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Cuinar sobre paper:  

una ruta pel periodisme gastronòmic espanyol 
 

 

Quan explico als companys de carrera en què s'ha convertit el meu treball de fi de grau, les 

cares d'estupefacció i la poca empatia amb el tema són les reaccions més habituals. "Periodisme 

gastronòmic?", em pregunten. "SÍ!", responc amb fermesa i sense pensar-m'ho. La idea de fer 

un reportatge narratiu sobre la situació que viu aquesta branca de la professió a Espanya ja feia 

mesos que em rondava pel cap i no podia deixar passar l'oportunitat d'endinsar-me en aquest 

món abans d'acabar els estudis universitaris. 

 

 Diguem-li interès per la gastronomia i l'alimentació, diguem-li curiositat, passió, 

admiració o vacil·lació. Totes cinc qualitats, d'una forma més o menys accentuada, han estat les 

responsables de fer-me decantar cap aquesta investigació periodística. Una recerca de set mesos 

que té punts en comú amb les rutes que fan els periodistes gastronòmics quan van de restaurant 

en restaurant en busca de les millors elaboracions. Les diferencies? Els personatges i les 

localitzacions. Aquesta vegada, els cuiners i els restaurants han cedit el protagonisme als 

professionals de la comunicació gastronòmica i a les redaccions on desenvolupen la seva feina.   

 

 Partint de la base que el concepte de periodisme gastronòmic no gaudeix d'una definició 

exacta i concreta — o almenys, jo no l'he sabuda trobar en els llibres i informacions apareguts 

sobre el tema —, la primera pregunta que ens hem de formular és la següent: Què s'entén per 

periodisme gastronòmic? Lògicament, no és l'única. Quins passos ha de seguir el periodista 

gastronòmic per arribar a ser un professional de la matèria?; Quina és la conjuntura actual que 

viu aquesta especialitat, tenint en compte els problemes que l'afecten?; Quina és la funció que 

desenvolupa?; Què pensen els cuiners del periodisme gastronòmic que s'ha fet darrerament? 

Altres dubtes, altres qüestions, que també s'intenten resoldre en el reportatge per radiografiar 

una branca del periodisme que, tot i haver guanyat adeptes en els últims anys, continua essent 

tèrbola.  

 

 Aquesta manca de claredat és un factor que no costa gaire de percebre. Escoltant als 

propis periodistes gastronòmics, te n'adones de les múltiples concepcions que tenen a l'hora de 

parlar de la seva feina. La revolució que ha viscut la cuina d'avantguarda en els últims anys 

tampoc ha contribuït a definir els límits de la professió. Més aviat al contrari. La consolidació 

de les informacions gastronòmiques als mitjans de comunicació ha anat acompanyada de 
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l'aparició de nous models comunicatius allunyats de l'essència del periodisme. Uns models que 

no han quedat al marge de la crisi que viu la professió periodística en tots els seus àmbits.  

 

 Després de dedicar esforços a trobar una base bibliogràfica extensa sobre periodisme 

gastronòmic — que no sobre cuina — vaig adonar-me que pràcticament no s'havien publicat 

estudis o investigacions que feien referència a aquesta temàtica. De gastronomia, alimentació i 

cuina, el que volgués. Però de periodisme gastronòmic en sí... alguns articles dels propis 

professionals i la primera tesi doctoral defensada a Espanya sobre aquesta especialitat que, per 

fer-nos una idea de la contemporaneïtat, data de l'any 2010. A més a més, La Cocina de la 

Crítica. Historia, Teoría y Práctica de la Crítica Gastronómica como Género Periodístico — 

així és com s'anomena la tesi — no centra el seu estudi en el periodisme gastronòmic en 

general, sinó que focalitza la seva mirada en un sol gènere: la crítica. Davant d'aquesta 

mancança, vaig entendre que per augmentar el meu coneixement i per intentar aportar-ne de 

nou, necessitava parlar amb els principals artífex d'aquesta especialitat: els periodistes 

gastronòmics. 

 

 Les entrevistes als professionals de la comunicació — periodistes, crítics, comunicadors 

gastronòmics —, als cuiners i als formadors de tots dos col·lectius han centrat els criteris 

metodològics d'aquest treball. Més d'una vintena d'encontres que, degudament analitzats i 

descrits, m'han servit per construir la ruta que he anat traçant des del punt de vista d'un narrador 

protagonista. Perquè no només he volgut quedar-me amb l'estudi de les entrevistes. He decidit 

fer un pas més: m'he aventurat a fer un extens reportatge que m'ha permès plasmar les idees 

cultivades durant els set mesos de treball de camp. Un repte professional i també personal per 

comprendre en primera persona la dificultat — i la necessitat — d'exercir un periodisme en 

profunditat.  

 

 Enrique Bellver (periodista i crític gastronòmic del diari andalús SUR), Pau Arenós 

(redactor en cap d'El Periódico de Catalunya, periodista gastronòmic de la mateixa publicació i 

Premi Nacional de Gastronomia a la millor tasca periodística), Tana Collados (periodista 

d'alimentació i cuina de la televisió pública catalana TV3 i Premi Juan Mari Arzak), Josep 

Sucarrats (periodista gastronòmic i director de la revista Cuina), Yanet Acosta (periodista 

gastronòmica i directora de la plataforma de formació The Foodie Studies), Cristina Jolonch 

(periodista gastronòmica de La Vanguardia i Premi Nacional de Gastronomia a la millor tasca 

periodística), Jordi Luque (escriptor gastronòmic i soci de l'empresa Unto), Joan Andreu Rocha 

(vicedegà de Periodisme de la Universitat Abat Oliba CEU), Alberto Luchini (redactor en cap 

del suplement Metrópoli, periodista gastronòmic de la mateixa publicació i Premi Nacional de 

Gastronomia a la millor tasca periodística), Philippe Regol (observador gastronòmic i Premi 
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Nacional de Gastronomia a la millor publicació), Carme Gasull (periodista i comunicadora 

gastronòmica i comissària tècnica de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016), Ada 

Parellada (cuinera del restaurant Semproniana), Jordi Cruz (cuiner del restaurant ABaC, amb 

dues estrelles Michelin), Oliver Peña (cuiner del projecte El Barri dels germans Ferran i Albert 

Adrià i els germans Iglesias), Ferran Soler (cuiner del projecte El Barri dels germans Ferran i 

Albert Adrià i els germans Iglesias), Andoni Luis Aduriz (cuiner del restaurant Mugaritz, amb 

dues estrelles Michelin) i Vinyet Capdet (professora de cuina i coordinadora d'estudis dels 

cicles formatius en restauració de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT) han estat 

les fonts incloses al reportatge per tres motius: per la seva rellevància dins el món del 

periodisme gastronòmic; per l'adequació de les seves explicacions amb els temes tractats i amb 

el fil discursiu de la narració, i per la diversitat de perfils que representen. 

 

 Per altra banda, les entrevistes amb Júlia Pérez (periodista gastronòmica, directora del 

portal GastroActitud i Premi Nacional de Gastronomia a la millor tasca periodística), Laura 

Conde (periodista gastronòmica a Gastronomistas i coordinadora de Cocinatis), Carles Gaig 

(cuiner del restaurant Gaig, amb una estrella Michelin), Miquel Aldana (cuiner del restaurant 

Tres Macarrons, amb una estrella Michelin) i Jorge Muñoz, Paco Méndez i Fran Agudo (cuiners 

del projecte El Barri dels germans Ferran i Albert Adrià i els germans Iglesias) no les he 

incorporat al reportatge perquè arribaven a conclusions semblants a les entrevistes anteriors. Tot 

i així, les seves explicacions al voltant del periodisme gastronòmic han estat igual de fructíferes 

perquè m'han ofert una visió més àmplia dels temes tractats i m'han servit per eixamplar la base 

de coneixements sobre el tema. 

 

 Hi ha altres personatges, com per exemple el cuiner Joan Roca, els periodistes 

gastronòmics Mikel López Iturriaga i Xavier Agulló, o el president de la Real Academia de 

Gastronomía, Rafael Ansón, que també haguessin sigut del meu interès. Per motius d'agenda, 

però, no ha estat possible. Tot i aquestes mínimes complicacions, la predisposició que han 

mostrat la majoria de les fonts consultades m'ha demostrat una cosa: que les ganes d'explicar i 

de parlar sobre periodisme gastronòmic hi són.  

 

 A més de copsar-la al propi reportatge, la voluntat de parlar sobre periodisme 

gastronòmic també es pot apreciar als annexos del treball. L'apartat on s'han inclòs totes les 

entrevistes fetes: tant les dels protagonistes que han aparegut a la narració — entrevistes 

incloses dins el reportatge — com les d'aquells que no han aparegut — entrevistes 

complementàries —. Les transcripcions s'han realitzat per temàtiques1 perquè, d'aquesta forma, 

                                                        
1  Les temàtiques principals de les entrevistes han estat les següents: La definició del concepte periodisme 
gastronòmic. La trajectòria personal. La manca de rigor i seriositat d'una part de la professió. La relació periodista-
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he pogut analitzar amb més minuciositat els diversos punts de vista que tenien les fonts sobre la 

mateixa qüestió. 

  

 La narració de la història s'ha desenvolupat en funció de les temàtiques aparegudes i en 

funció de les relacions que s'han establert entre els personatges. Un fet que ha permès deixar de 

banda el factor de la temporalitat. L'única premissa que s'ha tingut en compte a l'hora de 

construir la història ha estat la diversitat i l'heterogeneïtat que necessita qualsevol lectura per 

oferir una visió panoràmica. D'aquesta manera, s'han pogut incloure als personatges al llarg dels 

diferents capítols, tot i que els seus coneixements s'hagin extret de la mateixa entrevista. 

 

 Comprimir i combinar tanta informació en un reportatge d'una cinquantena de pàgines 

ha estat un altre dels grans reptes. Fins ara, mai m'havia hagut d'enfrontar amb una narració que 

combinava tantes idees i conceptes desordenats; que tenia tantes escenes i situacions per 

descriure i que presentava tantes dificultats a l'hora d'enllaçar els paràgrafs. Han sigut moltes 

hores de feina; moltes estones de concentració exclusiva amb el reportatge que les persones més 

properes — els pares, la parella i els amics — no sempre han acabat d'entendre, i també molts 

moments de frustració i satisfacció que han culminat amb una recerca que espero que em pugui 

servir en un futur no gaire llunyà com a possible carta de presentació. Perquè, tot i tractar-se 

d'un treball de fi de grau de només 12 crèdits, mai l'he considerat com a tal.  

 

 Els consells i les aportacions de la meva tutora, la Catalina Gayà, han estat claus per 

aprendre i conèixer les tècniques d'escriptura, d'estructura i de revisió en reportatges tan llargs. 

Tenir l'oportunitat de fer una peça periodística d'aquestes característiques és d'agrair en un 

moment en què el periodisme més reposat i en profunditat ha quedat ressagat. Precisament, 

d'aquí neix la importància de reivindicar i apostar per aquest periodisme més lent des de les 

facultats de ciències de la comunicació. Si els estudiants que fem el salt al món laboral no tenim 

aquesta curiositat; aquesta mentalitat per intentar canviar un sistema periodístic que ens 

absorbeix; si no apostem per les peces d'investigació en moments en què encara no estem lligats 

als interessos ni a les obligacions de cap corporació, potser ens n'acabarem penedint. 

                                                                                                                                                                  
cuiner. La diferència entre crítica i periodisme gastronòmic. Els referents dels periodistes. Els blogs i noves 
plataformes. La comunicació corporativa, la publicitat i el periodisme gastronòmic. La mirada del periodisme 
gastronòmic. La funció del periodisme gastronòmic. La situació del periodisme gastronòmic actual. L'evolució del 
periodisme gastronòmic. Els motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic. El periodisme gastronòmic 
com a moda. La importància de la gastronomia en la societat. L'intrusisme al periodisme gastronòmic. Les diferencies 
entre el periodisme gastronòmic espanyol i estranger. La formació del periodista gastronòmic. El periodisme 
gastronòmic en profunditat. La identitat de grup entre els periodistes. La diferència entre recepta i periodisme 
gastronòmic. La contribució dels periodistes en la revolució gastronòmica. La manera d'invertir en publicitat per part 
dels cuiners. Les impressions del periodisme gastronòmic des del punt de vista dels cuiners. La visió del periodista 
gastronòmic per part del cuiner i la formació del cuiner envers el periodisme gastronòmic. 
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 Cuinar sobre paper: una ruta pel periodisme gastronòmic espanyol no pot ser un 

reportatge que, com passa sovint amb els treballs universitaris, quedi aparcat en un dels calaixos 

de les sales de professors o en la carpeta que tens a l'ordinador de l'assignatura corresponent. 

Les conclusions, els coneixements que se'n desprenen, han de ser útils i han de fer un servei a 

tota aquella gent que exerceix el periodisme gastronòmic i que el llegeix de forma habitual. 

Crec que hi ha punts de la investigació que poden fer reflexionar i poden generar un debat ric i 

constructiu entre els propis periodistes. Al final, es tracta d'un reportatge per entendre, analitzar 

i, sobretot, valorar el periodisme gastronòmic. Els anhels de saber i d'aprendre m'han omplert de 

ganes de tastar i conèixer allò que amaga el periodisme gastronòmic. Saciem, doncs, el desig. 
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Capítol 1, còctel conceptual 

 

— Si es talla, em tornes a trucar — comenta Enrique Bellver mentre condueix amb el mode de 

mans lliures activat. 

 

 La preocupació del periodista i crític gastronòmic valencià perquè no es talli la trucada 

em recorda a la dels cuiners quan es preparen per fer una maionesa. De moment, la conversa ha 

quallat i intento imaginar-me a Enrique Bellver amb les dues mans al volant i amb les seves 

ulleres de pasta negres ben fixades. Des del 1982, any en què el cuiner francès Paul Bocuse va 

donar per enterrat el moviment culinari de la Nouvelle Cuisine, l'Enrique condueix per terres 

andaluses a la recerca de nous restaurants i productes; igual que vull fer jo, un estudiant de 

periodisme, per endinsar-me en les entranyes del periodisme gastronòmic espanyol.  

 

 Mogut pels gustos i per l'interès sobre el món gastronòmic, fa uns mesos vaig adonar-

me que necessitava entendre i conèixer de primera mà una branca del periodisme que moltes 

vegades s'ha donat per sobreentesa. Recordo que era una tarda de finals d'estiu mentre mirava 

un reportatge de cuina britànica. També recordo que faltaven poques setmanes per proposar el 

tema del treball de fi de grau. Ho tenia; havia trobat el punt de partida. Ara, després de setmanes 

de feina bruta, després d'enviar alguns correus i d'imaginar-me totes les possibilitats de 

reportatge, començo a tenir clar l'itinerari. Les redaccions dels principals periodistes 

gastronòmics catalans, les converses telefòniques amb professionals d'arreu d'Espanya, els 

documents escrits que parlen sobre periodisme gastronòmic i, fins i tot, alguns cuiners, seran les 

meves destinacions. Perquè a diferència de les habituals rutes gastronòmiques que fan els 

periodistes com l'Enrique, la meva comença intentant esbrinar el significat d'un concepte — 

periodisme gastronòmic — aparentment difús. 

 

 Fent una primera cerca per l'apartat de Literatura i Periodisme Gastronòmic del portal 

online Culturcat de la Generalitat de Catalunya, les meves impressions sobre la confusió que 

genera aquest concepte es confirmen: "Es pot escriure de moltes maneres sobre gastronomia: 

literatura, crítica, assaig, periodisme. Són diferents gèneres que d'una manera o altra 

s'aproximen al món culinari i el tradueixen a paraules. (...) Cadascú ho fa a la seva manera, 

perquè si hi ha quelcom que comparteixen les lletres gastronòmiques és que no hi ha un llibre 

d'estil a seguir, no hi ha normes ni acotacions. L'única cosa que tenen en comú els llibres o els 

escrits versats en la cuina o en els aliments és, generalment, la passió i el coneixement de qui 

escriu". Per acabar d'arrodonir el desconcert, ningú signa l'article on apareixen aquestes 

explicacions. Si encara no ho estaven, els dubtes estan assegurats. 
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 Necessito trobar els ingredients per elaborar el concepte i crec que l'Enrique me'n pot 

oferir més d'un. Ell és un home d'idees molt clares i coneixedor de la matèria des de fa més de 

trenta anys. Format com a periodista a la Universitat Complutense de Madrid, va començar a 

escriure sobre gastronomia al Nuevo Diario de Córdoba i al Diario 16 Andalucía. També ha 

treballat a la televisió andalusa Canal Sur realitzant continguts gastronòmics, i els més de 20 

anys exercint de crític gastronòmic al diari malagueny SUR l'avalen per aportar una de les 

primeres qüestions que s'ha de tenir en compte quan es parla de periodisme gastronòmic: 

"Aplicar els principis bàsics del periodisme al fet gastronòmic és fonamental. És igual que 

s'escrigui d'un producte gastronòmic que d'un atemptat. Les premisses informatives del què, el 

com, el quan i l'on han de ser les mateixes".  

  

 L'accent andalús encara no li he notat. Aquelles pèrdues de pronunciació en les 

consonants de final de paraula i en les esses de mots com gastronomia, no entren en el seu 

menú. El que sí que ha trobat és un criteri — particular — per definir els components principals 

del concepte. Enrique Bellver, amb la veu distorsionada pel telèfon mòbil, m'aclareix que el 

periodisme gastronòmic engloba tot allò que fa referència al tipus de cuina, al restaurant, a les 

persones que condimenten els aliments perquè ens els puguem menjar, als productes i als 

productors. La part de l'alimentació relativa a temes sanitaris i científics queda exclosa; entraria 

dins la branca del periodisme científic o mèdic.  

 

 Estic intentant entendre el concepte de periodisme gastronòmic amb una persona que 

tracta el tema a diari. Però ràpidament me n'adono que no és una tasca senzilla; que la definició 

exacta no existeix i que els límits els marquen moltes vegades els propis periodistes. 

Precisament, aquesta imprecisió conceptual crec que és la que genera tants dubtes a l'hora de 

decidir quines qüestions es tracten des de l'àmbit del periodisme gastronòmic i quines 

s'exclouen. No m'acaba de quedar del tot clar. 

 

 — Aleshores, les qüestions relacionades amb els aliments transgènics, per exemple, no 

formarien part del concepte periodisme gastronòmic? — pregunto conscient de que en el gremi 

aquestes temàtiques generen concepcions diferents.  

 

 —Això és un altre tema — puntualitza. I sense deixar-me repreguntar, afegeix un 

exemple clarificador. — Si una poma és transgènica i està bona, no puc dir que estigui dolenta 

perquè sigui transgènica. La meva missió és informar, explicar que aquesta poma és d'aquest 

lloc, és d'aquesta varietat i que amb ella es poden fer aquestes postres o ens la podem menjar de 

tal manera... Després, si vull aprofundir més, puc descriure com la prepara un cuiner i expressar 
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si a mi em sembla bé o malament. Però d'això, a quins components té, si són bons o dolents, no 

és cosa nostra. Seria un tema sanitari o científic. 

 

 — I no creus que com a periodistes hauríem d'informar de tot allò que hi ha darrere d'un 

producte? — insisteixo. 

 

 — És que com a periodista gastronòmic no tinc perquè informar sobre segons quins 

temes. La meva informació acaba quan parlo del producte. Si volgués anar més enllà i dir 

quines propietats són bones o quines són dolentes, hauria d'escriure en una revista mèdica. No 

seria periodisme gastronòmic — sentencia. 

 

 Associo les ulleres de pasta negres que porta posades Enrique Bellver a la foto de perfil 

de WhatsApp amb les que duu Pau Arenós. Tant l'Enrique com el Pau formen part de la 

generació de periodistes gastronòmics espanyols que tenen una veu fonamentada i 

experimentada sobre el tema. Tots dos encapçalen des de fa anys els espais gastronòmics dels 

mitjans tradicionals on treballen, i tots dos comparteixen una curiositat: exerceixen la passió per 

la cuina lluny de la seva Comunitat Valenciana natal.  

 

 Aquesta vegada les ulleres són vermelles i combinen a la perfecció amb la capçalera de 

l'edició en castellà d'El Periódico de Catalunya, el diari on Pau Arenós exerceix les funcions de 

redactor en cap i de coordinador de la revista Dominical. En aquesta ocasió, a més, les puc 

veure en primera persona a l'entrada de la seu del diari barceloní. Confio que el Pau em pugui 

eixamplar una mica més els límits del concepte que l'Enrique.  

 

 Són les quatre de la tarda d'un dimecres de gener. Amb el regust als llavis del tallat amb 

dos sobres de sucre que m'he pres en una cadena de menjars preparats a tocar de la redacció d'El 

Periódico de Catalunya, entro per la porta principal. Em dirigeixo cap a la recepció. Darrere del 

mostrador hi ha dues dones a qui només aconsegueixo veure de nas cap amunt. Una d'elles 

aixeca el braç dret i m'assenyala cap al costat oposat, cap al lloc on s'asseu l'encarregat de les 

acreditacions. Me'n facilita una i em diu que m'esperi als sofàs que queden al mig de la sala. 

Repasso les preguntes que porto preparades — Què entenem per periodisme gastronòmic?; Com 

definiries aquesta branca del periodisme?; Quina formació requereix la professió? — i intento 

imaginar-me com serà l'entrevista. Els nou e-mails que ens hem intercanviat amb Pau Arenós 

deixen entreveure que és una persona directa, precisa i, en certa mesura, imponent. El seu 

currículum — Premi Nacional de Gastronomia a la millor tasca periodística (2005), Premi Juan 

Mari Arzak (2007), Premi a l'Excel·lència Gastronòmica de l'Acadèmia Internacional de 

Gastronomia (2008), autor de vuit llibres sobre la matèria i un llarg etcètera — ho corrobora. No 
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passen ni dos minuts i el veig entrar per la porta envoltat de tres persones més. A mesura que 

s'apropa, fixa la mirada en mi. 

 

 — Ets el Pau, oi? Entro un moment i ara surto — em diu. 

 

 Amb unes paraules em convida a seure en una taula rodona i negra, amb quatre cadires 

del mateix color, arraconada en un dels extrems del vestíbul. L'entrada i sortida de redactors és 

constant. Durant els cinc minuts d'espera, n'arribo a contar una trentena. I torno a fer el mateix 

exercici que fa una estona; ara jugo a imaginar-me com serà el despatx del meu entrevistat i 

quines seran les idees que em podrà aportar per definir un concepte que m'és indispensable per 

tal de seguir investigant la situació del periodisme gastronòmic a Espanya. La visita guiada que 

vaig fer amb l'escola quan anava a primària m'ajuda a situar-me; les cerques que he fet en el seu 

blog titulat La Cocina de los Valientes i les entrevistes que he llegit en altres mitjans també.  

 

 Enmig d'aquella frenesia de treballadors, torna a aparèixer Pau Arenós. Jersei de color 

morat, mocador gris al coll, pantalons negres a conjunt amb les sabates, les seves ulleres 

vermelles i un posat seriós. S'asseu i mentre li exposo les meves intencions, un "per què" em 

talla en sec. El Pau vol conèixer els motius pels quals m'he decantat per un tema com és el 

periodisme gastronòmic. Tal vegada és perquè pocs estudiants de periodisme l'han entrevistat 

per aquest assumpte. Prossegueixo, em justifico i a l'acabar l'explicació, una nova pregunta. És 

difícil canviar de rol quan la teva feina es basa en preguntar, preguntar i tornar a preguntar.  

 

 Però ara és el meu torn.  

 

 — Què entenem per periodisme gastronòmic?  

 

 — És una especialització. La part més important és periodisme. Moltes vegades la gent 

li dóna més importància al fet gastronòmic, però no hi ha cap raó per no aplicar les mateixes 

regles, condicionants, reflexions o exigències del periodisme sense etiqueta a la gastronomia. 

Perquè la gastronomia no és res més que una especialització. 

 

 — Per tant, el primer que s'ha de comprendre és periodisme... 

 

 — Exacte. El periodisme es basa en escriure notícies, reportatges, entrevistes, 

cròniques, crítiques. Consisteix en explicar històries amb tots els formats i amb totes les eines 

de què disposem, sense oblidar aquesta capacitat d'anàlisi, de dubte i de crítica que hauria de 

tenir qualsevol branca de la professió, inclosa la gastronòmica. 
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 — I dins de l'especialització concreta de gastronòmic, quins camps es poden incloure? 

 

 — Aquí hi ha una cosa que és periodisme gastronòmic i una altra que fa referència a 

l'alimentació. Aleshores, els temes relacionats amb additius, amb enganys de grans 

multinacionals... no els inclouria dins la gastronomia. Tot i així, està bé que hi hagin periodistes 

gastronòmics que tinguin coneixements o preocupacions en aquest sentit. A mi, per exemple, 

m'interessa bastant, però el que s'ha d'entendre és que alimentació i gastronomia són 

especialitzacions diferents. 

  

 Les arrugues del meu front parlen per sí soles. Fa quinze minuts que parlo amb Pau 

Arenós i tinc molts dubtes. Potser, com que encara sóc un estudiant de periodisme i tot just 

començo a treure el cap en aquest món, no acabo de percebre la dicotomia periodística entre 

alimentació i gastronomia. Per què se separen dos conceptes que es nodreixen l'un de l'altre? 

Crec que en algun moment de la conversa el Pau se n'ha adonat de les inquietuds que recorren 

els meus pensaments. 

 

 — Has parlat amb la Tana Collados? A ella li interessa molt aquesta part de 

l'alimentació. A més, si tu li dius que fa gastronomia, et dirà que no. Et dirà que es dedica a 

l'alimentació. Et podrà explicar les diferències — em recomana en acabar el seu raonament.  

 

 Dit i fet.  

 

 — No entenc la gastronomia sense tenir en compte l'alimentació. Per mi, dins de 

gastronòmic s'hi inclou tot: alimentació i gastronomia. Per això quan em pregunten a què em 

dedico dic: a l'alimentació i a la cuina. No li diria només gastronomia — puntualitza Tana 

Collados asseguda amb les cames creuades en una sala d'estar de la primera planta de l'edifici 

d'informatius de TV3.  

 

 La seva manera d'entendre el fenomen culinari va ser cabdal per incloure als telenotícies 

de la televisió pública catalana uns continguts que dècades enrere defugien de l'agenda 

mediàtica. Era necessari explicar el context, l'origen i els punts d'arribada dels productes, 

productors i cuiners. El focus s'havia d'allunyar de la gastronomia, en el sentit més estricte del 

terme. Holístic seria l'adjectiu. I és que la Tana Collados és partidària de que les qüestions 

relacionades amb els aliments transgènics o amb la crisi de les vaques boges, per exemple, 

entrin dins del concepte de periodisme gastronòmic. Totes les branques d'aquesta especialitat, 

com ara la gastronomia, la restauració o l'alimentació — amb tots els seus derivats — han d'anar 

unides. 
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 — Sempre has tingut clar que el concepte de periodisme gastronòmic havia de ser tan 

ampli? — pregunto amb un cert to de dubte quan pronuncio el mot gastronòmic. 

 

 — Sempre. Des d'un bon principi el que a mi m'ha interessat és parlar d'alimentació de 

manera global, és a dir, explicar que comença al lloc on es produeix l'aliment, sigui al camp, al 

mar o a la granja, i que acaba al plat amb més creació, tradició o el que sigui. És una llarga línia 

que sempre l'he tingut en compte. 

 

 — I per què creus que no tothom ha entès aquesta especialització d'una manera global?  

 

 — Com que la gastronomia havia sigut tan boom, potser interessava més referir-se al 

concepte d'alta cuina, sense tenir en compte la resta de coses. Però avui el fets em donen la raó. 

Perquè quan parles i informes d'alta gastronomia ja no s'entén si no hi ha una vinculació 

extrema amb el territori — respon la Tana convençuda del seu discurs. 

 

 Combinar i entendre tota la varietat d'ingredients que inclou el concepte de periodisme 

gastronòmic és molt més complicat del que m'esperava. Perquè segons el toc personal de cada 

periodista, el concepte s'eixampla o es contrau. Fins ara, en relació amb les temàtiques que 

hauria de tractar el periodisme gastronòmic, hem anat d'una concepció més hermètica d'Enrique 

Bellver a una postura més oberta de Tana Collados, passant per un punt entremig de Pau 

Arenós. Per això tinc ganes de tastar més opinions i més punts de vista; per veure si realment el 

concepte és tan elàstic com sembla. De moment, les dues eines de treball — una gravadora de 

color gris SONY i una llibreta d'espiral petita de color vermell ENRI— recullen unes primeres 

impressions que poc a poc van donant els seus fruits.  

 

 La sala de reunions de la revista Cuina és la pròxima parada.  

 

 Josep Sucarrats, el director de la revista, em proposa pujar a la sala per unes escales 

metàl·liques que repiquen cada vegada que poses els peus sobre els esgraons. Des d'aquí dalt es 

pot veure una bona part de la redacció de les revistes de l'editorial Sàpiens Publicacions — 

Cuina, Sàpiens, Descobrir, Súpers i Experiències  — gràcies a una gran cristallera.  

 

 — Quan donaves classes de periodisme gastronòmic a la Universitat de Vic, com 

definies el concepte? 

 

 — Volia transmetre als alumnes que el periodisme gastronòmic és periodisme. I que per 

tant, s'han de tractar periodísticament tots els subjectes i totes les temàtiques vinculades a la 
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gastronomia. Llavors, gairebé el que cal definir és gastronomia, no? I en certa manera és tot allò 

que té a veure amb l'acte de menjar, alimentar-se, cuinar. Aleshores, el que els hi deia era: 

periodisme gastronòmic és que cobriu la inauguració d'un restaurant rellevant o és que 

entenguem per què en alguns països existeix la fam i en d'altres no. És important que el 

periodista ho sàpiga tot. 

 

 Les paraules de Josep Sucarrats em resulten familiars. Tenen punts en comú amb les 

que escrivia Yanet Acosta a la revista gastronòmica digital 7Caníbales, en un article titulat El 

periodismo gastronómico, ¿moda o realidad?: "La gastronomia, de la mateixa manera que 

qualsevol altre tema periodístic, s'até a la màxima informativa de l'agenda, és a dir, aquelles 

notícies esperades i que succeeixen cada any, com pot ser la concessió dels sols Repsol o les 

estrelles Michelin. Però la substància d'un contingut informatiu va més enllà i, normalment, no 

només té a veure amb ser el primer, sinó amb tenir l'enginy, la capacitat analítica i l'ocurrència 

de buscar temes diferents i interessants que aportin una nova visió o que demostrin les 

connexions entre camps aparentment diferents". 

 

 La Yanet Acosta és una periodista canària que també s'ha dedicat a la formació 

universitària de futurs periodistes gastronòmics i que durant una dècada va treballar a l'Agència 

EFE com a redactora de notícies agroalimentàries i gastronòmiques. Després d'un intent fallit de 

trucada per problemes d'horaris i d'una vintena de correus, m'ha citat al pis d'una amiga seva al 

barri de Sant Gervasi-Galvany de Barcelona. La Yanet viu a Madrid i per això la meva intenció 

inicial era entrevistar-la per telèfon. Però un imprevist li ha fet agafar l'AVE per passar uns dies 

a la capital catalana.  

 

 El rellotge de la meva moto marca les 16:39. Encara queden 20 minuts per les cinc, però 

he volgut arribar abans perquè la Yanet m'ha comentat que va una mica justa de temps. 

Decideixo matar l'espera fent un tallat amb dos sobres de sucre en una terrassa de la Plaça 

Molina. Quan falta un minut, pico al timbre i pujo fins al primer pis per les escales. Aquesta 

trobada no hagués estat possible sense una persona: Ferran Adrià.  

 

 — Aquest matí he estat amb el Ferran veient el que estava fent amb això d'El Bulli Lab.  

I com que té poca disponibilitat em va dir: "Puc el divendres o el dilluns". Per això he baixat a 

Barcelona — em justifica la Yanet. 

 

 El pis, allargat i espaiós, fa una forma de rectangle. La llum — natural — entra pel 

finestral que hi ha en un dels extrems, i una estanteria de fusta i plena de llibres actua de paret 

entre la cuina i el menjador. La Yanet em suggereix que segui en un sofà construït amb dos 
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palets i dos matalassos que queda al costat del finestral. Mentre espero a que acabi de parlar per 

telèfon, preparo les dues eines de treball i me n'adono que al pis hi ha algú més. Una nena de no 

més de dos anys que juga amb dues tasses i dos plats petits al costat de la cuina. És la filla de la 

Yanet. I és que, mentre per alguns la gastronomia és una feina, per altres és un joc. 

 

 — Menjar no implica sempre passar-s'ho bé. La fam també és gastronomia. No entenc 

per què moltes vegades el periodisme gastronòmic s'ha quedat amb la part més banal, no crec 

que siguin branques diferents. La gastronomia ja s'entén com una idea molt més amplia que 

abasta cultura, salut, economia i moltíssims més aspectes — em detalla amb un accent canari 

força marcat. 

 

 — I en les últimes dècades, com ha evolucionat el periodisme gastronòmic a Espanya? 

— pregunto a la Yanet sabent que ha estat professora d'universitat de l'assignatura Historia del 

Periodismo Gastronómica. 

 

 —Fins als anys 90, el periodisme gastronòmic es basava en receptes per a les dones i 

crítica gastronòmica de puro per als senyors. Això comença a canviar just amb la revolució de la 

cuina d'avantguarda. Una revolució que també arriba al periodisme. L'any 2003 va sortir la 

portada de Ferran Adrià al New York Times i entre els anys 2000 i 2005 és quan es produeix un 

canvi en el periodisme gastronòmic. S'incorporen moltes persones, sobretot dones, que tenim un 

perfil periodístic i que transcendim de la crítica i la recepta per fer periodisme — em detalla 

Yanet Acosta en un to proper a l'acadèmic.  

 

 — Perquè abans dels anys 90, què havia passat en aquesta branca del periodisme?  

 

 — Ui! Crec que t'hem de donar una classe d'història de crítica i periodisme 

gastronòmic! Deixa'm un paper que t'ho intento explicar de manera breu.  

 

 I durant deu minuts em construeix un esquema al mateix full on portava anotades les 

preguntes. M'explica que la crítica gastronòmica neix a França als segles XVIII i XIX de la mà 

d'Alexandre Grimond De La Reynière i com, des d'aleshores, el gènere es converteix en un 

autèntic fenomen a la França més burgesa. Em comenta que a Espanya, la informació 

gastronòmica i agroalimentària existeix des del naixement de la premsa. Que al segle XIX 

sorgeixen els que ella anomena crítics intel·lectuals perquè utilitzaven la gastronomia per 

transcendir i parlar de temes de política i de societat. Que l'any 1969 apareix la primera secció 

de crítica gastronòmica al diari ABC inspirada en la crítica burgesa francesa. Tot plegat, sense 

oblidar-se de grans escriptors com Álvaro Cunqueiro, ni de l'última generació de comunicadors 
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gastronòmics; aquella que entra amb l'avantguarda de la cuina i que s'inspira amb el periodisme 

com a concepte. Unes pinzellades que em serveixen per acabar d'entendre de manera general 

d'on prové i cap a on es dirigeix el periodisme gastronòmic. Un esquema que, de ben segur, 

també ha compartit amb els seus alumnes: els futurs periodistes gastronòmics. 

 

 A mesura que avança la meva ruta periodística, el concepte de periodisme gastronòmic 

comença a agafar forma; és més ric. Però, per quin motiu la designació gastronòmic és la més 

estesa? Per què no se l'anomena culinari? O d'alimentació? La resposta exacta no sé si existeix, 

però la biblioteca és un bon lloc per mirar d'esvair algun dubte i entendre les diferencies i 

similituds de tres mots clau: alimentació, cuina i gastronomia. Buscant al catàleg virtual de la 

Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona he vist que a la d'Ignasi Iglesias – Can Fabra 

tenen dos llibres que em poden interessar: el Diccionari de la cuina catalana d'Ignasi Riera i El 

libro de la cocina española: gastronomía e historia de Néstor Luján i Juan Perucho. La 

casualitat ha volgut que aquesta biblioteca sigui la que queda més a prop de casa meva. Una 

tarda m'hi apropo caminant, agafo els dos llibres del prestatge amb el número 641 i aprofito per 

fer la consulta a la sala d'estudi que m'ha vist créixer durant els quatre anys de carrera.  

