosos del país.
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EIVISSA
LIGHT FESTIVAL
Un dels espectacles més sorprenents que
ofereix la ciutat és l’Eivissa Light Festival,
que es convoca a mitjan octubre. Aquest
esdeveniment distribueix impactants
instal·lacions artístiques pel port i el centre
històric en les quals la llum té un paper
essencial. Hi participen prop de vint creadors
locals, nacionals i internacionals, que juguen
amb l’art i la tecnologia.
A més de les instal·lacions, es fan projeccions sobre les
muralles, s’organitzen concursos de fotografia i es fan
altres espectacles, que connecten la il·luminació làser
amb la música i altres disciplines artístiques.

FIRA
DES MOLL
A primers d’octubre, a la plaça des Martell del
port d’Eivissa, se celebra la popular Fira des Moll i
Peixos de Tardor, que s’organitza en col·laboració
amb la confraria de pescadors d’Eivissa i altres
institucions de l’illa.
L’objectiu d’aquesta festa és donar a conèixer els sabors de la
mar eivissenca. Per a això, múltiples restaurants de la ciutat
instal·len parades en aquesta plaça, en les quals ofereixen la
possibilitat de degustar tapes a preus populars, elaborades
amb els peixos i mariscos típics de la tardor, i on el moll
adquireix un especial protagonisme. També s’hi fan tallers,
actuacions musicals, ball folklòric i l’arribada del peix en
embarcacions tradicionals, tal com encara passa diàriament al
moll pesquer.
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L’emplaçament actual de Mèrida
ens trasllada a l’origen de la
colònia Iulia Augusta Emerita,
fundada l’any 25 a. de C. durant
el regnat d’Octavi August com
a símbol de la pax augusta
i recompensa per als seus
legionaris veterans de les legions
V Alaudae i X Gemina.

A

ugusta Emerita va ser dotada amb
les màximes comoditats de l’època:
aqüeductes, ponts, teatre, amfiteatre, temples, fòrum local i provincial. Els habitants més afortunats van
viure en sumptuoses cases decorades amb impressionants mosaics, com la del Mitreo,
la casa de l’Amfiteatre o la de la Huerta de Otero, actualment en excavació, que han deixat un llegat de
luxe que ratlla el més pur sibaritisme.
Després de la Pau de Constantí a inicis del segle
IV, la basílica de Santa Eulàlia va ser un dels primers
temples cristians d’Hispània. La notícia del martiri
de la nena Eulàlia es va estendre ràpidament i va
convertir la ciutat en lloc de peregrinacions, que arribaven des de l’occident europeu i el nord d’Àfrica.
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El conjunt arqueològic de Mèrida té un gran
interès historicomonumental i constitueix
un notable exemple d’edificis públics d’una
capital provincial romana durant l’imperi.

Un fet històric que va tenir una importància rellevant per als habitants de Mèrida va ser la conquesta
d’Amèrica. Mèrida va aportar dos-cents deu habitants a la causa i, a conseqüència d’aquells viatges,
la gastronomia es va veure enriquida, com en tot
Europa, amb nous productes que van permetre el
desenvolupament dels hàbits culinaris fins avui.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
Mèrida va ser un enforcall de cultures i camins. Totes dues coses s’aprecien en la seva variada oferta
gastronòmica. La matèria primera de la seva cuina
prové de les riques hortes i deveses que envolten
la ciutat.
Els productes que ofereix l’àmplia restauració
de Mèrida gaudeixen en la seva majoria de denominació d’origen de la regió: la torta del Casar, els
formatges d’Ibores i La Serena, els pernils Dehesa
de Extremadura, el xai extremeny, el retinto (vedella
d’Extremadura), el pimentón de La Vera, l’oli de Gata-Hurdes, la mel de Villuercas-Ibores, la cirera del
Jerte i els vins Ribera del Guadiana.
La majoria de les cartes aposten per la cuina
tradicional i alhora creativa, però sempre amb els
productes de la terra.

Teatre romà.

Mèrida va passar de capital romana a capital del
regne sueu al segle V per convertir-se en l’Urbs Regia del regne visigot abans del seu trasllat a Toledo.
Estar situada en un punt estratègic de vies de
comunicació i disposar d’un port fluvial (el riu era
navegable fins al mar en aquella època) van ser els
elements que van fer de Mèrida un important centre comercial, econòmic, cultural i polític.
L’any 713 Musa Ibn Nusayr pren Augusta Emerita
i hi situa la capital de la Cora de Mèrida, una de
les més extenses i poderoses d’al-Àndalus. Aquest
període convuls porta a la ciutat una multitud d’enfrontaments. A causa de les diverses revoltes dels
mossàrabs de Mèrida, Abderraman II construeix
l’Alcassaba per protegir les seves tropes i l’elit islàmica de la població local.

Temple de Diana.
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Pernil ibèric de gla .

ESTRELLES
DE LA CUINA

Cada any, amb motiu del Festival Internacional
de Teatre Clàssic que se celebra al Teatre Romà,
hi ha restaurants que ofereixen sopars romans on
es poden degustar algunes de les millors receptes
d’Apici i, per descomptat, el gàrum.
Per conèixer a fons la ciutat, cal anar de tapes.
Molts locals estan a la vora d’un monument, un
palau, un fòrum o un temple espectacular, que podeu sentir mentre llegiu la carta. La secció de tapes és bastant àmplia. Algunes són tan grans que
es pot ben dinar amb dues o tres. Els preus són
molt econòmics.
El centre és ple de bars, sobretot a la plaça
d’España, al carrer José Ramón Mélida (davant
del Museu d’Art Romà) i dispersos en carrerons
de la zona antiga, generalment al costat de restes
arqueològiques (Arc de Trajà, Pont Romà, Temple
de Diana...).
Cal fer recordatori especialment de no deixar de
tastar els ibèrics, siguin del tipus que siguin: la famosa tapa de pestorejo, llom doblao, morcón, xoriço,
morcilla patatera, llonganissa, espatlla i pernil, si
pot ser, de gla cent per cent.

Pernil ibèric de gla
El vostre viatge a la ciutat ha de completar-se
amb la degustació d’un bon pernil ibèric de gla
amb DO Dehesa de Extremadura, tallat tan fi
que es fongui en contacte amb el paladar. Un
exquisit producte elaborat artesanalment i
madurat en cellers naturals, que conté un alt
nivell d’àcid oleic beneficiós per al control del
colesterol i la tensió arterial.
Identificarem sempre un pernil d’aquestes
característiques pel seu aspecte estilitzat, amb
una canya fina i una peülla lleugerament desgastada a conseqüència del continu exercici que
el porc fa al seu medi natural, la devesa, on viu
en llibertat.

L’OFERTA DE VINS JOVES, CRIANÇA,
RESERVA O D’AUTOR, DE LA DO RIBERA
DEL GUADIANA, ÉS TAN EXTENSA QUE
N’HI HA PER A TOTS ELS PALADARS.
La rebosteria de Mèrida tampoc deixa lloc per
a la insatisfacció. Bollas de llardons, perrunillas,
pestinyos, rosquilles, flores, mantecados o la técula
mécula de la propera Olivenza, de la qual no es coneix l’origen, encara que podria ser romà. El nom
prové del llatí vulgar i significa ‘un tros per a tu,
un tros per a mi’.

Pont romà sobre el Guadiana.
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El seu color vermell intens i brillant, semblant al
vi negre, és el resultat d’una adequada alimentació.
El greix infiltrat al múscul forma unes fines vetes
blanques intercalades entre les fibres de carn. Els
puntets blancs que s’aprecien, sovint repartits pel
tall, són aminoàcids procedents de la curació que,
passat un temps, cristal·litzen. És potser la millor
mostra d’una curació lenta i cuidada.
Trobarem tres tipus de pernil ibèric. El pernil de
gla prové de porcs criats en llibertat en deveses i
alimentats amb pastures naturals i glans. El pernil
d’enceball de camp és el que s’obté d’aquests animals també en llibertat amb una alimentació combinada de pastures naturals i pinsos. I, finalment,
el pernil d’enceball, que s’elabora a partir de porcs
criats en llibertat i alimentats exclusivament amb
pinsos.

Vi DO Ribera del Guadiana.

Cojondongo

de ser en un calder de ferro i, si pot ser, amb foc
de llenya d’alzina, que li conferirà un sabor i una
textura absolutament inimitables.
Va ser concebut com un plat per a ocasions extraordinàries en el món rural pastoral. El costum de
sacrificar un xai sol anar unit a grans celebracions.
Fins i tot no sent un menjar freqüent, els amos dels
ramats van aconseguir anul·lar el dret de sacrificar
ovelles concedit per la Mesta als pastors. Però, així
i tot, qui vigilaria que una ovella no es perdés o
emmalaltís?

És una senzilla recepta a mig fer entre el gaspatxo
i l’amanida. Originària d’antics pastors i camperols,
era una fresca i sana aportació als calorosos matins
d’estiu de pasturatge o sega.
S’elabora a base de tomàquet, pebrots vermell i
verd, cogombre, ceba i pa, amanit tot amb un bon oli
d’oliva, vinagre i sal.

Caldereta extremenya de xai
Guisat que ha arribat als nostres dies sense perdre l’essència tan lligada a l’origen pastoral i que
s’ha convertit en un dels plats més emblemàtics
d’Extremadura. La seva elaboració inclou, a més
de la carn del mateix xai, fetge, ceba, all, pebrot
de morro de bou, pimentón de La Vera, oli d’oliva,
vinagre, aigua, sal, vi, alguns grans de pebre, una
bona llesca de pa i una fulla gran de llorer. Però no
es tracta només de cuinar-lo sense més ni més: ha

Patates al rebujón
Patates al rebujón o ous trencats, com també es coneix, és una altra recepta propiciada pels productes
incorporats del Nou Món, com la patata. Afegint-hi
un bon oli d’oliva, pebrot verd i ous de corral, podreu degustar un plat típic de Mèrida. La variant
que inclou bacallà és veritablement deliciosa.

2

Caldereta.

Formatge de La Serena.
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Migas extremenyes

Migas extremenyes.

Mèrida fa olor de riu, en àrab
«guad» i per als romans «anas».
Se sent el teatre en cada pedra.
S’hi veuen Antígones de bracet
de Medees passejar pel fòrum
d’Emerita Lvdica.
Hi ha «pitos de chirigotas» al
febrer, el silenci del Via Crucis
cada Divendres Sant i terrabastall
de lluites de gladiadors a l’estiu.

Aljub a l’alcassaba àrab.
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Possiblement aquesta vianUN
da competeix en importànPLAT
AMB
cia amb la caldereta de xai.
HISTORIA
A Augusta Emerita ja es
menjava un plat consistent
en llesques de pa saltat
amb greix i trossos de carn. És possible que el
seu origen sigui aquella senzilla preparació.
Els àrabs van introduir noves tècniques per
cuinar i manipular el pa. Agradava a Mahoma,
segons consta referit en un hadit del profeta,
de prendre el tharid, un ensopado similar a les
migas. Era el seu plat preferit segons la tradició
musulmana i potser per això el primer que es
tastava després del dejuni del Ramadà. Consisteix en pa engrunat que s’acompanya de carns
estofades, verdures o llegums.
Ibn Zuhr, en la seva obra Tractat dels aliments,
en recull la preparació: les molles de pa es
fregeixen en oli; la font de calor que torri les
migas ha de ser intensa; s’ha de remenar el
contingut de la paella perquè sigui més digestiu i perquè la humitat que absorbeix el pa
provingui de la llet amb la qual s’ha remullat.
Aquesta recepta, elaborada amb pa candial
i precursora de les migas andalusines, era
oferta als visitants distingits com a mostra
d’hospitalitat.
Les sopes de pa de la Reconquesta i les migas
pastorals van constituir l’aliment bàsic de les
famílies de camperols castellans que es van
establir a les terres reconquerides i de pastors
i ramaders transhumants pertanyents al Concejo de la Mesta en el seu recorregut nord-sud
a l’oest peninsular. Aquest intercanvi no sols
era ramader, sinó que va ajudar a difondre la
cultura, els costums i la gastronomia entre
les poblacions pròximes a les vies pecuàries
per les quals transitaven ramats i pastors a la
recerca de pastures estacionals.
L’elaboració d’aquesta menja consisteix a
sofregir amb alls i oli d’oliva els trossos de pa
dur (migas), humitejats prèviament amb aigua
i un polsim de sal, fins que es daurin. S’hi
afegeix després una varietat d’aliments salats
com ous ferrats, rostes, llonganissa, xoriços i
pebrots fregits o fins i tot sardines o bacallà,
entre altres, segons el gust. S’hi sol incorporar
pimentón de La Vera. És un menjar complet,
generalment salat, que es pot alternar o complementar amb una varietat dolça afegint-hi
llet, cafè o mel.

CARNAVAL ROMÀ
I DEL SEGLE XIX

EL CARNAVAL DE MÈRIDA és una mostra

de la identitat i del caràcter de totes i tots els
habitants de Mèrida. Una festa amb inicis al segle
xix que als últims quaranta anys s’ha consolidat
a la ciutat com una expressió artística de primer
nivell. Mèrida acull el concurs d’agrupacions
d’Extremadura més nombrós, en el qual
chirigotas, comparses, cors i quartets demostren
el seu treball artístic a través de cobles àcides
i iròniques. Una festa que té el seu epicentre al
carrer, amb desenes de grups que ocupen les
cantonades del centre de la capital autonòmica
oferint els seus repertoris. Al seu torn, amb
els anys, l’entorn patrimonial ha anat agafant
protagonisme amb la participació dels grups de
Mèrida junt amb els monuments Patrimoni de
la Humanitat i que atorguen a aquesta festa del
color un plus d’autenticitat.

El Carnaval Romà de Mèrida és festa als carrers per
la magnificència de la seva cercavila dominical, els
concursos i esdeveniments gastronòmics, amb les
migas, el pernil i la sardina com a protagonistes.
A més, és pioner en diversitat amb el seu Concurs
Nacional Drag Queen que cada any reuneix les
millors drags del país i milers de persones en la
seva macrocarpa transparent que inunda la plaça
d’España de la ciutat.
El Carnaval de Mèrida és passió, és diversió, és mescla
d’estils musicals. És carrer, molt de carrer, on es
comparteix la feina de cadascun i cadascuna de les
carnavaleres. És festa en un entorn patrimonial on
la qualitat artística dels protagonistes es dona cita
cada any.
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SETMANA SANTA
ÚNICA AL MÓN

Autor: Manuel Molina.

Trenta passos processionals recreen el drama de la passió
de Crist. Entre tots destaca el Via Crucis amb el Santíssim
Crist de la O la matinada de Divendres Sant a Dissabte
Sant dins del recinte de l’Amfiteatre Romà. Un acte únic
al món, només comparable al del Coliseu romà i que és
presenciat per més d’un miler de persones en absolut
silenci i recolliment.
Una cop finalitzat el Via Crucis, la processó torna a Santa
María, on, després d’una breu oració, es du a terme el
besapeus de la imatge del Crist.

Una Setmana Santa única
que es posiciona com una de
les celebracions religioses més
emblemàtiques de la geografia
espanyola.

SETMANA SANTA
EN ESCENARIS AMB
DOS MIL ANYS D’HISTÒRIA
La Setmana Santa de Mèrida té el seu principal
atractiu en el transitar de les seves estacions
de penitència entre restes arqueològiques de
l’època romana, com l’Arc de Trajà, el Temple
de Diana o el Pont Romà sobre el Guadiana,
característiques singulars que la van portar a
obtenir la declaració de Festa d’Interès Turístic
Internacional l’any 2018.

Aquests dos actes, i l’Entrada a Jerusalem al costat de
la muralla de l’Alcassaba, el Crist dels Remeis sota l’Arc
de Trajà, el Crist de les Tres Caigudes travessant el Pont
Romà o Nostre Pare Jesús Natzarè a la grandiositat del
Temple de Diana, són estampes que difícilment es poden
trobar en altres llocs.
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EMERITA LVDICA
UN VIATGE EN EL TEMPS

AL COMENÇAMENT
DEL MES DE JUNY,

la ciutat de Mèrida es transforma
en escenari d’escenes quotidianes
del món romà i les seves formes de
vida, i per a això s’utilitzen els espais
originals que conformen el conjunt
arqueològic monumental més complet
i ben conservat d’Hispània: Augusta
Emerita, Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO.

Emerita Lvdica és gaudir cada any de com es vivia en una antiga
ciutat romana, obrir els seus espais al públic d’una forma diferent,
omplir-los de vida, una vida passada però latent i present, i és ferho de manera didàctica, instructiva i alhora molt divertida.
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Lluites de gladiadors a l’Amfiteatre Romà, rituals religiosos al
Temple de Diana, entrada triomfal de tropes legionàries pel Pont
Romà, representacions de comèdies i tragèdies clàssiques, danses,
escenificació de funerals o un passeig pels diferents macellum
(‘mercats’) impregnen l’ambient d’olors i sabors que transportaran
els nostres sentits al passat.
Tot això cuidat amb el rigor històric amb què treballen les nostres
associacions perquè les recreacions siguin fidedignes (trames,
escenes, indumentàries…) i sense les quals no seria possible la
celebració d’Emerita Lvdica: Ara Concordiae, Emerita Antiqua,
Lusitania Romana, Luporum Celtiberiae Leukoni, Emeritae Ludus
Glatiarorum, Augusta Emerita, així com altres associacions
nacionals.

No deixeu passar
l’oportunitat de viure
i sentir-vos com un
veritable romà!
Però a Emerita Lvdica hi té també un paper molt
rellevant la gastronomia, amb la Ruta de la Tapa
Romana (Sentia Amarantis), les elaboracions de
la qual segueixen les receptes del llibre d’Apici i
mantenen el mateix rigor històric als fogons.
Una ciutat que torna al passat durant una
setmana, un passat recreat per artistes, ballarins,
artesans, músics, recreacionistes que omplen
d’activitats i transporten al passat els carrers
d’Emerita Lvdica per a gaudi dels veïns de Mèrida
i dels visitants.

PÀG. 89 | ESDEVENIMENTS MÈRIDA |

GUIA GASTROTURÍSTICA CIUTATS PATRIMONI DE LA HUMANITAT MÈRIDA

SA
LA
MAN
CA
Salamanca, ciutat del pensament,
de trobades i sabers, de veritat i
bellesa, daurada i blava, sempre
oberta, acollidora… són algunes de
les maneres d’anomenar aquesta
ciutat que, com totes les que tenen
un important passat i alhora estan
vives i són inacabables, té el do
dels mil noms.