 

 Alimentació és, segons el Diccionari de la cuina catalana del periodista i escriptor 

Ignasi Riera, "l'acció i efecte de donar o rebre aliments o substàncies nutritives, allò que 

naturalment constitueix la base essencial de tota cuina, el seu sentit més fonamental".  

 

 Cuina, segons el mateix diccionari d'Ignasi Riera, és "el nom aplicat tant a l'estança on 

es cou i es prepara el menjar com a qualsevol aparell apte per coure aliments mitjançant un 

sistema calorífic. Molt genèricament, però, s'anomena així tot el que es refereix al treball i a l'art 

de coure i preparar menjars, des dels estris aptes per dur-ho a terme fins als múltiples mètodes i 

receptes útils, passant per tots els ingredients i matèries comestibles, sense oblidar la part del 

servei a taula, tant de caràcter simplement domèstic com públic".  

 

 Gastronomia, en canvi, és "l'art i el sistema dedicats a menjar bé, a cuinar plats que 

produeixin satisfacció. Es pot dir que reneix al segle XIX a França. Ha implicat el 

redescobriment tant de la cuina molt elaborada com també de la cuina popular". En aquest 

terme, Luján i Perucho a El libro de la cocina española: gastronomía e historia van més enllà i 

afegeixen el seu toc de sal a la definició: "Nosaltres som dels que creuen amb fermesa que la 

gastronomia és un art delicat i difícil. (...) La gastronomia és un art que es sustenta en el gust, de 

la mateixa manera que la música se sustenta en l'oïda i la pintura a la vista. Bàsicament és així, 

no hi ha cap dubte. Però és una mica més complex. La gastronomia es dirigeix essencialment al 

gust, al paladar; però també es dirigeix a altres sentits,  com la vista i l'olfacte". 
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 En menor o major mesura, les tres definicions queden representades en el concepte de 

periodisme gastronòmic més elemental. Una denominació — gastronòmic — que entre els 

periodistes també és la més estesa. Però més enllà del nom, els dubtes més importants sorgeixen 

en el moment d'escollir quines temàtiques concretes s'inclouen i quines es deixen de tractar. Una 

problemàtica que acostuma a ser més habitual a les grans capçaleres on les seccions i 

l'encasellament fan que molts temes quedin fora d'aquesta denominació. 

 

 — Mira, ho veus? — i amb el dit assenyala la part inferior de la pàgina 29 de La 

Vanguardia del dia 9 de febrer — Avui escric aquest comentari Creer para comer a la secció de 

Tendències. 

 

 Cristina Jolonch em fa passar a la sala del consell de redacció de La Vanguardia. La 

taula, de fusta obscura, és de les més grans que he vist fins ara. Imposa. L'espai, però, contrasta 

amb la predisposició i la proximitat de l'entrevistada. Aquesta vegada sí que he pogut entrar fins 

a la cuina d'un gran diari per veure com s'organitzen les seccions i com és el lloc on treballa la 

Cristina. Aquí no hi ha espai per la imaginació. 

 

 Redactora del Grupo Godó des de l'any 1989 i Premi Nacional de Gastronomia a la 

millor tasca periodística el 2008, exposa al seu perfil de Linkedin que "la gastronomia la va 

atrapar". Això l'ha convertida en la periodista gastronòmica de referència del diari. Tot i així, 

durant aquests 27 anys encara no ha trobat la manera de definir els marcs — si és que existeixen 

— que delimiten aquesta branca periodística.  

 

 — Habitualment, nosaltres situem els continguts gastronòmics a les planes d'informació 

local. Però, per exemple, si un dia José Andrés [un cuiner espanyol establert als Estats Units] 

s'enfronta amb Donald Trump, escric a Internacional. O en una altra ocasió, ho podem enfocar 

des de l'àmbit de la cultura que, per cert, sempre m'ha semblat fonamental. Per tant, sí. És veritat 

que no té un espai fix... 

 

 Tana Collados i Pau Arenós comprenen perfectament això que explica Cristina Jolonch. 

Ho han viscut en primera persona a TV3, la Tana, i a El Periódico de Catalunya, el Pau. I de 

ben segur que també ho han discutit més d'un cop en les habituals trobades gastronòmiques — 

ja siguin fires, dinars, presentacions de restaurants o congressos — que reuneixen als principals 

professionals d'aquesta especialitat. El problema és que aquesta dificultat de classificació és una 

característica intrínseca del periodisme gastronòmic. Per això, quan Pau Arenós parla de 

qüestions relacionades amb els aliments transgènics i els enganys de grans multinacionals, 

aclareix que serien els periodistes de societat els que, normalment, s'encarregarien de tractar-les. 
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 Precisament, aquesta estructura en seccions dels mitjans tradicionals ha complicat les 

coses a l'hora d'establir els límits del concepte periodisme gastronòmic. I és que en funció del 

mitjà i de la manera d'enfocar la informació, el contingut es pot considerar apte per publicar-lo 

en l'apartat destinat exclusivament a la gastronomia o per fer-ho dins de les seccions de cultura, 

societat, tendències o estil. En aquest sentit, l'aparició de portals de comunicació online i 

especialitzats en la matèria ha obert noves vies per classificar els continguts; noves possibilitats 

que s'allunyen de les seccions tradicionals i permeten encabir més temàtiques. Al final, però, 

definir uns marcs generals resulta molt difícil perquè no tots els periodistes aconsegueixen 

arribar a punts en comú quan intenten donar la definició de periodisme gastronòmic. És aquesta 

diversitat la que provoca un còctel conceptual. Una diversitat que, al mateix temps, posa en 

qüestió la necessitat de definir de manera estàndard el concepte periodisme gastronòmic. 

 

 La taula del meu escriptori està plena de papers amb anotacions, consells, cites, 

preguntes i esquemes. Per ara, n'arribo a comptar uns 25, és a dir, uns 100 grams. També reposa 

la gravadora, de 88 grams, amb més de quinze hores gravades. I la llibreta d'espiral, de 77 

grams, on hi tinc els noms i les descripcions de cada lloc que visito. Tot està posat d'una manera 

que evoca la disposició del ingredients del programa Cuines de TV3 del qual Tana Collados va 

ser la directora durant uns anys. Un format que s'emet ininterrompudament des de l'any 1996. 

Però la divulgació gastronòmica que els mitjans de comunicació fan amb aquests tipus de 

programes no s'ha de confondre amb el periodisme gastronòmic. Els receptaris no haurien de 

formar part de la feina dels periodistes, encara que puguem trobar llibres de receptes escrits per 

professionals de la comunicació. Perquè el periodisme no ensenya a cuinar, el periodisme 

explica històries i informa sobre tot allò que envolta el món gastronòmic. 

 

 — Penso que és molt diferent ensenyar a cuinar, que és el que fa un show cooking, que 

parlar de cuina, que és el que fem els periodistes. Una cosa la poden fer els cuiners o la gent que 

s'atreveix a explicar una recepta des del punt de vista amateur, i una altra cosa és parlar de cuina 

— m'aclareix Tana Collados. 

 

**** 

 

L'altre gran fenomen del periodisme gastronòmic és la crítica. El gènere periodístic que ha 

guanyat la partida a l'entrevista i al reportatge, i que competeix frec a frec amb la notícia i la 

crònica. Una prevalença que moltes vegades ha provocat una vaguetat conceptual — una altra 

—  perquè s'ha associat periodisme gastronòmic amb crítica. Però, exactament, què és la crítica 

gastronòmica? Al capítol cinc de La Cocina de la Crítica. Historia, Teoría y Práctica de la 

Crítica Gastronómica como Género Periodístico — el llibre que recull la primera tesi doctoral 
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espanyola sobre periodisme gastronòmic escrita per Fernando Sánchez — s'hi pot llegir una cita 

del crític Santos Ruiz: "La crítica neix, en primer lloc, de la lectura del restaurant que fa el crític 

quan el visita. Jo vaig a menjar al restaurant amb una missió: endevinar què passa en aquella 

cuina. L'exercici no és fàcil. Un ha de sortir del menjador coneixent quins són els punts forts i 

dèbils de la cuina: si hi ha bon producte, si hi falta rotació, si hi ha molta creativitat però amb 

pocs mitjans per executar els plats amb dignitat...".   

 

 És necessari fer aquest petit tast per entendre la diferència i no cometre errors a l'hora 

d'associar idees que s'entrelliguen. La crítica és una branca — gruixuda i vistosa — del 

periodisme gastronòmic, i no a la inversa. Enrique Bellver, que ha treballat en les dues vessants, 

crec que em pot deixar ben clara la divisió. Ja fa una bona estona que parlem per telèfon i, de 

tant en tant, els túnels de la carretera per on condueix fan de les seves.   

 

 — El periodisme gastronòmic no té res a veure amb la crítica. El periodisme és 

informar i explicar un fet que ha succeït. Em sents Pau...? — comenta amb una veu que es va 

entretallant per culpa de la cobertura. Després d'un silenci i de comprovar la meva presència a 

l'altra banda del telèfon, afegeix:  — En canvi, la crítica és una cosa totalment subjectiva que 

moltes vegades la fan persones que no són ni periodistes. S'ha de diferenciar. 

 

 En efecte. Escoltar les paraules de Tana Collados i Enrique Bellver m'han donat una 

visió molt interessant sobre la separació que fan — o que intenten fer — els periodistes a l'hora 

d'enfrontar-se amb un fet gastronòmic. Però no m'és suficient. Entenc que els professionals 

distingeixin els gèneres. Entenc que les categoritzacions de restaurants i els receptaris agradin al 

lector i per aquest motiu siguin els camps més estesos. Entenc que al llarg de la història hagin 

estat les dues formes de comunicació gastronòmica principals, i que per això perdurin. Però hi 

ha d'haver alguna cosa més; algun motiu que provoqui aquesta confusió generalitzada entre el 

públic a l'hora d'associar periodisme gastronòmic i crítica. 

 

 Assegut en una de les cadires vermelles de la sala de reunions de la publicació Cuina, 

en Josep Sucarrats no pot estar-se quiet amb les mans. Mentre conversem, els dos telèfons 

mòbils que ha tret de les butxaques dels pantalons van passant de la mà esquerra a la dreta 

contínuament. De cop i volta, un dels aparells comença a sonar. Li comento que l'agafi. Però en 

Josep, abans de prémer el botó verd de la pantalla, es fixa amb el telèfon que l'està trucant. És 

Vodafone. No vol publicitat. Silencia la melodia i continuem parlant.  

 

 — És un terreny difús i no tindria per què ser-ho. En altres disciplines, tothom té clar 

què és la informació literària, la crítica literària, la informació de cine i la crítica de cine, no? 
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Però com que la crítica gastronòmica és, en general poc valenta, i això ho dic reconeixent la part 

de culpa que em correspongui a mi, llavors tot queda més difús — apunta el director de la 

revista Cuina. 

 

 Potser en Josep té raó. Potser aquesta manca de valentia és la que ha propiciat unes 

condicions favorables per crear un ambient difús, en el qual també s'hi ha filtrat un altre 

fenomen generalitzat: la publicitat. Per una banda, compresa com un mètode de promoció per al 

cuiner i, de l'altra, com un nou model comunicatiu que dóna sortida a les noves generacions de 

periodistes. Perquè com ha passat en altres especialitats del periodisme, hi ha hagut vegades que 

les informacions gastronòmiques s'han posat en dubte per la relació que ha pogut existir entre 

un cuiner i un periodista. I també perquè la doble crisi que ha patit la professió els últims anys 

— l'econòmica i la del propi sector — ha encaminat a molts periodistes cap al món de la 

publicitat i la comunicació gastronòmica. 

 

 Arribats a aquest punt, me n'adono que haig de tenir en compte una altra accepció: la 

retroalimentació que ha existit — sobretot en els darrers anys — entre la gastronomia i el 

periodisme que la concerneix. Dues matèries que han evolucionat de la mà i que han viscut un 

boom amb el segell d'una generació encapçalada per Ferran Adrià. El xef del desaparegut 

restaurant El Bulli i el cuiner que va ser considerat una de les 100 persones més influents del 

món l'any 2004, segons la revista americana Time. 

 

 A mesura que avanço per les distintes veus dels periodistes gastronòmics, em va 

quedant més clar el que és i el que no és periodisme gastronòmic; les possibilitats d'expansió i 

de contracció del concepte en relació amb les temàtiques tractades; les diverses denominacions; 

l'evolució que ha tingut al llarg dels anys aquesta especialitat del periodisme; la diferencia 

existent amb el gènere de la crítica i amb els programes de receptes que apareixen als mitjans de 

comunicació. Unes primeres nocions que m'aporten la base imprescindible per progressar, però 

que em continuen generant dubtes al voltant del recorregut que han seguit aquests professionals 

de la comunicació per arribar a conclusions tan variades. 
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Capítol 2, la maceració del periodista 

 

Les circumstàncies — "els fets secundaris que acompanyen un esdeveniment principal" segons 

l'Institut d'Estudis Catalans — sembla que han estat les grans responsables de que molts 

periodistes s'afeccionessin al món de la gastronomia i de l'alimentació. Yanet Acosta, per 

exemple, va aconseguir ampliar el seu espectre de coneixements gràcies al periodisme agrari i 

de viatges. Cristina Jolonch parla d'un fet casual. La periodista de La Vanguardia sempre 

s'havia interessat per les qüestions socials però sense saber com va acabar encarrilant-se cap 

aquesta branca. En canvi, el seu homòleg a El Periódico de Catalunya explica que va arribar 

"una mica a lo bruto". Després d'anys escrivint articles de temàtiques diverses, Pau Arenós va 

conèixer Ferran Adrià i va decidir escriure un llibre sobre creativitat — Els genis del foc —  per 

tal d'endinsar-se al món gastronòmic. També s'aferra a la fortuïtat Josep Sucarrats. Una 

suplència li va permetre incorporar-se a la revista Cuina. I l'Enrique Bellver i la Tana Collados? 

Doncs l'Enrique va arribar al periodisme gastronòmic després d'haver treballat en altres 

branques de la professió i després d'haver estudiat molt sobre el tema. La Tana, en adonar-se 

que a TV3 faltaven continguts sobre gastronomia i alimentació.  

 

 Sis periodistes amb sis històries que podrien extrapolar-se a la gran majoria dels 

professionals del sector que actualment es troben en primera línia. Una tònica habitual que es 

pot explicar, principalment, per dos motius: per la introducció d'informacions gastronòmiques 

als mitjans de comunicació de forma progressiva, és a dir, a mesura que els propis periodistes 

sentien curiositat per aquestes qüestions, i per la manca d'oferta formativa que existia aleshores 

a les facultats de periodisme i comunicació espanyoles. Dos fenòmens que en els últims anys 

han evolucionat de manera favorable si parlem en termes quantitatius. No obstant, encara queda 

camí per recórrer. Perquè, a tall d'exemple, tot i que hagin aparegut estudis sobre periodisme 

gastronòmic, els centres universitaris espanyols que ofereixen cursos especialitzats en aquesta 

branca es poden comptar amb els dits d'una mà. 

 

 El forn-cafeteria Baltà del carrer de Sants és un autèntic bullici. L'hora — dos quarts de 

deu del matí d'un dimarts de gener assolellat — i la història d'aquest comerç — un dels més 

populars del barri barceloní des que va aixecar la persiana l'any 1934 — propicien aquest entrar 

i sortir de gent continu. Fins aquí m'hi ha portat Jordi Luque. Després de fer cinc minuts de cua 

davant d'un mostrador farcit de pastes, entrepans i coques, és el nostre torn. 

 

 — Jo vull un cafè sol i un entrepà de pernil salat d'aquests d'aquí davant — comenta 

Jordi Luque a la cambrera. 
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 — Jo faré un tallat amb dos sobres de sucre — afegeixo. 

 

 El Jordi m'insisteix a demanar alguna cosa de menjar, però jo, com a bon previsor, ja 

havia esmorzat alguna cosa a casa; venia amb la panxa plena. Amb l'esmorzar a la mà, 

visualitzem una de les poques taules que queda buida i ens asseiem.  

 

 El Jordi és un dels pocs professionals de la comunicació que trenca amb la concepció de 

casualitat. Col·laborador d'El Comidista, del Magazine de La Vanguardia, de la revista Cuina i 

soci de l'empresa dedicada a la producció de continguts gastronòmics Unto, forma part d'una de 

les últimes generacions de periodistes — no per edat, sinó per arribada al món gastronòmic —  

que escriuen sobre gastronomia. Aquest "golafre afortunat", després de 15 anys estudiant i 

treballant al món de la publicitat, va decidir combinar allò que més l'apassionava: la 

gastronomia i l'escriptura.  

 

 — L'any 2010 vaig decidir fer un curs de cuina a l'Escola d'Hostaleria Hofmann perquè 

tenia aquell run run. Aleshores, vaig adonar-me que m'agradava molt el món de la cuina, però 

que ni en broma volia ser cuiner. Dos anys més tard, després d'haver-me format amb calma 

sobre el tema i d'obrir un blog per anar escrivint, vaig decidir estudiar un màster. Em vaig 

debatre entre el de Comunicació Gastronòmica i Enològica que feien a l'Abat Oliba i el de 

Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme 

CETT. Al final vaig escollir aquest últim — m'explica el Jordi, entre queixalada i queixalada a 

l'entrepà de pernil.  

 

 Aquesta formació li va permetre encaminar-se cap al món gastronòmic. Perquè 

actualment, a més de la circumstancialitat, hi ha noves maneres de treure el cap al periodisme 

gastronòmic facilitades, en gran part, pels estudis universitaris. Una possibilitat que a un 

estudiant de periodisme com jo li pot interessar. Sense anar més lluny, un dels motius del 

reportatge no és un altre que començar a tenir clars els fonaments que envolten al periodisme 

gastronòmic; una especialitat que em pot interessar quan acabi la carrera. Per continuar el 

recorregut, necessito trobar els llocs on formen els futurs periodistes gastronòmics dels que 

parlava amb Yanet Acosta. El Jordi, a través de la seva experiència, m'ha donat una pista. 

 

 La cafeteria de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona també és un autèntic 

bullici. De cafeteria en cafeteria, i de tallat en tallat, vaig trobant cadascun del ingredients. Aquí, 

les taules són allargades, amples i grises; la mitjana d'edat no passa dels 25 anys i les olors dels 

menjars reescalfats creen una atmosfera característica de qualsevol bar de facultat a la una del 

migdia. Fins aquí m'hi ha portat Joan Andreu Rocha, el vicedegà de periodisme d'aquesta 
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universitat. Després d'esperar-lo durant 40 minuts — em comenta que tenia una reunió 

important — i de disculpar-se 40 vegades més, ens asseiem a l'extrem d'una de les taules. 

 

 — Jo que sóc de mare italiana, me n'he adonat que a Itàlia la relació entre la cultura 

alimentària i la gastronòmica sempre ha anat molt junta. Ho conceben com un fet cultural. A 

Itàlia, per exemple, no has de demostrar el relleu que té la gastronomia perquè tenen 

assumidíssim que si una cosa han portat al món és el tema del menjar. Ho saben vendre molt bé 

i és molt popular. Llavors, quan em van demanar si podia ocupar-me dels estudis de periodisme 

vaig pensar: una cosa que s'hauria de fer és això. I d'aquí va sorgir la idea de crear el postgrau 

l'any 2012 — m'exposa Joan Andreu Rocha mentre remena el tallat. 

 

 — Però aquest postgrau és en Comunicació Gastronòmica i Enològica. Per tant, no 

només en periodisme...? — pregunto intentant deixar clara la diferenciació existent entre les 

dues especialitats. 

 

 — Exacte. El plantejament no era només l'estudiant o el professional de periodisme que 

es vulgui especialitzar, sinó la persona que ve de l'àmbit de la producció enològica o de la 

gastronomia, del negoci, i vol aprendre a comunicar. Per això es diu en comunicació i no només 

en periodisme — puntualitza. 

 

 — I com es diferencia una cosa de l'altra? Perquè moltes vegades és un terreny molt 

difús... — insisteixo. 

 

 — Si el perfil de la persona és més periodístic, l'acompanyem acadèmicament els 

professors que som de periodisme, i viceversa. El problema és que ens limita els números 

perquè no tenim una gran quantitat de gent que es vulgui dedicar a això. De moment, els tres 

cursos ronden la quinzena d'alumnes i pels nostres números, omplim. Tot i així, constatem que 

el nombre de persones potencialment interessades en un postgrau en periodisme gastronòmic és 

molt reduït en relació amb un de comunicació gastronòmica en general — conclou el vicedegà 

de periodisme de l'Abat Oliba.   

 

**** 

 

Navegant per les pàgines web de les universitats espanyoles que ofereixen estudis de 

Periodisme o Comunicació, no n'he trobat cap que actualment inclogui una optativa de 

periodisme gastronòmic dins del seu pla d'estudis. Únicament n'he localitzat dues que han 

impulsat aquest any un curs o postgrau relacionat amb el periodisme gastronòmic: la ja 



 27 

esmentada Abat Oliba de Barcelona i la Universitat Complutense de Madrid. Precisament, una 

de les fundadores del curs de Periodisme Gastronòmic i Nutricional de la universitat 

madrilenya — que aquest 2016 celebra la seva setena edició i es consolida com una referència 

en l'àmbit de la formació — va ser Yanet Acosta.  Però després de quatre anys com a professora 

del curs, i com a coneixedora de la manca d'oferta formativa en aquesta branca, la Yanet va 

decidir emprendre un nou projecte i crear la plataforma online de comunicació i gastronomia 

The Foodie Studies:  

 

 — Vaig muntar aquest projecte perquè volia treballar d'una forma diferent que no em 

permetia la universitat. Volia una formació més especialitzada i d'acompanyament a l'alumne 

que aprofités les noves tecnologies. Tot, per acabar desenvolupant projectes que tinguin a veure 

amb la divulgació i la comunicació gastronòmica — m'aclareix la Yanet asseguda al sofà i ja 

amb la seva filla en braços. 

 

 Per tant, l'oferta acadèmica es redueix a tres cursos de Periodisme i Comunicació 

gastronòmica. Res més. Fa uns anys, és veritat que la Universitat de Vic impartia una 

assignatura de periodisme gastronòmic però la falta de quòrum la va acabar eliminant del pla 

d'estudis. També és cert que l'Escola d'Hoteleria i Turisme CETT i la Universitat de Barcelona  

— dos centres que estan adscrits — tenen estudis relacionats amb la gestió del patrimoni 

culinari o amb la seguretat alimentària que podrien interessar a futurs periodistes gastronòmics. 

Tot i això, les alternatives que té un estudiant de periodisme són mínimes.  

 

**** 

 

A l'entrada de la redacció d'El Periódico de Catalunya continua el degoteig constant de 

periodistes. Enmig de l'entrevista amb Pau Arenós, un d'ells es comença a apropar cap a 

nosaltres i li fa un gest amb la mà al Pau. Em sona molt la seva cara; el conec d'haver-lo vist a la 

televisió. Abans de tallar-nos la conversa, es disculpa i comenta que només seran deu segons.  

 

 —  Necessito la tesi oli-nitrogen per una columna de demà sobre un tema immobiliari 

— comenta. 

 

 — L'oli bull a 180 graus i el nitrogen, mira-ho, però crec que es congela a menys 196 o 

198 graus. Ara te la diré bé — respon el Pau. 

 

 L'intercanvi d'impressions entre els dos m'ha servit per recordar el nom. Josep Maria 

Ureta. Un periodista expert en economia que necessita informació sobre una tècnica culinària i 
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que ha decidit preguntar-li a la persona que, probablement, més en sap en aquella redacció. Una 

acció tan simple — la de preguntar — que li ha donat la pauta per trobar el concepte.  Una acció 

tan simple que és la que haurien de fer tots els periodistes quan es troben davant un tema que 

desconeixen i s'hi volen endinsar. 

 

 — Com m'enfronto a un tema que desconec? Doncs vaig a preguntar, i pregunto a la 

gent que en sap, als que tenen coneixement. Faig de periodista. Jo no sé una cosa, la demano, la 

busco. Faci periodisme gastronòmic o polític — em comenta Pau Arenós quan reprenem la 

conversa.   

 

 A més d'escriure a El Periódico de Catalunya, Pau Arenós també dóna classes al 

postgrau de comunicació gastronòmica de l'Abat Oliba. Una oportunitat que tenen les noves 

fornades de periodistes gastronòmics ja que els professionals com el Pau — aquells amb més 

d'una dècada a la professió — no van tenir la possibilitat d'estudiar de manera acadèmica 

aquesta branca del periodisme. Tot i així, ell es mostra partidari de que els cursos només han de 

ser un complement; que el periodista s'ha de formar per sí mateix.  

 

 — Ara hi ha diverses possibilitats per fer màsters. Però el més important no és res de tot 

això. Jo puc ensenyar-te quatre trucs, et puc donar algunes pautes, puc mostrar la meva passió... 

però tota aquesta formació, si tu tens ganes, la trobes. Els llibres hi són — em comenta Pau 

Arenós amb un to esperonador. 

 

 El seu discurs em fa rumiar. Si no tenien ningú que almenys els donés unes pautes, com 

es van formar tots els periodistes que ara escriuen sobre gastronomia i alimentació als mitjans 

de comunicació? Quines eines i quins passos van seguir per adquirir tot el coneixement 

necessari per poder parlar amb propietat? Crec que per respondre aquestes preguntes he de 

considerar tres aspectes: l'autoformació, l'experiència d'haver menjat molt i la cerca de referents. 

Les paraules de Pau Arenós ja albiren la primera qüestió. En efecte, formar-se un mateix és 

fonamental. 

 

 — La gent que vol dedicar-se al periodisme gastronòmic l'ha d'enfrontar igual que si 

volgués ser periodista econòmic, esportiu o polític. S'ha d'estudiar i s'ha de treballar com 

qualsevol altra cosa. Aquell que fa economia es forma de dues maneres: o bé acudeix a classes 

especialitzades o bé fa una auto-formació llegint, investigant i mirant. Per tant, en gastronomia 

igual. Perquè, encara que molts no ho sàpiguen, la literatura i la història gastronòmica existeix 

—  segueix Pau Arenós quan li acabo de plantejar les meves qüestions. 

  



 29 

 Ser, en certa mesura, autodidacta.  

 

 Em fa l'efecte que la trucada amb Alberto Luchini també ha quallat. Aquesta vegada, 

l'interlocutor és de Madrid i els problemes d'interferències els provocava un ascensor. La meva 

ruta per les redaccions dels mitjans de comunicació no fa parada presencial a El Mundo per 

qüestions de terminis i de pressupost; m'inclino per relació qualitat–preu de marcar nou 

números al telèfon mòbil i parlar durant mitja hora amb l'Alberto. Després de tres pips, una veu 

seriosa despenja l'auricular. Em presento i també em reconeix a l'instant. 

 

 El periodista madrileny és l'últim Premi Nacional de Gastronomia a la millor tasca 

periodística que atorga cada any la Real Academia de Gastronomía des del 1974. Un 

reconeixement que va rebre gràcies a la feina que fa com a redactor en cap en el suplement 

Metrópoli del diari El Mundo, on escriu tot tipus d'articles sobre gastronomia. Crec que la 

trucada és obligada per entendre una mica millor el camí que ha d'intentar traçar un periodista 

per arribar a aconseguir, per exemple, un reconeixement com el seu.  

 

 — La formació de tots els periodistes que valen la pena a Espanya s'ha basat en haver-

se gastat una fortuna en provar restaurants, en beure vi, en viatjar i en descobrir coses, a més 

d'haver llegit molts llibres. Després de molts anys d'aprenentatge, és quan s'hauria de començar 

a escriure.  

 

 — Per tant, l'experiència d'haver tastat molts plats és fonamental — remarco. 

 

 — És que per ser periodista gastronòmic es necessita un criteri que només 

s'aconsegueix amb l'experiència. Per exemple, molta gent a la que admiro, abans de començar a 

escriure sobre un restaurant n'ha anat a 2.000. I a més, pagant-los de la seva butxaca — 

m'assegura conscient de la dificultat que això suposa. 

 

 2.000. Bona xifra. Quan penjo la trucada amb l'Alberto faig quatre càlculs mentals 

ràpids i dedueixo que si algun dia vull dedicar-me al periodisme gastronòmic, a les meves 

papil·les gustatives encara els hi queda molta feina per fer. Però no em resigno. Al final, en 

qualsevol especialitat has de tenir molta experiència per poder parlar i escriure amb propietat; li 

passa a un periodista de teatre, a un crític de cinema o a un periodista que cobreix els partits de 

qualsevol esport. Això sí, en aquest cas la butxaca se'n pot ressentir una mica més que en altres 

branques. Tot és qüestió de prioritats — i de possibilitats —. 
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 Però això no és tot. A més de tenir un paladar treballat, també és molt important que el 

periodista gastronòmic tingui referents; persones a les quals es pugui emmirallar, per apuntar 

cap a elles i quedar-se a mig camí. Aquest és el tercer raonament que he pogut extreure de les 

entrevistes amb els periodistes gastronòmics quan surt el tema de la formació. Per una banda, 

podríem parlar dels referents clàssics com Manuel Vázquez de Montalbán o Néstor Luján. Dos 

grans escriptors — i periodistes — que durant la seva carrera van deixar petjada en totes les 

especialitats que van tractar, entre elles, la gastronomia. I per l'altra, els companys de professió 

que tenen els actuals periodistes. Persones amb un gran bagatge i amb una visió única de la 

gastronomia que quan comparteixen el seu coneixement amb la gent que els envolta, es 

converteix automàticament en referents.   

 

**** 

 

Fullejant les últimes pàgines del llibre La Cocina de la Crítica. Historia, Teoría y Práctica de la 

Crítica Gastronómica como Género Periodístico trobo un capítol que parla sobre les veus 

crítiques del periodisme gastronòmic a Espanya. En concret, n'apareixen 39. I em crida l'atenció 

un dels noms: Philippe Regol. Potser és perquè sona francès i l'associo amb el país que ha sigut 

el bressol del mètode culinari; potser és per la descripció que fa l'autor del llibre sobre el 

personatge: "No es considera crític gastronòmic — amb els que no sol coincidir — ni periodista 

de formació, sinó un alegre diletant". O potser és pels dos motius. 

 

 Encuriosit, decideixo investigar una mica més sobre Philippe Regol i ràpidament trobo 

el seu blog: Observación Gastronómica 2. Per què dos us preguntareu? Doncs és molt senzill. 

Un simple canvi — de Blogger a Wordpress — que va fer l'autor per continuar escrivint 

crítiques gastronòmiques sense els problemes que li havia donat la primera plataforma. A la part 

superior dreta de la nova publicació, a la pestanya de Contacte, trobo allò que m'interessa: el seu 

e-mail. I decideixo provar sort. Només uns minuts més tard: "Hola Pau. Cap problema. Estic a 

la teva disposició. Ja em diràs com ho vols fer". I sense temps per contestar-lo: "De veritat et 

dius 'Mitjans' i estudies periodisme? Gairebé podria semblar una innocentada... tot i que crec 

que no. No tindria molta gràcia je,je. Salutacions!". El correu li he enviat un 28 de desembre. 

Però no. No és una innocentada. Sembla que a ell també li ha cridat l'atenció el meu nom. 

 

 Philippe Regol em rep al seu pis — en ple barri del Raval de Barcelona — amb uns 

pantalons de xandall, una dessuadora amb caputxa i unes sabatilles d'estar per casa. Em comenta 

que fa poca estona que ha arribat d'un dinar i entenc que per pair bé tots els plats que ha tastat, 

un s'ha de posar còmode. Em fa passar cap al menjador i ens acomodem al sofà. És de pell fosca 

i d'aquells que es pot reclinar. També hi ha una televisió de plasma petita, una taula d'escriptori 
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amb un ordinador i la respectiva cadira, i una prestatgeria amb uns quants llibres de cuina — 

"encara n'hi ha pocs perquè la resta estan a les caixes de la mudança", diu — que m'ensenya 

orgullós.  

 

 — Observador gastronòmic i francès... —  començo. 

 

 — Sí. Jo no sóc periodista. No tinc aquesta formació. Aleshores, aviso: sóc un intrús. 

Però això és una manera de defensar-me per si algú m'ataca, poder atacar. Perquè a molts dels 

que parlen sobre cuina els podré dir: vosaltres sou periodistes però no us heu passat 25 anys 

tancats en una cuina i recorrent el millor de la gastronomia europea de les últimes dècades — 

apunta el Philippe. 

 

 Llicenciat en Filologia Espanyola al seu país natal, França, va venir a Barcelona per fer 

una tesina sobre la política catalana de la Segona República. La idea era quedar-se un parell 

d'anys, però després d'abandonar els estudis i de fer de traductor i de professor, va entrar a 

treballar en un restaurant. Uns anys més tard, i havent netejat molt peix, va estudiar un curs de 

cuina a l'Escola Hofmann i va començar a créixer al món de la gastronomia. El 2006, però, va 

deixar els fogons per iniciar la seva aventura com a observador gastronòmic a través d'un blog i 

de col·laboracions puntuals amb alguns mitjans especialitzats en gastronomia. 

 

 — Quan algú ha estat cuiner i es passa a l'altra cantó (a la crítica) en què es fixa a l'hora 

d'escriure?  

 

 — A mi m'interessen, sobretot, els plats. Vull saber si estan ben equilibrats, ben 

compensats de sabor, veure què els hi falla... per després, poder fer una crítica més constructiva.  

 

 — I és molt diferent la rutina del periodista gastronòmic quan va a un restaurant de la 

d'aquell que únicament es considera crític? — afegeixo per intentar diferenciar entre la intenció 

que té, o hauria de tenir, un periodista gastronòmic quan escriu un article i la intenció que 

persegueix el crític.  

 

 — Crec que sí... Mira, et vaig a posar un exemple on queda força clar. L'altre dia 

estàvem sopant al restaurant Hoja Santa de l'Albert Adrià amb diversos periodistes i crítics 

gastronòmics. A mi, el que em preocupava era passar als plats per analitzar-los detalladament i 

escriure una entrada al blog sobre aquest punt del sopar. En canvi, hi havia una periodista a qui 

li interessava més conèixer la història del cuiner i les qüestions que anaven més enllà dels plats. 
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Crec que són visions i maneres de fer diferents — assenyala el Philippe amb les mans amagades 

a la butxaca de la dessuadora.   

 

 Parlant amb Philippe Regol me n'he adonat d'una particularitat que hauria de tenir molt 

clara un periodista gastronòmic: la manera d'enfrontar-se amb un fet gastronòmic marca al 

professional de la comunicació. El periodista ha de fer un pas més que el crític; ha de buscar les 

històries que s'amaguen darrere les creacions dels cuiners per intentar construir relats que 

tinguin significat per sí mateixos. El periodista ha d'anar més enllà. No es pot quedar amb la 

puntuació fàcil i la simple ressenya del restaurant. Anar al restaurant només hauria de ser una 

part de la narració; una excusa  — imprescindible — per poder parlar de les qüestions que 

envolten el món gastronòmic amb una qualitat i una manera d'explicar les coses tan singular que 

puguin arribar a interessar a un lector desapassionat amb la gastronomia.  

 

 A primera vista, el mot intrusisme denota un significat negatiu. El fet d'exercir una 

professió sense estar qualificat oficialment per fer-ho no sempre es rep de la mateixa manera 

entre els professionals del sector afectat. En gran mesura, l'acceptació depèn del grau de 

coneixement i de la responsabilitat que tinguin els anomenats intrusos a l'hora d'exercir aquella 

professió per a la qual no han estat formats. De no ser així, el conflicte està assegurat entre les 

dues parts.    

 

 L'intrusisme ha estat una característica que sempre ha acompanyat el periodisme 

gastronòmic. I amb especial influència en els últims anys. La irrupció de les noves formes de 

comunicació online — sobretot, els famosos blogs — ha provocat que molts aficionats a la 

gastronomia i a l'alimentació s'hagin apuntat al periodisme fent-se passar per periodistes 

infiltrats. Però el problema no l'han causat els nous formats. Els blogs no han estat els culpables 

de la degradació que ha patit el periodisme gastronòmic. Al contrari, aquestes plataformes han 

aportat noves formes de comunicació als propis periodistes. El problema l'ha motivat un 

col·lectiu allunyat de l'essència del periodisme i caracteritzat per la manca de rigor i seriositat. 

 

 Tinc entès que l'intrusisme és un tema que irrita a molts periodistes gastronòmics.  I 

l'altaveu del meu telèfon mòbil — acostumat ja al soroll de fons dels cotxes —  m'ho acaba 

confirmant quan l'Enrique Bellver m'insisteix per segona vegada en aquelles persones que s'han 

incorporat al món del periodisme gastronòmic sense tenir en consideració la professionalitat que  

requereix.  

 

 — Molta gent ha pujant al carro pensant-se que això era molt divertit. Clar, com que 

coneixes a molta gent, menges amb ells i prens moltes copes... doncs no, no és només això!  



 33 

Aleshores, arribem on arribem per culpa d'una gent que, a més de no passar per una facultat de 

periodisme, només està interessada en la frivolitat — es queixa Enrique Bellver mentre 

condueix. 

 

 Però no tots els infiltrats dessaboreixen i embruten el periodisme gastronòmic. A l'altra 

cantó trobem un conjunt de professionals que escriuen als mitjans de comunicació sobre temes 

gastronòmics i que mai han passat per una facultat de periodisme. Aquests, però, són un cas a 

part perquè tendeixen a seguir les regles i les exigències de la professió, i perquè són conscients 

de que no són periodistes de formació. Un segon grup molt menys nombrós que l'anterior que 

ha aportat nous punts de vista al periodisme gastronòmic. Ara no és l'Enrique el que m'ajuda a 

complementar l'explicació; ara, el toc el posa Josep Sucarrats.   

 

 — Una cosa que potser no t'han dit però que jo tinc detectada és que hi ha grans 

periodistes gastronòmics que la seva carrera no ha partit d'haver-se llicenciat en periodisme. A 

Cuina, per exemple, col·labora el Salvador Garcia Arbós que és enginyer agrònom i que abans 

va treballar a la secció de política d'El Punt. Hi ha bastants casos. Gent que ha arribat al 

periodisme gastronòmic per una altra via i que és molt interessant perquè ha fet una formació 

més humanista que a mi m'interessa en l'exercici de la professió — remarca el Josep des de la 

sala de redacció de la revista Cuina. 

 

 És possible que aquest intrusisme hagi facilitat les coses a l'hora de construir una 

identitat comuna entre els periodistes gastronòmics. Un tret distintiu que els permet diferenciar-

se d'aquells que no ho són. Tot i així, no existeix una consciència de grup canalitzada, per 

exemple, cap a una associació específica que els englobi a tots ells. El que hi ha és una relació 

propera — moltes vegades d'amistat professional — entre els col·lectius de periodistes 

gastronòmics de cada comunitat autònoma.  

 

 Reconstruir les definicions de periodisme i periodista gastronòmic a través de les veus 

que posen en pràctica aquests conceptes m'ha permès crear, de forma definitiva, els pilars 

indispensables d'aquesta recerca. De moment, les elaboracions han estat les més bàsiques — 

que no menys importants, ni menys laborioses —. Però ara em toca fer un pas més. Toca 

submergir-me en la conjuntura actual que viu el periodisme gastronòmic per posar sobre la taula 

les problemàtiques i els mèrits assolits.  
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Capítol 3, degustació periodística 
 

Encara no són les sis de la tarda i a fora ja comença a fer-se fosc. La claror que fins fa ben poca 

estona es filtrava pel finestral ha entrat en decadència i la filla de la Yanet ha aprofitat la 

circumstància per caure rendida al sofà. A la Yanet, però, encara li queden coses per explicar-

me. I amb un to relaxat i suau per tal de no despertar a la petita passem a parlar de la mirada — 

en el sentit d'enfocament; si és crític, informatiu, d'entreteniment, analític... — que predomina 

en el periodisme gastronòmic actual. 

 

 — És possible que la mirada no vagi fins on hauria d'arribar. Des del punt de vista del 

periodisme és una mirada bastant amable amb tot el que ha succeït a la cuina. No hi ha hagut 

una mirada crítica que hagi estat en sintonia amb un lector àvid per saber — m'exposa Yanet 

Acosta mentre mira de reüll com dorm la seva filla. 

 

 — A què et refereixes quan dius que no hi hagut una mirada crítica? — insinuo. 

 

 — Em refereixo a temes molt més profunds, molt més interessants, que el periodisme 

gastronòmic no els ha tocat perquè hem construït una mirada absolutament banal. Qüestions 

com ara, saber què implica que una empresa posi diners a no sé quin restaurant; o què suposa 

que un restaurant esculli certs productes; o què comporta treballar amb aliments de cinquena 

gamma; o fins i tot plantejar-se fins a quin punt funcionen certes coses de la cuina 

d'avantguarda... 

 

  Una resposta que la Yanet, com a bona professora d'història de periodisme gastronòmic 

i com a autora de la tesi doctoral La información agrária en España. Desde sus orígenes hasta 

la Agenda 2000 — un treball en què documenta i analitza les informacions agràries aparegudes 

als mitjans de comunicació espanyols des del segle XVIII fins a l'any 2000 per mostrar la 

importància d'aquesta temàtica al llarg de la història — acompanya amb un altre apunt històric.  

 

 — Un exemple molt interessant d'aquest esperit crític és el llibre La cocina de recursos 

(Deseo mi comida) que l'any 1940 va escriure Ignasi Domènech [un cuiner i gastrònom català 

nascut al segle XIX]. Es tracta d'una obra on es parla del menjar des d'un altre punt de vista; des 

d'una vessant crítica i plena de detalls sobre el problema de la falta de menjar a la guerra civil 

espanyola i a la postguerra — afegeix. 
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 — I per què el periodisme gastronòmic no s'ha encaminat cap aquesta mirada més 

crítica? — pregunto amb la intenció d'esclarir el motiu. 

 

 — Perquè en aquesta festa falteu vosaltres [les generacions joves] — em contesta amb 

un somriure a la boca.  

 

 — Aleshores, els que esteu actualment en primera línia què heu estat fent? — insisteixo 

amb un punt d'incredulitat. 

 

 — Això contesta-m'ho tu. Has d'investigar. Jo t'estic dient que falta aquest tipus de 

periodisme i que confio en què arribi aviat. Però el que també s'ha de tenir en compte és el canvi 

en la demanda d'informació. Fa uns anys anava dirigida en saber què era allò de la cuina 

d'avantguarda. En canvi, crec que ara ha de ser molt més completa i profunda perquè la gent 

està interessada en temes com els aliments ecològics, els transgènics o el quilòmetre zero 

[comprar productes de proximitat] — sentencia la periodista canària.  

 

 No sé si jo, un estudiant de periodisme que tot just acaba d'aterrar al món del 

periodisme gastronòmic, sóc l'únic que hauria d'intentar respondre la pregunta. És per això que 

necessito continuar amb la meva ruta, per esbrinar què en pensen altres periodistes sobre la falta 

de mirada crítica que comenta la Yanet. Una mirada que no s'ha de confondre amb el gènere de 

la crítica gastronòmica. Són conceptes diferents. La mirada crítica fa referència a l'esperit crític 

que hauria de tenir la professió periodística en general, es a dir, aquella voluntat d'exercir un 

periodisme deslligat dels interessos i amb la intenció de mostrar les llums i ombres de qualsevol 

temàtica. En canvi, el segon concepte està relacionat amb el gènere d'opinió. Un gènere on el 

crític gastronòmic expressa el seu punt de vista sobre un restaurant o un producte que ha provat. 

 

 Portem una bona estona parlant i ja és el segon cop que la Tana Collados em repeteix 

que no trigarà gaire a marxar perquè ha d'acabar de muntar un reportatge sobre horts urbans 

biodinàmics. Després d'uns anys formant part de l'equip del programa Cuines de TV3, la Tana 

ha tornat a fer reportatges pel serveis informatius de la casa i, sobretot, pel programa Espai 

Terra que s'emet diàriament. Abans de que marxi he de resoldre un dilema que em ronda pel 

cap. La Tana i la Yanet són dues periodistes gastronòmiques que coincideixen a l'hora de definir 

el concepte periodisme gastronòmic; totes dues l'entenen de manera global. Però... coincideixen 

també en la mirada que predomina a la professió? I en la falta de visió crítica? 

   

 — De mirades n'hi ha moltes. I de visió crítica sobre el procés culinari n'hi ha i n'hi ha 

hagut. El que no sé si en tots els mitjans — respon la Tana mentre gesticula amb les mans. 
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 — I els temes més profunds, els ha tocat el periodisme gastronòmic? S'ha tret algun 

drap brut del món de la gastronomia? — sondejo tot esperant una resposta contundent. 

 

 — Per què s'han treure draps bruts de la gastronomia? Primera, que no n'hi ha tants. I 

després, si n'hi ha, potser seria entrar en un terreny groc que no sé si és el que més ens interessa, 

no? Crec que ens interessa més una visió constructivista i positiva del fet. Entrar en un terreny 

groc com aquest, que tot just es comença a explorar, no sé si ve tant a cuento. A més, no estem 

parlant d'un tema ancestral com podria ser la política... Per tant, primer formem-nos, sapiguem 

el que tenim i després ja aprofundirem — aclareix la Tana. 

 

  Tal vegada és cert que no hi ha tants draps bruts com diu la Tana. No obstant, un fet 

que cal apreciar és que el periodisme gastronòmic no se salva de la degradació que viu la 

professió periodística en general, on l'entreteniment i la informació immediata s'han acabat 

imposant en bona part dels mitjans de comunicació i han deixat de banda l'elaboració peces en 

profunditat. Un context que possiblement ha contribuït a la banalització que esmentava la Yanet 

i a la omissió de segons quines informacions. Tot i així, incloure a tots els periodistes 

gastronòmics dins el mateix sac seria un error. 

 

**** 

 

La revista Cuina del mes de febrer del 2016 reposa sobre la taula que presideix la sala de 

reunions. És la número 184, això vol dir que si les matemàtiques no em fallen, la publicació va 

néixer fa una quinzena d'anys. En efecte, el primer número de la revista — aleshores, 

anomenada Descobrir Cuina — va aparèixer el mes de març del 2001 amb el tema principal de 

La Xocolata, la temptació més dolça. Des d'aleshores, aquest mitjà de comunicació escrit i en 

paper ha evolucionat al ritme que ho feia la gastronomia; l'any 2006, per exemple, Josep 

Sucarrats va convertir-se en el nou director; el 2009, la revista va apostar per fer un canvi 

d'imatge i redissenyar-se de dalt a baix; i aquest 2016, coincidint amb el quinzè aniversari, ha 

fet un pas més per incorporar noves seccions, continguts i col·laboradors. Canvis, adaptacions, 

que no han afectat ni a la filosofia de la revista — orientada cap a la difusió, la consolidació i 

l'expansió de tot allò que cenyeix la gastronomia catalana — ni a la posició de revista líder en 

gastronomia a Catalunya, amb més de 45.000 lectors l'any 2014 segons l'Estudi General de 

Mitjans Baròmetre de Catalunya. 

 

 Menú de carnaval, Receptes amb quinoa, Brioxeria casolana o Cerveseries són alguns 

dels temes que inclou el número 184. Malauradament, no n'hi ha cap que tingui una relació 

directa amb el meu reportatge. El Josep Sucarrats n'és conscient. Per això, quan acabem de 
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fullejar la revista, m'esmenta un altre article que parla concretament de periodisme gastronòmic: 

10 cosas que no molan del periodismo gastronómico, de la Laura Conde. Una companya de 

professió del Josep a Gastronomistas, el portal online on apareix publicada aquesta informació. 

 

   El títol del post ja evidencia que les "deu coses" al·ludeixen als clixés que sovint 

persegueixen a la professió periodística. En concret, n'hi ha dos — el punt sis i el punt vuit — 

que em criden especialment l'atenció. El motiu? Crec que poden haver tingut alguna influència 

en aquesta manca d'enfocament crític que envolta el món gastronòmic. Laura Conde no triga 

gaire a desvetllar algun dels perquès. En el sisè apartat s'hi pot llegir: "Hi ha àmbits que es 

presten més al colegueo que d'altres, i això passa, segons el nostre parer, en la mesura que són 

locals. Si parlem de la cultura, sectors com el cinema, la música o la literatura es presten molt 

menys a l'amiguisme que, per exemple, dos sectors clarament enverinats per vincles que a priori 

resulten commovedors però que danyen l'essència de la professió, dient sempre això sense 

grandiloqüència: el teatre i la gastronomia. (...) En els àmbits del periodisme d'abast local aquest 

mal endèmic sembla difícil de combatre: tu no vols que s'enfonsi el restaurant del teu col·lega, o 

del col·lega del teu col·lega, i Barcelona, malgrat tot, és molt petita". 

 

 El vuitè punt segueix secundant l'argument de l'absència d'enfocament crític, però va 

una mica més enllà: "Véns a dinar al meu restaurant? No pagaràs res, et tractarem superbé, 

t'obrirem un bon vi, i fins i tot podràs venir amb qui et vingui de gust qualsevol nit. Ens 

esmerçarem amb els plats, probablement et servirem un menú llarg amb les nostres creacions 

estrella o elaborarem algun plat especial per tu. Et caurem bé perquè et sentiràs com un rei, i 

després, si et ve de gust, escrius sobre nosaltres. Poc més es pot dir d'una dinàmica habitual, i 

d'altra banda, absolutament comprensible (com qualsevol artista, com qualsevol creatiu, el xef 

vol donar a conèixer la seva obra, i el primer que fa és presentar-la als prescriptors, ara també 

anomenats influencers) del periodisme gastronòmic". 

 

 Reconèixer els problemes de qualsevol professió d'una forma tan directa no acostuma a 

ser plat de bon gust. Així mateix, en el periodisme això d'admetre els errors tampoc ha sigut una 

tònica gaire habitual. Tinc curiositat per copsar quina visió tindran els altres periodistes 

gastronòmics sobre aquestes dues qüestions. Està exagerant Laura Conde? Què en pensa un 

company de feina com el Josep Sucarrats? 

 

 — Pel context en què treballem, acabar considerant que els cuiners són amics teus és 

molt fàcil perquè una part important de la nostra professió es desenvolupa en un espai lúdic. A 

més, els cuiners han entès que han de ser gent pròxima, fàcil de contactar i això a vegades s'ha 

confós amb amistat. Però no s'ha de confondre amistat amb subjecte de treball. A mi hi ha 
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cuiners que em cauen especialment bé però no me'n vaig de copes amb ells. Tot i així, és cert 

que en aquest entorn passa i a vegades les filies i les fòbies acaben sent molt evidents — exposa 

el Josep evidenciant la seva preocupació. 

 

 — És veritat que els cuiners us conviden quan aneu als restaurants? — pregunto per 

sortir de dubtes. 

 

 — A vegades et conviden, sí. En aquests casos intento ser honest i si faig una crònica 

dic que m'han convidat. L'altre problema al voltant d'aquest fet és la situació econòmica de les 

empreses de comunicació. N'hi ha moltes que no poden pagar tot el que costen aquest àpats... I 

en realitat, els periodistes estem treballant. 

 

 El requeriment per part dels xefs i la impossibilitat d'assumir tots els costos dels menjars 

per part d'alguns mitjans semblen, doncs, les principals causes per les quals els periodistes 

gastronòmics acaben sent convidats. Rumiant i reflexionant al voltant d'aquesta qüestió he 

arribat a una conclusió: els periodistes de les altres branques de la professió — com per 

exemple, un periodista esportiu, un periodista teatral o un de musical — quan van a cobrir els 

actes corresponents disposen d'una acreditació que els reconeix com a periodistes i no 

acostumen a pagar l'entrada; es dóna per suposat que el professional de la comunicació està 

treballant i, per tant, el fet de no pagar no està mal vist. En canvi, per què no passa amb el 

periodisme gastronòmic?  

 

 — Això és cert. I aquest plantejament és prou correcte, no? El que penso és que hi ha 

uns tabús culturals molt potents que dificulten que tu puguis dir, d'una manera tranquil·la, "això 

és un frau". I sí, es diu poc perquè en bona mesura hem instal·lat el recurs una mica mesquí de 

parlar només d'allò que ens agrada i trobem interessant. En aquest sentit, però, crec que també 

existeix la part de responsabilitat social. Si algú ha fotut els diners en un restaurant i potser no 

se'n surt culinàriament, has d'anar a fotre més llenya al foc...? — conclou Josep Sucarrats per 

tancar el tema d'aquells aspectes no acaben de funcionar en el periodisme gastronòmic. 

 

 Si aixeco la mirada, puc veure emmarcades i penjades a la paret 16 portades de diverses 

publicacions històriques del Grupo Zeta. En la de l'SPORT, per exemple, aconsegueixo llegir La 

Manita de Dios en referència als cinc gols de Leo Messi. La d'El Periódico de Catalunya, en 

canvi, un Adéu amb lletres blanques centra la portada del dia posterior a la mort de l'escultor i 

artista català, Antoni Tàpies. Si no em falla la vista, d'informacions relacionades amb la 

gastronomia o l'alimentació, ni rastre. I no serà perquè Pau Arenós no s'hagi barallat i hagi 

hagut de lluitar durant molts anys per aconseguir més espais de gastronomia en aquest rotatiu. 
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Tot i així, no sempre se n'ha sortit. Si l'any 1996 hagués convençut a l'aleshores subdirector del 

Dominical per publicar en portada l'entrevista que li va fer a Ferran Adrià, potser una de les 16 

portades que pengen avui de la paret seria la del cuiner català.  

 

 — Hagués sigut la primera portada sobre Ferran Adrià que es feia a Espanya, inclús 

abans que la d'El País [l'any 1999, l'edició d'El País Semanal del mes de juny va treure la 

primera portada sobre Ferran Adrià i va donar a conèixer El Bulli amb un extens reportatge]. 

Però aquell home, que era preclar i tenia una gran visió de futur, em va dir: "a aquest tio no el 

coneix ningú". I aquesta és la lluita. Perquè per molta gent, encara avui, el periodisme 

gastronòmic és un món frívol i de poca confiança on tothom està confabulat per fer coses no 

gaire clares — es lamenta Pau Arenós. 

 

 Durant l'estona que portem parlant, el Pau no ha dubtat a l'hora de posar els punts sobre 

les is en tots aquells temes que afecten al periodisme gastronòmic. És un periodista que sempre 

s'ha caracteritzat per expressar amb contundència i convenciment les idees que pensa en relació 

a la gastronomia. La seva visió sobre els gran tòpics que alteren la professió del periodista 

gastronòmic m'intriguen. M'intriguen molt. 

 

 — Quina relació creus que hi ha d'haver entre un periodista gastronòmic i un cuiner? — 

pregunto per introduir la qüestió. 

 

 — La mateixa que entre un periodista i un polític. Amb la diferència que el polític 

sempre intentarà enganyar-te i els cuiners no tenen perquè fer-ho en quant que treballen amb 

matèries més amables. Però vull dir, que d'alguns ets amic i dels altres conegut. 

 

 — I fer-se amic, no pot ser perillós? 

 

 — No. Si tu dius les coses que penses no és perillós. Però has de tenir la sinceritat de 

dir-ho a la cara. Jo quan vaig a un restaurant i hi ha alguna cosa que no m'agrada ho dic a la 

cara. I és igual que sigui la Carme Ruscalleda, el Joan Roca o el Ferran Adrià. Aquesta és la 

sinceritat. És molt fàcil això d'anar a un lloc que no coneix ningú i després escriure posant a 

caldo a algú. Digues-li-ho davant seu! El que acaba passant és que, segons el criteri, el 90% són 

encerts. 

 

 — I en el sentit de: et convido al meu restaurant i parles bé de nosaltres? — matiso per 

endinsar-nos en una altra qüestió conflictiva. 
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 — Però és que no té importància això. Si la nostra corrupció és de 80 euros... som molt 

barats tio! Lo important no és el caviar o la tòfona, ni si em convides o em deixes de convidar. 

L'únic important és com ho miraré jo. Si sóc tan corrupte que per 80 euros o 100 euros haig de 

parlar bé de tu, deixem-ho estar. A més, jo treballo per un diari que és el que em paga les 

factures. Per tant, faré el mateix a l'hora de parlar d'aquell restaurant — exposa Pau Arenós amb 

els dits de les mans entrecreuats i recolzats sobre la taula. 

 

 És probable que l'amiguisme i la possibilitat de ser convidat al restaurant hagin 

contribuït al pensament generalitzat de que el periodisme gastronòmic és una professió 

corrompuda i poc seriosa. Com diu Pau Arenós, es tracta d'una lluita constant. D'aquí en deriva 

— i més que mai — la necessitat de sentir-se periodista i exercir la professió d'una manera ètica, 

rigorosa i compromesa amb la realitat. Només d'aquesta forma, només tenint clars els límits que 

un periodista no pot sobrepassar, la balança es decantarà a favor del periodisme gastronòmic. 

Tot i així, caure en la trampa resulta més fàcil que en altres camps.  

 

 La conjuntura actual que viu el periodisme gastronòmic també em porta a considerar 

dos fenòmens que han esquitxat la professió; dos assumptes que d'una forma més o menys 

pronunciada han contribuït a generar nous dubtes sobre la credibilitat i la tasca que ha de 

desenvolupar el periodisme gastronòmic: la intromissió de la publicitat i de la comunicació 

empresarial en l'àmbit — teòricament — periodístic, i l'aparició dels blogs i de les noves 

plataformes online. Dues qüestions que han reobert el debat sobre l'objectiu que persegueix 

aquesta especialitat del periodisme i que han generat una important controvèrsia entre els 

professionals del sector. 

 

 Arribo a les 15:30, a l'hora que havíem quedat. La Carme Gasull ha estat més puntual 

que jo i ja m'espera asseguda a la barra d'un bar a tocar de la plaça Francesc Macià de Barcelona 

amb un tallat entre mans. A més de ser la comissària tècnica de Catalunya Regió Europea de la 

Gastronomia 2016 i d'haver col·laborat en mitjans de comunicació com ara Gastronomistas, 

BTV o la revista Cuina, la Carme també ha treballat com a assessora de comunicació en diversos 

restaurants de la ciutat comtal i ha estat la presentadora de desenes d'actes relacionats amb la 

gastronomia, com per exemple, el Fòrum Gastronòmic del 2014 o el II Congrés d'Hosteleria de 

l'Escola Superior d'Hosteleria de Barcelona. El perfil de la Carme compleix tots els requisits 

que necessito per entendre la confluència entre periodisme i comunicació/publicitat 

gastronòmica. 
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  — Hi ha molts matisos de periodista gastronòmic. I jo puc ser un d'aquests casos 

perquè em dedico tant al periodisme com a la comunicació gastronòmica. Tinc un peu a cada 

banda. 

 

 — I creus que és possible tenir un peu a cada banda? — interrompo abans que continuï 

amb l'explicació. 

 

 — Crec que sí. Encara que hi ha gent que et dirà que no. Però si ho saps separar... Per 

exemple, quan faig comunicació de restaurants m'encarrego de portar les xarxes socials, de fer 

les notes de premsa, sóc l'enllaç amb altres periodistes... i el que intento és no parlar d'aquestes 

restaurants als quals promociono, sinó que siguin altres els que parlin d'això. 

 

 Amb la resposta de la Carme em pregunto si és possible compaginar les dues 

professions, entenent que persegueixen objectius diferents. El periodisme, almenys de manera 

quimèrica, hauria de deslligar-se de qualsevol interès imposat i hauria d'aspirar a la màxima 

independència. Un fet que pocs mitjans aconsegueixen i que li serveix a Carme Gasull per 

justificar la seva postura.   

 

 — Clar que l'ideal és ser lliure i no tenir aquesta dualitat. Però la llibertat i l'autonomia 

plena no existeix perquè un mitjà de comunicació també es deu a uns anunciants, a unes 

empreses. Llavors, es pot compatibilitzar? Jo et diria que sí des de la meva experiència — 

reflexiona la Carme mentre remena amb la cullera les últimes gotes del tallat. 

 

 La resposta d'Enrique Bellver a la mateixa pregunta, en canvi, és la contraria. Pel 

periodista del diari andalús SUR són dues feines totalment incompatibles perquè quan hi ha 

interessos pel mig, el periodista deixa de ser considerat com a tal i es converteix en un 

comunicador al servei d'un altre. Els túnels de la carretera per on circula l'Enrique ja fa estona 

que han quedat enrere. Escoltar la seva veu a través del mòbil resulta més amable, més 

entenedor. 

 

 — El company que em digui que es pot fer periodisme i comunicació de forma 

separada, personalment, ho posaré en dubte perquè no en conec a cap. 

 

 — Per tant, hi ha molts periodistes gastronòmics que no han sabut separar les dues 

vessants?  
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 — En conec a molts que fan comunicació i que després parlen d'això que estan fent de 

forma magnífica. És clar que ho és! Si t'està pagant aquesta empresa perquè li portis la 

comunicació, diràs que està dolent? Ho separaràs? Perquè si ho separes, ja no et tornen a 

trucar... Per tant, si tu has creat una agència de comunicació, digues que ets un comunicador al 

servei de qui et pagui. Però no diguis que ets un periodista rigorós i seriós — sentencia l'Enrique 

abans d'acomiadar-nos i de proposar-me una trobada quan vingui per terres catalanes.   

 

 La confrontació és evident. I parlant amb els periodistes gastronòmics, me n'he adonat 

d'un fet, si més no, sorprenent: la postura envers la dualitat periodisme-comunicació 

gastronòmica depèn molt del mitjà de comunicació en el qual treballes. La majoria dels 

periodistes establerts des de fa temps en mitjans generalistes i de renom es mostren 

completament contraris al fet de combinar les dues tasques. En canvi, aquells professionals que 

col·laboren en diversos mitjans — no sempre de gran renom — i que tenen una trajectòria més 

curta, entenen que es pugui donar aquesta dualitat en certes ocasions, reconeixent que no és la 

postura ideal.  

 

 Tampoc es poden obviar algunes de les causes que han portat a molts periodistes a 

decantar-se per la comunicació gastronòmica. La sobresaturació de les facultats de periodisme i 

la poca capacitat d'absorció que té actualment el mercat laboral, així com la precarietat que viu 

la professió periodística — on la pluriocupació és gairebé obligada — fan que molts periodistes 

hagin de renunciar a l'ideal periodístic i hagin de buscar noves vies. Tot plegat, però, no justifica 

que el periodisme gastronòmic no hagi de lluitar per imposar les seves regles i per reivindicar el 

seu lloc.  

 

 L'altra gran discussió gira entorn dels blogs i de les noves plataformes vinculades a la 

gastronomia. Bé, més que amb l'espai virtual, amb les persones que decideixen emplenar de 

continguts aquests portals: els bloguers. Però, quin és el problema d'obrir un blog per escriure i 

donar a conèixer temes relacionat amb la gastronomia? Per què s'ha generat tant recel entorn 

aquestes plataformes? Com han afectat al periodisme gastronòmic?  

 

 La memòria de la gravadora està a punt d'arribar al seu límit i pateixo perquè la 

conversa per telèfon amb Alberto Luchini no acabi de gravar-se. Em queden poques preguntes 

per formular-li, però la pantalla de l'aparell fa símptomes de no aguantar més: "Remain: 14 sec". 

Tinc 14 segons per trobar una alternativa. Per sort, a l'hora de fer l'entrevista m'he posat a la 

taula de l'escriptori de la meva habitació amb l'ordinador encès. L'Audacity, aquell programa 

d'edició d'àudio que em va recomanar un professor quan anava a segon de carrera, és el que 
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m'acaba salvant la situació. A tot això, l'Alberto — que no se n'ha adonat de res — segueix 

parlant. Quan torno a tenir-ho tot a lloc, surt el tema dels blogs.    

 

 — Per mi, un periodista gastronòmic és una cosa i algú que escriu sobre gastronomia no 

és un periodista gastronòmic. El que hi ha ara és molt bloguer. Però aquests no són periodistes 

gastronòmics. Són gent, i m'odiaran tots per dir coses com aquesta, amb una cara de formigó 

armat que el que vol és menjar gratis i dedicar-se a viure la vida — afirma amb rotunditat 

Alberto Luchini. 

 

 —  Quina diferència creus que hi ha entre un bloguer i un periodista gastronòmic? 

    

 — La diferència entre un periodista gastronòmic i un bloguer que viu del cuento és que 

jo vaig al restaurant i pago les meves factures perquè afortunadament tinc una empresa darrere 

que me les paga. Però molts bloguers, l'únic que volen és que els convidin. A més, el problema 

de les noves tecnologies i dels nous llenguatges és que donen molt joc als pocavergonyes. 

Abans, treballaves per un mitjà i anaves avalat per una trajectòria. Ara, en canvi, et montes un 

blog, escrius quatre barbaritats  i poden convertir-se en una bola de neu per les xarxes socials. 

 

 Al pis de l'amiga de la Yanet Acosta, la gravadora no ha arribat al límit de capacitat. Tot 

i així, ha experimentat una sensació similar quan la filla de la Yanet, abans de quedar-se 

dormida al sofà, ha tocat el botó de l'Off i sense voler ha apagat l'aparell. Aquesta vegada, el 

problema ha estat més fàcil de solucionar i amb un simple clic al REC la conversa s'ha continuat 

enregistrant fins ara. 

 

 — El paper de les noves plataformes és total. Per això estic a internet amb The Foodie 

Studies. El que ha sigut meravellós és que ha posat a tothom al mateix nivell. Els periodistes 

antics rebutjaven el tema d'internet precisament per això, perquè ens ha posat a tots en igualtat 

de condicions — argumenta la Yanet amb un discurs esperançador. 

 

 — Per tant, sembla que els nous formats han jugat a favor del periodisme gastronòmic... 

 

 — Avui dia qualsevol persona pot expressar la seva opinió si hi ha alguna cosa que 

escric i no li agrada. Abans això no passava perquè era una comunicació unidireccional. El 

periodista escrivia i allà quedava la cosa. Per tant, és una feina que ha canviat molt. I crec que 

ara es valora molt més a les persones que tenen capacitat crítica. 
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 — Per què ho dius això de la capacitat crítica? — pregunto mentre acabo de recollir les 

meves coses. S'ha fet tard i la Yanet té altres compromisos aquest vespre. 

 

 — Perquè tothom té un blog. Però, qui té la capacitat d'informar bé? Qui té un 

coneixement tècnic i teòric per aportar una informació selecta? — deixa en l'aire la Yanet abans 

d'acompanyar-me cap a la porta i de desitjar-me sort. 

  

 Els periodistes.  

 

 De bloguers, per tant, n'hi ha de tot tipus: Periodistes gastronòmics que han decidit 

emprendre un camí paral·lel a la xarxa. Persones que no són periodistes i que escriuen amb 

propietat de tots els llocs que tasten i visiten. Periodistes que han constatat que hi havia una 

oportunitat laboral i han decidit sumar-se al carro. Persones que es fan passar per periodistes 

gastronòmics amb la intenció d'embrutar la professió i menjar a costa dels altres. Al final, 

qualificar-los a tots com un conjunt homogeni resulta molt complicat. Perquè com passa amb el 

mateix periodisme gastronòmic — i amb qualsevol altra professió — de blogs n'hi ha de bons i 

de dolents. La importància recau en el criteri, en la intenció i en la praxis de cadascú a l'hora 

d'elaborar els continguts. És aquí on el periodisme gastronòmic hauria de donar el valor afegit 

necessari per diferenciar-se de la resta de continguts.  

 

 He parlat amb periodistes gastronòmics que treballen en grans mitjans, amb periodistes 

gastronòmics que col·laboren en publicacions especialitzades, amb periodistes gastronòmics 

que s'han decantat per la comunicació, amb observadors i crítics gastronòmics i amb professors 

universitaris que formen a les noves generacions de periodistes gastronòmics. Però en aquesta 

llista, en aquest recorregut, hi falta algú; un grup de professionals que són les fonts principals 

dels articles que es publiquen sobre gastronomia i alimentació.  

  

 Els cuiners. 
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Capítol 4, macedònia de cuiners  
 

Seguint amb la meva recerca, m'interessa conèixer la percepció que tenen els cuiners tant de la 

figura del periodista gastronòmic, com del periodisme gastronòmic que s'ha fet a Espanya en els 

últims anys. Alguns professionals de la comunicació ja m'han avisat que les agendes dels xefs 

són una mica complicades — sobretot les dels estrelles Michelin — però de moment el temps 

juga al meu favor. La cuinera catalana Ada Parellada m'espera al seu restaurant del carrer 

Rosselló de Barcelona. Filla, neta i besnéta de restauradors, va decidir seguir amb la tradició 

familiar i l'any 1993 va obrir Semproniana. La seva passió i dedicació per la gastronomia 

catalana, juntament amb la preocupació que ha tingut sempre per difondre els bons hàbits 

alimentaris, l'han convertida en una de les cuineres més reconegudes i populars del panorama 

català. 

 

 Darrere una taula de fusta antiga que fa de rebedor a la sala principal observo l'Ada 

envoltada de clients. Jo espero uns metres més enrere. Però ella, atenta a tota persona que entra 

al restaurant, fixa la mirada en mi i se m'apropa. M'ha reconegut a la primera. Un noi jove, sol i 

amb una motxilla a l'esquena no és gaire difícil de distingir. Em comenta que prefereix anar a la 

part del davant del restaurant. Fem el camí a la inversa, passem per un petit passadís i ens 

col·loquem en l'única taula que hi ha a l'estança de l'entrada. M'explica que es vol posar aquí 

perquè així pot acomiadar-se de tots els clients que marxen mentre fem l'entrevista.  

 

 — Per nosaltres, el periodista gastronòmic és aquella persona prescriptora d'un producte 

o restaurant. Una mena de filòsof que té una visió molt àmplia de tot el que engloba la 

gastronomia — assegura l'Ada mentre somriu als clients que van marxant. 

 

 — Segueixes habitualment la feina que fan? 

 

 — Personalment, m'agrada molt escoltar-los i llegir-los perquè la majoria dels 

periodistes gastronòmics parlen des del coneixement i l'intenten transmetre. Són persones que 

s'han format i que saben de què parlen. Per això els respecto tant. Però com a cuinera, ja no 

condicionen la meva feina — m'adverteix. 

 

 — I encara que no condicionin el teu dia a dia, us fan respecte? — replantejo. 

 

 — La figura del periodista o crític gastronòmic sempre ens ha fet molta por perquè et 

pot fer molt mal o et pot ajudar molt. El que passa és que actualment la majoria de periodistes 
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són amables i respectuosos. Si no els agrada el restaurant no en parlen i s'ha acabat. Aleshores, 

com que no fan mal, no fan tanta por... El TripAdvisor [una pàgina web amb opinions i 

puntuacions sobre restaurants oberta a tothom]  sí que és demolidor!  

 
 El restaurant s'ha anat buidant de mica en mica i tots els clients han anat desfilant per 

darrere nostre. Però l'Ada Parellada no té pressa. Se la veu molt interessada amb el tema i està 

preocupada per si ha respost correctament a les preguntes que li he formulat; per si realment 

podré extreure alguna cosa de les seves explicacions. Vestida de negre amb l'uniforme 

característic dels cuiners, contrasta amb la quantitat de tonalitats que acoloreixen les parets de la 

sala: blau cel, vermell, rosa, verd pistatxo, marró fosc, blanc. El mateix contrast que busco amb 

els cuiners per entendre la situació del periodisme gastronòmic. 

 

 — La relació amb els periodistes és d'amistat i prou. És a dir, som gent que ens 

coneixem molt perquè hem anat creixent junts, però no fins al punt d'anar a sopar junts — 

respon l'Ada amb un aire despreocupat. 

 

 — I això de convidar al periodista perquè provi el teu restaurant ho fan els cuiners? 

 

 — Hem de tenir en compte que molts cuiners han fet el salt a empresaris i necessiten la 

premsa com a recolzament. Per això, si algun dia em transformés en empresària i tingués 

Barcelona infectada de locals, que no ho faré, necessitaria més cops de mà. Aleshores sí que 

trucaries als periodistes amb qui tens confiança perquè vinguessin a provar el restaurant i 

parlessin de tu. Perquè al final, és la teva publicitat. 