A

l’edat del ferro, fa uns 2.700 anys, a redós del riu
Tormes va sorgir un assentament que va originar l’antic llogaret vetó, que va derivar en l’anomenada Helmántica preromana de l’any 220 a.
de C. i testimoni del gran esquadró dels quaranta elefants del general cartaginès Anníbal Barca.
Els romans li van posar el nom de Salmantica i la van convertir en enclavament principal de la seva Via de la Plata, que unia
Mèrida i Astorga, encara que, després de la caiguda de l’Imperi
Romà, és ocupada pels alans i els visigots i conquerida (l’any
712) pels musulmans, de manera que es converteix en frontera
o «terra de ningú» entre ells i els cristians.
Al segle XI es va repoblar amb francs i gallecs i es va reconstruir i augmentar el perímetre de l’antiga muralla celtiberoromana per acollir una nombrosa comunitat jueva. Aquest
floriment com a ciutat donaria els seus fruits més tard amb la
gestació de la Universitat, que convertiria Salamanca en una de
les capitals de més esplendor cultural i monumental d’Europa.
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A això va contribuir-hi en gran mesura l’organització
ramadera de la Mesta i el comerç de la llana merina, que
va afavorir, ja al Renaixement, l’augment de la població
fins a vint-i-cinc mil habitants.
Salamanca va ser referent en l’anomenat Segle d’Or
de les lletres espanyoles, amb personatges reals i fantàstics que la van recórrer, la van animar, la van somiar
i encara l’habiten: Unamuno, Lope de Vega, Fray Luis de
León, Francisco de Vitoria, la Celestina, Colón, Torrente
Ballester, Martín Gaite, Villena, Torres Villarroel, Ignacio
de Loyola o Santa Teresa de Jesús.
Ja a l’edat moderna, després de la guerra de les Comunitats, aquesta ciutat es va veure implicada en la guerra de la
Independència, en la qual va destacar una figura curiosa i
popular, Julián Sánchez «el Charro», que lluitava amb gran
valentia assegut sobre la muntura del seu cavall i lluïa el
vestit típic de camp: charro i garrocha en mà.
Tres esdeveniments l’han projectat de nou al món: la
designació el 1988 com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat, l’elecció de Ciutat Europea de la Cultura el 2002
i la celebració de la XV Cimera Iberoamericana de Caps
d’Estat i de Govern el 2005.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
Salamanca compta amb excel·lents matèries primeres.
Ens donen una idea de la seva cuina la cabanya ramadera, amb productes carnis d’alta qualitat; l’abundància de
camps conreats de cereals, verdures, hortalisses i llegums,
i dues zones vitivinícoles característiques: Arribes del Duero i Sierra de Salamanca.

Plaça Mayor.

La Catedral Vella.

2

La plaça Mayor, única de l’art barroc
i cor de la «ciutat daurada», i la
Universitat de Salamanca, una
de les institucions acadèmiques més
antigues d’Europa, són dues de les
icones de la ciutat.
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Hornazo de Salamanca
L’hornazo és una recepta de tradició medieval l’origen de la qual està relacionat amb el pasturatge, en
l’actualitat molt present en la vida de Salamanca.
Tot l’any disponible en forns i pastisseries, encara
que principalment es consumeix els Lunes de
Aguas, Festa d’Interès Turístic Regional que uneix
familiars i amics en parcs o voltants del riu Tormes
per compartir un exquisit hornazo.
És una espècie d’empanada amb massa elaborada
a base de farina, llard de porc i ous. Es farceix amb
diferents ingredients de porc ibèric, tant frescos com
curats (xoriço, llom, pernil, etc.). Es cuina al forn,
amb prèvia pinzellada d’ou per donar-li aquest color
daurat característic.
La seva curiosa història es remunta a la celebració
d’una festa pagana, les arrels de la qual les hem de
trobar al segle XVI, quan el rei Felip II va ordenar la
prohibició de menjar carn durant els dies de la Quaresma, a més de prohibir també «tota pràctica carnal»
pecaminosa. Per tant, obligava les dones «de vida
alegre» a sortir extramurs fins passada la Setmana
Santa, i era el Dilluns de Pasqua quan els estudiants
organitzaven una gran festa per anar a rebre-les a la
ribera del Tormes amb gresca i disbauxa, i finalitzar
en banys col·lectius (de Aguas).

Hornazo de Salamanca.

Molts la consideren, atès l’estratègic emplaçament a la Via de la Plata, com el pont entre la
cuina castellana i l’extremenya. Els camps de
Salamanca, amb grans deveses, produeixen una
excel·lent ramaderia porcina i vacuna.
Una destinació per perdre’s i perdre els sentits.
Un paradís per poder gaudir d’una suculenta gastronomia: pernil de Guijuelo, embotits ibèrics, la
jeta adobada (morro i orella de porc rostida al forn),
el tradicional hornazo o el farinato de Ciudad Rodrigo, exquisits plats de cullera a base de llenties de
l’Armuña o cigrons de Pedrosillo, carn de morutxa
o vedella charra, i postres com els formatges dels
Arribes o les cireres de la Sierra de Francia. Tot ben
regat amb vins de la DO Arribes i la DOP Sierra de
Salamanca. Molts d’aquests productes compten
amb una qualitat diferenciada, avalada per les diferents figures de qualitat de la província.
En rebosteria el més típic és el bollo maimón, les
rosquilles de Ledesma, els mantecados, les perrunillas, els amarguillos i els chochos.
Anar de tapes és tot un ritual a la ciutat del
Tormes. Els establiments tenen, en general, la
barra plena de tapes fredes i calentes. Podreu
triar entre excel·lents embotits, llom, picadillo,
cansalada viada o patates meneás, una altra de les
grans estrelles de les tapes de Salamanca. La llista
és pràcticament infinita. Les principals zones per
anar de tapes són: la plaça Mayor i voltants, amb
tapes tradicionals i d’autor; el carrer Van Dick, on
les carns a la brasa solen ser les protagonistes, i,
a la part més antiga, el carrer Meléndez, la Rua
Mayor i el carrer La Latina, que configuren una
zona eminentment estudiantil on circulen les
tapes de truita, les racions de patates braves i el
morro a la planxa o en salsa.

Lunes de Aguas.
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Farinato.

Llenties de l’Armuña

Farinato

L’Armuña és una comarca situada al nord de la província productora d’aquests preuats llegums, valorats amb Indicació Geogràfica Protegida: Lenteja de
la Armuña. Sempre envasada, de color verdós, de
mida gran i textura suau, deixa en coure un brou
clar, senyal de la seva qualitat.
Una de les receptes més saboroses és cuinada en
cassola amb xoriço, llorer i sal, i afegint-hi pastanagues, tomàquet, porro, carabassa i pebrot verd. Admet espècies com el clau d’olor o el pebre vermell.
Cal deixar-la bullir primer a foc fort per abaixar-lo
després al mínim. Quan estan gairebé cuites, se’ls
afegeix un sofregit d’all i ceba picada, i s’hi posa el
pebre vermell.

Derivat del porc, aquest embotit té com a ingredients, a més de llard porcí, molla de pa, ceba, oli
d’oliva i condiments com all, comí, pebre vermell,
aiguardent, anís en gra i sal. Encara que admet
diferents tipus de cocció i elaboracions més sofisticades, es menja sobretot fregit i acompanyat d’ous
cuits en el mateix oli.

Chanfaina
Aquest plat d’influència àrab i jueva té com a ingredient principal el xai. A la sang de l’animal cuita
s’hi afegeix arròs, ceba, pebre i pebre vermell, comí,
all, llorer i bitxo. Tot això, servit a l’escalfor de la
cassola de fang, s’adorna amb ou dur picat i és perfecte com a plat principal o bé per prendre com a
aperitiu en bars de la ciutat. Els antics pastors aprofitaven les restes del xai sacrificat per als senyors
per preparar-se aquest guisat.

Llenties de l’Armuña amb xoriço.

Chanfaina.
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Llimona serrana
Aquesta amanida, composta per cítrics
com la taronja i la llimona, carns fresques i curades de porc —entre les quals
predomina el xoriço—, i ou —ferrat o
dur—, s’amaneix amb all, oli i vi i esdevé a un plat realment únic, icònic i
molt nutritiu.

Llimona serrana.

En visitar Salamanca, s’activaran sensacions
que evocaran records associats a vells llibres,
amb amors passats en tavernes i «mesones»,
a pedres impregnades d’olors humanistes,
a tuna i bullícia estudiantil que
omple els carrers nit i dia.
Els seus monuments ens acolliran els alts
sostres de volta per deixar-nos anar a les
hores màgiques de la ciutat.
La llum tamisada del capvespre des del pont
romà o les aromes de l’albada convertiran
la pedra de Villamayor en or,
il·luminaran la despreocupació i
l’embolic de la gent propera,
i acompanyaran el gaudi de vins i plats,
que convertiran el temps en records eterns.

Floretas.

Pernil de Guijuelo
És indubtable el prestigi dels productes ibèrics, especialment el pernil de
Guijuelo, població situada a més de
1.000 metres sobre el nivell del mar,
al sud-est de la província, lloc idoni
per al procés de curació en cellers airejats pels vents de les serres de Gredos i Béjar.
El porc ibèric, per la seva raça i la
seva alimentació en la llibertat de
les deveses, ens ofereix un pernil de
sabor inconfusible i de reconegut
prestigi internacional. La manera de
menjar-lo és sol i acompanyat d’un
bon vi, o en un entrepà aromatitzat
amb oli d’oliva.
Com a homenatge al porc ibèric, rei
de la devesa, se celebra cada dos anys
el Fòrum Internacional de l’Ibèric.

Pernil de Guijuelo.
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SALAMANCA

Ciutat contemporània, universitària
i viva les vint-i-quatre hores
del dia. Salamanca està sempre
oberta, disposada a acollir el
visitant i lliurar-li la riquesa del seu
patrimoni, la seva cultura, el seu
ambient jove i la seva gastronomia.
La ciutat és Patrimoni de la
Humanitat des del 1988.
Salamanca és una ciutat històrica i, al
seu torn, moderna i avantguardista,
amb una oferta cultural variada,
estable i de gran qualitat (www.
salamancaciudaddecultura.org).
En l’àmbit de les arts escèniques,
adquireix especial importància el
Festival Internacional de les Arts
de Castella i Lleó, una cita de gran
rellevància i projecció internacional
amb estrenes d’avantguarda i
les últimes tendències mundials.
Durant la resta de l’any presenta
programes turisticoculturals
destacats, com Salamanca, Places
i Patis, a l’estiu, i Les Claus de la
Ciutat, a la tardor.

Torre de les Campanes.

LES TORRES
QUE ENS MIREN
Visitar Salamanca des de la part més
elevada és una experiència única. Les torres
de Salamanca han obert les portes perquè
traguem el cap pels merlets, acariciem els
pinacles i toquem les campanes.

Visitar museus i col·leccions es
converteix en una experiència
increïble. El Museu d’Història
de l’Automoció, el Museu del
Comerç, el Museu d’Art Nouveau
i Art Déco, Casa Lis, el Palau de
Monterrey, el Museu Las Claras
o Monumenta Salmanticae són
parades imprescindibles. Les vistes
al Museu Taurí i al Museu del Comerç
i la Indústria són alguns altres dels
seus atractius.

Mirador de San Esteban.
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LES CATEDRALS
IERONIMUS
Poques ciutats tenen dues catedrals;
Salamanca les té. Un recorregut per les
torres medievals de la catedral, entre
merlets, pinacles i gàrgoles, permet
contemplar la Catedral Vella i el seu
meravellós retaule, la gran Catedral Nova
des del parapet interior, la ciutat, el conjunt
catedralici i l’horta del riu Tormes des de
les terrasses i la talaia. És el recorregut
Ieronimus, una mirada inèdita.

SCALA COELI
UN PASSEIG PER LES TORRES
DE LA CLERECIA
Scala Coeli és una singular escala al cel des
de la qual podrem gaudir de panoràmiques
singulars de la ciutat que mai abans
havíem conegut. Permet al visitant
descobrir la història del Col·legi Reial de la
Companyia de Jesús. El recorregut inclou
l’accés als matroneus o tribunes, des
dels balcons de les quals es pot admirar
l’interior de la Reial Clerecia de San Marcos,
un lloc privilegiat per contemplar l’altar
major i el seu magnífic retaule barroc.
La visita continua per l’escala d’accés a
les dues torres de l’església. La pujada
per l’Escala del Campanar, totalment
restaurada, està ambientada amb una
intervenció de llum i so. El trànsit entre
totes dues torres, ja des de l’altura, permet
una visió única de Salamanca en oferirnos espectaculars perspectives del centre
històric d’aquesta Ciutat Patrimoni de la
Humanitat.
MIRADOR DE SAN ESTEBAN
TERRASSA SOBRE LA FAÇANA
UN MIRADOR AL CEL

Scala Coeli.

Un nou balcó dins el monumental i històric
Convent de San Esteban. Una finestra a la
història i a l’art.
La visita permet l’accés a diferents estances
del convent, com els claustres, el cor i
l’església, a més de la pujada a la terrassa
situada sobre la façana, un dels més bells
exemples del plateresc. Des d’aquí podem
veure les catedrals, la Clerecia i el barri
antic des del sud-est de la ciutat.

Salamanca és una ciutat inesgotable,
oberta a la innovació. Per conèixer-la,
cal perdre’s pels seus carrers, descobrirne els sorprenents racons i conèixer la
seva gent. Una ciutat oberta i acollidora
que contínuament ofereix coses noves.
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ELS ORÍGENS DE LA CIUTAT
TURISME ARQUEOLÒGIC

Cerro de San Vicente.

Avui podem comprendre millor la petjada de les
vides de les persones que van habitar la ciutat
a través de les diferents excavacions fetes pels
arqueòlegs i que han permès treure a la llum
dos sorprenents espais: el Cerro de San Vicente i
l’antic Pou de Neu, dos espais únics per conèixer
els orígens de la ciutat.
UN TÍMID CERRO DE SAN VICENTE,
encara alçat entre el riu Tormes i el Teso de las Catedrales,
intenta recuperar avui aquest tros d’història que el pas
dels anys li ha anat arrabassant i demostrar que aquí,
camuflada entre els murs de la seva situació estratègica,
va sorgir la primera població de Salamanca 2.700 anys
enrere. Un passeig pels voltants de l’antic convent
benedictí permet als visitants conviure amb els costums
d’aquells primers agricultors i ramaders de la l’edat del
ferro (segle vii a. de C.). El recorregut inclou l’antic edifici
del convent de San Vicente i els miradors, des dels quals es
gaudeix d’unes panoràmiques úniques de la ciutat i el riu.
EL RECORREGUT PEL POU DE NEU
permet descobrir un dels monuments més peculiars i
desconeguts de la Salamanca del segle xviii. Al costat de la
Cerca Nueva de la ciutat es conserven les restes d’un dels
més importants convents de la Salamanca renaixentista,
el de San Andrés, conegut com l’Escorial de Salamanca

Pou de Neu.
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Parc Arqueològic del Botànic.

per les seves grans dimensions i l’adust estil arquitectònic,
erigit al segle xvi per l’orde del Carmen Calzado. Va ser
un dels centres conventuals més importants de la ciutat
fins a la seva destrucció a mitjan segle xix. El Pou de Neu
és una sorprenent construcció en la qual els nostres
avantpassats emmagatzemaven i conservaven la neu
que portaven sobre muls des de les serres de Francia i
Béjar per convertir-la en gel, que després aprofitaven
per fabricar gelats o sorbets, com a conservant o amb
finalitats terapèutiques.

Salmantica Sedes Antiqua Castrorum.

L’espectacular pou, de més de set metres de profunditat,
cobert per una volta de pissarra, és un altre dels atractius
de la visita, que permet, a més, admirar una part de l’antiga
muralla medieval de Salamanca, les cavallerisses i coberts
del convent, una part de la torre nord-est del complex…
Les misterioses galeries subterrànies, d’origen i funció
incerts, afegeixen singularitat a la visita.
SALMANTICA SEDES ANTIQUA CASTRORUM
és, per la seva part, un modern centre que acull les restes
descobertes de la muralla preromana. El visitant hi pot
fer un interessant recorregut per les muralles de la ciutat,
des de la primera coneguda, edificada fa més de 2.600
anys, fins a la Cerca Nueva, construïda a mitjan segle
xiii. Una visita imprescindible per conèixer la història de
Salamanca i la seva evolució urbana.

PARC ARQUEOLÒGIC DEL BOTÀNIC.
Situat a la vora occidental del Teso de las Catedrales,
ampli turó sobre el qual es va desenvolupar la ciutat de
Salamanca a partir de la segona edat del ferro (segles v
a i a. de C.), aquest espai conserva restes arqueològiques
de gran valor històric: el convent de San Agustín i la seva
església de San Pedro i el Col·legi de Cuenca amb el seu
entorn urbà.
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Els primers canaris pertanyien a
les poblacions berbers del nord
d’Àfrica, que van arribar a les
illes cap al 500 a. de C. des del
desert africà empesos per les
colonitzacions fenícies i romanes
i la sequera opressiva del Sàhara.
El seu gènere de vida es basava
en el pasturatge i el cultiu de
blat, ordi i diversos vegetals.
També eren pescadors i els
encantava el marisc.

A

l segle XV els espanyols van arribar a
aquestes terres quan els aborígens ja
feia dos mil anys que les ocupaven.
A la ubicació actual de la ciutat, el
dia de sant Cristòfol va tenir lloc la
batalla d’Aguere. La tropa castellana
es va enfrontar als aborígens del nord de l’illa, on
va perdre la vida Tinguaro, un important líder local.
Després de la derrota dels guanxes, Alonso Fernández de Lugo incorpora l’illa a la Corona de Castella i
funda San Cristóbal a la vora de la llacuna d’Aguere.
La seva localització lluny de la costa i dels saquejos
pirates, el fet d’estar situada en una zona de pas d’un
vessant a un altre de l’illa, el clima i la fertilitat del
sòl van ser els principals motius per designar-la com
a capital.
Als segles XVII i XVIII s’estableixen a La Laguna l’elit
i aristocràcia de l’època, així com el poder religiós, i
arriba a ser el bressol de la Il·lustració a Canàries.
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El governador Fernández de Lugo, fundador de La Laguna, va seguir un pla mil·limètric per crear la ciutat ideal
de Plató. Es tracta del primer model de ciutat colonial no
fortificada amb el traçat geomètric d’una rosa dels vents.
Aquest va ser el model de ciutat que es va implantar a les
colònies americanes.
La Laguna és coneguda com la ciutat de les tertúlies,
la més famosa de les quals va ser la Tertúlia de Nava. Els
seus components eren coneguts com els Caballeritos de La
Laguna. A ells es deu l’aparició de les Reials Societats Econòmiques del País, els primers diaris insulars, la creació
d’escoles i la Universitat.
La seva consolidació amb més de dos-cents anys d’història, sumada a la seu del bisbat de Tenerife, són els pilars
perquè Aguere sigui reconeguda com a capital cultural de
l’arxipèlag.