 

 En aquest altre local de Barcelona tampoc hi ha comensals. L'espai està en construcció i 

encara no ha adoptat la forma de restaurant; les parets són d'obra vista, les columnes de ciment, 

hi ha escales metàl·liques i plegables per tot arreu, cables penjant del sostre, paletes amunt i 

avall... Només els plànols enganxats al suro d'una de les parets i la petita ruta que em fa Oliver 

Peña pel local, m'ajuden a entendre en què es convertirà l'espai. Enigma — així és com es dirà 

el nou restaurant — serà el sisè local del projecte que els germans Ferran i Albert Adrià i els 

germans Iglesias han desenvolupat a Barcelona i han batejat amb el nom d'El Barri. Una idea 

que, tal i com puc llegir en el dossier que m'ha facilitat la seva cap de premsa per correu, "neix 

de la creativitat d'Albert Adrià i uneix la visió gastronòmica i empresarial de la restauració".  

 

 L'Oliver Peña serà el xef responsable de fer funcionar Enigma. També duu la 

indumentària de cuiner. Aquesta vegada, però, és de color blanca i amb una petita bandera 

catalana brodada al coll. Després d'imaginar-me cada racó del restaurant, l'Oliver m'invita a 
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seure en un tamboret just en l'espai que acollirà la futura cuina. De moment, només hi ha dues 

taules allargades i rectangulars de color groc, un taulell de cuina, una estanteria de fusta i una 

vintena de platets amb uns esparadraps enganxats que porten el nom de la creació que hi anirà. 

Acostem el tamboret a una de les taules i comencem a parlar.  

 

 — Què en penses del periodisme gastronòmic que s'ha fet darrerament? — suscito. 

 

 — Crec que igual que en el món gastronòmic en general, el periodisme gastronòmic ha 

estat partícip d'aquesta revolució, fet que li ha permès evolucionar de manera substancial i 

arribar d'alguna manera a l'avantguarda.  

 

 — I quina relació creus que hi ha hagut entre els cuiners i els periodistes? Podríem 

parlar d'amistat? — pregunto per intentar esbrinar el vincle existent entre els dos grans eixos del 

periodisme gastronòmic. 

 

 — Sí que és veritat que després de tants anys, la relació entre els grans cuiners catalans i 

espanyols i els periodistes és d'una certa amistat. Però és que cada any ens trobem en molts 

congressos i en moltes cites. Això fa que ens relacionem més amb el món de la gastronomia que 

amb les nostres famílies. Aleshores, és molt difícil separar-ho — respon l'Oliver amb un 

somriure. 

 

 L'Oliver Peña és un cuiner jove que porta 17 anys al món de la cuina. Fins ara, havia 

estat el xef responsable del restaurant 41º del mateix Albert Adrià. Anteriorment també havia 

treballat amb el cuiner Carles Abellán i en establiments d'estrelles Michelin com el Tragabuches 

de Màlaga o El Bulli Hotel-Hacienda Benazuza de Sevilla. Una experiència que li ha valgut la 

confiança dels germans Adrià i que l'ha portat fins a Enigma. El caos que regna a la sala no 

sembla posar-lo gaire nerviós. Riu, s'explica i es mostra molt distès. Ho té tot sota control.  

 

 — Aquest tracte que s'ha establert entre periodistes i cuiners, creus que us ha acabat 

beneficiant?  

 

 — Home, d'alguna manera segur que ens ha beneficiat. Si portes treballant amb una 

persona durant molts anys, una certa estima existeix. És com si jo treballés durant deu anys amb 

l'arquitecte que està fent Enigma. Al final, serà una relació que et farà fer més coses bones que 

dolentes per ell. Tot i així, crec que a l'hora de treballar, les relacions haurien de quedar al 

marge. Només així es pot mirar la feina de qualsevol cuiner des del mateix punt de vista — em 

comenta l'Oliver mentre de fons comença a sonar la cançó d'Hotel California del grup Eagles. 
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  A menys de cinc minuts caminant i a tocar de l'avinguda del Paral·lel de Barcelona, 

m'espera Ferran Soler, el cap de cuina del restaurant Bodega 1900 — un altre dels establiments 

que tenen a Barcelona els germans Adrià i Iglesias —. Com que són les quatre de la tarda i 

encara hi ha rebombori a dins del local, ens hem posat en una de les dues taules que hi ha a la 

terrassa. Igual que l'Oliver Peña, el Ferran porta gairebé 20 anys voltant per les cuines d'arreu. 

Des que l'any 1999 va acabar el curs de Tècnic de cuina, serveis de restaurant i bar a l'Escola 

Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, va passar per restaurants de París i Londres per 

aprendre l'idioma i conèixer les cultures gastronòmiques autòctones, i de tornada a Catalunya 

també va fer parada a El Bulli, a El Celler de Can Roca i al Saüc.  

 

 — El periodisme gastronòmic ha dignificat l'ofici de cuiner. Si cada vegada hi ha més 

gent que es preocupa per menjar bé, si hi ha articles, escrits i comentaris sobre gastronomia, al 

final el que acaba pujant és el nivell de la cuina — m'indica amb un to de veu elevat. El Ferran, 

quan parla, sembla que cridi. Però és la seva manera d'expressar-se.  

 

 — Per tant, els periodistes gastronòmics han jugat un paper fonamental en la revolució 

que ha viscut la cuina del nostre país.  

 

 — El món de la cuina ha fet una gran feina, però està clar que els periodistes ens han 

donat l'empenta necessària perquè als cuiners no se'ns vegi com fa uns anys. A mi ser cuiner ja 

no em sap greu perquè em valoren igual que a un arquitecte. Tot plegat ha permès 

professionalitzar el món de la cuina. 

 

  Tant l'Oliver Peña com el Ferran Soler formen part d'una mateixa generació de xefs que 

tot just comença a trobar el punt de maduresa i a fer-se un nom entre els professionals del 

sector. Els dos tenen trajectòries similars i han acabat formant part de les fornades de cuiners 

que han contribuït a perpetuar la revolució gastronòmica que va iniciar Ferran Adrià. Uns 

cuiners joves que han vist com el periodisme gastronòmic els prestava cada cop més atenció. 

 

 — Els periodistes gastronòmics han parlat força bé de nosaltres perquè no ens han tatxat 

ni ens han apartat. A més, hi ha hagut un cert periodisme que ha decidit enfocar cap a 

restaurants més petits i cap a cuiners joves que han fet bé les coses. En aquest sentit, el 

periodisme ha fet un pas a favor nostre i no només ha anat als estrella Michelin — m'exposa el 

Ferran. 

 

 Tot i la diversificació de temàtiques i de protagonistes per part d'alguns periodistes, una 

part important de l'agenda mediàtica continua posant el punt de mira en els restaurants estrellats 
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i en els seus xefs. Per molts mitjans de comunicació és més senzill i menys arriscat fer una peça 

informativa sobre El Celler de Can Roca o sobre Mugaritz — els dos millors restaurants 

espanyols del 2015 segons la llista The World's 50 best restaurants de la revista britànica 

Restaurant Magazine — que no fer-la d'un cuiner desconegut. La facilitat, precisament, no ha 

estat el motiu que m'ha portat a intentar contactar amb aquests genis dels fogons. M'interessa 

percebre la seva versió al voltant del periodisme gastronòmic perquè són els que més vegades 

han tractat amb els mitjans de comunicació.   

 

 "En primer lloc volem donar-li les gràcies per l'interès que mostra cap a nosaltres. En 

relació a la teva consulta, si ens poguessis enviar les preguntes per escrit, ens seria més fàcil 

poder-te donar una resposta. Entre el 12 de gener i el 13 d'abril Mugaritz es troba immers en el 

seu període de creativitat anual, durant el qual treballem a porta tancada en investigació i 

desenvolupament cara a la nova temporada. Acostuma ser una època de molta feina, amb 

compromisos a l'estranger, i per aquest motiu no et puc assegurar que et puguem respondre amb 

promptitud, però intentarem ajudar-te en la mesura del possible". Amb aquesta contestació per 

e-mail, Jon Eceiza — un dels membres de l'equip de Mugaritz — em donava esperances per 

poder parlar amb Andoni Luis Aduriz, el xef principal del restaurant. Un mes i un dia després, 

he rebut el mateix document de Word que havia enviat amb una diferència: les respostes 

contestades en vermell.  

 

 — El periodisme gastronòmic ha sigut la manera d'apropar la feina dels cuiners a tot el 

món, de donar-li valor i de treure'ns del fons de les nostres cuines. La valoració, sens dubte, és 

positiva — llegeixo en la primera explicació d'Andoni Luis Aduriz.  

 

  Aquest cuiner basc apassionat per plasmar els elements que ens ofereix la natura als 

seus plats va estudiar a l'Escola de Cuina de Sant Sebastià i restaurants com Zuberoa, Arzak, 

Akelarre o el mateix El Bulli el van veure créixer. No va ser fins l'any 1998 que va decidir 

emprendre la seva aventura en solitari amb l'obertura de Mugaritz a Errenteria, Guipúscoa. Una 

dedicació constant que el 2006 va rebre la recompensa de les dues estrelles Michelin i que l'ha 

permès mantenir-se durant una dècada entre els deu millors restaurants del món segons la 

mateixa la llista de la revista britànica Restaurant Magazine.   

 

 Repassar el capítol dedicat a Aduriz que apareix en el llibre de La Cocina de los 

Valientes del periodista gastronòmic Pau Arenós em permet tenir una idea més completa de la 

filosofia d'aquest xef: "Andoni Luis Aduriz és un dels cuiners més intrèpids, sensibles, 

desbordants i esclarits del planeta. (...) Investigador i curiós, conscienciós i cautelós va estudiar 

el foie gras i li va sortir el captivador fetge a la brasa amb caldo d'enciam de mar i arròs 



 50 

bomba". Quan acabo, canvio de suport i torno a l'ordinador per continuar analitzant les 

respostes que m'ha donat el cuiner sobre el tema que m'interessa. 

 

 — Els periodistes gastronòmics, en general, ens han tractat bé a tots els cuiners. El que 

és cert és que hi ha persones més afins que segurament són capaces de transmetre millor les 

teves idees, els teus conceptes i els teus treballs. Tot i així, els periodistes són i seran part activa 

d'aquesta revolució gastronòmica. Són els primers que van entendre que hi havia canvis a la 

gastronomia i que aquests canvis eren dignes de ser escrits — respon Aduriz a la pregunta sobre 

el tractament que han rebut els xefs per part dels periodistes. 

 

 No haver pogut parlar amb l'Andoni de forma presencial o per telèfon és una espineta 

que tinc clavada. És per aquest motiu que he decidit enviar més correus als cuiners que han 

tingut una relació propera amb els mitjans. La resposta afirmativa es fa esperar, però una 

cancel·lació d'última hora en l'atapeïda agenda d'un xef català m'ha permès apropar-me al seu 

restaurant per preguntar-li en persona què en pensa del periodisme gastronòmic. És algú que 

l'Ada Parellada ja em va comentar que està per sobre, inclús, dels periodistes gastronòmics. Un 

cuiner que té un peu a cada costat; un a dintre dels mitjans de comunicació — sense estar, però, 

en la vessant periodística — i l'altre al restaurant.  

 

 Jordi Cruz és un xef nascut a Manresa que amb només 24 anys va rebre la primera 

estrella Michelin. Un fet que el va convertir en el primer cuiner de l'estat espanyol, i en el segon 

d'arreu del món, en aconseguir-ho. Ara, després d'un quart de segle entre fogons, és el xef del 

restaurant ABaC de Barcelona — dues estrelles Michelin — i forma part del jurat del programa 

de televisió MasterChef. Una aparició que l'ha catapultat a la fama i que l'ha convertit en un dels 

cuiners més reconeguts entre la societat menys entesa en gastronomia.  

 

 — Què en penses del periodisme gastronòmic? 

 

 — Penso que s'ha fet fatal — em respon només començar.  

 

 — I per què creus que s'ha fet "fatal"?  

 

 — Perquè imagino que a vegades hi ha una falta de criteri molt gorda. Perquè ens 

trobem amb periodistes que volen opinar, amb crítics que es cansen de les coses... I cadascú ha 

de saber el paper que ocupa i fer-ho el millor possible. De la mateixa manera que als restaurants 

se'ls exigeix fer-ho molt bé i ser l'hòstia, els periodistes haurien de fer el mateix. Qui jutja els 

periodistes? Qui jutja els crítics? Ningú — contesta amb el rostre seriós. 
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 Com que el restaurant encara és buit, el Jordi m'ha proposat seure en una de les taules 

que hi ha al jardí. L'aire que corre és fresc i per això cap dels dos ens hem tret la jaqueta. 

L'atmosfera que han aconseguit crear en aquesta estança en ple Passeig de Sant Gervasi — 

afavorida pels Jardins de La Tamarita que queden just a la meva dreta — et fa oblidar per uns 

moments que et trobes a la ciutat comtal. A mesura que avança la conversa del que no s'oblida 

Jordi Cruz és de matisar algun aspecte positiu que troba en el periodisme gastronòmic actual.  

 

 — Hi ha dies que llegeixo alguns articles de periodistes gastronòmics i penso que estan 

més o menys encertats, que són més o menys personals, o que són molt correctes. Al final, el 

que és important és que es parli de gastronomia, que es divulgui i que es faci amb respecte, amb 

seny i amb sentit comú. Com ho fan, per exemple, la Cristina Jolonch o el Pau Arenós — 

continua el cuiner català. 

 

 Però parlar de gastronomia als mitjans de comunicació no sempre és periodisme. Els 

formats d'entreteniment i de gran audiència, com podria ser el programa MasterChef on 

col·labora Jordi Cruz, no es poden incloure dins el sac del periodisme gastronòmic. Perquè 

encara que en algun punt puguin coincidir amb la funció que persegueixen — visualitzar la 

cuina — són mons gairebé oposats.  

 

 — MasterChef fa una funció divulgativa molt bona ja que per poder arribar a una gran 

massa social i per fer-ho a través de la televisió, un programa ha de ser entretingut. I en aquest 

cas, es combina entreteniment i divulgació gastronòmica en un format de talent show. Està 

collonut  — manifesta decidit Jordi Cruz.  

 

 — Per tant, l'entreteniment ha guanyat la partida al periodisme gastronòmic?  

 

 — Són coses diferents. Això és com dir que el restaurant del Santi Santamaria era 

millor que el del Ferran Adrià i al revés. Els dos eren grans restaurants però eren distints. 

Aleshores, el periodisme pot ser molt bo per divulgar gastronomia com ho és aprofitar la 

televisió com a gran recurs mediàtic. 

 

 Conversar amb els cuiners ha estat un exercici de reflexió constant al voltant de la tasca 

que ha dut a terme el periodisme gastronòmic. Les relacions d'amistat i els favoritismes, sí, han 

existit. Però el que no es pot ocultar ni obviar — deixant de banda els clixés que ha pogut tenir 

la professió — és la feina que han realitzat alguns periodistes gastronòmics quan van entendre 

que calia informar de tots els canvis que s'estaven produint en la gastronomia, i quan van decidir 

entrar a les cuines dels restaurants per mostrar amb detall el que estava succeint allà dins. Uns 
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professionals de la comunicació que han contribuït de manera activa a situar la punta de llança 

de la gastronomia mundial a Espanya i que s'han acabat convertint en autèntics teòrics de la 

revolució culinària.  
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Capítol 5, sobretaula funcional 

 

Trigo més del compte en arribar al lloc de destinació perquè m'he perdut pel camí. Els carrers 

dels barris d'El Carmel i de la Vall d'Hebron de Barcelona no me'ls conec gaire i l'aplicació de 

mòbil Google Maps m'ha jugat una mala passada. Quan per fi el trobo, les aromes que es 

desprenen des de dins d'aquest peculiar edifici en forma de mig cilindre ja em predisposen i 

m'informen del lloc on estic entrant. Les vestimentes que porten posades molts estudiants, 

també. Es tracta del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia del CETT. Un dels centres de 

referència a nivell espanyol en aquestes disciplines que fa 47 anys va obrir les seves portes. 

Aquí he quedat amb la professora de cuina i coordinadora d'estudis dels cicles formatius en 

restauració, Vinyet Capdet.  

 

 La noia de la recepció m'ha comentat que pugi les escales fins al primer pis i que, un 

cop a dalt, giri pel passadís de l'esquerra fins arribar a la sala de professors. La porta, de fusta, té 

un rectangle de vidre d'uns 20 centímetres d'amplada en un dels seus laterals. Faig la intenció 

d'entrar però des de dins i a través de l'estret vidre de la porta, la Vinyet em fa un gest amb la 

mà indicant-me que m'esperi un moment. Acaba de fer unes gestions i quan surt, el primer que 

faig és disculpar-me pel retard. Ella em comenta que ja es pensava que no vindria. Enfilem una 

altra vegada el passadís i entrem en una de les aules que hi ha buides. 

 

 — Al CETT portem molts anys formant a les noves generacions de cuiners i obtenint 

bons resultats. Però el cert és que l'hostaleria ha canviat moltíssim. Avui dia, dir que ets cuiner 

és el millor del món. En canvi, fa uns anys si feies cuina deies que et dedicaves a l'hostaleria 

perquè no estava ben vista la figura del cuiner. Estem en un moment molt dolç per tots els que 

ens dediquem al sector de la gastronomia. El moviment de la nova cuina espanyola ha fet molt 

bé i ens ha obert moltes portes a tots. Tu mateix t'haguessis plantejat fa vint anys enrere ser 

periodista gastronòmic? 

 

 És una pregunta que no m'havia formulat fins ara, i crec que ha arribat el moment de 

contestar-la. És probable que periodista gastronòmic com a tal, no. Si la cuina de casa nostra no 

hagués viscut l'evolució de les últimes dècades, segurament mai m'hagués interessat tant per la 

gastronomia i l'alimentació, ni m'hagués plantejat fer un reportatge d'aquestes característiques. 

No obstant, la curiositat pel món culinari sempre l'he tinguda. I suposo que gràcies a la dimensió 

que ha agafat la cuina, amb l'aparició d'informacions i continguts gastronòmics als mitjans de 

comunicació, el meu interès ha anat creixent.  
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 Aquesta reflexió m'ha suscitat un dubte. Una incertesa que algú com la Vinyet, que 

porta 19 anys donant classes als joves cuiners que passen per les aules del CETT, crec que em 

pot contestar: A part dels lectors apassionats pel món gastronòmic, els cuiners també fan servir 

les informacions i els coneixements transmesos pels periodistes gastronòmics com a base 

teòrica? 

 

 — A nivell d'escola, la part més conceptual del periodisme gastronòmic ens va molt bé 

perquè la utilitzem en moltes classes. Sobretot, quan has de posar exemples i has de definir 

alguns conceptes que els periodistes han ajudat a endreçar. 

 

 — I creus que és important que els alumnes que es formen per ser cuiners coneguin 

aquesta visió? — pregunto per entendre un altre nexe d'unió que hi ha entre periodistes 

gastronòmics i els cuiners. 

 

 — Sí. Jo crec que els futurs cuiners han de conèixer el que està passant al món de la 

cuina i han de tenir aquesta visió panoràmica que tenen molts periodistes gastronòmics. A més, 

hem de dir que els periodistes sempre s'han mostrat disposats a col·laborar amb nosaltres. El 

Pau Arenós, per exemple, ve a fer formació al CETT. 

 

 Sembla, doncs, que la transmissió de coneixement ha estat recíproca. Els cuiners van 

donar les primeres claus i conceptes als periodistes gastronòmics; aquests els han anat ordenant, 

entenent i estudiant, i ara són els futurs cuiners els que aprenen amb alguns coneixements que 

han analitzat els periodistes. Es tracta d'una suma interessant; d'una funció que desenvolupa el 

periodisme gastronòmic que possiblement molts periodistes no s'haurien imaginat. Però no és 

l'única. 

 

 Posar en valor la cultura gastronòmica d'un territori, donar-la a conèixer, promoure-la, 

és una altra funció que sovint s'ha associat al periodisme gastronòmic. Sobretot, des que certs 

cuiners s'han convertit en autèntics ambaixadors de les seves regions. En aquest sentit, els 

periodistes gastronòmics també han entès que la professió periodística ha d'encaminar-se cap a 

una funció més social, on les històries personals passin per davant de les elaboracions. Per això, 

quan els meus companys — i també la meva tutora del treball de fi de grau — dubtaven sobre la 

temàtica del reportatge i es preguntaven per la utilitat o la funció d'aquesta branca del 

periodisme, la resposta no només podia quedar-se amb: anar als restaurants més importants i 

explicar el que han tastat. Per arribar a comprendre aquestes funcions més socials, primer calia 

aclarir el concepte i els entrebancs de la professió. Perquè si no s'explica el context del 

periodisme gastronòmic, la resposta és difícil que pugui ampliar-se.   
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 "Quanta estona necessites?" em preguntava el Pau Arenós en un d'aquells correus que 

ens vam enviar abans de fer l'entrevista. "Amb 30-40 minuts en tinc prou" li responia. Per ser 

exactes, en aquest instant la gravadora en marca 29:09. Portem gairebé mitja hora parlant sobre 

periodisme gastronòmic i encara em queden tres o quatre preguntes per formular-li. De moment, 

el Pau Arenós no sembla preocupat pel temps que portem enraonant. Però, per si de cas, 

prefereixo donar prioritat a una qüestió que no es pot quedar sense la resposta d'un periodista 

experimentat com ell: Quina és la funció — o funcions — principal que duu a terme aquesta 

branca de la professió?  

 

 — El periodisme gastronòmic té un servei de recomanar, de donar visibilitat a cuiners 

que estan fent bé les coses, i també té una part de consulta enfocada a tota aquella gent que vol 

informar-se sobre els restaurants. 

   

 — I més enllà d'aquestes funcions, el periodisme gastronòmic té algun efecte social?  

 

 — Com en qualsevol altra branca del periodisme hi ha una part important 

d'entreteniment i de distracció. El periodisme gastronòmic ha d'intentar explicar històries que 

puguin interessar a un lector per entretenir-lo, formar-lo i fer-lo reflexionar, al marge de si anirà 

o no al lloc en qüestió. Ha de sortir del gueto daurat del caviar per parlar del que passa al 

col·lectiu que aborda i intentar complir aquesta funció social tan interessant. Això sí, amb la 

modèstia que li pertoca — apunta Pau Arenós. I mig rient, em diu: — El periodisme salva vides 

tots els dies? En salva poques... El gastronòmic no salva vides mai. 

 

 Una funció social, m'explica Pau Arenós, que sobretot troba amb els cuiners més joves 

que tot just comencen a donar els primers passos i que no disposen dels recursos que poden 

tenir, per exemple, els grans restaurants amb estrelles Michelin. Una manera de reconèixer la 

feina de persones que estan fent bé les coses i d'apostar per un col·lectiu que ha decidit 

convertir-se en emprenedor. 

 

 — A mi no m'interessen els xefs executius que tenen una cadena de restaurants i que la 

gestionen des d'un despatx de la Diagonal. El que vull són artesans, gent que doni la cara — 

clarifica Pau Arenós. 

 

 Al final, no hi ha hagut cap pregunta que s'hagi quedat sense contestació. A més, l'hem 

clavada: 38:48 minuts. Unes últimes paraules del periodista d'El Periódico de Catalunya que 

m'han servit per entendre el paral·lelisme existent entre la manera de definir el concepte 

periodisme gastronòmic i la forma de definir la seva funció: mentre que uns periodistes aposten 
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per una funció més reservada a l'àmbit de la gastronomia, els altres creuen que s'ha de fer un pas 

més i apostar per una funció més vasta.  

 

 Un dels partidaris de la visió integral és el Josep Sucarrats. El director de la revista 

Cuina creu que la funció del periodisme gastronòmic, a més de donar les claus al lector perquè 

pugui aprendre, conèixer i interessar-se per els coses, també ha de fer entendre que la 

gastronomia no és pura frivolitat.  

 

 — La funció del periodisme gastronòmic hauria d'anar més enllà i donar a conèixer tot 

el que està passant al voltant del menjar; mostrar allò que envolta als productes que tenim i que 

ens arriben; divulgar la cadena alimentària que hi ha al darrere; evidenciar la importància 

econòmica i del lleure... 

 

 — Per tant seria, en certa manera, el que preteníeu fer amb Sergi Martín en el llibre 

Històries de la Barcelona Gormanda [una publicació on es contextualitzen diverses anècdotes i 

fets poc coneguts de la història culinària a la ciutat de Barcelona]?  — qüestiono per veure si he 

entès correctament la seva concepció. 

  

 — Si ho interpretes així, estic content — em contesta amb una rialla. Una resposta que 

ve acompanyada d'una pregunta molt murri: — Te l'has llegit? Pots dir-me que no. 

 

 La veritat és que no he arribat a llegir-lo sencer. Però el que sí que he fet per preparar 

l'entrevista amb el Josep és fullejar-lo en una de les biblioteques municipals de Barcelona, llegir 

algun capítol concret i buscar les opinions al respecte per entendre i copsar com havien plasmat 

les idees els dos autors.  

 

 — La intenció era que alguns missatges transcendissin de la pròpia anècdota i 

expliquessin, per exemple, quins eren els productes de luxe als anys 50 o per què el primer 

govern municipal de Barcelona, com va ser el Consell de Cent, es va crear justament perquè el 

que havia de gestionar era l'abastament alimentari. Buscàvem una funció més divulgativa. 

 

 Les escales metàl·liques de la redacció de Sàpiens Publicacions tornen a repicar i ens 

acomiadem a la porta d'entrada que queda just al costat. Al mateix lloc on fa una hora esperava i 

observava a Josep Sucarrats mentre acabava de comentar unes qüestions amb una companya i 

anava a buscar la revista Cuina d'aquest mes a la part posterior de la redacció. Una revista que, a 

diferència del llibre, no hauré de reservar a la biblioteca: abans de marxar, el Josep me l'ha 

regalada. 
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**** 

 

Tot i el coneixement que ha aportat el periodisme gastronòmic i la tasca de divulgació que ha 

desenvolupat, aquesta especialització no ha quedat al marge de la immediatesa i la rapidesa que 

ha impregnat la professió periodística. Alguns periodistes gastronòmics han publicat llibres 

després d'una feina de recerca considerable, altres han fet documentals més reposats, però en el 

dia a dia dels mitjans de comunicació els grans reportatges en profunditat, els temes que 

necessiten un anàlisi més rigorós, en definitiva, el periodisme reposat i sense presses, han 

quedat en quelcom circumstancial.  

 

   A la sisena planta de l'edifici del Grupo Godó, situat en plena Avinguda Diagonal de 

Barcelona, hi ha algú que ha patit les conseqüències d'aquest canvi de model periodístic. 

Asseguda a la taula del consell de redacció de La Vanguardia, la Cristina Jolonch parla amb 

nostàlgia dels anys en què podia dedicar dies sencers a investigar i a escriure peces informatives 

de més d'una plana.  

 

 — He notat molt aquesta pèrdua del periodisme reposat. Durant 25 anys he estat al 

Magazine [un dels suplements que ofereix La Vanguardia] i allà vaig fer molts temes de 

productes relacionats amb la gastronomia que podia tractar-los amb molta profunditat. Era 

meravellós... 

 

 — Perquè, quines diferencies podríem trobar entre un reportatge que poguessis fer vint 

anys enrere amb un que puguis fer avui? — pregunto intentant descobrir el periodisme que es 

feia fa uns anys en aquest rotatiu.  

 

 — Per exemple, en un reportatge que vam fer sobre la pesca a Espanya vam recórrer 

bona part de la costa espanyola i, fins i tot, en alguns llocs vam anar a pescar amb els propis 

pescadors. Era tot molt diferent. En aquell moment podies permetre't el temps i la profunditat de 

fer les coses bé. Podies fer una immersió completa amb el tema. 

 

 Les paraules de la Cristina Jolonch estan plenes de resignació a causa de la situació que 

viu la professió periodística. I és que les oportunitats de fer allò que sempre ha desitjat — ser 

una periodista de reportatges — veu com van minvant. La culpa de tot plegat? Segons la 

periodista, la crisi que afecta al periodisme en general.  

  

 Però no és l'única que ho pensa. 
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 — No hi ha temps ni diners per fer reportatges d'investigació. Aquesta és la realitat. I el 

periodisme gastronòmic potser viu un bon moment, però la professió, per desgràcia, ha canviat 

molt. També és veritat que aquest auge de la gastronomia ha anat lligat al creixement de les 

agències de comunicació que es dediquen a impulsar i promocionar alguns establiments. I això 

fa que, a vegades, només anem a la novetat. L'ideal seria investigar i recórrer, per exemple, els 

restaurants centenaris de Barcelona per fer un reportatge. Però no es pot... — m'exposa la 

Carme Gasull.  

 

 A l'altre cantó de l'Avinguda Diagonal, a només un pas de vianants, la Carme ja fa 

estona que s'ha acabat el tallat. El bar ha anat omplint-se de clients i el soroll dels platets 

repicant amb les tasses i les culleres, de la màquina de cafè escalfant la llet, de les cadires 

arrossegant-se pel terra de fusta, ha anat en augment. La Carme Gasull ha estat una d'aquelles 

periodistes que ha vist com els temps canviaven i el periodisme evolucionava. Ella mateixa n'ha 

patit les conseqüències. Això vol dir que em pot donar unes quantes pinzellades prou amplies de 

la crisi que ha viscut la professió. I no només ho fa. Sinó que també em posa en situació de la 

problemàtica que es pot trobar un futur periodista com jo quan acabi els estudis. Perquè al cap i 

a la fi, l'avenir del periodisme gastronòmic — i del periodisme en general — depèn dels 

costums i dels hàbits que vagi adoptant la societat. 

 

 — Els problemes del periodisme gastronòmic, i del periodisme en general, van de la mà 

amb el poc que es llegeix en aquest país, amb la crisi dels mitjans, amb la dels llibres... La gent 

gasta poc en cultura i intenta trobar-ho tot de forma gratuïta. A més, el consum s'ha tornat molt 

més ràpid i ha fet que la manera d'informar-se canviï totalment.  

 

 Per il·lustrar l'explicació, la Carme Gasull em fa una comparació molt gràfica i 

encertada sobre les actituds que adopten les persones que llegeixen periodisme i les persones 

que s'encarreguen de cuinar: 

 

 — Ara, entre cometes, sembla que tothom faci cuina d'avantguarda, no? I la cuina del 

xup-xup, que és la lenta, la de cullera, doncs no ven tant. Hi ha gent que és fan, que li agrada i 

que és fidel, però el que ven més el format tapa. Tot més petit, que pots compartir, que és més 

econòmic... Doncs passa una cosa semblant amb el periodisme. 

 

 Parlant sobre el tema i sense voler desmotivar-me, la Carme no em deixa entreveure un 

futur fàcil. Creu que amb els anys, el sistema talla les ales als periodistes. Tenir inquietuds, 

preguntar-se el per què de tot plegat, dedicar temps a buscar la cara oculta de les coses, és 

important. Però, què faràs quan et diguin que has d'entregar un reportatge per demà?, em 
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pregunta. Potser al principi sí que hi dedicaràs unes hores del teu temps personal, però amb els 

anys diràs, quant em paguen? I en funció d'aquesta reflexió, vaticina Carme Gasull, t'hi passaràs 

més estona o menys.  

 

 Perquè al final, un periodista ha de viure i ha de poder compaginar-ho tot. Ho diu ella, i 

ho diu des de la pròpia experiència. Una experiència que també guarda un racó per als consells. 

Unes paraules que vull compartir perquè poden ser útils per qualsevol persona que senti 

curiositat pel món del periodisme: 

 

 — T'hauràs de construir unes seguretats emocionals. Les econòmiques són importants, 

però les emocionals més. Per això és important que et sàpigues envoltar de bona gent que sigui 

una mica com tu. Que t'ajudi a créixer, i que et doni una mica d'espai per quan t'equivoquis. 

 

 Però no ens avancem als esdeveniments. De moment som aquí i ara, i la realitat és una: 

està a punt d'acabar-se un reportatge en profunditat sobre periodisme gastronòmic. Perquè 

potser sí que encara queden espais on la profunditat i la feina reposada i d'anàlisi és possible. 

Per això he fet aquest recorregut. Un recorregut que, a més d'intentar esclarir l'imprecís món que 

rodeja la comunicació i la gastronomia, també pretén reivindicar aquell periodisme que es cuina 

a foc lent. 

 

 És així com he decidit aportar el meu gra de sorra en aquesta tasca de divulgació que 

fan molts periodistes gastronòmics. Set mesos de recerca que m'han permès submergir-me en el 

món de la gastronomia, però no per ensenyar i descriure un plat meravellós, ni per tastar les 

últimes elaboracions dels cuiners, ni tampoc per recomanar cap restaurant. Sinó per fer una 

feina que pugi servir d'ara en endavant a tots els agents a qui he entrevistat. Cuiners, periodistes 

i crítics gastronòmics, educadors. I és clar: estudiants. 

 

 He arribat al final i, després de tots els inputs rebuts, crec que començo a tenir una base 

mínimament sòlida sobre el tema. M'ha quedat clar que el concepte de periodisme gastronòmic 

està format per diverses accepcions que complementen la definició, i que en funció d'aquest 

complement, el periodista es decanta per temàtiques purament gastronòmiques o també inclou 

les referents a l'alimentació. He observat quin és el camí a seguir per arribar a ser periodista 

gastronòmic, a més de la casualitat. He copsat els principals problemes que afecten la professió 

— la intromissió dels blogs i de la comunicació corporativa; la manca d'esperit crític; les 

relacions entre els periodistes i els cuiners — des dels diversos punts de vista. I també he entès 

que la funció del periodisme gastronòmic pot anar més enllà de la recomanació, amb el 

tractament de temes més socials.   
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 Espero, però, que això sigui tan sols el punt de partida d'una altra ruta. Com quan 

decideixes fer per primera vegada una recepta que t'han recomanat i no et queda gaire bé, però 

al final, amb la pràctica i l'experiència t'acabes convertint en un especialista. Recordo que la 

Yanet em deia que faltàvem nosaltres — les noves generacions de periodistes gastronòmics — 

en aquesta festa. Personalment, encara no sé si tinc els dos peus a dins. Tampoc crec que em 

pertoqui a mi afirmar-ho. L'únic en què confio és en haver aportat la meva porció de 

coneixement per tal que la divulgació gastronòmica segueixi el seu curs; perquè aquells que 

estimen la cuina, la gastronomia o l'alimentació puguin seguir avançant amb tot allò positiu i 

rectificant en les coses que no s'han fet bé.  

 

 — Pau, crec que seràs un bon periodista — em diu la Carme abans d'anar-se'n. 

 

 No ho sé, Carme. Això només l'experiència i el temps ho dirà.  

 

 L'últim tallat que em prenc per acabar aquesta ruta pel periodisme gastronòmic espanyol 

és el que té uns tocs més amargs. Aquesta vegada, l'assaboreixo al bar de la facultat de Ciències 

de la Comunicació de la UAB i amb només un sobre de sucre. Donant voltes amb la cullera de 

plàstic al tallat, amb la mirada fixada en el moviment circular del cobert i amb el regust del 

primer glop de cafè als llavis, me n'he adonat que el reportatge no ha estat com els tallats 

completament dolços que m'havia pres fins ara. El reportatge ha tingut punts d'amargor i de 

dolçor al llarg del seu recorregut, com aquest últim cafè que em prenc. Per això, l'altre sobre que 

m'he aixecat a buscar, me'l guardo. Per continuar endinsant-me en el món del periodisme 

gastronòmic, necessitaré aquests tocs de dolçor.  
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Primeres consideracions del treball 

 

Les primeres reunions amb la Catalina Gayà em van servir per plantejar les consideracions 

inicials que havia de tenir el reportatge. La revisió i correcció de les propostes també em van 

permetre modificar alguns aspectes per tal d'acotar i definir la forma del reportatge. 

 

 Proposta inicial – 26 d'octubre de 2015 

 

 1. Títol 

 

Periodisme gastronòmic: supervivència i noves aspiracions 

 

 2. Per què m'interessa? 

 

La cuina és un art que sempre m'ha cridat l'atenció. Ja des de petit — amb el programa Cuines 

de TV3 com a referència — tenia curiositat per saber com s'elaboraven els plats i estudiar un 

grau de cuina entrava dins les meves possibilitats. Al final, però, em vaig decantar per la facultat 

de comunicació i els quatre anys de carrera m'han obert el camp de visió. Això m'ha permès 

plantejar-me la meva passió per la gastronomia en un sentit més ampli; en un sentit periodístic. 

Ara, amb aquest treball, crec que ha arribat el moment i l'oportunitat de fusionar periodisme i 

cuina. Vull conèixer tot el que s'amaga darrere de cada plat, darrere de cada cuiner i darrere de 

cada restaurant. Però vull fer-ho plantejant-me una nova aspiració d'aquest tipus de periodisme; 

una forma que deixi de banda el fast food periodístic i se centri en un periodisme gastronòmic 

basat en la idea genèrica de l'slow food. 

 

3. Quines preguntes li faig? 

 

Què entenem per gastronomia?  

Què entenem per cuiner en l'actualitat? I per xef? 

Què és la cuina tradicional? 

Què és la cuina d'avantguarda? 

Què és periodisme gastronòmic? 

És correcte parlar de "periodisme gastronòmic" o hi ha altres maneres d'anomenar-lo? 

Parlar de gastronomia als mitjans de comunicació és periodisme? 

Com es parla de gastronomia a les grans capçaleres? I a les revistes? I a internet? 

El periodisme gastronòmic és periodisme? 
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Quan, com i on neix el periodisme gastronòmic? 

Quan arriba aquesta manera de fer periodisme a Espanya? I a Catalunya? 

El periodisme gastronòmic s'ha passat a veure com un reality show? 

Quines són les grans publicacions de periodisme gastronòmic? I les grans veus? 

Quina relació hi ha — o hi hauria d'haver — entre un periodista i un cuiner? 

Quin paper juga la xarxa en la concepció d'aquest tipus de periodisme? 

El periodisme gastronòmic és plaer i diversió, o hi ha una tasca d'investigació al darrere? 

Quins són els grans temes o els tòpics en el periodisme gastronòmic? 

Quina influència ha pogut tenir el periodisme gastronòmic en situar la cuina espanyola en les 

primeres posicions dels rànquings mundials? 

El periodisme gastronòmic és màrqueting? És crític? Les dues coses? 

Què s'entén per bon i per mal periodisme gastronòmic?  

Què ha de tenir una crítica gastronòmica? 

La crítica és l'únic gènere possible en el periodisme gastronòmic? És l'únic que interessa? És 

l'únic que triomfa? 

El periodisme gastronòmic és una moda? Es dirigeix només a les elits? Arriba a tots els públics? 

A qui interessa? 

Quin tipus de periodisme gastronòmic es fa a Espanya? 

Què busca transmetre el periodisme gastronòmic? Quina és la seva funció? 

Què hi ha darrere els plats que descriu la crítica gastronòmica? 

Estaríem disposats a pagar per llegir periodisme gastronòmic? 

El periodisme gastronòmic actual és de teletip? En què centra la seva agenda informativa? 

És possible fer un periodisme crític i en profunditat de la gastronomia? 

La immediatesa dels mitjans de comunicació al segle XXI, afecta també a l'hora d'escriure sobre 

gastronomia? 

Per on passa el futur d'aquest tipus de periodisme? 

Deixarà de ser interessant — si és que ho és — quan els restaurants espanyols no estigui al 

capdavant dels rànquings? 

De quina manera es podria millorar la manera de treballar? 

Hi ha periodistes gastronòmics joves? 

Per què no hi ha assignatures optatives d'aquest tipus de periodisme a les facultats? 

Quin és el mitjà per excel·lència per periodisme gastronòmic? 

De cara al futur, quines aspiracions té aquest tipus de comunicació? 
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4. Problema pràctic 

 

Analitzar per què és necessària la supervivència del periodisme gastronòmic i plantejar — com 

a hipòtesi personal — noves aspiracions que podria incloure aquest tipus de periodisme basades 

en la idea general de l'slow food. Unes aspiracions que li podrien donar un salt qualitatiu. 

 

5. Tècniques d'investigació i gènere  

 

Les entrevistes a periodistes gastronòmics, a cuiners, a empreses dedicades a la promoció i 

comunicació del món culinari i als lectors de publicacions periodístiques de cuina serà la tècnica 

d'investigació principal per dur a terme el treball. Una altra serà la recerca bibliogràfica i de 

mitjans, a més d'un anàlisi de les peces periodístiques de les principals veus en aquesta branca. 

Totes les investigacions es plasmaran en un reportatge en profunditat, que serà el gènere del 

treball de fi de grau. 

 

6. Quin producte vull? 

 

Un cop acabat aquest treball vull aconseguir un reportatge d'investigació. Un text que ajudi a 

entendre dues grans qüestions: la necessitat de supervivència del periodisme gastronòmic, i la 

possibilitat de crear o millorar una nova manera d'escriure sobre cuina relacionada amb el 

concepte d'slow food. 

 

La meva intenció és que el reportatge es pugui publicar en alguna de les capçaleres de 

referència del periodisme gastronòmic i que em permeti entrar en aquest món d'una manera 

professional. També m'agradaria veure si seria possible o viable crear una nova publicació 

basada en les noves aspiracions extretes del treball, una vegada analitzats els principals mitjans 

gastronòmics. 

 

7. Calendari 

 

Plantejament del treball à Finals d'octubre – mitjans de novembre 

Documentació i recerca bibliogràfica à Finals d'octubre – finals de novembre  

Treball de camp à Desembre, gener i febrer 

Estructurar informacions obtingudes à  Gener i febrer 

Narració (en diverses parts) à Mitjans de gener, febrer i març 

Apartats formals del treball (introducció/marc teòric) à març i abril 

Revisió à abril i maig (entregar el 3 de juny) 
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Primer plantejament del treball – 4 de novembre de 2015 

 

 1. Enfocament 

 

Per trobar o millorar una nova manera de fer periodisme gastronòmic basada en la idea de l'slow 

food, primer he de conèixer què s'amaga darrere d'aquesta branca. Per això, vull enfocar el meu 

reportatge cap a tres qüestions concretes: la mirada, la funció i la forma del periodisme 

gastronòmic de restauració que es fa actualment a Espanya. Quan parlo del primer concepte, em 

refereixo a quina és la mirada predominant del periodista culinari, és a dir, si té un enfocament 

crític, informatiu, d'entreteniment, superficial, profund, propagandístic. El segon, que 

indirectament va lligat amb el primer, fa referència a allò que vol aconseguir transmetre; la 

funció social del periodisme gastronòmic. Finalment, amb la forma, vull analitzar com és el 

suport on escriuen els principals periodistes gastronòmics. 

 

  2. Què em pregunto? 

 

Quina és la mirada, la funció i la forma del periodisme gastronòmic de restauració que es fa 

actualment a Espanya? 

 

 3. Temes del reportatge i fonts associades 

 

1. La importància del menjar i de la gastronomia en la societat 

2. Relació entre periodisme i gastronomia 

3. Què entenem per periodista gastronòmic? 

4. Primeres formes de periodisme gastronòmic a Espanya 

5. Mirada predominant en el periodisme gastronòmic de restauració espanyol 

6. Funció predominant del periodisme gastronòmic de restauració espanyol 

7. Principals publicacions que engloben aquestes principis 

8. Supervivència del periodisme gastronòmic a través de la idea slow food  

 

 4. Primera cerca de fonts associades a temes 

 

Periodistes gastronòmics 

 

- Pau Arenós: Periodista gastronòmic que escriu a El Periódico de Catalunya, entre d'altres 

publicacions. Ha publicat diversos llibres sobre gastronomia com ara, La Cocina de los 

Valientes. 
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- Yanet Acosta: Directora de The Foodie Studies. Va ser professora i coordinadora del 

Màster de Comunicació i Periodisme Gastronòmic de la Universitat Complutense de 

Madrid.  

 

- Laura Conde: Periodista gastronòmica que coordina el web Cocinatis i escriu sobre 

gastronomia a Gastronomistas o Time Out Barcelona, entre d'altres.  

 

- Josep Sucarrats: Director de la revista gastronòmica Cuina. Col·labora en altres mitjans 

per tractar temes gastronòmics.  

 

- Cristina Jolonch: Periodista gastronòmica de La Vanguardia. Premi Nacional de 

Gastronomia 2008 i Premi Nacional de Gastronomia de Catalunya 2010.  

 

- Tana Collados: Va ser directora del programa Cuines de TV3.  

 

- Xavier Agulló: Periodista i crític gastronòmic que ha treballat en diversos mitjans. Ara, per 

exemple, escriu a 7canibales.  

 

- Alberto Luchini: Especialitzat en periodisme cultural i gastronòmic que escriu al 

suplement Metrópoli d'El Mundo. 

 

- Rosa Rivas: Col·laboradora d'El País en temes de gastronomia. Premi a la Millor Tasca 

Periodística 2010.  

 

- Mikel López: Periodista i autor del blog gastronòmic El Comidista. 

 

- Eduardo García Llamas i María Arranz: Impulsors de la revista Fuet.  

 

- José Carlos Capel: Crític gastronòmic d'El País i president de la Cumbre Internacional 

Madrid Fusión. És membre de la Real Acadèmia de Gastronomia i autor de diversos llibres 

sobre gastronomia. 

 

- Julia Pérez Lozano: Periodista gastronòmica del diari El Mundo i la revista Traveler. 

Membre de la Real Acadèmia de Gastronomia.  

 

- Javier Antoja de la Rosa: Responsable del projecte APICIUS.  
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- Germà Capdevila: Editor de la revista per a tauletes Sentits.  

 

- Carlos Maribona:. Crític gastronòmic al diari ABC. 

 

Cuiners  

 

Els sis cuiners que esmento formen part de l'elit gastronòmic. La intenció serà contactar amb 

alguns d'ells, sense oblidar a altres professionals de la cuina — cuiners, per exemple, sense 

estrella Michelin —. 

 

- Germans Roca (El Celler de Can Roca)  

- Albert Adrià (Tickets) 

- Martin Berasategui (Lasarte)  

- Jordi Cruz (ABaC)  

- Jordi Herrera (Manairó)  

- Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) 

 

Recerca bibliogràfica i mitjans 

 

Selecció de diversos mitjans de comunicació escrits relacionats amb el tema: 

 

- Secció de Gastronomía d'El País i l' ABC 

- Gourmet's d'El Periódico  

- La secció de Comer de Metropoli (El Mundo) 

- El blog el Comidista d'El País (de Mikel López) 

- Diario de Gastronomía 

- 7canibales.com 

- Con Mucha Gula (revista) 

- Jot Down (secció de gastronomia) 

- Apicius 

- Vino+Gastronomia 

- Gastroeconomy 

- Revista Orígen 

- Gastronomía & Cia 

- A fuego Lento  

- Revista Tapas  

- Revista Sentits (per tauletes) 
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- Gastronomicom 

- Momentsgastronomics 

- Gastronostrum 

- Revista Soy Chef 

- Gastronosfera  

- Catalunyagastronomica.com 

- Revista Gourmets 

- Revista FUET 

- Lomejordelagastronomía.com 

 

Bibliografia possible: 

- Los genios del fuego: Quienes son, como crear y que cocinan diez chefs de Vanguardia: 

50 recetas de alta cocina creativa. De Pau Arenós. 

- La cocina de los valientes. De Pau Arenós. 

- La cocina de la crítica: Historia, Teoría y Práctica de la Crítica Gastronómica como 

Género Periodístico. De Fernando Sánchez Gómez.  

- Ferran Adrià, luces y sombras. De Miguel Sen 

 

 

Resultats de les primeres consideracions – desembre de 2015 

 

Rectificacions: 

- El reportatge se centrarà en la mirada i la funció del periodisme gastronòmic. La forma, 

finalment, no s'inclourà perquè la intenció no és fer un anàlisi quantitatiu de peces 

periodístiques. 

- Entendre la mirada i la funció que del periodisme gastronòmic espanyol em permetrà 

analitzar la situació actual que viu aquesta branca de la professió. A més, també 

necessitaré entendre el concepte i el camí que ha de seguir un periodista gastronòmic 

per arribar a ser un professional del sector.  

- Hauré d'ampliar la llista de cuiners. 

- La idea de periodisme gastronòmic basat en l'slow food serà una de les parts del 

reportatge, quan es parli de periodisme en profunditat. 

- Els temes del reportatge s'hauran de dividir en cinc possibles capítols. 
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Blocs temàtics i esquemes del reportatge  
 

Abans de començar a escriure el reportatge, la Catalina em va proposar fer un esquema per 

ordenar els blocs temàtics que tindria la narració. Un croquis detallat per saber en tot moment 

les temàtiques a tractar i les persones a tenir en compte. 

 

Esquema inicial – 11 de febrer de 2016 

 

Quina és la situació del periodisme gastronòmic que es fa actualment a espanya? (Mirades 

predominants i funció) 

 

1. Què s'entén per periodisme (periodista) gastronòmic? (Temes que s'inclouen dins 

d'aquesta branca de periodisme segons els diferents punts de vista). 

  Persones 

o Pau Arenós à Entrada del Periódico (amb intervenció de Josep Maria 

Ureta parlant sobre concepte gastronòmic). 

o Alberto Luchini à Trucada per telèfon mentre ell va a fumar i puja a 

l'ascensor. 

o Josep Sucarrats à Seu de la revista Cuina i Sàpiens. Una sala de 

reunions des d'on es veu tota la redacció. Té dos telèfons sobre la taula 

amb els quals juga com si fos un bolígraf.  

o Enrique Bellver à Trucada per telèfon mentre condueix i passa per 

túnels. Per això el so a l'hora de transcriure és horrible.  

o Yanet Acosta à Asseguts al sofà de casa d'una amiga seva de 

Barcelona. 

 

A. Conceptes que ajudin a entendre les diverses branques (Gastronomia; 

Alimentació; Cuina; Periodisme) Recerca bibliogràfica. Ex: Llibre de 'La 

Cocina de la Crítica' de Fernando Sánchez Gómez / Diccionari de termes 

gastronòmics de la Real Acadèmia de Gastronomia / Tesi doctoral de Yanet 

Acosta 

   

2. Com s'arriba a ser periodista gastronòmic? (És casualitat, és buscat, tots són 

periodistes des d'un principi?) 

  Persones 

o Pau Arenós 
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B. Formació necessària per ser periodista gastronòmic 

  Persones 

o Pau Arenós 

o Jordi Luque à Esmorzar en un forn del barri de Sants   

o Philippe Regol à Al sofà de casa seva (s'acaba de mudar i el pis està 

força buit). Al Raval. 

 

C. Estudis actuals 

 Persones 

o Yanet Acosta à A casa d'una amiga de Barcelona amb la seva filla,  

o Josep Andreu Rocha (Abat Oliva) 

o Vinyet Capdet (CETT) à Sala de professors del CETT. Entrar i sortir 

de joves cuiners; se'ls coneix a pràcticament tots. 

 

D. Referents als quals emmirallar-se (com ho han fet els periodistes entrevistats) + 

Pinzellada històrica del periodisme gastronòmic  

 Persones 

o Yanet Acosta à A casa d'una amiga de Barcelona amb la seva filla  

o Enrique Bellver à Trucada per telèfon mentre condueix i passa per 

túnels. Per això el so a l'hora de transcriure és horrible.  

 

3. Funció social del periodisme gastronòmic 

  Persones 

o Enrique Bellver à Trucada per telèfon mentre condueix i passa per 

túnels. Per això el so a l'hora de transcriure és horrible.  

o Pau Arenós à Entrada del Periódico (amb intervenció de Josep Maria 

Ureta parlant sobre concepte gastronòmic). 

o Alberto Luchini à Trucada per telèfon mentre ell va a fumar i puja a 

l'ascensor. 

 

4. Tipus de periodisme gastronòmic que es fa actualment a Espanya (les mirades que 

predominen segons el periodistes consultats) 

  Persones 

o Yanet Acosta à A casa d'una amiga de Barcelona amb la seva filla 

o Enrique Bellver à Trucada per telèfon mentre condueix i passa per 

túnels. Per això el so a l'hora de transcriure és horrible. 
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o Josep Sucarrats à Seu de la revista Cuina i Sàpiens. Una sala de 

reunions des d'on es veu tota la redacció. Té dos telèfons sobre la taula 

amb els quals juga com si fos un bolígraf.  

o Pau Arenós 

o Carme Gasull 

 

E. Ha sigut crític (no en el sentit de gènere) el periodisme gastronòmic?  

  Persones 

o Yanet Acosta à A casa d'una amiga de Barcelona amb la seva filla 

o Enrique Bellver à Trucada per telèfon mentre condueix i passa per 

túnels. Per això el so a l'hora de transcriure és horrible. 

o Josep Sucarrats à Seu de la revista Cuina i Sàpiens. Una sala de 

reunions des d'on es veu tota la redacció. Té dos telèfons sobre la taula 

amb els quals juga com si fos un bolígraf.  

o Pau Arenós 

 

F. Com ha evolucionat els últims anys la manera de fer periodisme gastronòmic 

als diferents mitjans de comunicació on treballen. 

  Persones 

o Pau Arenós à Entrada del Periódico (amb intervenció de Josep Maria 

Ureta parlant sobre concepte gastronòmic) 

o Alberto Luchini 

o Josep Sucarrats 

 

G. Periodisme vs. Comunicació corporativa gastronòmica/Publicitat 

  Persones 

o Enrique Bellver à Trucada per telèfon mentre condueix i passa per 

túnels. Per això el so a l'hora de transcriure és horrible.  

o Carme Gasull à Cafeteria de Francesc Macià 

o Laura Conde à Bar molt sorollós de Poble Sec (ve amb el seu fill) i el 

distreu amb unes patates i el mòbil. 

 

5. Com es veu des de l'altra banda (des de la perspectiva dels cuiners) el periodisme 

gastronòmic? 

  Persones 

o Vinyet Capdet (CETT) à Sala de professors del CETT. Entrar i sortir 

de joves cuiners; se'ls coneix a pràcticament tots. 
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o Cuiners a consultar (Exemple: Ada Parellada, Jordi Cruz, Jordi Herrera, 

Miquel Aldana, Carles Gaig) 

 

H. Relació periodistes – cuiners 

I. Formació a cuiners sobre comunicació gastronòmica  

  àPersones 

o Vinyet Capdet (CETT) à Sala de professors del CETT. Entrar i sortir 

de joves cuiners; se'ls coneix a pràcticament tots. 

 

 

Esquema principal durant la narració – març, abril i mitjans de maig de 2016 

 

Capítol 1, còctel conceptual 

 

El concepte de periodisme gastronòmic. 

Temàtiques 

• Quins camps i temàtiques inclou (diversitat d'opinions) 

• Dificultat de classificació en seccions  

• Dubtes/Complexitat del concepte pel públic (entraria la confusió amb crítica com a 

gènere i la recepta)  

• Necessitat d'entendre conceptes: Cuina, Alimentació, Gastronomia  

• Fenomen Ferran Adrià a l'hora d'entendre el concepte à  Periodisme i Gastronomia 

evolucionen de la mà  

• Context històric à Com comença tot?  

 

Explicació 

Definir el concepte de periodisme gastronòmic amb els diversos punts de vista dels periodistes 

és bàsic per entendre quins camps formen part d'aquesta especialitat. S'ha de tenir en compte 

que no hi ha una definició acadèmica i que, per tant, segons la concepció del periodista 

s'inclouen uns temes o uns altres. D'aquí neix la dificultat de nomenament i de classificació en 

seccions.  

 

La crítica i la recepta són els dos conceptes més associats al periodisme gastronòmic. Tot i així, 

la crítica és un gènere del periodisme i les receptes no es consideren periodisme gastronòmic. 

Per tant, una de les intencions d'aquest capítol és evidenciar les diferencies existents entre les 

tres idees per entendre què és exactament el periodisme gastronòmic. En aquests sentit, fer un 
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breu repàs històric de la professió; comprendre la importància que ha tingut la figura del cuiner 

Ferran Adrià i conèixer les definicions més bàsiques de gastronomia, cuina i alimentació, són 

els altres punts que s'inclouran en aquest primer capítol. 

 

Capítol 2, la maceració del periodista 

 

La construcció del periodista gastronòmic 

Temàtiques 

• La circumstancialitat per arribar a la professió 

• Formació: 

- Estudis actuals  

- La importància de l’experiència (haver menjat molt) + referents + autoformació 

• Feina d'un periodista gastronòmic? (Rutines periodístiques, en comparació amb les del 

crític) 

• Intrusisme i consciència de periodista i reconeixement entre ells 

• Com els veuen els cuiners? Què en pensen d'ells? Por/Respecte?  

 

Explicació 

La circumstancialitat ha estat un factor clau a l'hora d'esdevenir periodista gastronòmic. La 

major part dels professionals actuals han arribat a la professió per un motiu que no era la 

formació acadèmica especialitzada. En canvi, en els últims anys han aparegut cursos que obren 

les portes als futurs periodistes. Partint d'aquestes idees, és molt important reflectir en aquest 

capítol com s'han format la majoria dels periodistes entrevistats — perquè són els que escriuen 

actualment en els principals capçaleres — tenint en compte tres factors clau: l'autoformació, 

l'experiència d'haver menjat molt i la cerca de referents.  

 

Una vegada entesa la formació necessària, també s'han donar a conèixer els punts en què 

difereixen les rutines de treball dels periodistes gastronòmics i d'aquells que només són crítics. 

Tot plegat, per desvetllar un dels primers problemes que ha afectat la professió com és 

l'intrusisme. Un exercici que, en ocasions ha sigut positiu i en d'altres molt negatiu. Entendre si 

hi ha una consciència de grup entre els periodistes i copsar el punt de vista que tenen els cuiners 

de la figura del periodista gastronòmic, són les dues últimes qüestions a tractar. 
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Capítol 3, degustació periodística 

 

Periodisme gastronòmic que es fa a Espanya actualment i problemes que l'afecten 

Temàtiques: 

• Mirada/enfocament (crítica, informativa, d'entreteniment) que predomina en el 

periodisme gastronòmic espanyol 

• Agenda mediàtica. Temes i draps bruts que ha tractat el periodisme gastronòmic i que no. 

Ha sigut crític?    

• Relacions entre els periodistes i els cuiners (amiguisme; invitacions; actitud davant les 

coses que no agraden). 

• Periodisme vs. Comunicació gastronòmica/Publicitat  

• Periodisme vs. Bloguer i noves plataformes  

• Com veuen els cuiners cadascun dels temes que els afecten.  

 

Explicació 

En aquest capítol vull analitzar la situació del periodisme gastronòmic i entendre quins tipus de 

periodisme gastronòmic es fa a Espanya actualment. D'aquesta manera, s'estudiarà la mirada (en 

el sentit d'enfocament; si ha estat crític, informatiu, d'entreteniment) predominant per veure com 

han tractat els temes relacionats amb la gastronomia els periodistes. També s'intentarà esbrinar 

si aquesta especialitat del periodisme ha sigut poc crítica (i els motius d'aquesta actitud) i, per 

acabar, es tractaran els principals problemes que concerneixen el periodisme gastronòmic, com 

pot ser la intromissió de la comunicació gastronòmica o dels blogs.   

  

Capítol 4, sobretaula funcional 

 

Funcions que ha dut a terme el periodisme gastronòmic i periodisme en profunditat 

Temàtiques 

• Funció del periodisme gastronòmic 

• Funció social 

• Aportacions del periodisme gastronòmic al món culinari (divulgació) 

• Millor feina dels cuiners gràcies a la visibilitat i professionalització 

• Periodisme gastronòmic en profunditat 

 

Explicació 

En aquest capítol s'intentarà resoldre les funcions que duu a terme el periodisme gastronòmic. 

És a dir, quin objectiu persegueixen els periodistes a l'hora d'escriure o parlar continguts 
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gastronòmics i alimentaris. També es parlarà de la funció social que desenvolupa la professió, 

així com de les aportacions que han fet els periodistes al món de la cuina (divulgació, ordenació 

de coneixements). Per acabar, es farà una reflexió al voltant de la pèrdua del periodisme en 

profunditat en les informacions gastronòmiques i en la professió en general. Una finestra oberta 

a la reflexió.   

 

Esquema final – finals de maig de 2016 

 

A mesura que avançava el reportatge i després de diverses tutories amb la Catalina, vaig adonar-

me que els cuiners havien de tenir un capítol propi (com ja havia plantejat en un principi). 

D'aquesta manera, el croquis final de la narració va passar de quatre a cinc capítols, per tal 

d'incloure les temàtiques tractades amb els cuiners en un sol bloc (el capítol 4, anomenat 

"macedònia de cuiners"). La resta de capítols del reportatge es van readaptar i ajustar amb les 

veus dels periodistes, crítics i comunicadors gastronòmics, i també dels formadors dels 

periodistes i dels cuiners. L'esquema va ser el mateix que el dels mesos de març, abril i maig, 

però amb l'agrupament de tots els punts de vista dels xefs en un nou apartat.  
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Entrevistes incloses dins el reportatge 
 

Les entrevistes que es mostren en les pàgines següents són les que s'han utilitzat de manera 

explícita a l'hora d'escriure el reportatge Cuinar sobre paper: una ruta pel periodisme 

gastronòmic espanyol. Totes elles es troben ordenades de forma cronològica — segons el dia 

que van tenir lloc — i les seves transcripcions s'han fet amb la llengua en què es van realitzar i 

seguint criteris temàtics. Abans de cada entrevista també s'inclou una breu introducció per situar 

al lector.  

 

Els personatges entrevistats han estat: Pau Arenós, Alberto Luchini, Yanet Acosta, Philippe 

Regol, Carme Gasull, Josep Sucarrats, Jordi Luque, Vinyet Capdet, Enrique Bellver, Joan 

Andreu Rocha, Cristina Jolonch, Ada Parellada, Oliver Peña, Ferran Soler, Tana Collados, Jordi 

Cruz i Andoni Luis Aduriz. 
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Entrevista al periodista gastronòmic Pau Arenós. Redacció d'El Periódico de Catalunya. 

Dimecres, 13 de gener de 2016 - Barcelona 

 

Arriba puntual, a l'hora que havíem quedat. Són les quatre de la tarda d'un dimecres del mes de 

gener. Ens trobem a l'entrada principal d'El Periódico de Catalunya, a Barcelona. De fons, una 

estàtua de Sant Jordi i el drac, la recepció amb dues dones a qui només aconsegueix veure de 

nas en amunt, dos sofàs on acomodar-se, un diari del mateix dia i dues taules ovalades. 

 

Pau Arenós em reconeix de primeres i, amb el dit índex assenyalant-me, em diu: 

  

 — Ets el Pau, oi? 

 

Em comenta que m'esperi en una de les taules ovalades de la mateixa sala, acompanyada de 

quatre cadires negres. Queda apartada però no exempta de veure a tots els redactors que entren i 

surten dels seus llocs de treball. En cinc minuts n'he arribat comptat fins a trenta. Darrere de la 

taula, 16 publicacions del Grupo Zeta emmarcades. Entre elles, la portada de la "Maneta de 

Déu" de l'SPORT i la d'El Periódico amb la mort d'Antoni Tàpies. 

 

Pau Arenós segueix dins de la redacció. Jo ultimo els preparatius, però el meu cap segueix atent 

a les persones que surten d'una redacció que m'imagino gràcies a la visita que vam fer quan 

anava a primària. Intento imaginar-me on hi haurà el despatx de Pau i també em pregunto: Per 

què m'haurà citat a fora si m'han donat una acreditació — que he de tornar a sortir perquè es veu 

utilitzada — per poder entrar? Serà pel seu caràcter reservat i distant? 

 

Amb cinc minuts de cortesia, arriba Pau Arenós. Jersei de color morat, mocador gris al coll, 

pantalons negres a joc amb les sabates i ulleres de color vermelles. Li explico la meva proposta 

de treball i, només començar, un "per què" em talla en sec. Em recomana un llibre, la tesi 

doctoral de Fernando Sánchez (que ja conec) i segueixo amb l'explicació del meu projecte. 

Quan acabo, una altra pregunta. De moment, ell sembla l'entrevistador. Després d'una altra 

pregunta, és el meu torn. 

 

**** 
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Definició de periodisme gastronòmic 

 

"És una especialització. Jo crec que aquí la part més important és periodisme. Moltes vegades la 

gent li dona més importància al fet gastronòmic. No hi ha cap raó per no aplicar-li les mateix 

regles, condicionants, reflexions o exigències del periodisme sense etiqueta a la gastronomia. La 

gastronomia no és més que una especialització i la gent que s'hi vol dedicar s'ha d'enfrontar com 

si vol ser periodista econòmic o esportiu. A ningú se li acut que un vulgui ser periodista 

gastronòmic sense interessar-li les finances, l'economia, els números... Doncs al periodisme 

gastronòmic passa això. Jo vull ser periodista gastronòmic i no tinc cap bagatge, ni cap cultura, 

ni cap lectura, ni res. Però vull ser-ho. Per què? Perquè m'agrada menjar... Aleshores, la cosa 

més important és ser un bon periodista i després aplicar i estudiar la especialització". 

 

"La gastronomia és una experiència vicaria. Jo et conto i t'explico llocs als quals tu no hi aniràs 

perquè no t'interessa, perquè són molt cars, perquè estan en una altra ciutat, pel que sigui.... Però 

l'article ha de tenir valor per sí mateix. No només és un servei de vaig o no vaig i un telèfon i 

una adreça. És alguna cosa que té un cor, que té intel·ligència, que té cap i té cor. I és un 

artefacte que ha de funcionar per sí sol. Vagi o no vagi. En aquell moment t'ha de donar plaer, 

coneixement, cultura, obertura de mires... t'ha de fer alguna cosa".  

 

"Aquest és el millor públic per nosaltres i per qualsevol periodista. Aquell que no li interessa la 

gastronomia però que està enganxat a la manera de contar d'algú. Aquesta és la cosa interessant. 

Tenir una mirada pròpia, contar d'una manera diferent". 

 

"Hi ha una cosa que és periodisme gastronòmic, però hi ha un altre que està relacionat amb 

l'alimentació. I aquest sí que té un compromís molt més gran. A mi m'interessa bastant. Però 

també requereix una altra especialització".  

 

"Additius, enganys de grans multinacionals... això no és gastronòmic. Jo no ho inclouria dins la 

gastronomia. Però està bé que els periodistes gastronòmics tinguin nocions d'aquest tipus. 

Formaria part d'un periodisme més de societat i vinculat a l'alimentació. Però l'alimentació no és 

la gastronomia. La part lúdica seria la gastronòmica". 

 

Formació del periodista gastronòmic 

 

"Els estudis reglats comencen ara al món universitari. Però de literatura gastronòmica, d'història 

de la gastronomia, hi ha el que vulguis. S'ha d'estudiar i s'ha de treballar com qualsevol altra 
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cosa. La gent que fa economia es forma de dues maneres: o bé acudint a classes especialitzades 

o bé fa una auto-formació".  

 

"Primer s'ha de ser periodista i després s'ha d'aplicar el mateix rigor al periodisme gastronòmic. 

Però és que una gran part de la gent que escriu avui sobre gastronomia, no són periodistes. Una 

part petita sí. La part petita són periodistes, però l'altra part no. És gent aficionada. Aleshores, el 

primer que voldria és que fóssim periodistes. I que aquesta capacitat d'anàlisi, aquesta capacitat 

de dubte, aquesta capacitat crítica la tinguessin. I després que fessin de periodistes gastronòmics 

o el que volguessin. Però primer ser periodistes i després anar formant-te".  

 

"La gent pensa que anant a un restaurant ja ho ha entès tot. No ha entès res. El primer són les 

persones. La visita al restaurant és un part absolutament necessària i imprescindible, com és 

conversar amb el cuiner. Com és intentar comprendre a l'ésser humà".  

 

"Allò important és saber conèixer les eines del periodista. Perquè el periodisme gastronòmic ha 

d'escriure notícies, ha de fer reportatges, entrevistes, ha de fer crònica, ha de fer crítica. Són 

gèneres diferents i s'ha de saber fer tot això".  

 

"Hi ha molts pocs referents. Però tot ha canviat molt perquè ara la gent de la meva generació 

comença a donar classes. I som gent que no ha tingut cap formació perquè no existia cap lloc on 

formar-se". 

 

"Hi ha diverses possibilitats per fer màsters i fer coses. Però el més important no és res de tot 

això. Perquè aquestes pautes i el que jo et pugui ensenyar — el seny, la passió, quatre trucs —si 

tu tens ganes, els llibres hi són. Però és mandra, desinterès, desídia... és quedar-se amb la part 

enlluernadora, amb la part superficial".  

 

Trajectòria personal 

 

"Jo vaig arribar a aquest món una mica a lo bruto. Jo era cap de secció d'El Dominical (ara sóc 

redactor en cap). Primer vaig fer articles i cròniques de moltes coses fins que vaig conèixer a 

Ferran Adrià. Aleshores, volia escriure un llibre sobre creativitat perquè veia que a mitjans dels 

anys 90, a Catalunya, on estaven passant coses interessants no era la literatura, l'arquitectura... 

sinó que era la gastronomia. Vaig intuir això i vaig dir: a aquesta intuïció vull donar-li forma. I 

vaig fer un llibre que es deia Els Genis del Foc. Vaig començar fent un llibre. I era un llibre de 

periodista. Jo no coneixia la matèria i la vaig conèixer. Com? Preguntant. Vaig fer de periodista. 
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Vaig preguntar a la gent que en sabia, als que tenien coneixement. Vaig fer de periodista. Jo no 

sé una cosa, la demano, la busco". 

 

"Ara la gastronomia és una cosa ja més o menys consensuada, que va tirant i es va fent. Hi ha 

uns espais fixos per fer i tal i qual. Però jo pels espais em vaig haver de barallar moltíssim. 

Molt. Perquè no hi creien. Jo l'any 1996 vaig fer una entrevista a Ferran Adrià i vaig dir-li en el 

que en aquell moment — que ja no està en aquest diari — era subdirector del Dominical de fer 

una portada. Una portada que hagués sigut la primera d'Adrià; abans que la d'El País. Però 

aquell home, que era preclar i tenia una gran visió de futur, em va dir: "a aquest tio no el coneix 

ningú". Això és el que jo, l'any 1996 em vaig trobar amb Ferran Adrià. Que no vaig aconseguir 

que fos portada del Dominical. Aquesta és la lluita. La lluita és que per molta gent, encara avui 

— i cada vegada menys — el periodisme gastronòmic és un món frívol i de poca confiança, on 

tothom està confabulat per fer coses no gaire clares".  

 

Manca de rigor i seriositat al periodisme gastronòmic 

 

"Molta gent està escrivint de gastronomia sense saber què estant contant. Aquesta falta de rigor 

els fa molt descarts i fa que jutgin sense cap formació ni coneixement. I a la gent que ho està 

fent seriosament i responsablement els importa una merda què pensen aquests paios".  

 

"El periodisme gastronòmic no es salva de la degradació general: hi ha periodistes seriosos i 

altres que generen tanta confiança com una barreta de surimi. El fet de ser periodista no 

garanteix ser bon periodista. No soc capaç de parlar-te d'un col·lectiu uniforme". 

 

"A mi el que m'interessa és que la gent tingui una veu pròpia. En el sentit de: m'és igual on 

escriguin. I ho dic perquè com que sembla que la gent, quan és alternativa i és un blog és sí, i la 

gent que està en un diari i en un mitjà gran és no. Això no és així. I des del diari també hi ha 

gent que no...". 

 

Relació periodista-cuiner 

 

"La mateixa entre un periodista i un polític. No la mateixa perquè el polític sempre intentarà 

enganyar-lo i els cuiners no tenen perquè intentar enganyar-te en quant que treballen amb 

matèries més amables. Però vull dir, que d'alguns ets amics i dels altres conegut". 