Carrer la Carrera i torre de l’església de Nuestra Señora de la Concepción.

Mirador d’Aguaide al parc Rural d’Anaga.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES

Primer exemple de ciutat de pau,
no fortificada, concebuda
i construïda segons un pla inspirat
en la navegació. Model per a
les ciutats colonials de les Amèriques.

Guanxes, berbers, espanyols, portuguesos i llatinoamericans han format part del desenvolupament gastronòmic canari. Els primers van introduir
a l’illa ordi, conills, porcs, cabres i ovelles. També
s’alimentaven de figues i dàtils. Amb l’ordi preparaven la polenta torrada, que era la seva dieta bàsica.
La riquesa marina de l’illa ha estat determinant
en la cuina. El mar proveeix abundants peixos i
mariscos amb els quals s’elaboren saborosos plats.
Entre els més utilitzats trobem mero, tonyina, gall,
sorell, sardina, verat, pagre, morena, calamar i
gambeta.
Entre els exquisits plats que es preparen amb
aquests productes hi ha el caldo de peix, la vella
sancochada (peix típic cuit), xurros de peix, morena
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fregida, tonyina en adob, arròs caldós amb pagellides, chicharrones de morena, carpaccio de pop i una
gran diversitat de mariscos.
Les carns de cabra, cabrit i porc negre de raça autòctona abunden en el receptari canari, potser més
que el peix. El conill a la vinagreta, les carajacas i el
puchero són altres especialitats típiques. En gairebé
totes hi haurà mojo en qualsevol de les seves dues
variants: picant vermell, de pimientas piconas, o el
verd, de comí i coriandre.
El centre històric de La Laguna està ple de terrasses
que conviden a asseure’s i degustar la gastronomia.

Plaça de la Concepción.

LAGUNEAR ÉS TOTA UNA EXPERIÈNCIA,
QUE CONSISTEIX A PASSEJAR SENSE
RUMB PELS CARRERS I PRENDRE
ALGUNA COSA EN QUALSEVOL DELS
RESTAURANTS, BARS I GUACHINCHES.
A l'hora de menjar tapes, unes costelles amb
patates, piñas de millo i mojo verd, formatges autòctons de cabra i ovella, gambetes, calamars saharians… acompanyats de qualsevol dels vins canaris,
que Shakespeare esmenta en una part de les seves
obres, poden ser algunes de les opcions.

Mojo verd.

La varietat de propostes —veganes, vegetarianes,
cases de menjar tradicional, tavernes, cuina contemporània, de modernitat i d’avantguarda o cuina internacional (peruana, veneçolana, japonesa, xinesa,
italiana…)— completen l’oferta.
Són moltes les postres tradicionals. S’elaboren habitualment amb plàtans, mel, ametlles, mill, polenta
torrada, figues, ous… Entre les més destacades, trobem els famosos dolços de La Laguna: els rosquetes de
pasta fullada farcits de cabell d’àngel, la merenga, les
famoses piedras del Teide, les ametlles embolicades
amb xocolata, el frangollo, la quesadilla d’El Hierro,
la mousse de gofios, els ous mole, les tortitas de plàtan
i les truchas canàries, que és un dels dolços més populars a les illes quan arriba Nadal, i, per acabar amb
bon regust, els dolços elaborats de manera artesanal
per les monges clarisses i catalines.

Truchas canàries.
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ESTRELLES
DE LA CUINA
Papas arrugadas
Aquest plat és un dels símUN
bols de la gastronomia de
PLAT AMB
l’arxipèlag canari. Malgrat
HISTORIA
ser una recepta molt simple,
té el seu secret: l’aigua que
s’usava tradicionalment per
cuinar-les era la de mar i havia d’estar tan salada que les patates havien de surar.
La mida ideal de la patata és la d’un ou.
S’elabora amb les patates bonitas, una varietat
de mida petita i pell morada, i se serveixen
amb mojo.
Les condicions climatològiques i orogràfiques de l’illa són semblants a les dels Andes,
lloc de procedència de la patata bonita. Per
aquest motiu és l’únic lloc on el cultiu es fa
amb èxit.
Aquest plat rep el nom del fet que, en cuinar-les en aigua amb abundant sal, la pell de
la patata s’arruga per l’acció deshidratant de
la sal.
La patata va ser conreada per primera
vegada entre els anys 8000 i 5000 a. de C. al
sud del Perú i a l’altiplà bolivià. Des de llavors
s’ha estès per tot el món i s’ha convertit en
un aliment bàsic.
Francisco Pizarro va creuar els Andes, va
colonitzar el Perú i va obtenir quantitats immenses d’or. Però el més important no va ser
això, sinó que aquells indis sobrevivien en
condicions climàtiques extremes menjant tubercles, que sembraven en petits altiplans de
la serralada. Aquesta va ser la gran gesta del
conqueridor: el descobriment de la patata.
Les primeres dades de la seva entrada a la
península s’obtenen de l’Arxiu de Sevilla. Hi
ha registre d’entrades de «patatas» el 1573 i el
1576. Aquesta dada certifica el primer accés
de les patates a Europa.

Puchero canari.

Puchero canari
És molt semblant al cocido maragato. Per a la seva
concepció s’utilitza carn de vaca, de porc, de pollastre —fins i tot de cabra—, cigrons, cols, mongetes
tendres, cebes, tomàquets, carabasses, pastanagues,
mongetes seques, carabassons, panotxes de blat de
moro, moniatos, alls, pebre vermell, clau d’olor i
altres espècies.
Se serveix primer la sopa, a la qual s’afegeixen
fideus i fulles de menta fresca, i després els cigrons
amb les carns, oli i vinagre. En moltes zones també
es prepara un escaldón amb el brou per acompanyar..

Sancocho
Aquest típic plat del menjar canari té com a protagonista la gerna, un peix blanc semblant al mero que
se serveix bullit i acompanyat de patates amb mojo
picón i polenta torrada. Per Setmana Santa aquest
plat és el protagonista de la taula el Divendres Sant.

Papas arrugadas.
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7
Escaldón de polenta torrada.

Escaldón de polenta torrada
Era l’aliment bàsic en la dieta dels guanxes. La polenta torrada és una varietat de farina que es pot
elaborar amb diferents tipus de cereals. Aquesta
recepta es deia ahoren i es feia amb blat o ordi fins
que el blat de moro va arribar des d’Amèrica.
L’escaldón de polenta torrada és un brou de carn
o peix que s’aboca sobre la polenta i es pasta fins a
aconseguir una consistència més o menys espessa.
Hi ha opcions vegetarianes en les quals el consomé
s’elabora només a base de verdures. Es pot servir
com a entrant, acompanyat d’un bon formatge o
d’unes papes arrugades amb mojo.

Rosquetes laguneros
És un dolç en forma de rosca, elaborat amb massa de
pasta fullada i farciment de cabell d’àngel, que resulta deliciós combinat amb un bon cafè o un barraquito
calentito: cafè, llet condensada, licor, un gra de cafè
crema i un trosset de pell de llimona. Es decora amb
canyella en pols i pell de llimona.

Gastronomia de La Laguna.

Quina sensació millor que l’aroma d’un plàtan!
Important aliment per a mariners i viatjants
durant les llargues travessies a Amèrica.
Quina olor millor que la que desprèn la
Recova Lagunera, històric mercat municipal.
Quina aroma millor que la de veure els guanxes
celebrar el Beñesmen donant gràcies a les collites,
rebent el nou any i venerant la Mare Terra.
«Quina vida millor que la relació entre home i espai,
entre societat i ciutat. Perquè crear una bona ciutat,
més que una construcció física, són bones relacions
entre les persones que l’habiten i l’entorn.» (Plató).
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LA LAGUNA
PATRIMONI I CULTURA

Catedral de La Laguna.

Als últims anys La Laguna s’ha consolidat com la capital cultural de Tenerife gràcies a la intensa
programació d’activitats, al seu esperit universitari i a una estructura d’esdeveniments que,
durant tot l’any, fan del municipi un espai per a la cultura.
La seva xarxa de museus, la presència dels arxius
històrics més importants de l’illa, com el de la Reial
Societat Econòmica d’Amics del País de Tenerife,
que compta, a més, amb la biblioteca il·lustrada
més important de Canàries, i de la Universitat de La
Laguna, posicionen la ciutat com un nucli cultural
de primer ordre i evidencien que ha sabut mantenir
l’equilibri entre la vila històrica i la ciutat universitària,
jove i dinàmica.
Al llarg de tot l’any es programen activitats culturals
que converteixen la ciutat en una capital europea per
Companyia Daniel Abreu.

Cercaviles.en la Noche en Blanco.

a la creació. Expressions artístiques i culturals com
la música, el cinema, el teatre o la dansa troben a
La Laguna un espai per al desenvolupament i la
difusió en diferents formats de festivals, trobades
i mostres, com el Festival de Música Sacra o
l’Encuentro Coral Ciudad de La Laguna, que es
desenvolupen en diferents espais patrimonials com
la catedral de La Laguna; el Festival Folk Ciudad
de La Laguna, referent europeu de festivals de la
música d’arrel i ètnica; el Cicle de Cançó d’Autor
o el Proyecto a Raíz per a grups folklòrics del
municipi.
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Interior del Teatre Leal.

Respecte al tàndem cultura i patrimoni, La
Laguna compta amb una interessant proposta
de dinamització dels espais patrimonials, com
el projecte Santo Domingo a Dúo, en el qual
l’exconvent dominic del segle xvi es converteix
en escenari perfecte per a la música i el teatre
contemporanis; les Rutes Teatralitzades que es fan
per celebrar l’aniversari de la declaració de la ciutat
com a Patrimoni de la Humanitat, als espais més
emblemàtics del barri antic; o el projecte Efecto
Laguna, que inclou concerts d’estils tan variats com
el pop, el jazz, el reggae, la cançó d’autor o el rock
amb les actuacions d’artistes locals i que pretén
potenciar l’oferta cultural del municipi els dijous al
vespre i contribuir, d’aquesta manera, a posicionar
La Laguna com a focus cultural de l’illa, atesos els
nous corrents i tendències, i amb especial dedicació
al públic jove.

Projecte Santo Domingo a Dúo.

Remedios Amaya al Festival Internacional Flamenco Romí.

A aquests esdeveniments, a més, s’ha d’afegir la
intensa programació del Teatre Leal de La Laguna i
del Teatre Unión de Tejina, i l’àmplia xarxa d’espais
culturals, galeries d’art i cafès teatre que omplen el
municipi i n’amplien l’oferta.
La Laguna compta, a més, amb una programació
estable i continuada de dansa contemporània en
petit format i de gran qualitat a la Sala de Cámara
del Teatre Leal: el cicle Danza en Breve, una trobada
mensual amb artistes i les seves creacions en un
espai de proximitat, amb una mirada especial a
la producció canària i a treballs d’altres creadors
nacionals de màxim interès. De fet, el Teatre Leal
s’ha convertit en localització per a grans mostres
que, a més de la seva programació contínua, omplen
el calendari anual, com el Tenerife Shorts (Festival
Internacional de Curtmetratges de La Laguna) o el
Festival Internacional Flamenco Romí Ciudad de
La Laguna.
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La Noche en Blanco.
Romeria de San Benito.

A més, des de la declaració de San Cristóbal de La Laguna
com a Patrimoni de la Humanitat el 1999, i la posterior
conversió en zona de vianants del seu centre històric,
La Laguna s’ha convertit en un espai per a la cultura
accessible i dinàmic, ple de vida i en el qual el factor cultural
complementa l’experiència del passeig i del gaudi dels
carrers i places, del comerç singular i de proximitat o de la
seva oferta gastronòmica. Així, cultura, turisme i comerç van
junts en una ciutat històrica i patrimonial plena d’atractius
en la qual la cultura ha servit de motor de dinamització,
de lloc de trobada a l’illa de Tenerife per a veïns i visitants, i
amb una projecció que traspassa les fronteres insulars per
posicionarz La Laguna en l’escena internacional.
Catifa floral del Corpus Christi.

Aquesta àmplia oferta es reforça amb cites anuals
imprescindibles, com la celebració de la gran festa del
comerç i la cultura de La Laguna, La Noche en Blanco,
o festivitats de gran arrelament i sabor local, com la
Romería de San Benito, en la qual la música tradicional,
la gastronomia i la vestimenta regional són protagonistes
dels carrers del barri. Igualment, durant les Festes del Crist
de La Laguna, a més de les fires i l’ambient festiu que té la
ciutat, se celebra el Concert Simfònic de l’OST, el Festival
Sabandeños o la Nit de les Tradicions.
A més, en el calendari de festivitats religioses destaquen la
celebració de la Setmana Santa, sòbria i de sabor castellà, i
el Corpus Christi, durant el qual s’estenen les magnífiques
catifes florals i de terres de colors per a la processó, i
el Festival Diablos y Tarasca, recuperació de l’antiga
processó del Corpus feta des de fa segles pels diferents
gremis de la ciutat.
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Auto de Reyes.
Fiesta de los Corazones.

celebren esdeveniments gastronòmics com les trobades entre
productors i restauradors a través de la Ruta de la Tapa de la
Comarca Nordeste per donar a conèixer els productes locals.

Des de l’any 1999, La Laguna commemora l’aniversari
de la declaració per la UNESCO de Ciutat Patrimoni de
la Humanitat entre els mesos de novembre i desembre.
En aquestes dates la ciutat ofereix un ampli programa
d’activitats culturals que tracten de posar en valor el seu
patrimoni, com concerts, jornades de portes obertes,
exposicions o teatre en espais emblemàtics. Junt amb
el grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya,
La Laguna celebra, a més, La Nit del Patrimoni i
Escena Patrimoni, en els quals els espais i fites més
representatives de la seva història es converteixen en
escenari per a la cultura.

Descobriu La Laguna i gaudiu
de la capital cultural de Canàries.
Descobriu els seus festivals i
setmanes culturals, els espais per
a l’oci i la cultura que omplen el
municipi, i la seva oferta única.
Festa del Carmen.

La Laguna celebra igualment festivitats molt properes
al centre històric i de gran interès turístic, com les
centenàries Fiestas de los Corazones y Auto de Reyes
Magos de Tejina, la Librea y Romería de Valle de
Guerra, la tradicional Romería de las Mercedes o les
Festes del Carmen de La Punta del Hidalgo. A més, se
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TIA
GO
Patrimoni de la Humanitat, Santiago
destaca per la seva harmonia i bellesa
monumental, la seva extraordinària
conservació i per ser meta d’una mil·lenària
ruta de peregrinació: el Camí de Santiago,
que des del segle ix va transformar aquest
paratge del finis terrae en punt de trobada
de la fe i el pensament del món occidental.

S

antiago de Compostel·la és una aparició
de pedra acollida entre els verds boscos
del nord-oest espanyol i les veïnes ries
gallegues. Va començar per ser lloc de
pas al costat d’una via romana, però el
descobriment de la tomba de l’apòstol
Santiago a principis del segle IX va fer sorgir un
lloc de culte als confins d’una península en aquell
temps dominada per la invasió musulmana.
Des de llavors tot Europa va començar a caminar
cap a Santiago, ciutat santa de la cristiandat en la
qual esperava la gràcia de l’absolució plenària. Allí
va emergir una catedral romànica, a la qual el trans-
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Una ciutat repleta d’obres mestres
romàniques i barroques que desborda
història, amb profunds ressons
d’espiritualitat, i destinació del més
important moviment religiós i cultural de
l’edat mitjana: la peregrinació pel Camí.

En aquest escenari emergeixen amb força les manifestacions culturals —des de les festes populars fins
als festivals anuals de música, cinema i teatre, exposicions permanents i itinerants— sota el guiatge
d’una iniciativa pública i privada liderada per la cinc
vegades centenària Universitat de Santiago.
Però, a més, Santiago, com a capital de Galícia,
exemplifica tota la tradició i riquesa gastronòmica
d’una cuina admirada per la superba qualitat dels
seus ingredients, del mar i de la terra. Per això la gastronomia, la cultura que es menja, és sens dubte un
dels principals atractius d’aquesta abellidora ciutat.

Mercat d’Abastos.

Plaça Obradoiro.

córrer dels segles va voler afegir la sobrietat del Renaixement i la majestuositat d’un Barroc que va
acabar per traçar la imatge monumental de l’urbs,
feta del granit dels seus monestirs, els seus hospitals de pelegrins, les seves nombroses esglésies, les
seves cases senyorials i unes places en les quals el
temps va voler quedar detingut.
La ciutat guarda per als visitants els seus tresors,
que s’exhibeixen en setze museus, i la sorprenent
riquesa de la seva arquitectura contemporània, signada per Eisenman, Hejduk o Siza, al voltant de la
qual s’estén una excel·lent dotació de parcs i jardins, senders i espais verds.

EL MERCAT D’ABASTOS ÉS EL SEGON LLOC
MÉS VISITAT DESPRÉS DE LA CATEDRAL: UN
MERCAT TRADICIONAL QUE PARLA DE LA
GASTRONOMIA —HI HA INFINITS PEIXOS I
MARISCOS FRESCOS, PERÒ TAMBÉ FRUITES,
VERDURES, FLORS, FORMATGES, ETC.— I ELS
COSTUMS DE GALÍCIA, A MÉS D’ALLOTJAR-SE
EN UN EDIFICI MONUMENTAL.
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PINZELLADES
GASTRON0MIQUES

Pebrots del Padrón.

Al centre històric es concentra una part de
l’oferta gastronòmica de Santiago.
Molts petits bars i restaurants ofereixen
una àmplia varietat de possibilitats: lluços,
rèmols, meros, llobarros, ostres, vieires,
musclos, cabres, llagostes, llamàntols, caldos,
caldeiradas o lacón i vedella gallega.
Tot acompanyat dels coneguts vins gallecs
blancs i negres servits en cuncas: el Ribeiro,
lleuger i jove en la seva versió blanca i carregat quan és negre; l’Albariño, fidel companyia
del marisc; vins de la Ribeira Sacra, blancs i
negres; els de Monterrei i els de Valdeorras,
excel·lent companyia de carns, peixos i mariscos.
Completen el repertori aiguardents i licors
de cafè i de fruites, exquisits formatges tendres i matons, i unes postres igualment fidels
al valor de la matèries: bescuits i pastissos, especialment el de Santiago —amb ametlles—,
codony, castanyes i filloas dolces, entre altres.
Una menció destacada mereix la queimada,
l’espirituós més espectacular, que es fa cremar mentre es recita un conjur ritual.