 

"Fer-se amic no és perillós. Jo si anava a un restaurant — fos la Carme Ruscalleda, el Joan Roca 

o el Ferran Adrià — i hi havia alguna cosa que no m'agradava, li deia a la cara. El preu, no és el 
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que tu pagues... El preu és la manera com tenses la vostra relació. Aquesta és la sinceritat. La 

sinceritat no és que després et trobis escrit una cosa; és que l'has hagut de dir a la cara. És molt 

fàcil això d'anar a un lloc que no coneix ningú i després escriure i ficar caldo a algú. Digues-li-

ho a la cara, digues-li-ho davant teu... Aleshores, perillós no ho és. Normalment el que acaba 

passant és que, segons el criteri, el 90% per cent són encerts. És que estarien tancats. Estem 

parlant de gent talentosa. Seria idiota pensar que el 90% són errors". 

 

"Si la nostra corrupció és de 80 euros... som molt barats tio. Lo important no és el caviar o la 

tòfona. No és important que em convidis o em deixis de convidar, l'únic important és com ho 

miraré jo. Si sóc tant corrupte que per 80, per 100 o per 200 euros haig de parlar bé de tu, 

deixem-ho estar. Estem parlant en un sentit molt elemental". 

 

"Jo treballo per un diari. Qui paga és el diari. Si a mi algú em vol convidar, t'asseguro que no 

tindré una discussió bizantina amb ell. Però jo faré el mateix perquè sinó ho pagarà el diari".   

 

"Per edat, per coneixement i pel temps que portem fent això acabem sent una referència, però 

una referència qüestionada perquè fem nosa. Nosaltres fem nosa i ràbia. Molta gent pensa que 

som una elit corrupta que vivim en connivència amb la gent que estudiem i del qual no escrivim 

res amb sinceritat perquè sempre està mediatitzat amb calers pel mig".  

 

Funció del periodisme gastronòmic 

 

"El periodisme gastronòmic té un servei de recomanar i de donar visibilitat a cuiners que estan 

fent bé les coses, i també té una part de consulta enfocada a tota aquella fent que vol informar-se 

sobre els restaurants". 

 

"Com en qualsevol altra branca del periodisme hi ha una part important d'entreteniment i de 

distracció. A més, el periodisme gastronòmic també ha d'intentar explicar històries que siguin 

interessants perquè el lector pugui trobar uns valors i unes reflexions sobre els restaurants, al 

marge de si hi aniran o no. Ha de sortir del gueto daurat del caviar per parlar del que passa al 

col·lectiu que aborda i per intentar complir aquesta funció social tan interessant. Això sí, amb la 

modèstia que li pertoca".    

 

"No m'interessen els xefs executius que tenen una cadena i que la gestionen des d'un despatx de 

la Diagonal. El que vull són artesans, gent que doni la cara". 
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"L'objectiu del periodisme és contar històries, en tots els seus formats, que puguin interessar a 

un lector, que pugui dir-li alguna cosa, que el pugui entretenir, formar, fer reflexionar, que 

pugui prendre una actitud davant d'un fet".  
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Entrevista al periodista gastronòmic Alberto Luchini. Telèfon mòbil. 

Dijous, 14 de gener de 2016 

 

Lo llamo por teléfono des de mi habitación. Cierro la puerta porque mis padres son expertos en 

hacer ruido cuando tengo que estudiar o trabajar. Hago servir un método muy rudimentario pero 

infalible. Grabadora sobre la mesa y teléfono móvil en modo altavoz. El teléfono hace la señal 

tres veces y cuando oigo ruido des del otro lado: 

 

 — Hola Alberto. Soy Pau, el estudiante que te mandó un correo para hacer una entrevista 

sobre el trabajo de final de grado.  

 

 — Sí, sí. Sé perfectamente quien eres.  

 

 — No sé si te iría bien hacer la entrevista? 

 

 — Dame un minuto. 

 

**** 

 

Definición del concepto periodismo gastronómico  

 

"El periodismo gastronómico no es ni siquiera una especialización. Es una parte del periodismo 

cultural i definir-lo… buff. Es que creo que no hay ninguna diferencia entre escribir de un 

restaurante, escribir de cualquier otro ámbito del arte o escribir de política. En realidad creo que 

es ser cronista de una realidad, que es al final lo que somos los periodistas". 

 

Diferencia entre crítica y periodismo gastronómico  

 

"Yo discrepo mucho de que la crítica sea el tema estrella del periodismo gastronómico. Yo me 

considero a mí mismo cronista, no considero que haga críticas, sino crónicas donde se tira de 

mucha referencia histórica, se utiliza mucha descripción, mucha narración y al final la parte de 

opinión ocupa, a lo mejor, un quince o un veinte por ciento. Entonces, por esto me gusta 

definirme como cronista gastronómico". 

 

"Al final lo que busca la gente, el lector o el oyente según el medio, es una puntuación, una nota 

o una frase. Porque al final lo que nos gusta es eso. En realidad, la gente lo que quiere es que le 
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des un titular y no se quedan con el contenido. Y yo insisto, creo que en gastronomía, más que 

en ningún otro ámbito son crónicas".  

 

"Es un error asociar periodismo gastronómico solo con crítica. Por ejemplo, des de Metrópoli 

hacemos muchos reportajes de contar dónde se puede tomar un determinado plato, sin decir si 

es bueno o es malo. Aquí contamos los sitios donde se puede tomar un plato, hablamos de 

tendencias, de productos que están llegando… nosotros lo que intentamos es contar la 

actualidad que rodea a la cosa gastronómica. Que la gente sepa que es lo último que ha llegado, 

el último producto, la última tendencia y por supuesto también se hace crítica".  

 

Referentes 

 

"Tengo dos modelos que para mí son sagrados. De hecho, cuando fui a recoger el Premio 

Nacional de Gastronomía lo dije claramente. Este premio es tan mío como de Víctor de la Serna 

y de Juan Manuel Bellver que son los que me han enseñado a ejercer este oficio". 

 

"El periodismo gastronómico no es ninguna novedad. Nos podemos ir a los años setenta cuando 

gente como — y ojo que casi hay que ponerse de rodillas para hablar de ellos — Xavier 

Domingo, Néstor Luján, Manuel Vázquez Montalbán… ya ejercían el periodismo 

gastronómico. Es verdad que la gastronomía ahora se ha puesto de moda, cosa que no estaba en 

los años setenta, pero estos señores ya escribían y muy bien. Probablemente, mejor que ninguno 

de los que hablamos ahora de gastronomía".  

 

Blogs y nuevas plataformas 

 

"No hay más periodistas gastronómicos ahora. Hay más gente que escribe sobre gastronomía, 

que es distinto. Para mí un periodista gastronómico es una cosa y alguien que escribe de 

gastronomía no es un periodista gastronómico. Ahora lo que hay es mucho bloguero, pero eso 

no son periodistas gastronómicos. Eso, y me odiaran todos por decir cosas como esta, es gente 

con una cara de hormigón armado que lo que quieren es comer gratis y dedicarse a echarle porro 

a la vida".  

 

"La diferencia para mí entre un periodista gastronómico y un bloguero del cuento es que yo voy 

al restaurante y pago mis facturas porque afortunadamente tengo una empresa detrás que me las 

paga. El bloguero lo único que quiere es que lo inviten". 
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"El problema de las nuevas tecnologías y de los nuevos lenguajes es que le dan mucho juego a 

los sinvergüenzas. Porque claro, todo el mundo se puede montar un blog. No es lo mismo 

cuando no existían las redes sociales e internet, que tu tenías que trabajar para un medio y con lo 

cual tenías que ir avalado por una trayectoria. Ahora tu te montas un blog en internet, que tienes 

tus ocho lectores, pero claro si tu escribes con tus ocho lectores cuatro barbaridades, esas 

barbaridades se van convirtiendo en una bola de nieve por las redes sociales y de repente has 

conseguido que 200.000 personas lean que tu has dicho que ese restaurante es muy malo. Y lo 

has dicho porque no te han invitado". 

 

Formación del periodista gastronómico 

 

"La formación de periodista gastronómico de toda la gente que vale la pena en España es 

haberse gastado una fortuna en ir a restaurantes, en beber vino, en viajar, en descubrir. A parte 

de haber leído muchos libros y de escribir durante años". 

 

"No conozco a nadie que haya seguido ningún curso, ni que haya estudiado para periodista 

gastronómico. Pero sí sé que la gente que yo respeto y admiro, antes de empezar a escribir de un 

restaurante, ha ido a lo mejor a 2.000 restaurantes pagándolos de su bolsillo y dejándose una 

fortuna. Lo que hay que tener es criterio, y ese criterio solo se adquiere con la experiencia". 

 

Comunicación corporativa, publicidad y periodismo gastronómico 

 

"La credibilidad se consigue a base de rigor, de contar las cosas como son y de no tener 

intereses — ésta última, una de las grandes lacras que tiene el periodismo gastronómico —. 

Porque además de los blogueros, hay algunos periodistas gastronómicos que al mismo tiempo 

tienen agencias de comunicación. A mí me parece que no puedes estar en los dos lados del río al 

mismo tiempo. Afortunadamente, en Metrópoli toda la gente que escribe no tiene intereses en 

negocios de hostelería. Con lo cual, estamos a salvo de: tengo que hablar bien de este 

restaurante porqué es cliente mío. Aquí no tenemos clientes. Todo eso contribuye a tener una 

credibilidad y que el lector se crea lo que lees". 

 

Relación periodista-cocinero 

 

"Creo que todo el mundo debe saber cuál es su sitio. Yo tengo muchos amigos cocineros y 

tengo muchos amigos cocineros con los que salgo y que me odian profundamente. Que es 

curioso. Tengo una relación personal con ellos estupenda, pero no están de acuerdo con lo que 

he escrito de su restaurante. Pero creo que la relación personal esta por un lado, y la profesional 
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por otra. Tengo que decir lo que pienso y si no está de acuerdo, que me odie. Pero yo no voy a 

cambiar mi opinión porqué me caiga mejor o peor". 

 

Mirada del periodismo gastronómico  

 

"En periodismo gastronómico español hay dos tendencias muy marcadas. Por un lado estamos 

los que intentamos hacer periodismo gastronómico serio, interesados en lo que se nos pone en 

un plato y poco más. Y luego está una especie de pseudoperiodismo al que le preocupa el 

espectáculo, la decoración, cuanto más bonito mejor y el rollo del famoseo. A mí eso no me 

parece gastronomía. Me parece una cosa digna de revista del corazón, pero tiene mucho público 

y cada vez son mayores el número de medios que se dedican a plantear la gastronomía des de 

este punto de vista. Mientras yo pueda opinar y tenga algo que decir, la gastronomía es lo que 

está encima de un plato. Lo demás es secundario". 

  

Función del periodismo gastronómico 

 

"Ser periodista significa contar algo. Mi objetivo cuando voy a un restaurante a hacer una 

comida es contar al lector lo que se va a encontrar en ese restaurante cuando vaya. No quiero 

crear tendencia, ni quiero convencer a nadie".  

 

"Si he disfrutado y me ha parecido estupendo, quiero que el lector salga diciendo que tiene 

ganas de ir a ese sitio. En cambio, si me ha parecido muy malo, que el lector diga, a lo mejor 

tengo plantearme ir a un sitio distinto". 

 

"Ser útil para el lector. Esa es la única función social que debe desempeñar, no solo el 

periodismo gastronómico, sino cualquier periodismo. Es decir, yo creo que el periodismo 

gastronómico lo que tiene que hacer es darle al lector la información suficiente para que tenga 

los parámetros para elegir y decidir donde va a comer y donde va a gastarse su dinero. Yo no 

tengo que convencer a nadie. Yo tengo que decirle: tú tienes A, B, C o D. Elige lo que te 

parezca en función de las crónicas que te hago. Si el lector se fía de nosotros, elige siguiendo 

esos parámetros y conseguimos que alguien invierta bien su dinero y su tiempo, creo que hemos 

cumplido con la única misión que tenemos en la vida que es esa: ayudar, informar e incluso 

prescribir al lector". 
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Entrevista a la periodista i professora gastronòmica Yanet Acosta al pis d'una coneguda 

de l'entrevistada. 

Divendres, 15 de gener de 2016 - Barcelona 

 

Son 18:30 de la tarde. Cojo mi teléfono móvil, empiezo a buscar entre mis contactos, pero el 

número de Yanet no aparece. Cuando contacté con ella por correo electrónico no me lo dio. Aun 

así, me dijo que la llamara, que estaría "encantada de colaborar" con el reportaje. Antes de 

mandarle otro correo, prefiero hacer una búsqueda rápida en internet para ver si lo encuentro. 

He tenido suerte.   

 

— Yanet? Soy Pau, de Barcelona. Te acuerdas? 

  

— Hola Pau! Perdona, se me había pasado. No me acordaba, perdona. Estoy esperando a 

alguien, pero si quieres podemos empezar y continuar después. 

 

Pero no da tiempo. Por el altavoz de mi teléfono móvil escucho el timbre de la puerta de su 

casa.  

 

— Te tengo que dejar. Te va bien que te llamen en unos 40 minutos? 

 

— Ningún problema. Hasta luego 

 

Son las 18:43 y aun no he recibido respuesta. Las 20:42, nada. Sigo mirando mi teléfono pero ni 

rastro de Yanet. Decido no presionar y ponerme en la lista de espera; como hacen muchos 

comensales cuando quieren ir a comer a los restaurantes de cierto prestigio. Le enviaré un 

correo mañana.  

 

—  Se me lió la tarde de ayer. Esta tarde lo intentamos! — me contesta al día siguiente.  

 

Pero esta vez soy yo el que no puede. Así que quedamos para el jueves por la tarde.  

 

Es jueves. Son la 14:22 y prefiero mandarle otro correo para confirmar mi llamada en vista de lo 

que ocurrió hace dos día. A las 16:04, a 25 minutos de la llamada, la respuesta. 

 

— Casualmente estoy de camino a Barcelona!! Estaré hasta el domingo así que quizás nos 

podamos ver! Pero si lo prefieres me puedes llamar. Voy en el AVE. 
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Si viene a Barcelona, lo mejor será que nos veamos. Pero, por qué vendrá a Barcelona? Será la 

primera pregunta de la entrevista, claro. Yanet me cita el viernes por la tarde en casa de una 

amiga suya en Barcelona, en un piso del barrio Sant Gervasi-Galvany.  

 

Ha llegado el día. La casa, al estilo loft, está llena de juguetes de niño. En el mármol de la 

cocina, también hay una botella de vino a medias, un biberón y algún plato de la cena del día 

anterior. Yanet me recibe hablado por teléfono. Además, no está sola, la acompaña su hija 

pequeña.  

 

Es un piso largo, rectangular y espacioso, con una altura superior a la habitual y con un ventanal 

en uno de los extremos. Me siento en el sofá (una especie de colchón pegado a la pared y a muy 

poca altura del suelo) mientras que Yanet acaba de hablar por teléfono. La pequeña juega con 

algo que tiene que haber heredado de su madre. Se divierte con dos tazas y dos platos pequeños. 

Ahora sí, Yanet cuelga el teléfono y empezamos a hablar. 

 

— Estuve con él [Ferran Adrià] viendo lo que estaba haciendo. Por eso bajé a Barcelona, 

porqué como Ferran tiene poca disponibilidad, me dijo: puedo el viernes o el lunes. Y aquí 

estoy. También quería ir a ver a Joan Roca pero están rodando el MasterChef Chile en su 

restaurante. Está muy liado y no puedo ir — me comenta después del recibimiento.  

 

**** 

 

Situación periodismo gastronómico actual 

 

"Afortunadamente, estamos en un proceso de cambio. Y digo afortunadamente, porque nos 

encontramos en un momento clave en el que está entrando gente nueva; gente un poco mayor 

que tú. Por ejemplo, Carlos G. Cano de Gastro Ser. Él es catalán y trabaja en Madrid. Es un tío 

muy interesante porque es una de las personas que está colaborando a dar un giro en el enfoque 

del periodismo gastronómico en España. Este tipo de personas jóvenes están aportando una cosa 

nueva, una frescura nueva al periodismo gastronómico".  

 

Evolución periodismo gastronómico 

 

"La sociedad cambia, y con la sociedad cambia el periodismo, la cocina y cambia todo. Hasta 

los años 90, el periodismo gastronómico era: recetas para las mujeres y crítica gastronómica de 

puro para los señores. Esto empieza a cambiar justo con la revolución de la cocina de 

vanguardia que también llega al periodismo. Entre el 2000 y el 2005, cuando salió la famosa 
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portada de Ferran Adrià, hay un cambio en el periodismo gastronómico. Se incorporan muchas 

personas. Sobretodo, muchas más mujeres que hombres y que tenemos un perfil de periodistas. 

Que transcendemos de lo que es la crítica y la receta y vamos a hacer periodismo; a hacer 

reportajes, entrevistas, artículos en profundidad".  

 

"En ese momento [principios del siglo XXI] el publico demandaba lo qué estaba ocurriendo con 

la cocina de vanguardia. Sin embargo, ahora ya mucho más tarde, lo que  demanda el público es 

mucho más. Demanda saber el origen, saber qué está ocurriendo. No solamente quiere saber 

tendencias y la estética final de un plato. No sé queda en la banalidad de lo gastronómico, sino 

que la gastronomía ya es un concepto mucho más amplio que abarca cultura, salud, economía y 

muchísimos más aspectos. El periodismo gastronómico empieza ahora realmente a cumplir esa 

función de atender esas necesidades de información de los lectores, de los ciudadanos". 

 

Formación del periodista gastronómico 

 

"Mi generación nos hemos formado por nuestra cuenta porque hace unos años no había la 

oportunidad de formarse en la universidad como ahora, que sí se puede".  

 

Diferencia entre crítica y periodismo gastronómico 

 

"Cuando tu haces periodismo gastronómico hay que trascender de la crítica de restaurantes, hay 

que ir mucho más allá. La crítica de restaurantes, para mí, es una cosa casi anecdótica. Esto es 

lo que todo el mundo hace ahora, pero esto se va a acabar". 

 

Trayectoria personal 

 

"Yo trabajé periodista agraria inicialmente en la Agencia EFE y luego fui ampliado mi espectro. 

He trabajado en muchos tipos de periodismo (económico, de viajes…)". 

 

"Cuanto acabé mi tesis doctoral pedí la excedencia en la Agencia EFE y me fui a la universidad 

a crear un curso para que la gente pudiera tener la formación necesaria para hacer periodismo 

gastronómico a la altura de cualquiera. Esa era mi fijación, mi obsesión. Entonces, con esa idea 

me fui a la Complutense y monté el curso de periodismo gastronómico. Enseguida, la Real 

Academia de la Gastronomía quiso estar allí presente y ahora ya lleva muchas ediciones. Pero 

yo, a partir de la cuarta, decidí retirarme para emprender un proyector distinto. Quería trabajar 

de una forma que no me permitía la universidad. Mi concepto de la formación era volver al 

maestro, al filosofo griego. Entendí que en un máster o posgrado lo que se necesitaba era 
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alguien que ayudara a sacar adelante un proyecto. Por eso creé The Foodie Studies, 

aprovechando la tecnología (es todo online)". 

 

Mirada del periodismo gastronómico  

 

"El periodismo es lo primero. Pese a ello, puede que todavía la mirada no vaya hasta donde 

tiene que llegar. Es una mirada des del punto de vista del periodismo bastante amable con todo 

lo que ha ocurrido en la cocina. No ha sido una mirada crítica, una mirada que yo creo que 

tendría que estar en sintonía con las necesidades de un lector ávido por saber". 

 

"Falta de mirada crítica me refiero, por ejemplo, a saber qué implica que una empresa ponga 

dinero en no sé qué restaurante; o que implica que un restaurante escoja ciertos productos o que 

esté trabajando la quinta gama. Este tipo de temas mucho más profundos, mucho más 

interesantes, el periodismo gastronómico no los ha pillado. Hemos construido una mirada 

absolutamente banal. Comer no implica siempre pasárselo bien. El hambre es gastronomía". 

 

"Hay un tipo que a mi me encanta que se llama Ignacio Domènech. Él escribió un libro (Cocina 

de Recursos) en el que precisamente hablaba de la comida des de otro punto de vista. Este libro 

es muy crítico, tiene  muchos detalles — pese a encontrarse en una época de represión como la 

Guerra Civil española — y mostraba la falta de comida durante la Guerra Civil y la posguerra. 

Es una crítica muy interesante, porque la gastronomía es todo".  

 

Definición del concepto periodismo gastronómico 

 

"La gastronomía no es banalidad. La gastronomía es tan importante que, cuando me estoy 

tomando una salsa de tomate o una mayonesa, me gusta saber si lo que lleva es industrial. Y 

cuando voy a un restaurante me gusta saber si la fabada es de quinta gama. Y también nos 

debemos plantear hasta qué punto funcionan o no ciertas cosas de la vanguardia. Precisamente, 

en esta falta de conocimiento que tiene el consumidor, el periodismo tendría que entrar a 

degüello". 

 

"Un periodista gastronómico tiene que tener un amplio conocimiento de cuestiones relacionadas 

con la alimentación, la gastronomía, la cocina… todo. No creo que sean distintas ramas del 

periodismo gastronómico".  
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Motivo de la falta de visión crítica en el periodismo gastronómico 

 

"Porque faltáis vosotros en esta fiesta. Las generaciones jóvenes. Yo te estoy diciendo que falta 

este tipo de periodismo más crítico y que confío en que llegue pronto. Pero lo que se debe tener 

en cuenta es el cambio en la demanda de información. Hace unos años iba dirigida en saber qué 

era eso de la cocina de vanguardia. En cambio, creo que ahora tiene que ser mucho más 

completa y profunda porque la gente está interesada en temas como los alimentos ecológicos, 

los transgénicos o el quilómetro cero". 

 

Comunicación corporativa, publicidad y periodismo gastronómico 

 

"El periodismo es lo más escaso que hay últimamente porque se paga poco. Es mucho más guai 

(irónico) trabajar en una empresa haciendo comunicados de prensa o llevando su comunicación 

porque la empresa te paga mejor". 

 

"Confío y creo que llegará un momento — yo soy muy optimista — en el que se valorará 

muchísimo más la información bien hecha y contrastada". 

 

Blogs y nuevas plataformas 

 

"Lo son todo. Por esto estoy en internet. Y lo que ha sido maravilloso es que nos ha puesto a 

todos al mismo nivel. Eso a mi me ha encantado. Los periodistas antiguos rechazaban el tema 

de internet precisamente por eso. Date cuenta que ahora cualquier persona, si hay algo que yo 

escribo y no le gusta lo puede decir. Y esto antes no ocurría, antes era una comunicación 

unidireccional. El periodista escribía y ahí quedaba. Podías escribir una carta al editor pero… 

Ahora, de inmediato te pueden decir cualquier cosa. Es un trabajo que ha cambiado mucho. Es 

maravilloso".  

 

"Las personas que tengan capacidad crítica como los periodistas se los valorará más. ¿Por qué? 

Porque todo el mundo tiene un blog. Pero ¿quién tiene la capacidad de informar bien?, ¿quién 

tiene la capacidad de conocimiento técnico y teórico para conseguir aportar una información 

selecta? Los periodistas". 

 

Periodismo gastronómico como moda 

 

"Hemos creado en la sociedad y en la población un interés por la gastronomía, por lo que está 

comiendo… Y eso ha creado una demanda informativa que no va a desaparecer". 
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"El periodismo gastronómico no es una moda. Atiende a una necesidad, a una demanda 

informativa. Y cada va a ser menos una moda si surgen periodistas con esta capacidad crítica, 

con esta mirada interesante que de verdad aporte".  

 

Función del periodismo gastronómico 

 

"El periodismo ha dejado de ser, por ahora, una llamada de atención. Pero confío en que vuelva 

a considerarse en esta otra manera. Ojalá hubiesen aquí cocineros como Jamie Oliver, que 

trascendieran más allá de la tecnología y que tuvieran una capacidad crítica". 

 

"Sí, su función es ser crítico. Pero también es una cuestión compartida con los cocineros. Para 

mí es una cuestión ética y moral seas cocinero o periodista".  
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Entrevista a l'observador gastronòmic Philippe Regol. Pis de l'entrevistat. 

Dimecres, 20 de gener de 2016 - Barcelona 

 

Philippe Regol me recibe en su piso — situado en pleno barrio del Raval de Barcelona — con 

unos pantalones de chándal, una sudadera con capucha y unas zapatillas de estar por casa. Me 

comenta que hace un rato ha llegado de comer y entiendo que para digerir bien todos los platos 

que ha probado, uno se tiene que poner cómodo. Me invita a pasar al comedor y nos 

acomodamos en el sofá que queda a mano izquierda. Es de piel oscura y de aquellos que se 

pueden reclinar con un botón. En la estancia también encontramos una televisión de plasma 

pequeña, una mesa de escritorio con un ordenador y su respectiva silla, y una estantería medio 

vacía con unos cuantos libros de cocina. Philippe hace pocas semanas que está instalado en este 

piso y aún no ha podido traer todos sus libros. Me comenta que los que faltan siguen en las cajas 

de mudanza.  

 

**** 

 

 Trayectoria personal 

 

"Yo estudié Filología Española en Francia y vine a Barcelona a hacer una tesina sobre la 

política catalana de la Segunda República. En aquella época no tenía material en Francia y 

pensé que me iba a pasar un par de años en Barcelona. Pero luego me quedé aquí. Hice 

traducciones, hice de profesor de francés… y cuando me quedé sin trabajo un amigo me metió 

en un restaurante. Pensé que era fantástico para el verano. Y realmente, era mi sueño meterme 

en un restaurante. Primero porque comería cada día (hecho que en aquella época no estaba 

garantizado) y luego porque podía ver los entresijos del restaurante. El año anterior había 

enviado como cuarenta cartas a restaurantes que sonaban a francés y no había recibido ninguna 

respuesta. Así que me metí en ese restaurante. Tengo que decir que pringué bastante (limpié 

mucho pescado) y fue muy duro. El año siguiente hice un curso de cocinero en la Hofmann y 

empecé a crecer un poco en el mundo de la gastronomía gracias a un profesor muy bueno que 

me explicó que la gastronomía podía ser algo muy emocionante. En ese momento es cuando 

empecé a probar restaurantes, grandes estrellas…". 

 

Intrusismo en el periodismo gastronómico  

 

"Yo no soy periodista porque no tengo esta formación. Entonces, yo aviso, soy un intruso. Pero 

esto es una defensa para luego si alguien me ataca, poder atacar. Porque a muchos de los que 
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hablan de cocina les puedo decir: vosotros sois periodistas pero no os habéis pasado 25 años en 

una cocina y pateando lo mejor de la gastronomía europea".  

 

"Soy un intruso a nivel profesional. Escribo como puedo pero mi valor, entre comillas, es mi 

bagaje. Porque si no me hubiese gastado todo el dinero en restaurantes, en vez de tener un piso 

en el Raval — que me encanta — a lo mejor lo tendría en la Diagonal". 

 

Formación del periodista gastronómico  

 

"En la gastronomía hay un aspecto que se puede encontrar en los libros y otro que es muy 

intangible, muy efímero y está en tus recuerdos y vivencias. Entonces, o lo vives o no lo vives". 

 

"Es muy confuso. No hay una regla establecida. No se estudia para esto. A mi, por ejemplo, no 

me han enseñado. Aprendí sobre la marcha. Pero ser crítico también es una actitud. Yo me 

acuerdo de pequeño que mí tía me decía que era un critiquer — un neologismo que ella se había 

inventado para definirme como un criticador—. Este niño siempre lo critica todo, me decía. 

Entonces esa actitud ya te predispone". 

 

"Hay una frase que cito siempre de un crítico francés que dice: "Para poder hablar de un 

restaurante, hay que haber estado comiendo en 1000".  

 

Diferencia entre crítica y periodismo gastronómico 

 

"El 90 por ciento de la literatura gastronómica que hay en este país es de periodismo 

gastronómico, de crónica gastronómica. Y esto me parece que hay una gente que lo hace muy 

bien porque están formados para escribir, para construir un relato sobre el cocinero". 

 

"Mira, te voy a poner un ejemplo donde queda bastante claro. El otro día estábamos cenando en 

el restaurante Hoja Santa de Albert Adrià con varios periodistas y críticos gastronómicos. A mí, 

lo que me preocupaba era pasar a los platos para analizarlos detalladamente y escribir una 

entrada en el blog sobre este punto de la cena. En cambio, había una periodista a quien le 

interesaba más conocer la historia del cocinero y las cuestiones que iban más allá de los platos. 

Creo que son visiones y maneras de hacer diferentes". 

 

"El periodismo gastronómico tiene que ir más allá de la crítica y hablar de muchas más temas 

que no sean solo restaurantes. Lo que pasa es que yo no veo a mucha gente que se lanza a la 

crítica. La crítica es lo más comprometido y más difícil".  
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Situación del periodismo gastronómico actual 

 

"No sé si es de gran nivel el periodismo gastronómico que hay en este momento. Hace treinta o 

cuarenta años sí que había grandes escritores que han pasado a la historia del periodismo 

gastronómico, como por ejemplo, Álvaro Cunqueiro, Manuel Vázquez Montalbán, Xavier 

Domingo, Néstor Luján, o Joan Perucho".   

 

"Curiosamente, en una época en que la materia gastronómica era más bien escasa, había grandes 

plumas de nivel. En cambio, ahora que la gastronomía realmente es un boom, no tenemos esas 

plumas. Se ha invertido. La manera de escribir actual se centra en la eficiencia. Siempre con 

algunas excepciones, claro".  

 

Diferencia entre el periodismo gastronómico español y el extranjero 

 

"En Francia el periodismo gastronómico es una tradición, es un deporte nacional. Hay un gran 

nivel y allí sí que hay mucha gente. Además, se pueden decir muchas más cosas que aquí. 

Porque el mundo de la gastronomía es enorme. Tu puedes ser un crítico — realmente crítico — 

a nivel de dar caña a los cocineros. En cambio, aquí es imposible. Aquí la crítica gastronómica 

prácticamente es imposible en el sentido negativo. Lo que triunfa es la critica constructiva. No 

obstante, de vez en cuando hay que decir: esto está mal". 

 

Relación periodista-cocinero 

 

"Aquí los cocineros estrella son intocables. Y la relación que hay entre los críticos, los 

periodistas y los cocineros son tan endogámicas que es muy difícil ser crítico. Somos tan pocos 

— en los congresos nos conocemos todos — que llevarse mal con alguien es durillo". 

 

"La relación de amistad entre el cocinero y el periodista gastronómica es contraproducente para 

la pieza periodística. En ninguna actividad artística donde hay crítica, hay este nivel de 

endogamia como existe en la gastronomía. Un crítico de cine, de teatro, puede hablar mal de 

una obra y al autor solo se lo encontrará en los estrenos. Además, el periodista ha ido al teatro 

— un sitio público — con una acreditación de prensa. En cambio, en la cocina tú vas a casa del 

cocinero". 
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Motivos de la falta de visión crítica en el periodismo gastronómico 

 

"Primero porque hemos dicho que el 90 por ciento de los periodistas quieren trabajar; quieren 

contar las historias; quieren decir que tal cocinero acaba de abrir un nuevo restaurante; quieren 

la información; quieren que este cocinero les llame para explicar las novedades a sus lectores… 

Entonces, interesa tener una buena relación. Porque si ha hecho una crítica negativa del año 

anterior, igual ese cocinero no llamará a ese periodista y, rápidamente, pagará las consecuencias 

de su libertad". 

 

Mirada del periodismo gastronómico español 

 

"La gastronomía no es ajena al mundo actual. Lo que más vende es la imagen más frívola, de 

cotilleo fácil, y no en el sentido de conocer los trapos sucios de las cosas. En un principio, 

MasterChef me pareció un programa que podía vulgarizar en el buen sentido de la palabra la 

gastronomía. Pero te das cuenta que la ha vulgarizado en el sentido negativo. Otro ejemplo es 

que la gente se interesa por si Jordi Cruz tiene novia, o si Dabiz Muños ha ligado con tal".  

 

"El mundo de la gastronomía está totalmente condicionado por esta nueva visión que ha 

alcanzado a mucho más público. Si antes tocaba a 500 mil personas en congresos, ahora toca a 

cuatro millones. Pero alcanza a cuatro millones de personas con la frivolidad. Y cuando 

decimos, hemos avanzado a nivel gastronómico. Pues yo no lo sé…". 

 

"Cuantitativamente hay más gente que ha odio campanas, pero en el fondo, conocimiento… 

Hay programas deliciosos, como el Karakia del Canal 33 que sí que son de cultura 

gastronómica y de periodismo, pero hay otros que para nada". 
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Entrevista a la periodista i comunicadora gastronòmica Carme Gasull. Bar Doctor Coffee 

& Beer. 

Dilluns, 25 de gener de 2016 - Barcelona 

 

Després de quinze correus i d'una gran predisposició, la Carme Gasull m'ha citat en el bar 

Doctor Coffee & Beer, a tocar de la plaça Francesc Macià de Barcelona. Arribo a les 15:30, a 

l'hora que havíem quedat, però ella ja m'està esperant asseguda a la barra i amb un tallat a la mà. 

Entro, la saludo i ens ubiquem en una taula buida que queda al costat de la barra. El local s'ha 

anat omplint i els sorolls dels platets repicant amb les tasses i les culleres, de la màquina de cafè 

escalfant la llet, de les cadires arrossegant-se pel terra de fusta, han augmentat la intensitat.  

 

Quan començo a explicar-li el tema del reportatge, el primer que em comenta la Carme és que 

les biblioteques de Barcelona estan dividides per temes. En concret, la de la Barceloneta és la 

que està especialitzada en gastronomia perquè disposa d'un fons documental sobre aquesta 

matèria que em pot servir en algun moment del reportatge. Un consell molt útil només 

començar l'entrevista.  

 

**** 

 

Trajectòria personal 

 

"Al periodisme gastronòmic, cadascú hi ha arribat d'una manera o d'una altra. En el meu cas, jo 

vaig arribar a través del periodisme de viatges. Quan vaig fer la carrera de periodisme, vaig 

entrar de pràctiques a COM Ràdio i allà, al cap d'un temps, vaig començar  a col·laborar com a 

productora en un programa de viatges. En aquell moment, la gastronomia no tenia tant de pes 

com ara. Aleshores, la meva trajectòria va anar lligada a l'evolució del fet gastronòmic. Perquè 

va agafar tanta volada que vaig deixar l'emissora per començar a dedicar-me exclusivament a 

aquest terreny". 

 

Comunicació corporativa, publicitat i periodisme gastronòmic 

 

"El periodista gastronòmic existeix. Però hi ha molts matisos. I jo puc ser un d'aquests casos 

perquè em dedico al periodisme i a la comunicació gastronòmica. Jo tinc un peu a cada banda". 

 

"Crec que sí que es pot tenir un peu a cada banda. Encara que hi ha gent que et dirà que no. 

Però si ho saps separar... Per exemple, si faig comunicació de restaurants i porto les xarxes 



 38 

socials, faig les notes de premsa, sóc l'enllaç amb altres periodistes... el que intento és no parlar 

d'aquestes restaurants als quals promociono, sinó que siguin altres els que parlin d'això". 

 

"Clar que l'ideal és ser lliure i no tenir aquesta dualitat. Però la llibertat i l'autonomia plena no 

existeix perquè un mitjà de comunicació també es deu a uns anunciants, a unes empreses... 

Llavors, es pot compatibilitzar? Jo et diria que sí des de la meva experiència". 

 

Definició del concepte periodisme gastronòmic 

 

"Sóc del parer que s'hauria d'incloure tot: gastronomia i alimentació. O cuina i gastronomia. No 

veig com es pot separar una cosa de l'altra. És necessari saber d'on ve el producte, quin és el 

producte, com apareix el plat, on es cuina, on se serveix... Pe tant, jo sí que ho englobaria tot: 

producte, territori, i establiment". 

 

Mirada del periodisme gastronòmic 

 

"Diria una mirada informativa i d'entreteniment. Crítica poca. Jo crec que crítica gastronòmica 

se'n fa molt poca en aquest país. De crítics gastronòmics n'hi ha dos, tres... Philippe Regol, José 

Carlos Capel, Carlos Maribona. Aleshores hi ha gent que potser no fa crítica però que sí que té 

un sentit crític de la vida i s'expressa d'aquesta manera en un relat". 