ESTRELLES
DE LA CUINA
Pulpo á feira
El pop a la gallega es prepara en grans olles
seguint una recepta tradicional mil·lenària,
després del descobriment d’Amèrica, amb
oli, sal grossa i pebre vermell. El nom es
deu al fet que es feia en festes populars i
romiatges.
El ritual d’«espantar-lo» és obligatori perquè no se’n desprengui la pell un cop cuit.
Consisteix a posar i treure el pop fins a tres
vegades en aigua bullint durant uns segons.
El pop cal menjar-lo sempre acompanyat
d’un bon vi de la terra per pair-lo bé.

Pebrots de Padrón
«Pimientos de Padrón, uns pican e outros
non». Un clàssic de la gastronomia gallega.
Es preparen fregits i, de tant en tant, pot
tocar-te'n un dels que piquen. Es deu a una
substància anomenada capsaïcina, que la
planta produeix per evitar que els animals
es mengin els fruits i destrueixin les llavors.
Juny i juliol són els millors mesos per
menjar-los. A l’agost piquen més. La falta d’aigua i la incidència més forta del sol
activen la producció de capsaïcina. El que
no s’ha de fer és beure aigua per calmar la
picor, ja que l’aigua la intensificaria. La molla de pa funciona, i millora si la suquem
amb oli. No obstant això, el millor remei és
l’oli o la llet.
Pop á feira.
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Empanada gallega.

Caldo gallec
És el plat de cullera estrella de l’hivern, una sopa
elaborada amb aigua, fesols, verdura, unto i sal. La
verdura tradicional són els grelos (‘fulles del nap’)
i les berzas (‘cols de cabdell’). Amb el temps, s’hi
va incorporar carn de porc o xoriço, os de pernil i
costella salada.
El caldo amb el pa i la llet van alimentar Galícia
al llarg dels segles. Quan no hi havia patates, es
feia amb castanyes.
Emilia Pardo Bazán explicava en el seu llibre
La cocina española antigua que el caldo gallec neix
com un plat vegetarià gairebé «per obligació»
davant d’una comunitat profundament rural i
empobrida, incapaç d’introduir productes carnis,
molt més costosos.
A més de ser sa, és digestiu i revitalitzador. Un
plat senzill que també serveix per combatre el
fred hivern.
Caldo gallec.
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Empanada gallega

UN

Es tracta d’una massa de fariPLAT AMB
na de blat o blat de moro i aiHISTORIA
gua que va farcida amb una
multitud d’ingredients. Hi
ha empanades de tota mena,
farcides amb tonyina, carn, zorza, zamburiñas,
pop, i també en combinacions més atrevides,
entre les quals destaca el bacallà amb panses.
Es pot servir freda o calenta.
Així, l’empanada és probablement la principal aportació de la cuina tradicional gallega
al món de la gastronomia, no perquè sigui
original o exclusiva de Galícia, que no ho és,
sinó pel nivell de qualitat i varietat que aconsegueix aquest plat al llarg del país.
L’empanada gallega, igual que les seves
variacions en altres llocs d’Espanya i Europa,
és un record d’una cuina medieval en els
receptaris de la qual trobem sempre aquest
plat, sigui quina sigui la seva procedència
geogràfica.
El Mestre Mateo va immortalitzar l’empanada plasmant-ne una en les mènsules del
pis superior del Palau Episcopal de Gelmírez,
i una altra en el Pòrtic de la Glòria, com el
major objecte de desig i gola possible.
L’empanada és al mateix temps pa i compango (acompanyament), però també compleix el
rol de plat quan es tracta d’anar a berenar al
camp, de menjar a la platja o quan servia de
vianda en les feines que es duien a terme al
camp, com segues, trilles i similars.
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Tarta de Santiago.
Vieira.

Cap al segle XII,
els antics pelegrins sabien
que estaven arribant a Santiago
de Compostel·la quan,
defallits i famolencs,
des de les muntanyes pròximes sentien
l’agradable olor de pa i empanades, i això
es convertia en una nova i saborosa guia
del Camí i apetitós al·licient
per tornar a peregrinar.
La simbologia cristiana del pa
en el Camí de Santiago
cita que la paraula
«company» procedeix de «cum panis»
(‘els que compartien el pa’).
El caldo de pelegrí, que després
va passar a dir-se «sopa boba»,
consistia en un bol d’aigua calenta amb
algun rosegó de pa dur esmicolat, amanit
amb vinagre i sal, que, en els bons
convents s’enriquia amb cansalada rància
i alguna hortalissa.
Companys que fa el Camí,
aromes de caldos i pa compartits;
empanades al final,
amb una olor d’encens del «botafumeiro»,
barrejat amb l’aroma que
recorda la proximitat de la mar.

Tarta de Santiago
Es tracta de les postres pelegrines per excel·lència
i és elaborat a base d’ametlles moltes, sucre, ous i
pell de llimona.
Malgrat que a Galícia no hi ha ametllers, en
consumia en gran quantitat i data de la baixa edat
mitjana. Les ametlles s’importaven des del llevant
espanyol per a finalitats gastronòmiques i terapèutiques. La primera referència sobre aquest pastís
és de l’any 1577, quan Pedro de Porto Carrero va
començar a elaborar-lo com a torta real. En un quadern de confiteria del 1838 ja apareix amb el nom
actual i, a principis del segle XX, un reboster local va
aplicar la figura de la creu de Santiago sobre aquest
bescuit.

Porco celta.
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Del Camí
a Santiago

n el Liber Sancti Jacobi o Codex Calixtinus (primera
guia turística d’Europa), escrit pel papa Calixt II al segle xii, es puntualitza sobre els perills que esperaven als
viatgers de camí a Compostel·la. En el Libro V. Guía del
peregrino es donen informacions sobre monuments,
creus, posades…
El Camí va ser un lloc permanent d’intercanvis comercials i de transmissió cultural entre els regnes cristians,
l’al-Àndalus i Europa. La major part dels consells creats
en el Camí es van convertir en importants nuclis artesanals. A l’empara d’aquests nuclis van néixer mercats i
fires locals que, des de finals del segle xi, aconseguirien
atreure un gran nombre de comerciants, i es va establir una correspondència de costums alimentaris entre
França i Espanya que encara perviu en l’actualitat. El
formatge rocafort té una similitud amb el cabrales asturià o el picón de Tresviso santanderí, i els esqueixos
de vinyes de Borgonya, portades pels monjos de Cluny i
més tard del Cister, podrien ser el cep ull de llebre.
En el Camí van cobrar vida múltiples receptes, autòctones i importades, que diàriament van donar menjar
a centenars de famolencs pelegrins. Olles de llegums,
hortalisses, ossos i carns deixaven pas per Quaresma a
guisats d’abadejo, sardines i peixos en salaó.
Els hospitals de Roncesvalles, Pamplona, Burgos, Carrión de los Condes i Sahagún de Campos van ser, entre
altres, enclavaments gastronòmics de la peregrinació.
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Entre els productes que van creuar
l’Atlàntic i van arribar a terra espanyola, els
tomàquets, la vainilla, la xocolata, el blat de
moro, els llegums i les patates són tots elements
bàsics de la gastronomia espanyola actual.
Dels nous productes americans, el que va tenir més
importància entre les classes acomodades des de
la segona meitat del segle xvii va ser, sens dubte,
la xocolata. La idea espanyola de barrejar-la amb
sucre la va convertir en un aliment popular
entre les classes afavorides. Les reines Anna
i Maria Teresa d’Àustria la van portar a la
cort francesa i d’allí es va difondre als
països del nord d’Europa.

ANY SANT
COMPOSTEL·LÀ 2021-2022
El 2021-2022 torna a ser Any Sant
Compostel·là, el número 120 de la història,
i Santiago es converteix en capital espiritual
del món.
La Santa Seu va aprofitar l’acte d’obertura de la Porta
Santa, el 31 de desembre, per anunciar la prolongació
de l’Any Sant 2021 durant tot el 2022 per les
circumstàncies excepcionals que té la seva celebració
a causa de la pandèmia.
L’any 2021 representa també el final d’una època
molt difícil per a tot el planeta. En aquest escenari
potser sentim la necessitat de recuperar costums,
moments, gestos, companyies i afectes que ens donin
ànims per afrontar la situació i mirar al futur.

El Camí de Santiago té
un missatge davant de la
foscor, així com la música
té un missatge davant del
silenci. Aquest missatge
és particularment evident
en tota la ciutat històrica,
però molt especialment en
la recentment rehabilitada
catedral, fruit de la tenacitat
de la humanitat al llarg dels
segles, representació d’una
esperança renovada.
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CARNAVAL I ENTROIDO RURAL
TRADICIONAL DOS XENERAIS DA ULLA
També anomenat Antroido o
Entroido per ser l’entrada a la
Quaresma, el carnaval gallec
assumeix els valors típics d’aquesta
festa de fi de l’hivern amb un
fort caràcter ancestral. Amb data
variable, sol coincidir amb el mes
de febrer o a principis de març.
Encara que algunes de les celebracions
que tenen lloc en aquestes dates gairebé
han desaparegut de la memòria urbana,
el carnaval continua viu. Quant a la
gastronomia, és el temps de la carn.
Preveient la pròxima abstenció obligada
pel calendari religiós, l’atenció se centra
en el lacón, els xoriços i les cacheiras
(caps de porc en salaó, característiques de
Galícia en aquesta època), que, juntament
amb els grelos (nom específic que reben

a Galícia les fulles del nap) i les patates,
componen el cocido gallec, el plat més
típic de la gastronomia de la regió. És
també l’època de les filloas (coques
salades de farina de blat, preparades amb
llard de porc) i, quant a les postres, de les
orelles de Carnaval.
Però la festa perviu també en les
disfresses. A Santiago la vocació per la
màscara, el maquillatge i els vestits es
concentra en la desfilada del Dimarts de
Carnaval, en la qual participen carrosses i

comparses formades per grups de veïns i
amics que recorren la ciutat.
Arribat el Dimecres de Cendra, final de
l’Entroido i principi de la Quaresma,
es fa una processó satírica que acaba
amb la Quema del Meco (ninot que
representa el Carnaval) en una de les
places de la ciutat (tradicionalment a la
d’O Toural). Aquest símbol compostel·là
varia cada any per representar un motiu
d’actualitat carregat de connotacions
iròniques.

A més, la zona coneguda com Val do Ulla, que
inclou una part del terme municipal de Santiago,
celebra els Entroidos dos Xenerais, una tradició
rural totalment única l’origen de la qual es remunta
a la primera meitat del segle xix i que, gràcies al
seu altíssim interès, compta amb la declaració
oficial de Festa d’Interès Turístic de Galícia.
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FESTES DE
L’ASCENSIÓ

Les Festes de l’Ascensió, les segones més
importants de la ciutat després de les de
l’Apòstol Santiago, se celebren en data
variable el sisè dijous després de la Pasqua de
Resurrecció. Aquestes festes, que es prolonguen
durant una setmana aproximadament, són
unes de les més entranyables de la ciutat
tant pels esdeveniments culturals i lúdics que
inclouen com per l’assistència dels estudiants
universitaris abans de la recta final dels
exàmens de fi de curs.
A més de les activitats culturals (concerts, teatre,
cercaviles, etc.), se celebra la fira de bestiar
més característica i important de l’any, amb
exhibicions eqüestres al recinte firal d’Amio.
Durant aquestes festes és típic anar a prendre
una ració de pulpo á feira a les parades de les
pulpeiras que s’instal·len a la carballeira de Santa
Susana.

NOITE DE
SAN XOÁN

El 23 de juny, solstici d’estiu, és
la nit màgica nit de Sant Joan,
festa antiquíssima que celebren
totes les cultures i amb la qual
s’assenyala l’entrada de l’estiu, el
moment de màxima llum solar,
el dia més llarg de l’any.
La Nit de Sant Joan compostel·lana
és similar a la de la resta de Galícia
si no és per l’entusiasme que
els ciutadans i, en particular, els
estudiants universitaris, hi posen.
Aquesta nit la ciutat s’omple de
fogueres (anomenades cacharelas),
que els compostel·lans salten per
espantar la bruixeria i el mal d’ull
de les meigas (nom típic dels mals
esperits gallecs).

Aquesta nit els carrers i places de la
ciutat fan olor de foc, però també de
sardines, que al mes de juny estan en la
seva millor època. Es rosteixen a l’aire
lliure sobre les cacharelas i se serveixen
amb vi negre i empanada. A més, hi
ha molta música, majoritàriament
tradicional però també actual, que al
voltant d’algunes fogueres, com la de
la plaça d’Irmán Gómez, aconsegueix la
dimensió d’un autèntic festival.
El ritu purificador de les fogueres es
completa amb el ritu de les plantes
màgiques, que es deixen en aigua tota la
nit per rentar-se al matí. Per això, cada
23 de juny al matí el mercat d’Abastos fa
olor de flors silvestres (romaní, menta,
camamilla, roses…), que es venen en
rams en parades ocasionals solament
durant aquest dia.
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FESTES DE
L’APÒSTOL SANTIAGO

Declarades d’Interès Turístic Internacional,
les celebracions dedicades a l’apòstol, patró
de Santiago, de Galícia, i de tot Espanya,
tenen una durada aproximada de quinze dies
a la segona meitat de juliol. En aquestes
festes conviuen la solemnitat religiosa,
l’oficial, el sabor popular i l’animació, que
converteixen tota la ciutat en un gran
festival.
El 24 i el 25 de juliol són els dies grans. La nit del
24 hi ha un impressionant espectacle de llum, so i
focs artificials en honor de l’apòstol. El 25, durant la
missa solemne que se celebra a la catedral, el rei o
un delegat de la Casa Reial fa la tradicional ofrena a
l’apòstol Santiago. En aquesta missa es pot veure el
botafumeiro, extraordinari encenser de gegantesques
dimensions, balancejar-se a la catedral perfumantla i envoltant-la d’un halo místic. El 25 és també el
dia de Galícia i hi ha actes que congreguen milers de
ciutadans gallecs a la ciutat.

Durant aquesta quinzena
les activitats culturals
destaquen per la seva qualitat
i diversitat. La música de tots
els estils, la dansa i el teatre,
les cercaviles, les revetlles…
envaeixen Compostel·la. La
tradicional reunió de bandes
de música de tot Galícia i
les exhibicions de vestits
regionals i balls folklòrics són
altres de les cites d’aquestes
festes, que es tanquen el
dia 31 de juliol amb un altre
espectacle de focs artificials.
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a ciutat antiga està enclavada en un promontori
rocós, protegit per les valls del riu Eresma i del
rierol Clamores, que s’uneixen als peus de l’Alcázar.
Gràcies a aquesta posició estratègica i defensiva, la
ciutat va ser triada com a lloc d’assentament per
diferents pobladors des del segle V a. de C.
La ciutat comença un procés de romanització a partir del
segle I a. de C. Segòvia arribarà a convertir-se en un punt
estratègic dins de la Hispània romana. Prova d’això són les
monedes encunyades a la ciutat amb l’efígie de l’emperador August, que són el primer testimoniatge escrit del
nom de Segòvia. Però, sens dubte, el millor testimoniatge
de la presència dels romans en aquesta ciutat és el seu imponent Aqüeducte.
Amb la caiguda de l’Imperi Romà, l’arribada dels pobles
visigots i la posterior invasió musulmana, se succeeixen segles d’escassa informació històrica, i és a partir del segle
XI amb la reconquesta que tornem a disposar d’un nombre
més gran de dades històriques.
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L’Aqüeducte romà i el conjunt de
monuments que en conformen el
centre històric van fer que aquesta
ciutat fos mereixedora de ser
inclosa en la llista del Patrimoni
Mundial de la UNESCO.

L’arquitectura de la ciutat és un reflex de tots
aquests fets històrics, que han derivat en la inclusió
de la ciutat vella de Segòvia i el seu Aqüeducte en la
llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO el 1985.
Segòvia atresora un patrimoni en el qual les diferents cultures que han habitat la ciutat han deixat una empremta única, basada en una riquesa
cultural comuna i compartida. La identitat de Segòvia transcendeix el que és merament físic, bellament reflectit en monuments com l’Alcázar, la
catedral, la Reial Casa de Moneda, el call...
No obstant això, la veritable essència de Segòvia és, avui com ahir, l’element humà. Segòvia és
així perquè des d’ella Alfons X estudiava el firmament. Perquè Quevedo es va inspirar en els seus
espais —i fins i tot en la seva gent— per escriure
la Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos.
Aquí es va imprimir un llibre per primera vegada a Espanya.
Segòvia l’han fet sant Joan de la Creu i santa Teresa de Jesús, el comuner Juan Bravo, María Zambrano, Antonio Machado, Gómez de la Serna i
Louis Proust, entre molts altres.
Avui i ara continuem fent Segòvia evocant-ne
el passat, alhora que creem present i futur, perquè Segòvia és patrimoni viu, cultura que es reinventa, que es contempla i es recorre, es construeix i es comparteix.
Segòvia és també sinònim de gastronomia,
de la tradicional amb els famosos rostits i de la
d’avantguarda, sense oblidar els exquisits i valorats vins.
A Segòvia l’urbanisme i la natura s’entrellacen,
conviuen en una harmonia que convida el visitant al gaudi assossegat, íntim, exclusiu. Una ciutat que acull i abraça, una ciutat inspiradora.

La catedral i l’Alcázar.

A partir de l’any 1088 la ciutat és repoblada per Ramon de Borgonya, gendre del rei Alfons VI, amb gent
procedent dels pobles del nord de la península Ibèrica. I
a partir d’aquest moment comença a perfilar-se l’arquitectura de la ciutat emmurallada.
Durant l’edat mitjana, Segòvia arribarà a convertir-se
en una de les ciutats més importants del regne, especialment durant la dinastia dels Trastàmara, els quals van
fixar la residència a la ciutat durant llargs períodes. A
això cal afegir la rellevància de la indústria de la draperia, que va convertir Segòvia en una de les ciutats més
industrials i pròsperes de Castella.
Segòvia serà protagonista d’alguns dels esdeveniments més importants dels segles XV i XVI al regne, com
per exemple la proclamació d’Isabel com a reina de Castella o la revolta comunera.
Als segles venidors Segòvia entra en una crisi industrial, a la qual s'afegeix la pesta que va assolar tot el regne i que en va minvar la població.