 

Periodisme gastronòmic en profunditat 

 

"No hi ha temps ni diners per fer reportatges d'investigació. Aquesta és la realitat. I el 

periodisme gastronòmic potser viu un bon moment, però la professió, per desgràcia, ha canviat 

molt. També és veritat que aquest auge de la gastronomia ha anat lligat al creixement de les 

agències de comunicació que es dediquen a impulsar i promocionar alguns establiments. I això 

fa que a vegades, només anem a la novetat. L'ideal seria investigar i recórrer, per exemple els 

restaurants centenaris de Barcelona per fer un reportatge. Però no es pot...". 

 

"Els problemes del periodisme gastronòmic, i del periodisme en general, van de la mà amb el 

poc que es llegeix en aquest país, amb la crisi dels mitjans, amb la dels llibres... La gent gasta 

poc en cultura i intenta trobar-ho tot de forma gratuïta. A més, el consum s'ha tornat molt més 

ràpid i ha fet que la manera d'informar-se canviï totalment". 

 

"Ara, entre cometes, sembla que tothom faci cuina d'avantguarda, no? I la cuina del xup-xup, 

que és la lenta, la de cullera, doncs no ven tant. Hi ha gent que és fan, que li agrada i que és 
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fidel, però el que ven més el format tapa. Tot més petit, que pots compartir, que és més 

econòmic... Doncs passa una cosa semblant amb els mitjans". 

 

Situació del periodisme gastronòmic actual 

 

"Potser sí que a vegades ens hem passat d'amables. Però crec que s'ha explicat bastant bé tota la 

revolució culinària dels últims anys. El problema és si només s'està explicant d'algú en concret o 

si sempre es parla més d'uns cuiners determinats. Però el que nosaltres no podem fer és criticar 

actituds o coses que ells facin a nivell personal. I a nivell de cuina crec que s'estan fent grans 

coses en aquest país i crec que no en som conscients. Això ens ho donarà els anys, la 

perspectiva. Quan tu formes part d'aquesta generació i quan són coetanis teus, és impossible que 

te n'adonis". 

 

"És un sector molt agraït perquè vas a menjar i parles de plaers, de sentits, de sensacions, fins i 

tot de sentiments. Per explicar una cosa l'has de pensar, l'has d'entendre i l'has de saber 

expressar però clar, són coses que són agradables a la vista, a l'olfacte, que et creen sensacions 

plaents...". 

 

"Jo crec que seràs un bon periodista, però amb els anys el sistema et talla les ales. Tenir 

inquietuds és important. Però, què faràs quan et diguin que has d'entregar un reportatge per 

demà? Potser al principi sí que hi dedicaràs unes hores del teu temps personal, però amb els 

anys diràs: Quant em paguen? I en funció d'això invertiràs més o menys esforços". 

 

"T'hauràs de construir unes seguretats emocionals. Les econòmiques són importants, però les 

emocionals més. I per això, és important que et sàpigues envoltar de bona gent que sigui una 

mica com tu. Que t'ajudi a créixer, i que et doni una mica d'espai per quan t'equivoquis". 

 

Funció del periodisme gastronòmic 

 

"La gastronomia és un acte d'oci, lúdic, que també té aquest apartat de cultura o de saber. Però 

no és política internacional. Tampoc ens equivoquem. Llavors, de vegades està bé no prendre's 

les coses seriosament i explicar-les de manera divertida o simplificada. En certa manera, 

banalitzar-ho. Perquè no a tothom li interessa saber certes coses".  

 

"El periodisme gastronòmic promociona i divulga. Fa les dues coses. En el moment que tu 

parles d'alguna cosa o persona, sense voler, la promociones. No està malament tampoc 

promocionar. O promocionar-se un mateix. Quan tu et vens a algú, t'estàs promocionant. Si 
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penges una foto a Instagram dient: aquí fan bon cafè, l'estàs promocionant. No cal que et paguin 

diners per això. Per tant, informes, divulgues i promociones". 

 

Formació del periodista gastronòmic 

 

"Crec el periodista gastronòmic ha de saber una mica de tot. No fa falta que siguis un cuinetes 

però unes nocions les has de tenir. Igual que les has de tenir per saber la procedència de les 

coses; si tu parles d'una tècnica moderna, d'una esterificació, de cuina al buit, has de saber amb 

quina màquina es fa. Uns mínims els has de tenir, sinó hi ha llibres que ho expliquin. Però no 

pots anar a escriure a cegues. Sinó passaràs per sobre allò que expliquis i faràs un retrat, una 

pinzellada molt tènue".  

 

Diferència entre crítica i periodisme gastronòmic 

 

"La gent, quan ets periodista gastronòmic, té tendència a dir: ah, ets crític de restaurants? I tu et 

passes el dia dient. No, jo no faig crítica. Perquè per ser crítica hauria d'analitzar cada plat, 

l'evolució d'aquest cuiner... i la majoria no anem a la història. Jo informo i sóc molt conscient 

que no sóc crítica gastronòmica. Sóc divulgadora, si tu vols, o periodista. Parlo dels llocs on he 

anat i dels que m'agraden. És una tendència que a Gastronomistas, per exemple, fem. Per tant, 

no pots fer crítica perquè si ja no parles dels llocs que no t'agraden...". 

 

Relació periodista-cuiners 

 

"Els periodistes gastronòmics pequem d'amiguisme, a vegades. Ho pots posar amb aquestes 

paraules. Hi ha cops que no vols fer mal al teu amic o col·lega. Per exemple, dels tancaments no 

es parla. Només parlem de les coses que obren. No interessa o no ho fas perquè igual això pot 

perjudicar a algú que és amic teu". 

 

"No per ser periodista t'han de convidar. Perquè al cap i a la fi a aquell senyor li costa uns diners 

allò. En una obra de teatre, per exemple, quanta gent hi cap, 100 persones? Què hi ha dues més 

que entren gratis? En un restaurant igual n'hi caben 40... El concepte és diferent". 

 

"Pagar o no pagar depenent del criteri de l'amo, cuiner o gestor de l'establiment. Per tant, cada 

àpat és diferent. Hi ha gent que opta per això. I hi ha gent que opta per contractar el servei d'una 

agència o gabinet de comunicació, que són els que et conviden un dia exacte per anar a fer 

aquell àpat...". 
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Entrevista al periodista gastronòmic Josep Sucarrats. Redacció de la revista Cuina. 

Dijous, 28 de gener de 2016 - Barcelona 

 

En un dels bancs individuals que hi ha repartits per la plaça d'Osca del barri de Sants, espero a 

que siguin les quatre de la tarda per pujar a la redacció de la revista Cuina. Quan falten cinc 

minuts, enfilo el carrer Premià i entro a l'edifici on està ubicada la seu de Sàpiens Publicacions 

— un grup que inclou les revistes Cuina, Sàpiens, Descobrir, Súpers i Experiències —. Pujo per 

les escales, de marbre blanc, fins la segona i última planta. La porta, també de color blanc, està 

mig oberta. Pico dues vegades amb la mà, i entro.  

 

Un dels redactors de la revista Sàpiens em fa passar i em comenta que m'esperi en un dels 

extrems de la redacció. Des d'aquí puc veure Josep Sucarrats. Vesteix amb una camisa de 

quadres liles i negres, ulleres de pasta negres, cabell curt i allisat cap a la dreta i està acabant de 

fer unes feines amb una companya. Des de lluny em reconeix i amb la mà em fa un gest 

d'espera. Després de cinc minuts, s'aixeca, va a buscar una revista a la part posterior de la 

redacció i, finalment, s'apropa cap a mi. Es disculpa pel petit retràs i m'assenyala una sala que 

queda a la part superior. 

 

Les escales són metàl·liques i repiquen al pujar. I des d'aquí es pot veure tota la redacció gràcies 

al finestral de vidre que hi ha en un dels laterals. Una taula de reunions ovalada, unes cadires de 

color vermell al voltant i una pissarra d'aquelles que tenen papers giratoris, són els únics mobles 

que omplen l'espai. Ens asseiem en una punta i en Josep treu dos mòbils de la butxaca que 

durant l'entrevista li serviran d'entreteniment per tenir alguna cosa a les mans. 

 

**** 

 

Diferència entre crítica i periodisme gastronòmic 

 

"És un terreny difús i no tindria per què ser-ho. En altres disciplines, tothom té clar què és la 

informació literària, la crítica literària, la informació de cine i la crítica de cine, no? Però com 

que la crítica gastronòmica és, en general poc valenta, i això ho dic reconeixent la part de culpa 

que em correspongui a mi, llavors tot queda més difús". 

 

Definició del concepte periodisme gastronòmic 

 

"Volia transmetre als alumnes que el periodisme gastronòmic és periodisme. I que per tant, 

s'han de tractar periodísticament tots els subjectes i totes les temàtiques vinculades a la 
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gastronomia. Llavors, gairebé el que cal definir és gastronomia, no? I en certa manera és tot allò 

que té a veure amb l'acte de menjar, alimentar-se, cuinar. Aleshores, el que els hi deia era: 

periodisme gastronòmic és que cobriu la inauguració d'un restaurant rellevant o és que 

entenguem perquè en alguns països existeix la fam i en d'altres no. És important que el 

periodista ho sàpiga tot". 

 

Formació del periodista gastronòmic 

 

"Ara n'hi ha un parell de cursos que ofereixen formació als futurs periodistes gastronòmics. El 

que fan a l'Abat Oliba, que s'encamina a la comunicació gastronòmica, i el que fan al CETT que 

té un punt de vista més cultural i més del patrimoni. Vic, en el seu moment, era un altre centre 

universitari que oferia la possibilitat d'estudiar periodisme gastronòmic perquè el vicerector 

d'aquell moment va tenir la intuïció que una manera de singularitzar la universitat era buscar-li 

una especialització. I per l'entorn on es troba Vic, la gastronomia tenia un cert sentit. Però es va 

deixar de fer perquè no hi havia quòrum".  

 

Mirada del periodisme gastronòmic 

 

"Periodisme gastronòmic és només restaurants? No ho sé. Crec que hem entès que la 

gastronomia era culturalment potent i, per tant, la mirada s'ha eixamplat. Se li ha donat una altra 

dimensió que no és només la més frívola. Tot i així, com que segurament hi ha una frivolitat 

general del periodisme i la gastronomia és molt sensible a aquesta frivolitat, acabar tirant per la 

curiositat o la xafarderia és menys complicat...". 

 

"La frivolitat és bastant present. Aquí hi ha hagut el factor web, el factor internet, el factor blog 

— en el qual jo també hi participo — on el que es busca és una informació de consum ràpid. 

Moltes vegades has d'escriure un article enginyós com a periodista perquè el teu públic espera 

que els diguis on podran anar a sopar el cap de setmana, no? Cos que no vol dir que no ho facis 

honradament. Jo recomano i justifico el que crec que és recomanable".  

 

Evolució del periodisme gastronòmic 

 

"Fins a principis dels anys 80, noms com Vázquez Montalbán o Néstor Luján donaven una 

dimensió molt important a la gastronomia. Després van passar com deu o 15 anys en què el 

periodisme gastronòmic va quedar en un segon pla. I amb la revolució de la cuina d'aquest país, 

hi va haver la necessitat de tornar a parlar de gastronomia. Va ser quan van aparèixer el Pau 

Arenós i altres periodistes que van tornar a donar prestigi i importància a aquest periodisme". 
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Funció del periodisme gastronòmic 

 

"La funció que fa el periodisme gastronòmic és la que hauria de fer tot el periodisme que no 

sabem si la fa. Per tant, hi hauria d'haver una visió més integral del fet gastronòmic. Hauria 

d'anar més enllà i donar a conèixer tot el que està passant al voltant del menjar; mostrar allò que 

envolta als productes que tenim i que ens arriben; divulgar la cadena alimentària que hi ha al 

darrere; evidenciar la importància econòmica i del lleure. Perquè a més de recomanar i donar les 

claus al lector perquè pugui aprendre, conèixer i interessar-se per els coses, el periodisme 

gastronòmic també ha de fer entendre que la gastronomia no és pura frivolitat". 

 

"La intenció del llibre Històries de la Barcelona gormanda era una mica aquesta. Interpretem 

Barcelona a través de com ha menjat i ha begut. Mostrar al darrera de cada història alguna idea, 

algun missatge que transcendís la pròpia anècdota. Un llibre divulgatiu que t'expliqués, per 

exemple, quins productes eren de luxe als anys 50 o per què el primer govern municipal de 

Barcelona, com va ser el Consell de Cent, es va crear justament perquè el que havia de gestionar 

era l'abastament alimentari...".  

 

Relació periodista-cuiner 

 

"Pel context en què ens movem i treballem, acabar considerant que els cuiners són amics teus és 

molt fàcil, partint de que les relacions humanes sempre són complexes. Tot i així, crec que els 

periodistes gastronòmics hem de tenir molt clar que una part important de la nostra professió es 

desenvolupa en un context lúdic. Ens els últims anys, a més, els cuiners han entès que han de 

ser gent pròxima i que ha de ser molt fàcil contactar amb la majoria d'ells... un fet a vegades es 

confon amb amistat. Jo no vull dir que no sóc amic de cuiners per fer-me l'antipàtic, no? Però és 

que no vull confondre-ho perquè són un subjecte de la meva feina. A mi hi ha cuiners que em 

cauen especialment bé però no me'n vaig de copes amb ells. Però és cert que en aquest entorn 

passa i a vegades les filies i les fòbies acaben sent molt evidents. I és cert. I per mi és un error".  

 

"Quan s'estableixen determinades relacions es poden produir certes confusions. Però, en part, 

també te relació amb la precarietat actual de l'ofici, no? Perquè tothom s'ha de guanyar la vida 

com pot. Jo estic a Cuina, que és una empresa cooperativa de treballadors, i sóc soci de la 

cooperativa. Per tant, tinc un sou i ho tinc tot cobert. I el qui treballa a El Periódico, a La 

Vanguardia o el que sigui també. Però un freelance es veu obligat a fer moltes coses...". 

 

"A vegades et conviden, sí. En aquests casos intento ser honest i si faig una crònica dic que 

m'han convidat. L'altre problema al voltant d'aquest fet és la situació econòmica de les empreses 
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de comunicació. N'hi ha moltes que no poden pagar tot el que costen aquest àpats... I en realitat, 

els periodistes estem treballant". 

 

"Això és cert. I aquest plantejament és prou correcte, no? [Li poso l'exemple d'altres branques 

de la professió on els periodistes van acreditats]. El que penso és que hi ha uns tabús culturals 

molt potents que dificulten que tu puguis dir, d'una manera tranquil·la, "això és un frau". I sí, es 

diu poc perquè en bona mesura hem instal·lat el recurs una mica mesquí de parlar només d'allò 

que ens agrada i trobem interessant. En aquest sentit, però, crec que també existeix la part de 

responsabilitat social. Si algú ha fotut els diners en un restaurant i potser no se'n surt 

culinàriament, has d'anar a fotre més llenya al foc...?". 

 

Intrusisme 

 

"Una cosa que potser no t'han dit però que jo tinc detectada és que hi ha grans periodistes 

gastronòmics que, de fet, la seva carrera no ha partit d'haver-se llicenciat en periodisme. A 

Cuina, per exemple, col·labora el Salvador Garcia Arbós que és enginyer agrònom i que abans 

va treballar a la secció de política d'El Punt. Hi ha bastants casos. Gent que ha arribat al 

periodisme gastronòmic per una altra via i que és molt interessant perquè ha fet una formació 

més humanista que a mi m'interessa en l'exercici de la professió". 

 

Formació del periodista gastronòmic 

 

"Penso que primer de tot has de ser periodista. I quan et llences a qualsevol camp del 

periodisme et vas formant". 

 

Trajectòria personal 

 

"Jo vaig estudiar Comunicació Audiovisual a la Pompeu Fabra. Vaig treballar, primer al Regió7 

com a redactor, d'allà vaig passar a la revista d'Unió de Pagesos i paral·lelament ja vaig 

començar a fer col·laboracions amb revistes de Sàpiens Publicacions. Vaig tenir l'oportunitat 

d'estar primer a Descobrir Catalunya, també vaig estar a Sàpiens com a extern, a Nat — una 

revista de natura que vam tenir durant un temps — fent substitucions, i a Cuina vaig arribar de 

redactor a causa d'una suplència i vaig acabat sent el director". 
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Comunicació corporativa, publicitat i periodisme gastronòmic  

 

"És cert que hi ha marques i empreses que cada vegada busquen un cert to periodístic en les 

seves publicacions... aleshores, potser sí que és un món una mica enfangat". 

 

"Crec que pots estar en els dos llocs perquè t'has de guanyar la vida d'alguna manera i pots 

decidir que si no te la guanyes estant només en una de les dues bandes, canvies de professió i ho 

deixes córrer, no? A més, el que estic veient ara és que les marques comerciants paguen més 

diners per escriure en els seus blogs i les seves webs. Hi ha textos que ocupen una cinquena part 

d'un reportatge del Cuina, i paguen el mateix quan requereix molt menys esforç". 

 

"En el món gastronòmic és una sortida professional molt habitual. Molta gent que vas coneixent 

del sector acaba fent comunicació".  

 

Referents 

 

"Per mi un referent com a periodista gastronòmic és Vázquez Montalbán. Era algú que sabia 

interpretar el rerefons de la gastronomia; que entenia que un plat et pot explicar moltíssimes 

coses i que no discriminava la gastronomia popular de l'alta cuina. Per mi, culinàriament és un 

referent. I després, per exemple, un col·laborador de Cuina com el Salvador Garcia Arbós 

també m'interessa i m'agrada. Sobretot, la seva manera d'escriure desfasada del que ara és 

moda". 
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Entrevista al periodista gastronòmic Jordi Luque. Forn-cafeteria Baltà. 

Dimarts, 2 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

Quedo amb el Jordi el dimarts 2 de febrer al barri de Sants. Concretament, a la seu d'Unto; una 

empresa dedicada a la producció de continguts gastronòmics i de la qual el Jordi n'és soci. 

M'imaginava el local d'una altra manera. Es tracta d'una casa baixa, antiga, situada en un carrer 

sense sortida. A l'entrada hi ha un primer porticó de fusta, una segona porta de vidre i les parets 

són de pedra. A la part del final, una sala que actua de redacció. D'allà dins surt el Jordi amb 

una nena petita en braços. És la seva filla. Em comenta que m'esperi cinc minuts.  

 

Després de deixar la nena amb la mare — també està a la redacció — el Jordi agafa la seva 

jaqueta i em proposa anar al forn-cafeteria Baltà. Un dels comerços més cèntrics i populars del 

barri des que l'any 1934 va aixecar la persiana. Abans de seure en una de les poques taules que 

queda buida, passem per l'aparador de vidre per demanar alguna cosa d'esmorzar. Jo, un tallat. 

El Jordi, un cafè sol amb un entrepà de pernil salat. Anem cap a la taula i comencem a parlar. 

 

**** 

 

Trajectòria personal  

 

"L'any 2010 vaig decidir fer un curs de cuina a l'Escola d'Hostaleria Hofmann perquè tenia 

aquell run run. Aleshores, vaig adonar-me que m'agradava molt el món de la cuina, però que ni 

en broma volia ser cuiner. Dos anys més tard, després d'haver-me format amb calma sobre el 

tema i d'obrir un blog per anar escrivint, vaig decidir estudiar un màster. Em vaig debatre entre 

el de Comunicació Gastronòmica i Enològica que feien a l'Abat Oliba i el de Gestió del 

Patrimoni Culinari i Gastronòmic de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT. Al 

final vaig escollir aquest últim". 

 

Situació del periodisme gastronòmic actual 

 

"No tot el periodisme que es fa sobre gastronomia és periodisme gastronòmic. És a dir, hi ha 

periodistes especialitzats en gastronomia que escriuen sobre gastronomia i que també ho fan 

sobre altres temes. El Pau Arenós és periodista gastronòmic, però abans que això és escriptor i 

abans que això és periodista. I després, molts el coneixem per la seva vessant gastronòmica. Per 

tant, quan es parla molt de la cuina, no és només d'una qüestió dels periodistes estrictament 

gastronòmics, com podria ser jo. Sinó també de periodistes que toquen altres branques. 

Periodistes més generalistes que també parlen o poden parlar sobre gastronomia".  
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Mirada del periodisme gastronòmic 

 

"Més que crític, jo em considero un cronista del que menjo. Escric de tot i m'agrada anar 

variant. Des de parlar sobre personatges i productors, fins a protestar de coses per voler 

despertar un debat. En general, crec que el periodisme gastronòmic toca molts pals. Hi ha una 

varietat important". 

 

"S'ha banalitzat el món de la cuina? Sí. Però també és bona senyal. Vol dir que estem en un 

moment de prosperitat. I també és veritat, insisteixo, que no és un tema crucial. Amb tot, els 

cuiners també han banalitzat la cuina quan alguns d'ells han proposat una experiència que costa 

3.000 euros el cobert, amb projeccions, vibracions, sons... Sense oblidar el fenomen televisiu — 

MasterChefs, TopChefs — dels mitjans de comunicació". 

 

Funció del periodisme gastronòmic 

 

"La funció que té és donar a conèixer les particularitats de la gastronomia als lectors que hi 

estiguin interessats. No gaire més. És un tema (silenci) no diré que banal, però comparat amb la 

crisi dels refugiats, doncs la veritat, el que jo mengi aquest cap de setmana a Madrid no té molta 

transcendència, encara que li puguis trobar". 

 

"Si el periodista, per valorar un menjar, ha de patir de la butxaca perquè els diners que es gasta 

van relacionats amb el gaudi que li produeix, estem pressuposant que es parlarà bé d'un lloc en 

funció del gaudi. I no sempre és així. Jo puc tenir els meus gustos personals, puc no trobar-los 

en un restaurant però, en canvi, em pot agradar molt el que fan allà. Aleshores, la meva funció 

no és dir si a mi m'ha agradat o no, la meva funció és posar en context aquell menjar perquè una 

altra persona decideixi si és possible que li agradi quan ell hi vagi". 

 

Definició del concepte periodisme gastronòmic  

 

"Una de les primeres coses que em van explicar al màster del CETT era el significat de 

gastronomia. Ve de 'gaster', que vol dir estómac, i de 'nomos', que són les normes. Les normes 

de l'estomac. Llavors. l'ús de la paraula gastronomia amb el temps es modifica, perd l'essència. 

Però si tires enrere, gastronomia és tot allò que té a veure amb com ens alimentem, com 

mengem, com bevem... I com mengem també fa referència a la gent que no menja perquè no té 

accés als aliments, a les cultures gastronòmiques d'arreu, als hàbits socials entorn de la taula, a 

la manera de produir el menjar...". 
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"Per mi, anar al restaurant és un fragment petit. Tot i així, és veritat que és el més llaminer i 

atractiu per al lector. Quan jo parlo de productors, de com fan un oli, un formatge, un vi... jo sé 

que arriba a menys gent que quan faig una recopilació de restaurants. És normal. La gent el que 

vol saber és on anirà aquest divendres a dinar o a sopar. Els detalls i articles més específics 

només ens interessen a unes quantes persones". 

 

Relació periodista-cuiner 

 

"Que un cuiner persegueixi un periodista per presentar-se, fins a cert punt ho trobo normal per 

part del restaurador i convenient pel periodista. Normal per part del restaurador perquè vol 

donar-se a conèixer i és la seva inversió en publicitat. I convenient per part del periodista perquè 

és una manera d'estar al dia. Aquest flux d'informació — que un dia et truqui algú i et digui: 

escolta vine a provar el meu restaurant a veure què et sembla — em sembla bé".  

 

"El fet de que et convidin no hauria de comprometre el treball del periodista en el sentit de 

parlar bé o malament d'un lloc. En el meu cas concret, i sé que el d'altres persones també, jo no 

escric d'un lloc del que tingui més coses a dir dolentes que bones. És a dir, si veig un lloc i no 

m'agrada, que n'hi ha molts, no en parlo perquè no m'interessa perdre temps i perquè no parlar ja 

és una manera de discernir. Prefereixo que el lector sàpiga on ha d'anar. Perquè, a més a més, 

que no t'agradi, no vol dir que l'activitat fan sigui dolenta. Altra cosa és que, si hi ha un lloc on 

manifestament treballen malament, amb males condicions d'higiene, on et pots intoxicar... 

Llavors sí que ho explicaria".  

 

Comunicació corporativa, publicitat i periodisme gastronòmic 

 

"Si no interfereix en els teus interessos com a periodista, jo crec que es pot estar als dos llocs. Si 

ets capaç de distingir-ho, jo conec gent que ho fa i ho fa bé. El que s'ha de fer és diferenciar 

quan estàs fent una cosa o l'altra". 

 

Periodisme gastronòmic en profunditat 

 

"Hi ha periodistes que sí que intenten fer aquest periodisme més en profunditat. Per mi la 

Cristina Jolonch o el Pau Arenós ho fan".  

 

"Si fos un empresari de comunicació i muntés una revista gastronòmica en profunditat sabria 

que tindria pèrdues. N'hauria de muntar un altra molt més banal que em servís per finançar la 

banal i l'altra. No obstant, és necessari però és poc rentable".  
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"Estem en una societat burra. A quanta gent coneixes amb mínims interessos — ja no profunds 

— per la cultura fora de la seva activitat professional? Quanta gent està pensant en un 

espectacle de dansa que anirà a veure o en un llibre que hagi llegit? Doncs passa el mateix en la 

gastronomia. No som una societat de profunditzar. Però això no vol dir que no s'hagi de fer. 

Perquè hi ha gent a qui li interessa". 

 

Identitat de grup entre els periodistes 

 

"Sí que hi ha un col·lectiu. És un col·lectiu petit i bastant heterogeni en quant a l'edat. Perquè 

Barcelona és una ciutat petita i quan una agència de comunicació o un restaurant convoca a 

periodistes, acostumem a anar més o menys els mateixos. I, a diferència d'altres convocatòries 

de caire cultural, el fet de menjar és un fet molt social. Quan fas una convocatòria d'aquestes vas 

a conèixer un restaurant, però és inevitable relacionar-te amb les persones que tens al voltant. I 

sí que quan arriba el menjar estàs concentrat amb el menjar, però en les pauses que hi ha entre 

plats, potser estàs parlant d'un altre tema amb els companys". 

 

Referents 

 

"Possiblement, a la gent que més admiro els he procurat entrevistar al meu blog. Està el Pau 

Arenós, la Cristina Jolonch, el Mikel Iturriaga, el Xavier Agulló. També admiro molt al 

Philippe Regol... De Néstor Luján, per exemple, he llegit moltes coses. Però no seria un 

referent. Em sembla un senyor de consulta, un savi, una enciclopèdia amb potes que s'ha de 

llegir, però no el prenc com a referent a l'hora d'escriure perquè han canviat molt les coses". 

  

Formació del periodista gastronòmic 

  

"Llegint textos gastronòmics; reflexionant sobre aquests textos; intentant parlar amb gent que es 

dediqui a això i que a tu et sembli que ho fan bé; intentant cuinar i estudiant alguna cosa de 

cuina; esbrinar altres aspectes que rodegen el món gastronòmic... En definitiva, mamant molt 

aquell tema".   

 

Blogs i noves plataformes 

 

"Jo sóc bloguer. I hi ha molta gent que és bloguera. I hi ha persones que tenen un blog fantàstic i 

persones que tenen un blog fastigós. Però passa el mateix amb periodistes. Hi ha gent que té una 

columna magnífica i després està el Salvador Sostres". 
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Entrevista a la professora de cuina Vinyet Capdet. Campus de Turisme, Hoteleria i 

Gastronomia del CETT. 

Dijous, 4 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

Trigo més del compte en arribar al lloc de destinació perquè m'he perdut pel camí. Els carrers 

dels barris d'El Carmel i de la Vall d'Hebron de Barcelona no me'ls conec gaire i l'aplicació de 

mòbil Google Maps m'ha jugat una mala passada. Quan per fi el trobo, les aromes que es 

desprenen des de dins d'aquest peculiar edifici en forma de mig cilindre ja em predisposen i 

m'informen del lloc on estic entrant. Les vestimentes que porten posades molts estudiants, 

també. Es tracta del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia del CETT. Un dels centres de 

referència a nivell espanyol en aquestes disciplines que fa 47 anys va obrir les seves portes. 

Aquí he quedat amb la professora de cuina i coordinadora d'estudis dels cicles formatius en 

restauració, Vinyet Capdet.  

 

La noia de la recepció m'ha comentat que pugi les escales fins al primer pis i que, un cop a dalt, 

giri pel passadís de l'esquerra fins arribar a la sala de professors. La porta, de fusta, té un 

rectangle de vidre d'uns 20 centímetres d'amplada en un dels seus laterals. Faig la intenció 

d'entrar però des de dins i a través de l'estret vidre de la porta, la Vinyet em fa un gest amb la 

mà indicant-me que m'esperi un moment. Acaba de fer unes gestions i quan surt, el primer que 

faig és disculpar-me pel retard. Ella em comenta que ja es pensava que no vindria. Enfilem una 

altra vegada el passadís i entrem en una de les aules que hi ha buides. 

 

**** 

 

Importància de la gastronomia en la societat 

 

"Al CETT portem molts anys formant a les noves generacions de cuiners i obtenint bons 

resultats. Però el cert és que l'hostaleria ha canviat moltíssim. Avui dia, dir que ets cuiner és el 

millor del món. En canvi, fa uns anys si feies cuina deies que et dedicaves a l'hostaleria perquè 

no estava ben vista la figura del cuiner. Estem en un moment molt dolç per tots els que ens 

dediquem al sector de la gastronomia. El moviment de la nova cuina espanyola ha fet molt bé i 

ens ha obert moltes portes a tots. Tu mateix t'haguessis plantejat fa vint anys enrere ser 

periodista gastronòmic?". 
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Contribució dels periodistes en la revolució gastronòmica  

 

"A nivell d'escola, la part més conceptual del periodisme gastronòmic ens va molt bé perquè la 

utilitzem en moltes classes. Sobretot, quan has de posar exemples i has de definir alguns 

conceptes que els periodistes han ajudat a endreçar". 

 

"Crec que els futurs cuiners han de conèixer el que està passant al món de la cuina i han de tenir 

aquesta visió panoràmica que tenen molts periodistes gastronòmics. A més, hem de dir que els 

periodistes sempre s'han mostrat disposats a col·laborar amb nosaltres. El Pau Arenós, per 

exemple, ve a fer formació al CETT". 

 

Formació del cuiner envers el periodisme gastronòmic 

 

"Al CETT, a més d'ensenyar a cuinar que és la part fonamental, també tenim altres assignatures 

més transversals com la de Màrqueting, Comunicació... en les quals es parla als alumnes de com 

està la situació del periodisme gastronòmic en termes molt generals. Se'ls informa de quins són 

els grans mitjans, quines són les guies gastronòmiques, quins són els principals periodistes...". 

 

Relació periodista-cuiner 

 

"Nosaltres podem dir als estudiants que hi ha influències, que han d'estar bé amb tothom, que 

han de saber posicionar-se, que han de saber vendre's bé... però el primer que els hi enfoquem és 

que siguin nobles amb el que fan i amb el que donen al client. El principal potencial el tenen 

amb el client, amb el que ve cada dia i paga. I si això funciona i els agrada, al final acaba tenint 

repercussió. Han de tenir una bona acció comercial i una bona acció de comunicació i 

posicionament. A partir d'aquí, han d'estar informats de tot el que passa per poder-se adaptar al 

dia a dia". 

 

Impressions del periodisme gastronòmic 

 

"Crec que s'ha fet bastanta difusió de productes, de productors, de pagesos... Cada cop n'hi ha 

més. Inclús de reportatges a la televisió. Tot i així, és obvi que el mediàtic o el conegut sigui el 

cuiner. Per posar un exemple, és com en la Fórmula 1. Al final, tu no t'interesses per saber on 

fan una peça concreta del motor, sinó que al final veus el cotxe i et fixes si el que condueix ho 

fa millor que la resta o no". 
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Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"El periodista gastronòmic potser és més respectuós que en altres èpoques. Fa vint anys enrere, 

quan entrava un periodista gastronòmic per la porta d'un restaurant, tremolava tot. Ara, en canvi, 

potser són més respectuosos i aporten molta informació. Per això, si hi ha una cosa que no han 

acabat d'entendre o no els ha agradat, ho posen en dubte d'una manera més educada i menys 

directa i agressiva que abans". 

 

Manera d'invertir en publicitat per part dels cuiners 

 

"Que vingui un periodista gastronòmic t'obre moltes portes. Sortir a La Vanguardia o en 

qualsevol mitjà, que t'atorguin una estrella Michelin... et permet arribat a molta més gent".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Entrevista al periodista i crític gastronòmic Enrique Bellver. Telèfon mòbil. 

Divendres, 5 de febrer de 2016 

 

De  nuevo, el método teléfono móvil-grabadora será el encargado de registrar la conversación 

con Enrique Bellver. Des del escritorio de mi habitación y con todas las preguntas preparadas, 

marco el número que me mandó por correo y espero.  

 

— Buenos días Enrique. Soy Pau Mitjans, el estudiante de Barcelona. 

 

— Hola Pau! Vamos allá!  

 

Enrique está en el coche y conduce con el modo manos libres activado. Me comenta que no 

tiene ningún problema en hacer la entrevista en estas condiciones. El único inconveniente serán 

los túneles de la carretera por dónde circula: la falta de cobertura jugará su papel. 

 

**** 

 

Diferencia entre crítica y periodismo gastronómico 

 

"Yo diferenciaría eh? La crítica no tiene nada que ver con el periodismo, porque el periodismo 

como tu bien sabes, es informar y es contar un hecho que ha sucedido. La crítica es algo 

totalmente subjetivo de uno". 

 

"No tiene nada que ver una cosa con la otra. No para ser crítico tienes por qué ser periodista. 

Por eso te digo, son cosas distintas. El crítico puede ser como el que hace crítica de toros o el 

que hace crítica de teatro o de música clásica… No tiene por qué ser periodista. Y el periodismo 

es información gastronómica. Para mí esas son las dos vertientes". 

 

Trayectoria personal 

 

"Yo soy licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, solo 

había una facultad de Periodismo. Y además de periodista gastronómico, también he hecho 

información real, he trabajado en Canal Sur hasta hace unos meses. Por lo tanto, yo trabajo en 

periodismo, pero dentro del periodismo me he volcado des de hace casi 30 años en informar de 

todo aquello que está relacionado con la gastronomía; el mundo del vino, el de la gastronomía, 

el de los productos. Y también he hecho crítica gastronómica".  
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Falta de rigor y seriedad de una parte de la profesión 

 

"Actualmente, descartando aquellos medios — que no hay muchos, por desgracia — que hacen 

información gastronómica seria y honesta, lo que hay es mucha frivolidad en el contexto del 

periodismo gastronómico. Llega la gente al periodismo gastronómico sin ningún tipo de base, e 

incluso sin haber pasado por una facultad. Sin conocer los principios básicos de lo que es el 

periodismo".  

 

"Se está frivolizando el tema gastronómico porque se ha puesto de moda a raíz de los programas 

de cocina. Se habla mucho de cocina, hay mucho show entorno a los programas de cocina, pero 

bueno, es como si habláramos de Gran Hermano… No hay seriedad, no hay rigor en la mayoría 

de los casos".  

 

Definición del concepto periodismo gastronómico 

 

"Yo puedo informar de un producto, pero las premisas de qué, cómo, cuándo y dónde, da igual 

que sea de un producto gastronómico que de un atentado. Y eso es lo que mucha gente no 

distingue: la premisa informativa".  

 

"El periodismo gastronómico abarca todo lo referente al tipo de cocina, al restaurante, a las 

personas que condimentan los alimentos para que nos los podamos comer, los productos, los 

productores. Pero la parte de la alimentación relativa a temas sanitarios y científicos queda 

excluida; entraría dentro de la rama del periodismo científico o médico". 

 

"Si una manzana es transgénica y está buena, no puedo decir que esté mala porque sea 

transgénica. Mi misión es informar, explicar que esta manzana es de tal lugar, es de esta 

variedad y que con ella se puede hacer este postre o nos la podemos comer de tal manera… 

Después, si quiero profundizar más, puedo describir como la prepara un cocinero y expresar si a 

mí me parece bien o mal. Pero de eso, a qué componentes tiene, si son buenos o malos, no es 

cosa nuestra. Sería un tema sanitario o científico". 