121

Aqüeducte romà.
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Per a molts, Segòvia és el seu Aqüeducte, el seu Alcázar, la seva catedral i el seu perfil encantat de ciutat
emmurallada, abraçada per les valls del Clamores i
de l’Eresma.
Però també és sinònim de degustar bona gastronomia; de gaudir de les terrasses enmig d’un patrimoni
que enamora, de les barres de bar amb variades i
generoses tapes i famosos vins i cerveses; d’assaborir
les delicioses receptes d’ahir i avui elaborades per
grans mestres de la cuina, i, en definitiva, d’asseure’s
a compartir la vida entorn d’una taula.
Segòvia és una Ciutat Patrimoni de la Humanitat
que atresora al seu torn molts patrimonis, materials
i immaterials. I en la gastronomia tots dos es conjuguen amb el saber fer de receptes que neixen de la
seva pròpia naturalesa, de les singularitats de la seva
terra, de la seva història i de la mateixa manera de
viure dels segovians.
En cases i fondes s’han elaborat durant segles una
multitud d’aliments autòctons que s’han convertit
en exquisides receptes.
En l’actualitat pans, llet i formatges, embotits,
carns de boví, porcí i oví, truites, llegums amb denominació d’origen, hortalisses, rebosteria variada o
vins negres, rosats i blancs… constitueixen la base
de nombroses convocatòries gastronòmiques que
omplen el calendari amb cites ineludibles com la
Setmana de Cuina Segovia, el Festival Gastronòmic
de la Cuina Jove i diferents certàmens de tapes que
constitueixen l’aparador perfecte en el qual es mostra la bondat dels productes, la creativitat i el bon fer
dels professionals d’aquesta sorprenent ciutat.

Terrasses a la plaça Mayor .

Es conta que va ser el rei Alfons X el Savi qui va
disposar que a les fondes castellanes no se servís vi si
no era acompanyat d’una mica de menjar.
La tapa, inicialment, es col·locava sobre la boca de
la gerra o got servit, per la qual cosa tapava el recipient. Aquest fet va donar origen a la paraula tapa.
A Segòvia aquesta tradició està àmpliament estesa.
Anar de tapes és una pràctica habitual. Als bars i les
terrasses podem degustar una gran varietat de delicioses elaboracions, entre les quals n'hi ha algunes
de més locals, com les tradicionals rostes, xoriço,
morcilla, pernil, morro, orella arrebossada o callos, i
altres de més esteses pel territori nacional, com la
truita de patates, croquetes, calamars, olives i tota
mena de canapès.
La cuina segoviana ha fet de la tradició un dels més
ferms baluards. Els arguments màxims de les seves
taules continuen sent els rostits al forn, amb marcades preferències entre l’anyell i el garrí. No obstant
això, avui també és possible trobar restaurants que
aposten per una variada i distingida carta, en la qual
als plats típics castellans se sumen uns altres de cuina creativa i d’autor.
Noves interpretacions dels productes de la terra ens
ofereixen innovadores i delicioses propostes, com el
bacallà amb guisat de bolets, l’amanida de gall dindi
escabetxat amb hortalisses i fruits de primavera, la
crema de formatge parmesà amb tomàquet confitat i
oli de tòfona, entre altres.
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ESTRELLES
DE LA CUINA
Cochinillo asado
És el rei de la gastronoUN
mia segoviana. Cándido
PLAT
AMB
va ser qui va donar fama
HISTORIA
mundial a aquest plat
adornant-lo amb un
ritual de trinxat acompanyat de música de dolçaina i l’avui
imprescindible tall amb el cantell d’un
plat de pisa, el qual, al final del procés,
acaba estavellant-se contra el terra per
mostrar així la tendresa del garrí.
Els romans també en menjaven; de
totes les receptes que ens ha transmès
Apici, gastrònom romà del segle I, una
de les més freqüents és la del garrí
rostit. Llavors ja feien distinció entre
el garrí, vianda a l’abast solament de
la classe alta, i el porc. La manera de
cuinar-lo era igual que perdura avui
dia: al forn amb sal i aigua.
La tradició mana que el garrí s’ha de
rostir en forn de volta de maó, cobert
de fang, utilitzant llenya com a combustible. Durant el procés de rostit es
va eliminant la capa de greix perquè
la carn quedi tendra, sucosa i saborosa. No porta cap ingredient, excepte
sal i aigua, i, un cop rostit, la pell ha
de mostrar un to daurat homogeni,
cruixent per fora, tendre per dins, i
estar acabat de fer.

Cochinillo asado.

Lletó rostit
És l’equivalent oví del garrí rostit. Preparat en un forn
de llenya a l’estil tradicional i en cassola de fang, esdevé un dels plats més exquisits de tota la gastronomia
castellana.
L’elaboració persegueix un acabat cruixent per fora
i tendre per dins per aconseguir que el resultat sigui
també suculent. La presentació es fa en quarts sobre
terrines de fang.

Ponche segovià
El ponche és l’especialitat rebostera més representativa
de Segòvia. Es tracta d’un bescuit de forma rectangular, borratxo i crema pastissera al centre, cobert tot
amb una fina capa de massapà i sucre de llustre torrat
que forma un dibuix de rectangles.
Aquest dolç va enamorar S. M. Alfons XIII i Victòria
Eugènia, i va aconseguir fama a escala nacional després de ser premiat amb la medalla d’or a l’Exposició
Universal de Barcelona el 1929.

Ponche segovià.

123

GUIA GASTROTURÍSTICA CIUTATS PATRIMONI DE LA HUMANITAT SEGÒVIA

Vins
La gastronomia segoviana està regada amb
excel·lents vins procedents de quatre denominacions d’origen que podem trobar en tots
els bars i restaurants de la ciutat.
Rueda és la primera denominació d’origen de Castella i Lleó que va iniciar el camí
l’any 1980. La seva varietat de vi és verdejo.
D'una gran qualitat i renom internacional, i
el seu caràcter del qual està definit pel tipus
de raïm, verdejo, propi de la zona, el clima i
el tipus de sòl pedregós.
Des d’agost del 2008 també els vins negres
i rosats estan emparats en aquesta denominació.
Valtiendas, comarca vitivinícola segoviana
de llarga tradició i experiència en l’elaboració

Una ciutat amb tanta història,
tan plena d’aromes i sensacions,
necessita un ritme lent per gaudir-les.
La llegenda d’Hèrcules
com a fundador de la ciutat,
les Campanades a mitjanit d’Orson Welles,
la inspiració que va donar l’Alcázar
a Walt Disney en la Ventafocs,
les tertúlies de Machado,
els sons del Mester de Juglaría,
els riures dels nens a Titirimundi,
les aromes de pasta fullada fina i cruixent,
les dones de Zamarramala
amb el bastó de comandament
el dia de les Àguedes, i les seves llegendes,
que van des de l’Aqüeducte
fins a les tres catedrals i a l’Alcázar,
podrien ser algunes de les sensacions
que et provoqués passejar pels seus carrers.

de vins negres, és la primera i única denominació d’origen de la província de Segòvia.
El clima dur de la zona, amb fortes diferències de temperatura entre el dia i la nit, fa
que el raïm adquireixi en el moment de maduració una pell dura i forta, que aporta color, casta i estructura als vins. L’altitud a la
qual està situada la vall del Duratón fa que la
maduració sigui lenta i la producció per hectàrea baixa.
La denominació d’origen Ribera de Duero
comprèn vins fonamentalment negres, encara que també s’hi elaboren rosats. La varietat principal de raïm és tinta del país, també
coneguda com a tempranillo, amb la qual es
confeccionen quatre tipus diferents de vins:
Negre Jove, Criança, Reserva i Gran Reserva.
També s’utilitzen, encara que en menor proporció, altres varietats de raïm, com cabernet
sauvignon, merlot, malbec, garnatxa negra i
picapoll.
La DO Vinos de la Tierra de Castilla y
León sorgeix arran de l’impuls dels grans
cellerers tradicionals. Aquesta terra té una
gran tradició i cultura del vi, probablement
la més rica de tota la Península, ja que acull
cellers de més de cent anys.
Els vins destaquen per la qualitat i per la
gran matèria primera, rica en varietats diferents de raïm, com verdejo, ull de llebre,
tinta de toro... Els vins de la DO Vinos de la
Tierra de Castilla y León s’elaboren amb raïm
procedent de vinyes de la regió i poden ser
negres, rosats, blancs i espumosos, però sempre produïts i embotellats en cellers de Castella i Lleó.
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Jardí de Fromkes.

Segòvia és una ciutat feta per ser
contemplada i viscuda, que ens
convida a passejar i a descobrir
cadascun dels seus racons.
Segòvia, per la seva excepcional
configuració, té una part urbana i un
entorn natural que s’entrellacen de
manera contínua i equilibrada oferintnos la possibilitat de fer passejos
naturals propers al nucli urbà, que ens
brinden, a més, belles panoràmiques des
dels miradors. La Senda del Asombro, la
Senda de los Suspiros o El Pinarillo en
són alguns.
Un altre passeig imprescindible és
l’Alameda del Parral, al costat del
riu Eresma, el rumor del qual ens
acompanya fins a portar-nos a la
Reial Casa de Moneda o als monestirs
del Parral, Santa Cruz la Real, o a
l’església de la Veracruz, entre altres
llocs atractius. Des d’aquesta església,
atribuïda a l’ordre del Temple,
continuant pel camí de Santiago, podem
seguir la carretera fins a Zamarramala,
des d’on contemplarem un dels
perfils més evocadors de la ciutat
emmurallada, emmarcada per la serra
de Guadarrama.
Són múltiples els recorreguts que ens
regala la ciutat i que podem fer pel
nostre compte o guiats per professionals
que han elaborat itineraris a la mida de
cada visitant.
Entre les visites guiades que Turisme
de Segòvia posa a disposició de tot
viatger curiós, en destacarem tres
d’imprescindibles:

Casa de Moneda i Alcázar.

PATRIMONI
DE LA HUMANITAT
Una visita imprescindible que
aborda els monuments més
espectaculars de Segòvia:
aqüeducte, catedral i Alcázar.

SEGÒVIA I EL SEU
LLEGAT SEFARDITA
Un itinerari que aprofundeix en
l’àmplia herència jueva de la ciutat
i la seva petjada, encara present
en la cultura i l’arquitectura i
també en la cuina. En el seu barri
jueu podem visitar la casa palau
del notable Abraham Seneor,
i posteriorment del metge
humanista Andrés Laguna, que
avui acull el Centre Didàctic de la
Jueria.

SEGÒVIA AL VOLTANT
D’UNA TAULA
Els famosos mesones (‘fondes’),
figones (‘tasques’), cafeteries
i restaurants de la ciutat han
atret grans figures de la història
i guarden divertides anècdotes
entorn de les seves taules, algunes
de les quals fins i tot van canviar el
curs de la nostra història.

PÀG. 126 | ESDEVENIMENTS SEGÒVIA |

Segòvia és, alhora, cultura integrada en el seu
patrimoni i ens ofereix al llarg de tot l’any cites
internacionals ineludibles, com la Setmana de
Música Sacra, Titirimundi, el Festival de Música
Diversa, Folksegovia, el Festival Internacional
de La Esteva, MUSEG, el Festival Accessible de
Globus, Hay Festival o La Nit del Patrimoni.

Esdeveniments com les festes de Sant Joan i Sant Pere
marquen l’inici de l’estiu i combinen el gaudi de la nit, la
cultura, el patrimoni i la gastronomia. Són moltes les cites
culturals per a les quals els carrers i altres espais de la ciutat
es presten com un escenari exclusiu. En destaquem algunes.

TITIRIMUNDI
Titirimundi va néixer a Segòvia el 1985 amb l’objectiu de
difondre el teatre de titelles.
Des de llavors Segòvia es transforma en un espai pres pel
teatre de la il·lusió, un gran escenari obert format per patis,
esglésies, teatres i racons històrics on «guardar les paraules a
la butxaca» o «tocar la lluna amb les mans» és possible.
Basat en principis com la qualitat i l’interès de les propostes,
l’entusiasme i la cura pel públic i els artistes, Titirimundi ha
arribat fins avui convertit en «un dels millors festivals de
titelles del món», com asseguren els professionals del teatre.
Més de cent vuitanta grans titellaires han passat cada any
per Segòvia amb motiu del festival. Fins a set-centes tres
companyies de més de quaranta-quatre països han mostrat el
seu art en més de quaranta-sis racons de Segòvia.
www.titirimundi.es

FOLKSEGOVIA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE DE LA ESTEVA

Aquest festival és un dels pioners de la música tradicional al
nostre país, amb més de quaranta anys d’existència. Els carrers
i places de la Ciutat Patrimoni acullen a principis de juliol el
patrimoni musical de tot el món en un festival especialment
atent a la renovació de les músiques populars.

Grups folklòrics procedents de tot el món
participen en aquesta iniciativa, que omple de
colors i ritmes els carrers de la ciutat a mitjan mes
de juliol.
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FESTIVAL DE
NARRADORS ORALS

FESTIVAL ACCESSIBLE
INTERNACIONAL DE GLOBUS

Els millors narradors orals es donen cita, al
mes de juliol, en aquest festival que difon,
tant al barri antic com als altres barris, la força
de la paraula parlada i de la poesia més actual.

A mitjan juliol aquest festival ens regala imatges úniques de la
ciutat, solcada per més d’una vintena de globus. El públic hi pot
conèixer en primera persona des de la preparació dels globus per
al seu ascens fins a l’aterratge després de passar per les diferents
proves de cada dia.
En el Festival hi ha activitats com el taller «Com funciona un
globus?» o Night Glow, un espectacle nocturn de llum i so amb
globus ancorats al terra a la zona d’enlairament, o Globus Solidari,
la recaptació del qual es destina a una organització sense ànim de
lucre. En aquesta activitat el globus es manté tombat ple d’aire,
la qual cosa permet caminar per la seva volta de tela i vent per
descobrir, tafanejar i fotografiar-se en aquesta carpa única.
www.siempreenlasnubes.com

MUSEG
El Festival de Segòvia, ara MUSEG, és un dels
festivals espanyols d’arts escèniques més
antics. Vertebrat per la Setmana de Música de
Cambra, el Festival Obert i el Festival Jove,
podem afirmar que es tracta d’una cita musical
estival de referència, per la qual han passat
reconegudes figures de les arts escèniques a
escala nacional i internacional.
www.museg.org
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ESPECTACLES EN
ESCENARIS EXCLUSIUS
Segòvia és una ciutat amb racons únics i capvespres vibrants,
els quals, si hi sumes cultura en viu, es converteixen en
escenari d’emocions màgiques que perduraran sempre en la
memòria.
Durant el període estival, tres d’aquests espais obren les
portes al públic amb actuacions musicals d’estils diversos,
monòlegs, recitals de poesia, etc.

Jardí del Rei.

Els dilluns la cita és al Jardí del Rei, un petit verger secret
creat per Felip II a la ribera del riu Eresma, a la Casa de
Moneda.
El Jardí dels Zuloaga, al costat de l’església romànica de San
Juan de los Caballeros, serà l’escenari per a les actuacions
dels divendres. Un jardí amb fabuloses vistes que s’alça sobre
el llenç nord de la muralla.
I, els dissabtes a la nit, el pati de la Reial Casa de Moneda,
amb l’Alcázar il·luminat com a teló de fons, acull actuacions
que conjuminen art i bellesa.

SEGÒVIA, UN OASI DE CULTURA
Prop de setanta músics i més de quatre-centes actuacions
distribuïdes per tota la ciutat omplen les nits estivals
segovianes amb ritmes diversos.
Es tracta d’una iniciativa musical oberta que sorprèn amb
actuacions en format petit per gaudir a l’aire lliure.

DIMARTS DE CINEMA D’ESTIU
AL PATI DE LA CASA
D’ANDRÉS LAGUNA
Els dimarts d’agost podeu gaudir de l’encant del cinema
d’estiu a l’aire lliure al cor del centre històric de Segòvia, al
pati d’una de les cases palau més rellevants del call.

LA NIT DEL PATRIMONI
Les quinze ciutats inscrites en la llista del Patrimoni Mundial
de la UNESCO celebren al setembre, de manera simultània,
la gran festa de la cultura amb tres seccions: el Festival
Escena Patrimoni, amb protagonisme de la dansa i les
arts escèniques, Obert Patrimoni, que ens brinda jornades
de portes obertes en monuments i espais culturals, i Viu
Patrimoni, que aglutina l’oferta cultural i d’oci entorn del
centre històric amb protagonisme especial de concerts de
corals i grups instrumentals, exposicions, recitals de poesia,
contacontes, titelles, visites teatralitzades, jocs i projeccions
audiovisuals.
Consulta tota la programació a:
www.turismodesegovia.com
www.segoviaculturahabitada.es
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a gran importància que Tarragona ha tingut al llarg de la història està en relació
amb els personatges i figures que han passat per aquestes terres.
El poble iber va triar un turó al costat
del mar per aixecar la ciutat de Tarakon,
on apareix una moneda amb el nom de Tara Konsalir, possiblement la posterior Tàrraco romana, mereixedora de ser la capital de la Hispània Citerior i
que no va tenir res a envejar a la capital del món,
Roma.
Com a resposta a Anníbal, i per evitar un atac per
sorpresa de Cartago sobre Roma, els generals Cneu
i el seu germà Publi desembarquen a les nostres costes l’any 218 a. de C. i prenen la decisió de quedar-se
a Tarragona.
Van aprofitar la badia situada als peus per resguardar la gran flota i construir un campament a la

part alta del turó com a primera base romana per
tal de guanyar terreny als cartaginesos en la segona
Guerra Púnica i, posteriorment, annexionar Hispània com a nova província romana.
Per sufocar les revoltes dels càntabres, l’emperador August es va desplaçar a Tàrraco, on va estar
residint durant dos anys, període en el qual la ciutat es va veure afavorida. Després de la seva mort,
en agraïment, es va construir un temple en la seva
memòria.
L’any 476, després de la fi de l’Imperi Romà la ciutat va passar a formar part del regne visigot de Tolosa i, temps després, del de Toledo.
Amb la conquesta musulmana (al segle VIII),
passa a pertànyer a l’Emirat de Còrdova. Durant
aquesta ocupació Tarragona va patir canvis fins a
principis del segle XII, quan la ciutat és conquistada
pels comtes catalans.
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Tàrraco va ser la primera fundació militar
romana fora de la península Itàlica.
És la ciutat des d’on es va impulsar la conquesta,
ordenació i estructuració d’Hispània.

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES

Amfiteatre romà. Autor: Rafael López-Monné.

Tot visitant de Tarragona podrà gaudir de la cultura mediterrània i la seva gastronomia tradicional, saludable i
sostenible. Els seus restauradors defensen el consum de
proximitat (amb el segell de Km 0) amb una decidida aposta pels productes ecològics.
Ja els romans van descobrir que, gràcies al clima típicament mediterrani, càlid, sec i d’hiverns suaus, era un lloc
estratègic per a la producció de vinyes. Els vins de Tàrraco
van arribar a ser coneguts en tot l’imperi Romà per la seva
qualitat, i, amb el pas del temps, en aquesta mateixa terra
es van obtenir vins equilibrats, afruitats, de poca graduació i baixa acidesa.
Les fires i jornades gastronòmiques són una mostra de
la importància que es concedeix a la gastronomia, als seus
productes i al sector de la restauració.
La Part Alta Somriu a la Crisi són unes jornades habituals en el calendari gastronòmic tarragoní. Durant uns
dies els restaurants i bars del barri antic serveixen dinars
a preus molt assequibles.
L’Associació de Restauradors Tàrraco a Taula organitza
unes jornades que ofereixen una visió actual de la cuina
de l’antiga Roma on es poden tastar plats i pa de forn romà
amb vins ecològics i cervesa artesana d’edició especial.

A l’època moderna, després de superar els conflictes bèl·lics, va tornar a convertir-se en plaça forta. El 1786 es concedeix el permís per comerciar
lliurement amb Amèrica, de manera que s’orienta
la seva activitat econòmica cap a l’exportació de
vins i aiguardents. Aquest fet va comportar una
gran activitat comercial i l’expansió del cultiu de
la vinya junt amb un augment de la població, que
va afavorir el naixement de la classe burgesa.
Totes aquestes circumstàncies van permetre la
modernització de la ciutat durant el segle XIX en
reprendre les obres del port, que, junt amb altres,
van produir una gran embranzida industrial i van
donar lloc a un nou aspecte urbanístic de la ciutat.
Aquestes construccions (port i eixample perimetral) permeten el descobriment de restes arqueològiques de l’antiga Tàrraco, avui recollides al Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona.
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Plaça del Fòrum. Autor: Rafael López-Monné.

ESTRELLES
DE LA CUINA

Pescador al port de Tarragona. Autor: Rafael López-Monné.

El Serrallo és el barri dels pescadors, un
dels més típics de la ciutat i el preferit pels
amants de la cuina marinera: fideus daurats,
gran varietat de mariscos i peixos a la planxa
o fregits, paella, arròs caldós, arròs negre i,
per descomptat, la cassola de romesco.
Tarragona té zones plenes de bars per anar
de tapes. Cal esmentar el barri antic (Part
Alta), avui dia format per estrets carrers i
petites places atapeïdes de bars i restaurants
on es pot prendre un aperitiu, i la plaça de la
Font, ideal per passejar i menjar en qualsevol
dels nombrosos restaurants.
La tapa estrella i més representativa en les
festes de Santa Tecla és l’espineta amb caragolins, elaborada amb peix i caragols banyats en
una salsa deliciosa.
No oblidem el licor Chartreuse, «elixir de la
llarga vida», fabricat pels monjos cartoixans.
Actualment ningú entendria la festa de Santa
Tecla (patrona de la ciutat) sense la seva popular mamadeta, beguda elaborada amb licor
Chartreuse com a ingredient principal.
Per conèixer bé la ciutat i la seva gastronomia, no pot faltar una visita al Mercat Central,
digne representant de l’esperit mediterrani
de Tarragona. Segons Francesc Eiximenis,
escriptor franciscà de la Corona d’Aragó el
1330, després de condemnar els estralls de la
gola, recomana l’assenyada temperància dels
catalans, exemple de moderada abundància,
on res falta ni res sobra.

Gamba de Tarragona
Emblema del Mediterrani, la gamba vermella
té una closca d’un color vermell intens i un
sabor marí i iodat amb regust melós. La closca és flexible, el cap allargat, les antenes o
bigotis llargs i una textura ferma però delicada. Semblen transparents a l’aigua, però a la
superfície el seu color esdevé rosa vermellós.
Encara que el més freqüent és consumir-les bullides o a la planxa, és un bon
ingredient en arrossos, guisats, suquets i
cassoles marineres.

Gamba de Tarragona. Autor: Rafael López-Monné.
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Cassola de romesco. Autor: Rafael López-Monné.

Cassola de romesco
El 1876 ja surt recollit el nom
d’aquesta recepta com a títol
UN
d’una obra teatral: Un romesco de
PLAT AMB
peix bo.
HISTORIA
És una caldereta dels pescadors
del Serrallo, barri de gran tradició
marinera, convertit en un punt de
referència gastronòmica.
La primera recepta oficial de romesco surt en
el Practicón d’Ángel Muro, un gruixut llibre poètic
de cuina que destaca que el romesco de Tarragona resulta més saborós com més a prop del mar
es prepara.
Les receptes d’aquest plat s’han anat suavitzant
amb el pas del temps, limitant la quantitat d’ingredients picants, triant peixos més suaus i afegint-hi
fruita seca.
Tot prové de la proximitat de les hortes: tomàquets, pebrot vermell, oli d’oliva, pa, all, sal i vinagre, complementat amb espècies com el pebre, el
romaní, ametlles o avellanes. Aquests ingredients
formaven les provisions que s’emportaven els pescadors del Serrallo per cuinar en les llargues jornades de navegació. Cada pescador tenia la seva
pròpia variant del romesco. Amb aquests productes no peribles, fàcils de transportar i sense necessitat de gaires utensilis de cuina, només un morter,
feien una salsa freda per afegir al rap, lluç, sèpia,
escamarlans, gambes, cloïsses i musclos.

Peix blau
El peix blau de Tarragona té la Marca Q
de qualitat alimentària. El clima suau
i el bon estat de les aigües de la Costa
Daurada confereixen a aquest producte
un gran valor gastronòmic i nutritiu. Al
barri pescador del Serrallo podem trobar restaurants on degustar-lo, ja sigui
a la planxa, fregit, en arrossos o amb
fideus rossejats.

Peix blau. Autor: Rafael López-Monné.
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Restaurant al barri antic. Autor: Rafael López-Monné.

Galetes Maginet. Autor: Sirvent.

Galetes Maginet
La forma triangular, la textura cruixent i la seva imatge
del popular Maginet, un personatge de la ràdio que després es va fer famós al cinema, són un símbol de Tarragona des que Salvador Arimany va crear el 1949 aquestes
galetes, inspirades en els ventalls de neula que ja feia el
seu pare.

Espineta amb caragolins

Les sensacions tenen a veure
amb els sentits.
Venir a Tarragona és
sentir-se com a casa
però fent olor de mar i muntanya,
d'onades i de terra, de marisc,
de bolets amb olis brillant al sol
que juga entre castanyers,
ametllers i avellaners.
Contrastos per al paladar
amb aromes presents que
t’evoquen històries passades.
Entra a la ciutat
per estimular-te els sentits.
Mira, olora, toca, tasta
i gaudeix de les seves
platges i de l’entorn:
viu Tarragona.

«Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins. Què hi ha
avui per dinar? Espineta amb caragolins!», és la coneguda dita repetida en les famoses festes de Santa Tecla
(d’Interès Turístic Nacional) i que anuncia aquest útil plat
mariner que aprofita les saboroses i nutritives espines
de l’especejament de la tonyina en salaó, cuinades amb
caragols petitons i una picada de safrà, julivert, all, tomàquet, ceba, ametlles i pa fregit amb un toc de vi.
La seva elaboració exigeix delicadesa i plaer per la cuina. Aquest bon guisat es presenta en cassola de fang per
a delit de paladars, sens dubte, agraïts.

Espineta amb caragolins. Autor: Manel R. Granell.
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El recolliment
DE LA SETMANA
SANTA

Cohort Romana. Autor: Manel R. Granell.

Al cor de la Costa Daurada i a poc més d’una hora amb
cotxe de Barcelona, Tarragona ofereix experiències per
a tots els mesos de l’any. Patrimoni, tradicions més que
centenàries, platges, gastronomia o la possibilitat única de
viure en primera persona la història són alguns dels motius
pels quals Tarragona pot ser el viatge perfecte, amb un
calendari replet de plans per a cada moment.

Si la Part Alta (centre històric) ja exhibeix encant
durant la resta de l’any, els dies de Setmana
Santa la converteixen en un espai de devoció
pràcticament màgic, en què la foscor, el so
de la Cohort Romana i l’estètica dels passos
(alguns d’artistes tan destacats com Josep Maria
Jujol) resulten hipnòtics, siguin quines siguin
les creences religioses de cadascú. Els dies de
recolliment de la Setmana Santa culminen el
Divendres Sant a la tarda amb la processó del
Sant Enterrament, documentada ja al 1550 i
en la qual participen dinou passos. Abans de la
sortida, la Cohort Romana recull església per
església cadascun dels elements, un dels actes
més típics d’una celebració declarada Festa
Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat
de Catalunya.

El desenfrenament
DEL CARNAVAL

Carnaval. Autor: Rafael López-Monné

El Carnaval de Tarragona és un dels més
participatius de Catalunya, amb prop de dues mil
persones en l’acte més multitudinari: la Rua de
l’Artesania el dissabte de Carnaval. Però no sols
és qüestió de xifres: les comparses de Tarragona
es mostren especialment orgulloses dels dissenys
i coreografies que defensen cada any, sempre
superant-se en originalitat i competint pels cobejats
premis d’assumir les funcions de Rei i Concubina
durant els dies en què la ciutat se sotmet a la
disbauxa. La gala de la Disfressa d’Or segur que us
sorprendrà i us convertirà en incondicionals d’una
de les tradicions més estimades pels tarragonins.
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A Tarragona no sols podeu veure els vestigis
que ens ha deixat la seva història romana,
també podeu veure-la, sentir-la i, per tant,
comprendre-la millor que mai. Precisament
això és el que pretén aconseguir cada
any el festival de reconstrucció històrica
Tarraco Viva, que durant dues setmanes
del mes de maig fa ressuscitar els antics
habitants de Tàrraco per oferir, amb rigor i
amb la documentació històrica com a motiu
recurrent, tot un retrat de com era la vida
durant l’època romana. Són dies especials
en què la vida de fa dues mil anys torna a
despertar sota les voltes del circ o en què
l’entorn de la muralla es transforma en un
campament militar.

UN VIATGE DE DOS MIL ANYS
AMB TARRACO VIVA

Durant els dies de Tarraco Viva les cuines
d’una bona part dels restaurants de la ciutat
es transformen per reviure els sabors i les
aromes pròpies de la cultura romana. Les
jornades gastronòmiques Tarraco a Taula
tenen com a objectiu oferir una visió actual
de la cuina de l’antiga Roma.
Tarraco Viva. Autor: Rafael López-Monné.

PREMIS
GASTRONÒMICS
TARRAGONA
A l’abril hi ha cinc dies d’esdeveniments gastronòmics
del màxim nivell durant els quals es reuneixen els nou
xefs estrella Michelin i nou sols Repsol de la província de
Tarragona, amb la participació especial dels germans Torres.
Hi ha un concurs gastronòmic i de cocteleria per triar el
millor cuiner i cocteler del Camp de Tarragona i Terres de
l’Ebre, cuina en directe, exhibicions de cocteleria, tastos de vi
i d’oli, i molt més.
Tast de vi. Autor: Rafael López-Monné.

UN CONCURS
DE LLUM I DE COLOR

Concurs Internacional de Focs Artificials. Autor: Manel Antolí (RV Edipress).

La primera setmana de juliol a Tarragona l’espectacle és al cel.
El Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona
té una llarga tradició (des del 1990) i s’ha convertit en un
dels més emblemàtics del Mediterrani. Durant quatre nits les
pirotècnies competeixen a la Punta del Miracle per oferir el
millor del seu art, i la guanyadora s’encarrega dels focs artificials
de la festa major de Santa Tecla. Per completar l’espectacle,
l’Associació de Restaurants de la Part Alta ofereix degustacions
al passeig de les Palmeres, un balcó privilegiat per contemplar
el concurs mentre gaudiu de la gastronomia de Tarragona.
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Festes de Santa Tecla. Autor: Rafael López-Monné.

LA FESTA MAJOR
DE SANTA TECLA
Tarragona es llança al carrer durant la segona
quinzena de setembre per viure les festes que
els seus veïns esperen durant tot l’any: Santa
Tecla. Documentades des del segle xiv, són
considerades Festa d’Interès Turístic pels governs
espanyol i català i constitueixen tota una explosió
participativa de la societat tarragonina. El ric
Seguici Popular, la multitudinària Baixada de
l’Àguila, la programació cultural o la culminació
festiva de l’Entrada del Braç són algunes de les
seves propostes. Tots hauríem de viure l’experiència
de Santa Tecla almenys una vegada a la vida!
Tarragona acull, en el marc de la Festa Major de Santa Tecla, el
Mercat de Territori Santa Teca. Gastronomia, cultura i territori
es fusionen posant en valor el patrimoni històric i el vincle
amb el gastronòmic i cultural, sota l’accent de l’ecologia i
l’avantguarda. El Mercat de Santa Teca de Tarragona ofereix
productes locals de qualitat, gastronomia de fusió i un
programa divers de música km 0 en directe amb la voluntat de
ser un aparador de la riquesa i de la diversitat de productors i
creatius de les comarques tarragonines i del sud de Catalunya.

Concurs de castells. Autor: Rafael López-Monné.

L’ESPECTACLE
CASTELLER
MÉS GRAN
DEL MÓN
Poques emocions igualen la de viure una
jornada de castells. A Tarragona, les quatre
colles locals inicien la temporada per
Sant Jordi, però a partir de juny comença
la temporada més intensa amb l’ànsia
per arribar més amunt sumant l’esforç de
centenars de castellers. Tarragona ofereix
la possibilitat de viure amb intensitat i
autenticitat aquesta experiència Patrimoni
Immaterial de la Humanitat. Per acabar
de rematar-ho, cada dos anys té lloc el
Concurs de Castells, l'espectacle casteller
més gran del món, amb la participació, el
primer cap de setmana d’octubre, de les
millors colles que existeixen.

Festes de Santa Tecla. Autor: Pep Escoda.
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Rambla Nova. Autor: Manel R. Granell.

LA MÀGIA
DEL NADAL
La Tarragona de l’eterna primavera, la de la llum purament
mediterrània, també es rendeix a l’encant de les festes
nadalenques i a la foscor de l’hivern. La pèrdua d’hores de
llum es compensa amb una àmplia il·luminació nocturna
que converteix carrers com la Rambla Nova en un passeig
de somni i el Mercat Central en un espai espectacular que
brilla amb llum pròpia. Tot acompanyat per la tradicional
Fira de Nadal i Artesania que cada desembre arriba fidel a la
seva cita. L’Home dels Nassos ofereix el contrapunt divertit
a un Cap d'Any en què centenars de persones s’obstinen any
rere any a banyar-se a les ja fredes aigües del Mediterrani,
i el súmmum és la màgica Cavalcada de Reis, més que
centenària.

Arròs mariner. Autor: Rafael López-Monné.

JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DURANT
TOT L’ANY

Cuina en directe de gamba de Tarragona. Autor: Rafael López-Monné.

Pessebre nadalenc al costat del Museu Nacional Arqueològic. Autor: Manel R. Granell.

L’Home dels Nassos. Autor: Manel R. Granell.

A l’oferta gastronòmica vinculada a esdeveniments
festius i culturals se suma una sèrie de jornades
gastronòmiques al llarg de l’any que comença amb
la Part Alta Somriu a la Crisi (al febrer), amb menús
delicatessen a preus reduïts, i continua amb les
jornades gastronòmiques de l’arròs mariner al març,
les Jornades Gastronòmiques del Peix Blau al juny i les
Jornades Gastronòmiques del Romesco de Tarragona i
l’Embutada o Festa del Vi Novell a l’octubre.

Distintiu Q de qualitat alimentària. Autor: Rafael López-Monné.
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TO
LE
DO
E

l primer assentament que es coneix a
la ciutat és una sèrie de castres sobre
els quals després es va aixecar la ciutat
celtibèrica emmurallada, un dels més
importants centres dels carpetans, amb
una superfície d’unes 40 hectàrees.
L’any 192 a. de C. és conquerida per Marc Fulvi
Nobilior, que crea una important línia defensiva per
controlar els guals de riu Tajo.
Toletum (‘lloc enlairat’) va ser una ciutat important:
va tenir procònsols, magistrats, privilegis i va encunyar
la seva pròpia moneda. A més, també va arribar a tenir
un circ amb capacitat per a tretze mil espectadors.
Després de ser conquistada pels visigots, el rei Leovigild decideix establir-hi la capital del seu imperi. A
l’època musulmana, sota el regnat d'al-Mamun (segle
XI) destaca culturalment, i la medicina i la botànica hi
experimenten un notable avenç.

Representa una obra mestra
del geni creatiu humà.
Laberint d’història viva i compartida.
Ciutat que aporta valors tan universals
com la convivència i la pau.
Herència històrica de coexistència
i tolerància de les tres cultures:
jueva, cristiana i musulmana.
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Asadillo (pebrot vermell escalivat, amanit amb ceba i all sofregits, pebre i comí).

PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
La gastronomia toledana forma part de la identitat
de la Ciutat de les Tres Cultures i té influències morisques, sefardites i cristianes.
Els seus plats típics provenen de tradicions de caçadors i pastors, com el preuat formatge manxec
madur amb oli d’oliva verge extra DO Montes de
Toledo.
No hem pas d’oblidar les saboroses calderetes,
rostits i el cochifrito. Aquestes carns complementen
les de caça: perdiu, cérvol, conill i llebre, com a ingredients estrella en la cuina toledana, enriquides
amb l’aromàtic safrà i la deliciosa rebosteria.
Els mercats toledans estaven molt ben proveïts.
L’horta del Tajo era un verger del qual s'abastia la
ciutat amb una gran varietat de fruites i verdures.
Els peixos del Tajo, al seu pas per Toledo, tenien
fama de gustosos i suaus, i escabetxats, s’han convertit en un senyal d’identitat de la cuina toledana.
La passió per les albergínies ha fet que una de les
receptes estrella sigui la alboronía. Es prepara amb
carabassa, albergínies i ceba. Tot això bullit i ofegat
amb oli d’oliva.

Panoràmica de Toledo.

Amb l’entrada d’Alfons VI el 1085, la ciutat
va passar a mans cristianes i va arribar a ser
nomenada capital del Regne de Castella.
En aquesta època cristians, musulmans i
jueus van conviure en harmonia, i van deixar
la seva petjada en la història de Toledo com
a Ciutat de les Tres Cultures. Amb la invasió
almohade dels regnes musulmans del sud,
grans quantitats de sefardites s’exilien a la
ciutat. Toledo rep una important aportació intel·lectual amb l’arribada de savis, gramàtics,
filòsofs, científics i poetes. En aquesta època el
bisbe Raimon de Toledo va crear la mundialment famosa Escola de Traductors de Toledo.
Al segle XVI el rei Felip II decideix traslladar
la Cort i capitalitat a Madrid. Toledo perd el
seu pes polític i social i passa a ser una ciutat
gairebé exclusivament conventual.

Salat o dolç.
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Corralillo de San Miguel.

Són nombrosos els convents i obradors
que elaboren una deliciosa rebosteria, reflex
d’un passat artesanal de morters de marbre i
motlles de fusta.
Ingredients nobles com la pasta d’ametlla,
dolços com els bollos de aceite, els torrons,
les famoses anguilas i les crestes farcides
de cabell d’àngel. El massapà compta amb
Indicació Geogràfica Protegida. Per Nadal
destaquen les saboroses delicias, molt ben decorades amb dolces perles i fruita confitada.
En qüestió de vins l’oferta és amplíssima.
Són vint les DO que té Castella-la Manxa, i es
poden tastar anant de tapes en qualsevol dels
establiments que hi ha per tota la ciutat.

Cuina toledana.

Els voltants de la plaça de Zocodover, el
carrer Sillería i Alfileritos i el barri dels Conventos són llocs per fer interessants rutes
on veure la monumentalitat de Toledo entre
tapa i tapa.
Recorrent el call, sense cap dubte un dels
més importants de l’Espanya medieval,
podem trobar alguns bars i restaurants una
mica més amagats en els quals podem degustar bones tapes.
Aquest passeig pel centre pot ser inesborrable si s’alterna amb parades al Museu Sefardita, a l’església de Santo Tomé, per admirar
l’Enterrament del senyor d’Orgaz, o a alguna de
les sinagogues de la ciutat.

Bacallà.
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ESTRELLES
DE LA CUINA
Perdiu estofada
És un dels plats més populars de la cuina
toledana. La matèria primera, el vinagre i les
herbes aromàtiques, com el safrà, són el que
marquen la diferència. El millor moment de
la perdiu és quan tenen menys d’un any, els
anomenats perdigones.
Perdiu a la toledana.

Carcamusa
És un guisat de carn de vedella o porc amb verdures de temporada, esmicolada i guisada amb tomàquet i pèsols. També pot portar pernil i xoriço. Es
pot acompanyar amb patates fregides o truita de
patates, pot anar sola o amb salsa de carcamusas de
Ludeña. A més de ser un plat principal, és possible
prendre’l com a tapa, molt típica als bars toledans.

Cochifrito
És un plat emblemàtic de la gastronomia toledana i de la cuina castellana en general. La recepta
s’elabora amb carn de garrí, xai o cabrit, tallada
en dauets que, després de guisada a mig fer, es
fregeix en oli, alls, vinagre i espècies. El resultat
és una carn molt cruixent per fora i suau per dins
que ocupa un lloc privilegiat en la majoria de restaurants.

Carcamusa.

Formatge manxec madur amb oli
d’oliva verge extra DO Montes de
Toledo
És un formatge de pasta premsada elaborat
amb llet d’ovella de la raça manxega, amb
una maduració mínima de trenta dies i màxima de dos anys. El color varia des del blanc
fins a marfil groguenc. El tall presenta ulls
petits i irregulars, la textura és mantegosa o
granulosa en els molt madurs, i el sabor és
lleugerament fort, saborós i una mica picant
en formatges molt curats.
L’oli d’oliva verge extra dels Montes de
Toledo, elaborat amb olives de la varietat
cornicabra, es caracteritza per l’intens i equilibrat sabor afruitat, que enriqueix el gust
del formatge manxec madur i, a més, serveix
com a conservant natural.
Els primitius pobladors de la Manxa van
domesticar l’ovella manxega i van millorar la
raça sense barrejar-la amb altres. Com a conseqüència, la puresa de la llet i les qualitats
del formatge continuen sent les mateixes. La
menció de DO Queso Manchego és obligatòria a les etiquetes.

Toledo, patrimoni dels sentits.
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Massapans.

Massapans

PRODUCTE AMB INDICACIÓ
GEOGRÀFICA PROTEGIDA.

Jardí de sabors.

UN
PLAT AMB
HISTORIA

La seva recepta no ha sofert
alteracions des de fa centenars d’anys. Els ingredients
són totalment naturals: ametlles, sucre, ous
i un toc de mel. Amb el massapà es creen variades figuretes, i és, a més, la base d’altres
postres típiques toledanes.
La llegenda diu que al segle XIII les monges del convent cistercenc de San Clemente
van inventar el massapà. La ciutat estava
assetjada pels àrabs, i el que més abundava
al seu rebost eren les ametlles i el sucre. Amb
una maça, les van picar creant un «pa de
maça», que després de passar pel forn podia
aguantar diversos mesos i servia d’aliment
als ciutadans.
Alguna crònica parla de com els musulmans el van importar al segle VIII. En àrab, la
paraula matha-ban vol dir ‘rei assegut’, i per
això els primers massapans que es coneixen
a Espanya portaven impresa aquesta figura.
El fet que un rei assegut aparegui a l’escut
heràldic de la ciutat de Toledo estableix una
clara vinculació entre la ciutat i els primers
massapans.
Alguns cronistes expliquen que a l’últim
terç del segle XIX, en desaparèixer de les
aigües del riu Tajo les anguiles, van decidir
mantenir-ne el record elaborant en massapà
aquestes curioses «serps enroscades» amb
escates i ulls sortints.
Al Quixot hi ha al·lusions al massapà
d’herència àrab: «Deténgase vuesa merced,
señor don Quijote, y advierta que estos que
derriba, destroza y mata no son verdaderos
moros, sino unas figurillas de pasta».

Aquesta bella ciutat et regala
aromes de guisats casolans
de tradició castellana,
sense presses i amb sabors intensos,
barrejats amb la dolçor autèntica
de massapans i dolços,
reposats en silencis conventuals.
Si ens traslladem al dijous
que «resplendeix més que el sol»,
ens embriagarem amb olors
de farigola, romaní, comí…
En les festes patronals
de la Verge del Sagrario
serà l’aroma de l’aigua dels càntirs,
que fa quatre segles que perfuma la ciutat,
la que ens envolti.
Si el calendari marca l’u de maig,
el nostre delit serà complet
amb les aromes de romeria i bullícia,
en contemplar la vista panoràmica
que ofereix la ciutat a l’entorn de
l’ermita de la Verge del Valle.

Migas.
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L’alimentació d’un país és fruit de la història i el conjunt
d’aportacions que han fet altres pobles. En la cuina
espanyola es pot llegir la nostra història.
A la Península van conviure durant segles tres cultures:
el judaisme, el cristianisme i l’islamisme, amb normes
alimentàries diferents.
Tres formes diferents de menjar i preparar els aliments
que van generar una diversitat culinària desconeguda a
Europa. Encara que hi havia molts rebutjos alimentaris,
també va haver-hi molts intercanvis que van enriquir la
cuina espanyola. La història de la gastronomia espanyola
és potser una de les més variades i interessants del món.
Des d’abans dels romans, la península Ibèrica ha
rebut influències de moltes cultures i regions, i la seva
gastronomia ha anat evolucionant al llarg dels segles
amb cada nova invasió o conquesta.

Els àrabs, durant segles de regnat, van tenir un
impacte important en la cuina espanyola. Van
introduir les fruites i els condiments lleugers en la
dieta ibèrica, així com les combinacions de fruites
i fruita seca amb carns i peixos. L’arròs, un aliment
bàsic de la gastronomia espanyola, i tot el ventall
de plats que es cuinen amb aquest cereal, provenen
directament dels àrabs, així com l’ús del safrà, la
canyella i la nou moscada.

L’adafina sefardita és la mare de tots els cocidos.
El seu origen jueu data del segle xv. Es preparava
els divendres per poder menjar-lo el Sàbat, el dia
sant de descans, en el qual no es podia treballar ni
cuinar. Es tracta d’un cocido de cigrons amb carn
de xai que s’elabora en una olla de fang que es
deixava al costat del fogó mentre es cuinava a foc
lent durant tota la nit. L’adafina se serveix calenta
i té el ritu dels tres abocaments, com els altres
cocidos: primer es pren la sopa i després la carn i
la verdura.
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TOLEDO OBERT...
PER A TU
La Ciutat Històrica de Toledo
proposa per als pròxims mesos els
«imprescindibles» en els nostres plans
d’oci. Us hi apunteu?

ESPECTACLE
«EL SUEÑO
DE TOLEDO»
Un viatge en el temps a través de la història
recorre de març a octubre les nits de
Toledo. Us ho perdreu?
Quan: DE MARÇ A OCTUBRE

NITS
TOLEDANES
Dues nits per gaudir de la Ciutat
Històrica de Toledo i les seves rutes
teatralitzades, concerts, exposicions,
música, dramatitzacions… artistes plàstics
i audiovisuals per viure intensament la
cultura a Toledo.
Quan: MAIG
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DANSA
PATRIMONIAL
Una combinació d’art i moviment… música
i dansa en un entorn únic: Cristina Iglesias,
Canogar, Chillida…
Quan: MAIG

MOMENTS
TOLEDANS:
jardins, patis i
claustres… En
exclusiva per a
vosaltres.
Una experiència per als sentits! Minivisites guiades
a espais patrimonials únics, amenitzacions musicals
en viu i alguna sorpresa per al paladar. En petits
grups. Reserveu el vostre moment en exclusiva.
Quan: JUNY

SETMANA
SEFARDITA
DE TOLEDO
Música en viu, visita a sinagogues en
horaris extraordinaris, miradors al
capvespre… una experiència única per
gaudir del llegat sefardita a Toledo.
Quan: JULIOL
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NIT DEL
PATRIMONI
Una celebració simultània de les quinze ciutats
Patrimoni de la Humanitat d’Espanya amb
centenars d’activitats gratuïtes per gaudir aquesta
nit del patrimoni.
Dansa Patrimoni, Patromoni Obert, concerts a
les places de la Ciutat Històrica de Toledo, visites
guiades gratuïtes a espais monumentals en horari
nocturn, accés a coves…
Una explosió d’emocions per als sentits!
Quan: SETEMBRE

Preludi del VIII
Centenari del
Naixement del rei
Alfons X el Savi.
ESPECTACLE DE
LLUM, SO I MÚSICA
El rei Savi va néixer a Toledo el dia 23 de novembre de 1221.
La ciutat inicia el seu any commemoratiu amb un espectacle
nocturn que sorprendrà visitants i residents.
Quan: SETEMBRE - OCTUBRE
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CORPUS
CHRISTI
Sol, flors naturals, garlandes de boix,
verd, frescor, aromes de farigola,
tomaní i romaní…
El centre històric de la ciutat fa olor
de Corpus i s’engalana un mes abans
de la Semana Grande de Toledo. La
Ciutat Històrica es prepara per al
dijous que lluu més que el sol. Una
cita anual nou setmanes després de
la Setmana Santa. Una celebració
autèntica d’aquesta Ciutat Patrimoni
Mundial. Una festa per als sentits.
És Corpus a Toledo!
Quan: MAIG-JUNY

PIANOS
AL CARRER
Diverses places, espais i entorns
monumentals a l’aire lliure es
converteixen durant unes hores
en animats espais musicals amb
elegants pianos de cua i la música
que sona i sona… Què més es pot
demanar?
Quan: OCTUBRE

FARCAMA.
Fira
d’Artesania
Castella-la
Mancha
Jocs de taula brodats a mà, boniques
arracades plenes de color, sabates
de pell fetes amb les sàvies i
experimentades mans dels mestres
artesans i una infinitat d’artesanies es
donen cita cada any a Toledo només
per a vosaltres!
Quan: OCTUBRE
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Festival
Internacional
de Cinema.
CIBRA
La ciutat de Toledo es transforma
moltes vegades en un veritable plató
de cinema, es converteix durant
uns dies a l’any en un escenari viu
d’artistes, periodistes, productors,
afeccionats i molt, molt de cinema.
Un pla uau! per a la tardor a Toledo.
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beda, al centre la província de Jaén,
és considerada com un dels més
sensacionals conjunts renaixentistes
d’Europa: és una illa de gran riquesa
enmig d’una mar d’oliveres. Però,
sobretot, Úbeda és una ciutat admirable, incapaç de deixar impassible el més fred i
exigent dels visitants. El seu tresor patrimonial es
reflecteix en cadascuna de les pedres dels palaus,
places, esglésies i convents. Gaudeix d’un esplèndid
paisatge sobre la vall del Guadalquivir, amb immensos camps d’olivars, fruit de la riquesa natural
i tradicional.
La privilegiada situació d’Úbeda ha fet que les
principals civilitzacions hagin deixat la seva petjada a la ciutat. Encreuament de camins entre la zona
del centre de la Península i Andalusia, i pas obligat
per arribar des del llevant, és una localitat dinàmica
i moderna i una de les més importants ciutats intermèdies d’Andalusia.

Els primers assentaments de la ciutat d’Úbeda daten del calcolític, l’edat del coure. El jaciment de
Las Eras del Alcázar mostra importants restes sobre
la vida d’aquests primers pobladors. Des d’aquesta
primera població fins als nostres dies, Úbeda mai ha
deixat d’estar habitada, la qual cosa la converteix en
una de les ciutats més antigues d’Europa, amb més
de sis mil anys d’existència.
Amb l’augment de la producció agrícola i la diversificació de l’artesania, Úbeda va aconseguir una
extensa i rica jurisdicció i es va convertir en una de
les ciutats més poblades d’Espanya al començament
del segle XIV. A més, la presència d’una poderosa
noblesa, atreta per aquesta riquesa i per haver-se
convertit en lloc de residència d’alts càrrecs de l’Administració, com Francisco de los Cobos, secretari
de l’emperador Carles V, o el seu nebot Juan Vázquez de Molina, també secretari d’estat, o el seu oncle Diego de los Cobos, bisbe d’Àvila i després de
Jaén, va contribuir al creixement del cens de mem-
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Úbeda conserva nombrosos edificis
renaixentistes construïts al segle XVIII
gràcies a la introducció a Espanya de
les idees humanistes procedents d’Itàlia.

A l’extrem sud de la ciutat s’alça una de les places més belles d’Espanya, la plaça de Vázquez de
Molina. S’hi troben alguns dels monuments més
destacats d’Úbeda: la Sacra Capella del Salvador, el
Palau del Deán Ortega, actual Parador de Turisme,
el Palau del Marquès de Mancera, la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares o el Palau Vázquez
de Molina, actual Ajuntament. D’entre tots, ressalta la Sacra Capella del Salvador del Món, un temple funerari de singular traça i decoració, construït
per Francisco de los Cobos per al seu propi panteó
i el de la seva esposa. Una altra de les peces cim de
l’arquitectura renaixentista a Úbeda i del mestratge del seu autor, Andrés de Vandelvira, és l’Hospital
de Santiago, avui convertit en Palau d’Exposicions i
Congressos.

Taller d'esparteria.

Plaça Vázquez de Molina.

bres de l’alta noblesa espanyola establerts a la ciutat. Francisco de los Cobos especialment va dedicar
una bona part de la seva fortuna a l’adquisició
d’obres d’art, patrimoni que també augmentava a
causa dels regals que rebia de molts afins i amics.
El Renaixement, moviment intel·lectual al qual es
va acostar i pel qual va sentir predilecció i que va
conèixer gràcies als seus viatges d’estat amb l’emperador, especialment a Itàlia, arriba a captivar-lo.
L’art renaixentista envoltarà la seva vida, i aquesta
moda serà seguida per la noblesa de la localitat.
És sorprenent el conjunt de palaus que reflecteixen el poder i la riquesa d’una burgesia i una
noblesa que no va dubtar a comptar amb els més
famosos arquitectes per a la construcció de les seves residències, molt al gust de les noves tendències que començaven a imperar a la Itàlia del segle
XVI. Sobrepassen el centenar els edificis que mereixen una protecció i qualificació especial a causa de
la seva qualitat constructiva i artística.
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L’artesania és una altra de les facetes més singulars i prolixes de la ciutat. El 2012 Úbeda va ser declarada Zona d’Interès Artesanal d’Andalusia per la
Junta d’Andalusia. Hi subsisteixen encara tallers de
terrisseria, forja artística, espart, ebenisteria, vidrieries artístiques, fibres vegetals, cassetonats mudèjars, etc., i la terrisseria és la que compta amb més
artesans. Més d’una vintena de tallers artesanals es
mantenen avui dia a la ciutat, molts dels artesans
de la qual han estat guardonats amb importants
premis d’artesania a escala nacional i regional. Conjugant la tradició amb els nous dissenys, qualsevol
objecte sortit dels tallers d’Úbeda, gran o petit, simple o complex, és avui una peça de museu digna de
ser conservada i admirada.
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PINZELLADES
GASTRONOMIQUES
L’oli d’oliva verge extra,
també dit «or líquid», és l’estrella de la cuina d’Úbeda.
UN
Cada dia la ciència aconsePRODUCTE
AMB
gueix descobrir una altra
HISTORIA
de les seves innombrables
característiques saludables
i medicinals, a part que té
excel·lents qualitats culinàries.
L’olivera és l’arbre de la saviesa i de la pau, a més
d’una important font de riquesa, aliment i base de
la dieta mediterrània.
Es tenen referències que els egipcis importaven
oli d’oliva de Síria i Palestina. Les seves branques
i el seu fruit apareixen en una multitud de jeroglífics egipcis. A la Bíblia hi ha unes quatre-centes
mencions de l’olivera i l’oli, que va ser la base d’ungüents i la llum que il·luminava; el colom de Noè
portava una branca d’olivera quan va anunciar la fi
del diluvi, Jesucrist va orar al Mont de les Oliveres...
Tampoc en falten mencions en la mitologia grega,
rica en llegendes, en les quals la deessa Atenea, Hèrcules i els Jocs Olímpics tenen com a protagonista
l’olivera, les seves branques, fulles i fruit.
I, per completar el viatge i arrodonir-lo, cal fer
una visita al Centre d’Interpretació Oliverar i Oli i a
una almàssera per fer un tast d’oli acompanyat d’un
aperitiu amb productes de la terra.

Muralla i oliverars d’Úbeda.

Andrajos.

Junt amb l’oli, elements com la farina de blat,
verdures, hortalisses i les carns de caça i corral
componen la matèria primera sobre la qual la
necessitat i la imaginació han teixit durant desenes de generacions una cultura gastronòmica
diferent i amb trets autòctons que en fan un
distintiu de la ciutat. Els noms d’alguns d’aquests
plats difícilment es poden sentir fora d’aquests
dominis: andrajos, ochíos, morcilla en caldera, pipirrana, carruécano, alcauciles. I n’hi ha d’altres que són
més coneguts però que en aquesta ciutat tenen
una manera particular d’elaborar-se: migas, llom
d’orza, picadillo de xoriço, etc.
Les postres són un altre element gastronòmic
heretat de la cuina andalusina i conventual. Alguns exemples són els pestinyos, els roscos d’anís,
els borrachuelos, els roscos de Jesús, els hornazos, les
tortas de Candelaria, les gachas dulces con tostones i
els papajotes. Tots faran passar una bona estona
als més llaminers. Molts es poden trobar als convents de Santa Clara i de les Carmelites Descalces.

Oli d’oliva verge extra.
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Una gastronomia que també es pot assaborir seguint una de les tradicions locals més arrelades, echar la ligá, a través de la qual, en tots
els bars i tavernes d’Úbeda, amb cada beguda
que es consumeixi s’obsequiarà el client amb
una tapa de bona mida i excel·lent qualitat, a
vegades d’autor i que és una petita porció de
la cuina local. Al setembre és possible assistir
a la Fira de la Tapa per continuar la tradició.
Fruit d’aquesta important cultura gastronòmica, neix una perfecta conjunció o simbiosi, que fa que Úbeda sigui un lloc ideal
en el qual donar culte a tots els sentits. Passejant pels seus carrers i places plens de caràcter i identitat pròpia, podem trobar-nos
amb variats restaurants que, a la calor d’un
palau, convent o casa nobiliària, saben conjuminar l’aspecte historicomonumental amb
una tradicional i sàvia gastronomia. La seva
elaboració pausada recolza en forns de llenya
i cassoles de fang i ha evolucionat per adaptar-se a les noves demandes d’una dieta rica,
variada i saludable.
Les Jornades Gastronòmiques en el Renaixement, que se celebren des de fa ja vint anys
entre els mesos de gener i març, ens ofereixen sabors relacionats amb la cuina del segle
XVI i adaptats als gustos actuals.
Són moltes les receptes tradicionals que
encara es conserven, basades totes en l’oli
d’oliva verge extra i en els productes típics
de la zona, especialment els de les seves hortes. Així, podem degustar en qualsevol casa
uns bons andrajos, uns garbanzos mareados, un
potatge de cigrons amb espinacs, unes albergínies en vinagret, uns ochíos farcits de morcilla en caldera, unes gachas dulces con tostones o
uns papajotes. Totes receptes senzilles, casolanes, poc costoses i delicioses.
Potatge de cigrons amb espinacs.

Albergínies en vinagret.

ESTRELLES
DE LA CUINA
Andrajos
Si haguéssim de quedar-nos amb un dels plats
típics, seria aquest. Es tracta d’un guisat molt
complet i saborós, propi del menjar hivernal.
Pot portar llebre a més de les verdures i la
pasta, o bé bacallà i cloïsses a més de la pasta
i les verdures. El nom prové de la manera de
partir la massa de farina fent esquinçalls.

Potatge de cigrons amb espinacs
El més especial d’aquest plat són els panecillos. Es tracta d’una espècie de mandonguilles
elaborades amb ou, all i julivert, pebre, vi i
pa ratllat. El llorer, el pebre i els comins donaran el sabor tan especial a aquest potatge.

Albergínies en vinagret
Es fa amb albergínies del terreny, molt més
petites de l’habitual i embolicades completament per una pell gruixuda però tendra
i saborosa una vegada cuinada. Els comins
són l’ingredient que caracteritza el sabor
d’aquest plat. El vinagret i el pebrot vermell
les fan perfectes per servir com a aperitiu.

153

GUIA GASTROTURÍSTICA CIUTATS PATRIMONI DE LA HUMANITAT ÚBEDA

Ochíos
És per excel·lència l’aliment més conegut i popular de la gastronomia d’Úbeda, que s’ha estès per
tota la comarca. Es tracta d’una senzilla coca de pa
elaborat amb oli d’oliva verge extra, salat i amb
pebre vermell per damunt abans de l’enfornat. N’hi
ha de molts tipus: grans, mitjans, petits, cruixents
(també de diverses mides), hornazos (porten un ou
dur al centre)... I tots tenen un encaix molt variat,
que pot ser un berenar, un aperitiu, un esmorzar...
i amb la versatilitat que es poden acompanyar tant
amb aliments dolços (xocolata, per exemple), com
salats (formatge, pernil, mortadel·la...). Però, sens
dubte, l’ingredient amb el qual és la tapa estrella
de la ciutat és la morcilla en caldera. Es tracta d’un
botifarró sense budell que es pot untar com si es fos
un paté per així poder farcir l’ochío tendre. Aquesta
morcilla porta molta ceba, i pinyons. És imprescindible tastar aquest plat.

Papajotes
Ochíos.

Són unes senzilles postres a base de sucre, farina
i aigua. Una vegada feta la massa, se’n fregeixen
petits pessics i s’empolvoren amb sucre.

Papajotes.

Renaixement, obradors de convents
pastant i enfornant dolços,
almàsseres en ple rendiment,
oliveres acolorint el paisatge...
són moltes de les olors que
flairen en l’ambient dels carrers.
Al gener, la de les fogueres de San Antón.
Al juny i juliol rememorem
sensacions del segle XVI
plenes de teatre, dansa, exposicions,
concerts i sopars d’època.

El Atlante i El Salvador.
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Al llarg de l’any se celebren a Úbeda múltiples festes que constitueixen l’exponent més
representatiu de la tradició i el folklore de la ciutat. Referent provincial de la cultura,
compta amb una programació d’actes culturals extensa, variada i de diversa índole, que es
desenvolupen de manera uniforme i continuada al llarg de tot l’any. El Palau de Congressos
Hospital de Santiago serà el que albergarà la major part d’aquests actes, encara que també
temples, palaus, carrers i places serveixen d’escenari per a altres.
JORNADES GASTRONÒMIQUES
EN EL RENAIXEMENT
DE GENER A MARÇ

Aquest esdeveniment gastronòmic tracta de mostrar
l’art del bon menjar a través dels restaurants
participants que serveixen menús que inclouen plats
tradicionals de la cuina renaixentista, amb nombroses
receptes originals dels segles xvi i xvii adaptades als
gustos actuals.

CARNAVAL
FEBRER

És una de les festes que han tingut més auge a la ciutat
a les últimes dècades, amb l’organització d’actuacions
d’agrupacions carnavalesques, cavalcades, activitats
infantils, etc., que culminen amb la celebració de
la final del Concurs del Carnaval, que se celebra a
l’històric Teatre Ideal Cinema.

SMILE FESTIVAL
GENER I FEBRER

És un cicle en el qual es pot gaudir dels humoristes
de primer nivell del panorama nacional, que amb
els seus monòlegs o obres teatrals ens arrencaran
somriures i riallades.

CARRERA PATRIMONI MUNDIAL
D’ESPANYA
MARÇ

La tradicional Cursa entre Cultures s’emmarca en el
cicle esportiu organitzat juntament amb el Grup de
Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya. Es tracta
d’una prova de 10,6 quilòmetres de circuit urbà pel
centre històric d’Úbeda.
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FESTIVAL
«FLAMENCS I MESTISSOS»
MARÇ I ABRIL

Es va crear per oferir una finestra als projectes
emergents més joves i nous que lluiten per triomfar
en el panorama actual del flamenc. Flamenc pur, dels
qui han recollit els valors de la tradició, i flamenc que
treu el cap al mestissatge, a l’intercanvi de races i
cultures.

SETMANA SANTA

CREUS DE MAIG
MAIG

El segon cap de setmana de maig, a les diverses
places del centre històric s’aixequen creus,
generalment florals, al costat de les quals se sol
instal·lar barres de bar on es poden degustar les
típiques i variades tapes locals.

FESTIVAL DEL CÒMIC EUROPEU
D’ÚBEDA
MAIG

MARÇ I ABRIL

Considerada una de les més importants d’Andalusia,
declarada d’Interès Turístic Nacional d’Andalusia,
destaca per la riquesa artística de les talles i
imatges que surten en processó i per l’extraordinària
participació de milers de confrares. Té la peculiar
característica de desenvolupar-se seguint l’ordre
cronològic de la passió, mort i resurrecció de Crist.

ROMIATGE
MAIG

El primer diumenge de maig es trasllada la Verge
de Guadalupe des del Santuari del Gavellar fins a la
basílica de Santa María en un romiatge en el qual
carrosses i fidels acompanyen la patrona de la ciutat.

Els seus continguts giren entorn de la producció
europea del novè art i compta amb una programació
a la qual assisteixen editorials, autors nacionals i
representants d’altres sectors lligats al món del còmic.

FESTIVAL DE CIRC I TEATRE DE
CARRER «CUCHA DE PRIMAVERA»
MAIG

Entorn de les disciplines artístiques del circ i el teatre
de carrer, se celebra en espais públics amb caràcter
gratuït, complementant les activitats de la Fira del
Llibre i amb la presència de companyies nacionals i
internacionals.

PÀG. 157 | ESDEVENIMENTS ÚBEDA |

FESTES DEL RENAIXEMENT
PRIMERS DE JULIOL

El 3 de juliol se celebra la declaració d’Úbeda com a Ciutat
Patrimoni de la Humanitat. Durant les festes la ciutat es
transforma per recuperar la seva història engalanant-se
per reviure l’esplendor d’Úbeda al segle xvi: teatre, dansa,
exposicions, tallers, concerts i sopars d’època.

LEVEL UB
JULIOL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA I DANSA «CIUDAD DE
ÚBEDA»
MAIG I JUNY

És considerat un dels festivals de música de més
importància del nostre país i compta amb la presència
de solistes, grups de cambra, orquestres simfòniques i
companyies de dansa de gran prestigi i excel·lència. A
més, ofereix programacions especials, com música de
carrer, infantil, etc.

ÚBEDA SOUNDTRACK FESTIVAL

Iniciativa que inclou una rica i variada programació
destinada als joves, en la qual destaquen jocs de
taula, miniatures, rol manga, tir amb arc, tornejos de
videoconsoles, etc., en l’incomparable marc de l’Hospital
de Santiago.

CINEFAN FESTIVAL
JULIOL

Aquest festival inclou diverses activitats per acostar
el públic a un fet cinematogràfic concret: una saga
fílmica, una pel·lícula, un director de cinema o un
gènere determinat. No us podeu perdre el «Passeig de
la fama», amb la presència d’actors i actrius nacionals i
internacionals.

JUNY

FESTMUVE

Aquest festival acull la celebració de diferents
activitats que tenen com a eix la música composta
o adaptada per al cinema. Concerts, conferències i
un congrés per a experts culmina amb un concert
simfònic a la plaça Vázquez de Molina.

JULIOL I AGOST

És el festival de música d’estiu en el qual podeu gaudir dels
artistes més grans del panorama nacional i internacional,
que fan les nits d’estiu inoblidables.

FESTIVAL DE CONTES «EN ÚBEDA
SE CUENTA…»

PRIMERA QUINZENA DE SETEMBRE

FINALS DE JUNY

Nombroses narracions orientades a grans i petits
perquè gaudeixin dels contes com un fet de tradició
oral. Convertit en tot un clàssic, es desenvolupa en
diferents espais patrimonials de la «ciudad de los
cerros».

JORNADES «SABINA POR AQUÍ»
La programació d’aquestes Jornades tracta d’homenatjar
cada any l’il·lustre cantant, poeta i músic d’Úbeda Joaquín
Sabina. Inclou un original concurs per a joves, que fan
versions de les composicions de l’artista, i sol comptar
amb la seva presència. Totes les actuacions i activitats
es desenvolupen al centre cultural de l’església de San
Lorenzo.
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BIENNAL DE FOTOGRAFIA
SETEMBRE

Acull importants fotògrafs, tant de la província de
Jaén com d’altres zones d’Espanya, i s'organitza un
concurs obert a qualsevol persona que vulgui elevar
el nivell fotogràfic de la ciutat.

LA NIT DEL PATRIMONI

FESTIVAL DE CLOWN I CIRC «CUCHA
DE OTOÑO»
OCTUBRE I NOVEMBRE

Se celebra cada diumenge dels mesos d’octubre i
novembre amb la intenció de mostrar al públic familiar
les companyies nacionals i internacionals de l’art del
clown i del circ.

SETMANA SANTJOANISTA

MITJAN SETEMBRE

És un esdeveniment que té lloc de manera simultània
a les quinze ciutats que integren el grup de ciutats
Patrimoni de la Humanitat d’Espanya. Inclou un
programa d’activitats de caràcter lúdic i de participació
ciutadana que té com a fil conductor el patrimoni i
la seva funció social. Una gran nit on podem gaudir
d’una gran varietat d’actes culturals i turístics.

FIRA I FESTES DE SAN MIGUEL

DEL 28 DE SETEMBRE AL 4 D’OCTUBRE

Considerada com una de les fires més importants
d’Andalusia, la Fira de San Miguel és una manifestació
extraordinària de diversió, oci, tradició i cultura. Se
celebra en tota la ciutat amb actuacions infantils, per a
joves, adults i grans, i en destaca especialment el firal
amb la instal·lació de casetes i la programació de la
Caseta Municipal.

MOSTRA DE TEATRE DE TARDOR
«CIUDAD DE ÚBEDA»
DE SETEMBRE A NOVEMBRE

La programació d’aquesta mostra porta a escena
companyies de teatre d’extraordinària qualitat en
diferents disciplines, que actuen en diversos recintes
escènics com el Teatre Ideal Cinema o l’església de
San Lorenzo. Cada any es lliura el premi nacional
Antero Guardia a personalitats o entitats del teatre de
rellevància nacional.

OCTUBRE

Conferències, exposicions, concerts i cursos dedicats a la
figura de sant Joan de la Creu, que va morir a Úbeda el 14
de novembre de 1591 i que és un dels poetes i religiosos
més importants de la història cultural del nostre país.

CONCURS ORNITOLÒGIC
OCTUBRE-NOVEMBRE

Es tracta d’una activitat cultural i esportiva en l’àmbit de
l’ornitologia que se celebra a l’Hospital de Santiago. La
gran varietat i les diferents gammes presentades fan que
el públic no quedi indiferent davant la bellesa d’aquests
ocells.

CERTAMEN INTERNACIONAL DE
NOVEL·LA HISTÒRICA
NOVEMBRE

Cada any es fa una programació cultural destinada a
la presentació de novel·les i escrits que tinguin com
a denominador comú el fet històric. Xerrades, taules
rodones amb autors i novel·listes, i recreacions històriques
són algunes de les activitats.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA
D’ÚBEDA I BAEZA
NOVEMBRE I DESEMBRE

És una aposta per la recuperació i difusió del patrimoni
musical hispà, a vegades oblidat, que forma part de la
nostra cultura musical i es dona a conèixer als espais
renaixentistes de les dues ciutats.

FESTIVAL DE TITELLES
NADAL

En cada edició presenta importants companyies de teatre
de titelles que protagonitzen l’activitat cultural del Nadal
destinada al públic infantil i familiar.
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GUIA GASTROTURÍSTICA CIUTATS PATRIMONI DE LA HUMANITAT MÈRIDA

En plena edat mitjana els monjos espanyols
manifestaven una feblesa pels plaers de la taula, de
manera que fins i tot es negaven a dejunar els dissabtes
i diumenges. Tan copiosos eren els aliments que ingerien
que, a Las siete Partidas, Alfons X el Savi recomana als
cossos monàstics temperància i moderació.
El mateix any de l’establiment de la Inquisició naixia en
un poble càntabre Antonio de Guevara i Noroña, l’autor més
llegit a Europa a la primera meitat del segle xvi. Va arribar
a ser cronista oficial de Carles V i posteriorment bisbe de
Mondoñedo. La seva vida religiosa franciscana i la seva vida
cortesana activa i atrafegada dissonen molt: va perseguir
constantment la notorietat i va tenir un gran desordre
intel·lectual, que li va fer usar les cites d’autors grecollatins
sense preocupar-se d’assegurar-ne les fonts, la majoria
errònies, o inventades conscientment.
La devoció de Guevara pel vi era un fet proverbial. El mateix
Lope de Vega, en la seva obra Dorotea, dedica a aquest
hàbit un paràgraf punxant i burleta:
«La leche de los viejos es el vino:
no sé si lo dijo Cicerón o el obispo de Mondoñedo.»

L'Arcipreste de Hita es va ocupar de la moral sense
gaire escrúpols: va cantar amb desimboltura l’amor carnal i
els plaers de la taula.
Juan Ruiz va narrar les aventures d’En Melón de la
Huerta, que emprèn la conquesta de N’Endrina. Les seves
aventures arriben a bon port gràcies a les arts de l’alcavota
Trotaconventos. Amb sàtires i el seu agut sentit de l’humor,
ens va llegar una completa descripció de companatges i
hàbits alimentosos de principis del segle xiv culpables del
vici de la gola.
Fray Íñigo de Mendoza, d’orígens judeoconversos pel
costat matern, va ser l’únic fill mascle de Diego Hurtado de
Mendoza. Fra Íñigo va gaudir de tota mena d’obsequis i plaers
mundans. Poeta favorit dels Reis Catòlics, va viure una vida
amorosa dissipada a l’empara de la Cort malgrat el seu vot de
pobresa. Va ser un frare andarec i mundà que, en lloc de ser al
convent, sempre era a la Cort.
Este religioso santo,
metido en varios placeres,
es un lobo en pardo manto;
¿cómo entiende y sabe tanto
del trato de las mujeres?
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Quien come bien, bebe bien;
quien bien bebe, concededme
es forzoso que bien duerme;
quien duerme no peca; y quien
no peca, es caso notorio
que, si bautizado está,
a gozar del cielo va
sin tocar al purgatorio.
Esto arguye perfección;
luego según los efectos,
si los santos son perfectos
los que comen bien, lo son.
«Preámbulo» del Practicón
d’Ángel Muro

ESCANEJA
I DESCARREGA!
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