 

Formación del periodista gastronómico 

 

"El periodista, aunque se haya formado en una facultad, tiene que tener referencias. Y las 

referencias en el periodismo gastronómico son haber comido en muchos sitios, haber tomados 

muchas copas de vino, para ver si lo que te están contando es una milonga o no". 
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"Con 21 o 22 años, no hay referencias gastronómicas. Yo cuando terminé periodismo no 

empecé a hacer gastronomía. Me costó muchos años empezar a hacer gastronomía porque al fin 

y al cabo tenías que ir tomando referencias. Acercarte a la gente que sabe". 

 

"Al periodista gastronómico le tiene que gustar comer y tiene que probarlo todo. Ha de ser 

curioso. Y luego, para formarse, se necesitan años de estar al lado de periodistas, de gente 

interesante. Yo he aprendido con Néstor Luján, con Xavier Domingo, con la gente de Madrid. 

Hacen falta esos años de aprendizaje con gente que realmente te pueda enseñar. Lo que pasa 

hoy en día es que muchos periodistas gastronómicos se montan un blog o escriben sobre esto, 

cuando lo primero que tienen que hacer es aprender a escribir". 

 

"Cuando quise dedicarme al periodismo gastronómico, empecé a informarme y a adquirir 

conocimientos de lo que quería escribir. Empecé a formarme; a saber como se elabora un vino; 

los tipos de vino y de uvas que hay; como y donde se cultivan… y en la cocina lo mismo. 

Porque si no te formas y adquieres esta base de conocimientos, no puedes escribir ni contar 

absolutamente nada. Si no sabes distinguir las distintas variedades de un producto, cuando el 

cocinero venga a la mesa y te diga: este plato lleva esta variedad de tal producto, no lo podrás 

valorar". 

 

Situación del periodismo gastronómico 

 

"El periodismo es información, rapidez y dar los datos para que la gente los lea, los oiga o los 

vea y después los comprenda. Entonces, sí que se ha perdido la literatura gastronómica. Se está 

perdiendo conforme van desapareciendo los viejos periodistas que, además de periodismo, 

hacen crítica. O los críticos que no son periodistas pero que están haciendo crítica 

gastronómica". 

 

Periodismo gastronómico en profundidad 

 

"De periodismo gastronómico en profundidad, des de mi punto de vista, creo que poco. Porque 

si nos vamos a las secciones de los periódicos que es donde más podemos echar mano de las 

hemerotecas, vemos que hay muy pocas secciones de crítica gastronómica donde de verdad se 

cuente la realidad de un restaurante, la realidad de un vino, de un producto… Que se diga: esto 

está magnífico por esto, o esto está malo por esto. No se está haciendo. Se habla mucho de los 

cocineros porque han ocupado el ranquin de lo mediático pero no hablamos de lo fundamental 

que es la cocina". 
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Motivos de la falta de mirada crítica en el periodismo gastronómico 

 

"Como en todas las profesiones — y no voy a defender a los periodistas porque sean periodistas 

— algunos periodistas gastronómicos han jugado a sus intereses particulares. Es decir, han 

potenciado a tal cocinero porque organizaban un evento, o porque a ellos les interesaba. Un 

hecho que ha provocado que al final, se acabe mezclando todo". 

 

"Hemos pecado de hablar con mucha alegría de muchos cocineros que si se les hubiera dicho de 

verdad más de una cosa, no estarían ni donde están o habrían tomado otro camino dentro de la 

cocina. Aquí se ha escrito con mucha alegría y repito, o por intereses o por desconocimiento".  

 

"No se ha sido crítico. Pero no solo con el periodismo gastronómico, sino con cualquier 

especialidad de la profesión. Es que aquí no hay crítica. Dónde están los colegios de periodistas, 

las asociaciones de prensa que habían antes? Cuándo han hecho una crítica?". 

 

Comunicación corporativa, publicidad y periodismo gastronómico  

 

"Ha llegado gente al periodismo gastronómico que no venía del periodismo; que venía de la 

publicidad. Entonces, ahí han chocado unos intereses. Unos medios han decidido aprovecharse, 

pero hay otros — los más serios — donde se ha exigido un periodismo de verdad y riguroso. 

Aunque no hay tantos así". 

 

"El compañero que me diga que se pueden hacer las dos cosas — comunicación corporativa y 

periodismo — separándolas, realmente se lo voy a poner en duda. No conozco a ninguno".  

 

"Conozco a muchos que hacen comunicación y que después hablan de lo que están haciendo de 

forma magnífica. Claro que lo es! Si te esta pagando esa empresa para que le lleves la 

comunicación, dirás que está malo? Lo separarás? Porque si lo separas, ya no te vuelven a 

llamar… Por lo tanto, si has creado una agencia de comunicación, di que eres un comunicador 

al servicio de quien te pague. Pero no digas que eres un periodista riguroso y serio". 

 

Función del periodismo gastronómico 

 

"El periodismo gastronómico debe desempeñar la misma función que el periodismo en sí. Lo 

que pasa es que el periodismo gastronómico quizá se ha relacionado más con un tema de ocio 

— que no lo es — porque la gastronomía, al fin y al cabo, no deja de ser una parte de nuestra 
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cultura alimentaria. Entonces, el papel que juega el periodismo gastronómico es poner en valor 

esa cultura alimentaria que todos los pueblos tenemos". 

 

Relación periodista – cocinero 

 

"Estas son las relaciones humanas como la vida misma. Unas personas me caen mejor y otras 

peor, sean cocineros o no. Entonces si yo voy a un restaurante que el cocinero mantiene una 

amistad conmigo, imperceptiblemente, sin querer, lo voy a tratar o voy a ver menos defectos 

con la persona que nos cae mal. Esto es muy difícil de separar, somos personas".  

 

"Lo que no veo bien es: escribo del restaurante porque yo llevo la imagen del restaurante. Esto 

no. Esto sí que es otra cosa. Pero el que yo vaya al restaurante de una persona, que además es 

amiga… por hacer periodismo gastronómico no tengo que acotar mi sector de amistades". 

 

"Yo no veo mal que se invite al periodista. Vamos a ver, el periodista que va a hacer futbol, 

paga la entrada? El que va a los toros le mandan entradas; en el teatro, cuando se hace un 

estreno manda entradas al medio de comunicación para hacer una crítica… entonces, yo no lo 

veo mal". 

 

"Evidentemente, si en un sitio no me quieren cobrar porque me conocen de hace años, yo no 

voy a discutir por pagar. Pero yo sí pido la cuenta y usted me la trae, siempre se la voy a abonar 

porque después me lo pagará el periódico donde trabajo. Eso sí, no porque me inviten me voy a 

casar con el cocinero y voy a decir que es magnífico lo que he hecho". 

 

"Si un medio es serio, té dirá que los gastos del periodista gastronómico se tienen que pagar 

como los gastos de otras secciones. Lo que pasa es que medios serios en este país cada día hay 

menos". 

 

Intrusismo en el periodismo gastronómico  

 

"Mucha gente se ha subido al carro pensando que esto era muy divertido. Claro, como conoces a 

mucha gente, comes con ellos y tomas muchas copas ... pues no, no es solo eso! Entonces, 

llegamos donde llegamos por culpa de una gente que, además de no pasar por una facultad de 

periodismo, sólo está interesada en la frivolidad". 
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Entrevista al vicedegà de periodisme Joan Andreu Rocha. Cafeteria de la Universitat Abat 

Oliva CEU. 

Dilluns, 8 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

La cafeteria de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona és un autèntic bullici. Les taules 

són allargades, amples i grises; la mitjana d'edat no passa dels 25 anys i les olors dels menjars 

reescalfats creen una atmosfera característica de qualsevol bar de facultat a la una del migdia. 

Fins aquí m'hi ha portat Joan Andreu Rocha, el vicedegà de periodisme d'aquesta universitat. 

Després d'esperar-lo durant 40 minuts — em comenta que tenia una reunió important — i de 

disculpar-se 40 vegades més, ens asseiem a l'extrem d'una de les taules. En Joan és un home alt, 

amb cabell curt i amb la cara més aviat allargada. Porta ulleres i va vestit amb americana i 

corbata. L'estona que ha trigat en arribar, la compensa amb la poca pressa que té a l'hora de fer 

l'entrevista.  

 

**** 

 

Definició del concepte periodisme gastronòmic 

 

"La qüestió del periodisme gastronòmic, per mi, no és una apartat de la secció Vivir de La 

Vanguardia. Sinó, és una àrea del periodisme cultural, i com a tal, respon a la idea de quin lloc 

ocupa el menjar a la nostra vida". 

 

"L'espai natural del periodisme gastronòmic seria la part més cultural. I en aquest sentit, jo crec 

que es torna més prometedor perquè s'explica, no només què està fent un cuiner, o quin 

restaurant és la novetat, sinó que també es parla d'on ve aquest tipus de menjar, quin sentit té 

que mengem això, què està passant amb un tipus menjar...". 

 

"Dins del concepte periodisme gastronòmic s'inclou tot: tant gastronomia, com alimentació". 

 

"La dificultat per definir el concepte de periodisme gastronòmic té a veure amb una pregunta: 

Què va succeir abans, la redescoberta de la importància de la gastronomia i els interessos que 

giren al voltant, o que els periodistes hem anat fent coses de gastronomia i llavors hem suscitat 

aquest interès?. És difícil saber-ho exactament. Però des del moment en què s'ajunten l'interès i 

la capacitat de produir continguts mediàtics sobre el tema, ja significa que és un tema rellevant. 

Personalment, crec que el que hi ha hagut primer és un interès per aquest tema per tot el boom 

que ha viscut la gastronomia". 
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"Per exemple, si un dia fas un article dient els restaurants que han tancat en els últims sis mesos 

a Barcelona, molt probablement el diari això no ho posarà a la part de gastronomia. Ho posarà a 

la part d'economia perquè és una qüestió econòmica". 

 

"Menjar és un fenomen que toca tots els nivells socials, econòmics, industrials... però quan 

passes això als mitjans actuals, faltaria reivindicar l'espai del periodisme gastronòmic". 

 

Situació del periodisme gastronòmic actual 

 

"Crec que, malauradament, el tema s'ha convertit en una mena de màrqueting encobert, on tens 

els publiarticles sobre restaurants, sobre productes... Tot i així, la part comercial no la podem 

treure de sobre perquè és un aspecte clau del funcionament dels mitjans de comunicació avui 

dia". 

 

"Jo que sóc de mare italiana, me n'he adonat que a Itàlia la relació entre la cultura alimentaria i 

la gastronòmica sempre ha anat molt junta. Ho conceben com un fet cultural. A Itàlia, per 

exemple, no has de demostrar el relleu que té la gastronomia perquè tenen assumidíssim que si 

una cosa han portat al món és el tema del menjar. Ho saben vendre molt bé i és molt popular. 

Llavors, quan em van demanar si podia ocupar-me dels estudis de periodisme vaig pensar: una 

cosa que s'hauria de fer és això. I d'aquí va sorgir la idea de crear el postgrau l'any 2012". 

 

"Al postgrau insistim molt amb la relació entre gastronomia i cultura popular, en el sentit de que 

la majoria de gent no va als restaurants cars. Per tant, el periodisme també hauria d'agafar 

aquesta part. Però, a la pràctica, te n'adones que els estudiants mateixos tiren més cap a uns 

restaurants, perquè entre altres coses, és el que veuen fer als grans referents". 

 

Formació del periodista gastronòmic 

 

"El plantejament pel postgrau en Comunicació Gastronòmica i Enològica  no era només 

l'estudiant o el professional de periodisme que es vulgui especialitzar, sinó la persona que ve de 

l'àmbit de la producció enològica o de la gastronomia, del negoci, i vol aprendre a comunicar. 

Per això es diu en comunicació i no només en periodisme" 

 

"Si el perfil de la persona és més periodístic, l'acompanyem acadèmicament els professors que 

som de periodisme, i viceversa. El problema és que ens limita els números perquè no tenim una 

gran quantitat de gent que es vulgui dedicar a això. De moment, els tres cursos ronden la 

quinzena d'alumnes i pels nostres números, omplim. Tot i així, constatem que el nombre de 
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persones potencialment interessades en un postgrau en periodisme gastronòmic és molt reduït 

en relació amb un de comunicació gastronòmica en general". 

 

Comunicació corporativa, publicitat i periodisme gastronòmic 

 

"L'apropament és més pragmàtic. Al final, això t'ho trobaràs a la vida professional  perquè el 

mercat t'encamina. I el mercat cada vegada deixa més de banda el periodisme i dóna 

protagonisme les tendències comunicatives — una cosa amb la qual no hi estic d'acord —. 

Llavors, es van solapant de forma descarada i d'aquí en deriven els articles condicionats per 

certes empreses i marques". 

 

"Des d'una perspectiva més epistemològica, és a dir, de com han d'anar les coses i per què, la 

diferenciació hauria de ser clara. Des d'una perspectiva de mercat, convergeixen. I trobar fins a 

quin punt és l'un o l'altra, això ja hauria de ser objecte d'un estudi gairebé quantitatiu. Però jo 

crec que el perill és que la part purament comunicativa tendeixi a menjar-se la periodística. No 

perquè la periodística no valgui per ella mateixa, sinó perquè és cap on va l'àmbit de la 

comunicació i dels mitjans mateixos. És un luxe poder parlar amb autonomia de gastronomia i 

fins i tot d'alimentació perquè el nínxol encara és escàs". 

 

Periodisme gastronòmic en profunditat 

 

"El periodisme gastronòmic en profunditat és una de les possibles àrees de desenvolupament. El 

problema és que des del punt de vista empresarial és una mica un harakiri. El que passa és que 

amb això jo també crec, dit en termes molt romàntics, que si no s'arriba a un punt en el qual 

aquesta part més publicitària, màrqueting, solapada de periodisme es va depurant, acabarà 

essent el periodisme gastronòmic no creïble. Acabarà com passa amb moltes matèries". 

 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"Jo estic convençut que l'interès hi és. I no un lector necessàriament interessant en temes de 

gastronomia. Però saber que un restaurant tanca o que uns certs tipus de restaurant arriben a 

tancar, és una cosa que fa pensar sobre l'ús dels restaurants, el negoci que hi ha al voltant, el 

tipus de preferències de caire gastronòmic que tenim. El que dubto és en l'interès per part dels 

mitjans de que això se sàpiga".  
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Identitat de grup entre els periodistes 

 

"Una idea que també havia darrere la creació del postgrau era crear una xarxa de periodistes 

gastronòmics. Però és tremendament difícil perquè — potser m'equivoco — a mi em sembla 

que el periodisme mateix és tremendament vampíric, és a dir, els periodistes, molt sovint, 

tendim a xuclar la sang sense donar res a canvi. Llavors, la idea d'agremiar-se, de treballar 

junts... genera una gran reticència".  
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Entrevista a la periodista gastronòmica Cristina Jolonch. Redacció de La Vanguardia. 

Dimarts, 9 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

— Havíem quedat avui? — em comenta la Cristina Jolonch quan ens presentem. 

 

Ens trobem a les portes d'accés de la redacció de La Vanguardia. A la setena planta de l'edifici 

del Grupo Godó situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. La Cristina no esperava la meva 

visita tot i que fa uns dies havíem quedat per correu. Després de fer memòria i de disculpar-se 

entre rialles, la Cristina em convida a passar a la redacció. Un cop a dins, em fa una petita visita 

i m'explica on es troba cada secció, quin és el seu lloc de feina, on queden situats els despatxos 

dels directors... En acabar, baixem a la sisena planta i em proposa fer l'entrevista a la sala del 

consell de redacció del diari. La taula que presideix l'estança és de fusta obscura i de les més 

grans que he vist fins ara. Imposa. L'espai, però, contrasta amb la predisposició i la proximitat 

de l'entrevistada.  

 

**** 

 

Mirada del periodisme gastronòmic 

 

"Crec que s'encamina cap a un fet una mica més cultural. La gastronomia com a cultura. La gent 

que portem molts anys al món, cada vegada ens interessen menys els punts exactes de cocció i 

anem a buscar més qui hi ha darrere de cada projecte. Qui són i per què".  

 

Trajectòria personal 

 

"Actualment potser sí que hi ha gent que està estudiant directament per dedicar-se al periodisme 

gastronòmic, però no va ser el meu cas en el seu dia. Per mi va ser circumstancial perquè a mi el 

que m'interessava era fer reportatges de temes absolutament variats al suplement dominical 

Magazine. Però poc a poc i sense adonar-me'n, vaig acabar fent-los de gastronomia".  

 

Diferència entre crítica i periodisme gastronòmic 

 

"Quan escric sobre restaurants sempre dic que es tracta d'una crònica. A més, m'he negat sempre 

a puntuar. Jo no vull puntuar i també detesto aquella figura del crític gastronòmic que va mirant 

per sobre de l'espatlla. A més, si has anat només un dia a aquell restaurant és molt difícil jutjar... 

Per tant, el que faig és explicar històries del que està passant amb un producte, amb a un 



 63 

restaurant... Perquè la crítica gastronòmica és una de les parts que menys m'atrau del periodisme 

gastronòmic". 

 

Situació del periodisme gastronòmic actual 

 

"Ha donat la casualitat que els periodistes amb els que estàs parlant hem viscut un temps molt 

excepcional. En aquest sentit, hem tingut molta sort perquè hem pogut estar a la primera fila 

com a espectadors i gairebé com a partícips d'una revolució que s'ha gestat aquí". 

 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"Quina és la part negativa d'algú que està intentant tirar endavant un projecte, i que són 

emprenedors? Moltes vegades diuen: és que parleu massa dels cuiners. En quina altra professió 

hi ha hagut aquest afany d'innovar, d'avançar, de compartir? I clar que fan coses malament, però 

com tots". 

 

"Amb restaurants concrets reconec que sóc una mica fluixa perquè a mi sempre em sembla que 

a darrere hi ha l'esforç de molta gent. Aleshores, en el cas de restaurants, només parlo dels que 

em semblen interessants. No m'agrada estripar".  

 

Periodisme gastronòmic en profunditat 

 

"He notat molt aquesta pèrdua del periodisme reposat. Durant 25 anys he estat al Magazine [un 

dels suplements que ofereix La Vanguardia] i allà vaig fer molts temes de productes relacionats 

amb la gastronomia que podia tractar-los amb molta profunditat. Era meravellós". 

 

"Per exemple, en un reportatge que vam fer sobre la pesca a Espanya vam recórrer bona part de 

la costa espanyola i, fins i tot, en alguns llocs vam anar a pescar amb els propis pescadors. Era 

tot molt diferent. En aquell moment podies permetre't el temps i la profunditat de fer les coses 

bé. Podies fer una immersió completa amb el tema". 

 

"Jo sóc més periodista de reportatges perquè tota la vida m'he decantat per aquest gènere. És el 

que més m'agrada. I t'asseguro que tinc moltes menys oportunitats de fer reportatges d'aquells 

que podies dedicar-hi temps sense patir; d'aquells que podies anar d'aquí cap allà. És aquest 

periodisme en profunditat el que jo defenso a mort i el que ha desaparegut. Però això és la crisi 

del periodisme en general...". 
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Funció del periodisme gastronòmic 

 

"El periodisme ha de donar a conèixer la feina dels cuiners i ha de prestar atenció a la gent que 

està intentant fer coses interessats".  

 

Definició del concepte periodisme gastronòmic 

 

"S'ha d'entendre la gastronomia com a part de la cultura. Això és fonamental. I abans que 

nosaltres, hi ha hagut crític i escriptors que han defensat la cuina com a cultura. És 

importantíssim. A més d'explicar els processos d'elaboració, tota allò que mengem, què passa 

amb l'alimentació, amb la indústria..." 

 

"De vegades penso: hauria de fer més temes d'alimentació. El problema és que m'he decantat 

molt per la gastronomia. I llavors acaben fent-los altres companys. Tot i així, alimentació i 

gastronomia estan lligats. El que passa és que acabes tirant més cap a una via o cap a l'altra. 

Però no són incompatibles". 

 

"Nosaltres també tenim dubtes a l'hora de classificar els continguts gastronòmics. Habitualment 

van a les planes d'informació local, però si un dia José Andrés [un cuiner espanyol establert als 

Estats Units] s'enfronta amb Donald Trump, escric a Internacional. O en una altra ocasió, ho 

podem enfocar des de l'àmbit de la cultura que, per cert, sempre m'ha semblat fonamental. Però 

sí, és veritat que no te un espai fixe". 

 

Comunicació corporativa, publicitat i periodisme gastronòmic 

 

"Estic absolutament en contra de que la gent faci les dues coses a la vega. A mi em sembla 

escandalós que hi hagi gent que barreja. Em sembla incompatible. M'horroritza".  

 

Relació periodista - cuiners 

 

"Això se'ns critica molt. I ho reconec: hi ha cuiners amb qui tinc amistat, sí. Però crec que depèn 

de la teva ètica i depèn de tu que la tasca periodística en surti perjudicada. Perquè abans de tot, 

sóc periodista. Llavors mai faré res que consideri que no és ètic perquè respecto molt aquesta 

professió que tinc. Però hi ha gent que s'equivoca. Tu no has d'oblidar mai que estàs allà perquè 

treballes en aquell mitjà. I que els teus amics, són els teus amics. I que la gent de la professió 

són companys, però companys perquè has coincidit amb ells treballant. Perquè quan no estiguis 

fent aquella feina, no serà el mateix". 



 65 

"Probablement deu existir aquesta relació de: et convido i parles bé de mi. Però quan jo et dic 

que puc tenir certa amistat amb algun cuiner, mai seria amb un cuiner que s'atrevís a dir-me 

això. Mai. Mai. Tu creus que un Ferran Adrià o que un Joan Roca et dirà, així per les bones...? 

No hi cap ni en la seva mentalitat ni en la meva. El que pot passar, que és molt diferent, és que 

vagis a un restaurant d'aquests coneguts i el cuiner, com que et coneix molt i tens una relació de 

certa amistat, no vol que paguis perquè per ells és una deferència. Això sí que passa algunes 

vegades, clar. Però no condicionarà mai, en absolut, una crítica o un comentari". 

 

Identitat de grup entre els periodistes 

 

"El que hi ha és amistat entre periodistes gastronòmics. O sigui, el Pau Arenós i jo som 

competència directa, però a ell el considero un grandíssim periodista i sobretot, un grandíssim 

estudiós. I entre els dos hi ha amistat, un gran respecte i, òbviament, competència". 
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Entrevista a la cuinera Ada Parellada. Restaurant Semproniana. 

Dimecres, 10 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

L'Ada Parellada m'ha citat a les quatre al seu restaurant, el Semproniana. En arribar, el primer 

que em crida l'atenció és un marc de fusta que hi ha penjat a la façana dreta de l'entrada. És un 

article d'Òscar Gómez al suplement Què fem? de La Vanguardia. Una crònica gastronòmica que 

parla de l'establiment de l'Ada. Comencem amb bon peu: els periodistes, en la primera plana 

d'un restaurant també; a l'alçada de la carta de plats. 

 

Entro a dins del restaurant i em dirigeixo fins al mostrador del menjador principal. El restaurant 

té dos espais. Un a mode de rebedor on hi ha una única taula i un espai de treball per als cuiners 

força reduït. I l'altre — després d'haver de passar per un petit passadís amb un sostre molt baix 

— on s'ubica la sala principal. En aquesta estança i darrere una taula de fusta antiga que fa de 

rebedor observo l'Ada envoltada de clients. Jo espero uns metres més enrere. Però ella, atenta a 

tota persona que entra al restaurant, fixa la mirada en mi i se m'apropa. M'ha reconegut a la 

primera. Un noi jove, sol i amb una motxilla a l'esquena no és gaire difícil de distingir. Em 

comenta que prefereix anar a la part del davant del restaurant. Fem el camí a la inversa, passem 

una altra vegada pel passadís i ens col·loquem a la taula de l'entrada. M'explica que es vol posar 

aquí perquè així pot acomiadar-se de tots els clients que marxen mentre fem l'entrevista.  

 

En aquesta primera sala també hi ha una cuineta que com m'explica l'Ada Parellada, és perquè 

aquells pares que vinguin amb nens puguin dinar amb tranquil·litat mentre els fills juguen amb 

els estris de cuina de plàstic. No hi falta de res. Les parets estan pintades de color blau cel, 

vermell, rosa, verd pistatxo, marró fosc, blanc, i contrasten amb l'uniforme negre de cuinera que 

porta posat l'Ada. A les parets, a mode de decoració, hi ha unes estanteries amb forma de caixes 

de fusta amb gerres d'aigua antigues, pots de conserves, copes de vidre, plats de totes les mides, 

sifons, cistells de vímet, un porró, un morter, llibres i un llarg etcètera que farien perdre un 

apassionat de la cuina.  

 

**** 

 

Impressions del periodisme gastronòmic 

 

"Personalment, m'agrada molt escoltar-los i llegir-los perquè la majoria dels periodistes parlen 

des del coneixement i l'intenten transmetre. Són persones que s'han format i que saben de què 

parlen. Per això els respecto tant. Però com a cuinera, ja no condicionen la meva feina". 
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Visió del periodista gastronòmic per part del cuiner 

 

"Per nosaltres, el periodista gastronòmic és aquella persona prescriptora d'un producte o 

restaurant. Una mena de filòsof que té una visió molt àmplia de tot el que engloba la 

gastronomia". 

 

"Cristina Jolonch i Pau Arenós estan al pòdium dels crítics. Són els més seguits i els que més 

credibilitat tenen. També perquè escriuen en un mitjà gran i són llegits. Però, a part del mitjà, 

són gent que ha sabut crear i ha sigut prescriptors, i han aconseguit fer-ho d'una manera molt 

elegant". 

 

"La figura del periodista o crític gastronòmic sempre ens ha fet molta por perquè et pot fer molt 

mal o et pot ajudar molt. El que passa és que actualment la majoria de periodistes són amables i 

respectuosos. Si no els agrada el restaurant no en parlen i s'ha acabat. Aleshores, com que no fan 

mal, no fan tanta por... El TripAdvisor sí que és demolidor!". 

 

"Per exemple, fa uns anys, la Carme Casas de La Vanguardia tenia un poder il·limitat. I 

nosaltres vam tenir la gran sort que l'11 de novembre de 1994 ens va fer una crítica bona al 

Magazine. Aleshores, el meu restaurant va canviar com un mitjó. Va començar a tenir molt 

prestigi, va començar a venir molta gent. Ella feia una recomanació cada setmana, i cada 

setmana un restaurant estava tocat amb la vareta de la Carme Casas". 

 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"Els periodistes gastronòmics no han sigut crítics amb nosaltres. I amb el sector, tampoc. Hi ha 

diversos estils, però el que ha triomfat, el que ha sortit victoriós, és l'estil elegant del crític 

gastronòmic, el que ha fet el comentari favorable. La seva manera d'expressar el seu desgrat, és 

no comentant res. Llavors, si tu no surts gaire és que no els interessa aquest tipus de restaurant, 

o aquest producte o aquest plat o el que sigui. Els que han anat a destrossar han anat 

desapareixent del mapa i després, han perdut prestigi i seguidors".  

 

Situació del periodisme gastronòmic actual 

 

"Nosaltres hem tingut el privilegi de viure una revolució gastronòmica única al món liderada per 

un geni — que no és pas un cuiner —. Hem tingut un Picasso, un Dalí... digues-li com vulguis, 

al capdavant de la cuina. I aquest ha estat un fenomen aïllat que ha enlluernat a tothom. A tots. 
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Als cuiners, als periodistes. Aquest personatge ha eclipsat a tothom, amb tot el mèrit del món, i 

ha fet que tothom quedés absolutament interessat per aquest fenomen". 

 

"Ara que estem en l'era post Adrià i que no ha sorgit cap altre geni que canviï el llenguatge 

gastronòmic, fixa't com tornem a buscar productors, productes... ens enfoquem cap a l'origen de 

la cuina. No hi ha un geni, no hi ha una figura que atregui totes les mirades i que, a més, tingui 

tanta llum que enfosqueixi la resta. I ara tornem a parlar de tendències, tornem a parlar de 

productors, de productes... No donem tanta importància a la cuina. Ara estem en l'era de 

l'autenticitat. Tots anem a buscar allò que és autèntic. Allò que respon a un relat, a una història. 

I cadascú, sigui un productor, un restaurant... ha d'anar recolzat d'una història. I quan aquest 

producte és coherent amb la història que explica, aleshores parlem d'autenticitat".  

 

"El periodisme gastronòmic està parlant d'aquesta història perquè ja no hi ha una figura que ho 

eclipsi tot. Ara es torna a interessar per les ramificacions".  

 

Blogs i noves plataformes 

 

"Sí que et trobes amb blogs de gent sense criteri. Però és que no tenen seguidors. Aleshores,  

quin mal et pot fer algú que tingui 2.000 seguidors? N'hi ha d'altres que poden estar ben fets 

però els passa el mateix: no tenen seguidors. En canvi, el TripAdvisor com que és gent anònima, 

sense criteri, sense respecte i sense elegància, fa molt mal. Perquè després d'haver parlar de la 

feina de la Carme Gasull, del Pau Arenós, dels periodistes... al final, el que té més força és 

aquesta merda perquè és un rànquing". 

 

Relació periodista-cuiner 

 

"El Jordi Cruz va molt atabalat. Però ara, sota el meu parer, està per sobre de tot. Està per sobre 

dels periodistes. Té més poder que els periodistes gastronòmics". 

 

"La relació amb els periodistes és d'amistat i prou. És a dir, som gent que ens coneixem molt 

perquè hem anat creixent junts, però no fins al punt d'anar a sopar junts — respon l'Ada amb un 

aire despreocupat". 
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Manera d'invertir en publicitat per part dels cuiners 

 

"És la millor publicitat que et poden fer. A nosaltres, com a petits empresaris de la restauració, 

per descomptat. I pels cuiners empresaris també. Perquè esteu construint la nostra marca. Com 

més conegut sigui, més publicitat se li fa". 

 

"Hem de tenir en compte que molts cuiners han fet el salt a empresaris i necessiten la premsa 

com a recolzament. Per això, si algun dia em transformés en empresària i tingués Barcelona 

infectada de locals, que no ho faré, necessitaria més cops de mà. Aleshores sí que trucaries als 

periodistes amb qui tens confiança perquè vinguessin a provar el restaurant i parlessin de tu. 

Perquè al final, és la teva publicitat". 
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Entrevista al cuiner Oliver Peña. Seu del restaurant Enigma. 

Divendres, 19 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

Aquest establiment de Barcelona encara està en construcció i no ha adoptat la forma de 

restaurant; les parets són d'obra vista, les columnes de ciment, hi ha escales metàl·liques i 

plegables per tot arreu, cables penjant del sostre, paletes amunt i avall... Només els plànols 

enganxats al suro d'una de les parets i la petita ruta que em fa Oliver Peña pel local, m'ajuden a 

entendre en què es convertirà l'espai. Enigma — així és com es dirà el nou restaurant — serà el 

sisè local del projecte que els germans Ferran i Albert Adrià i els germans Iglesias han 

desenvolupat a Barcelona i han batejat amb el nom d'El Barri. Una idea que, tal i com puc llegir 

en el dossier que m'ha facilitat la seva cap de premsa per correu, "neix de la creativitat d'Albert 

Adrià i uneix la visió gastronòmica i empresarial de la restauració".  

 

L'Oliver Peña serà el xef responsable de fer funcionar Enigma. Vestit amb la indumentària 

característica dels cuiners — la camisa és de color blanca i porta brodada al coll una bandera 

catalana — em proposa seure en un tamboret situat en l'espai que d'aquí uns mesos acollirà la 

cuina del restaurant. De moment, només hi ha dues taules allargades i rectangulars de color 

groc, un taulell de cuina, una estanteria de fusta i una vintena de platets amb uns esparadraps 

enganxats que porten el nom de la creació que hi anirà. Acostem el tamboret a una de les taules 

i comencem a parlar.  

 

Aquest cuiner reconvertit per unes setmanes en director de les obres, s'encarrega de que la idea 

que tenen al cap es plasmi correctament i amb un termini exacte. Tot i el caos que regna a la 

sala — i que deu passar pel seu cap — l'Oliver és mostrà distès i proper. Riu, s'explica i no té 

pressa per marxar. 

 

**** 

 

Impressions del periodisme gastronòmic 

 

"Crec que igual que en el món gastronòmic en general, el periodisme gastronòmic ha estat 

partícip d'aquesta revolució, fet que li ha permès evolucionar de manera substancial i arribar 

d'alguna manera a l'avantguarda".  
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Visió del periodista gastronòmic per part del cuiner 

 

"Aquí hi ha el dilema de sempre: fins quan et puc dir que la teva feina està ben fet o mal feta 

com a periodista sense conèixer realment què hi ha darrere? Hi ha cuiners que s'emprenyen 

molt. A mi en realitat... Nosaltres treballem i hem de ser feliços amb el que fem. De vegades 

pots estar més o menys d'acord amb el que es digui, però tothom té dret a opinar". 

 

"Els periodistes gastronòmics són professionals de la gastronomia des d'un punt de vista diferent 

al dels cuiners. Aleshores, els respectes molt, sobretot pel criteri que poden tenir envers una 

elaboració o un plat". 

 

"Por dels periodistes gastronòmics ja no en tinc. Potser fa deu anys sí. A més, la por l'he 

perduda també amb l'Albert, amb el Ferran... això suposo que són els anys. Ara en tinc 34 i 

suposo que ja no sóc un nen". 

 

"El perfil del periodista gastronòmic ha canviat. Entenc que ja no és com el que surt a la 

pel·lícula Ratatouille. Ara el periodista és més cronista; analitza i sap descriure el que passa en 

el restaurant". 

 

Contribució dels periodistes en la revolució gastronòmica 

 

"Hi ha periodistes que realment han donat un impuls als restaurants. Gent que no té tant nom, 

que ho han pogut fer molt bé i que gràcies a un article el seu negoci ha començat a funcionar. Jo 

tinc amics a qui els hi ha funcionat i estan molt agraïts al món del periodisme".  

 

Relació periodista-cuiner 

 

"Home, d'alguna manera segur que ens ha beneficiat. Si portes treballant amb una persona 

durant molts anys, una certa estima existeix. És com si jo treballés durant deu anys amb 

l'arquitecte que està fent Enigma. Al final, serà una relació que et farà fer més coses bones que 

dolentes per ell. Tot i així, crec que a l'hora de treballar, les relacions haurien de quedar al 

marge. Només així es pot mirar la feina de qualsevol cuiner des del mateix punt de vista". 

 

"Sí que és veritat que després de tants anys, la relació entre els grans cuiners catalans i 

espanyols i els periodistes és d'una certa amistat. Però és que cada any ens trobem en molts 

congressos i en moltes cites. Això fa que ens relacionem més amb el món de la gastronomia que 

amb les nostres famílies. Aleshores, és molt difícil separar-ho". 
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Manera d'invertir en publicitat per part dels cuiners 

 

"Per suposat que és una manera d'invertir en publicitat. El que et digui que no... Està clar que et 

fan publicitat encara que diguin que és una merda el teu restaurant. És igual. Es parli bé o es 

parli malament, si es parla de tu, et coneixerà més gent. Això és una màxima". 

 

Trajectòria personal 

 

"Vaig començar fent un curs d'ajudant de cuina a Rubí. Després vaig fer-ne un altre a la 

Hofmann. I en acabar, vaig passar per tot tipus de restaurants de Sant Cugat i Rubí — inclús el 

de l'hospital general per aprendre sobre nutrició — fins que al 2004 vaig estar una temporada al 

Tragabuches i al Bulli Hotel-Hacienda Benazuza. També vaig treballar durant sis anys amb el 

Carles Abellán, i els últims tres havia estat el xef responsable del restaurant 41º del mateix 

Albert Adrià". 
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Entrevista al cuiner Ferran Soler. Restaurant Bodega 1900. 

Divendres, 19 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

A menys de cinc minuts caminant i a tocar de l'avinguda del Paral·lel de Barcelona, m'espera 

Ferran Soler, el cap de cuina del restaurant Bodega 1900 — un altre dels establiments que tenen 

a Barcelona els germans Adrià i Iglesias —. Com que són les quatre de la tarda i encara hi ha 

rebombori a dins del local, ens hem posat en una de les dues taules que hi ha a la terrassa. A 

fora fa freda i, abans de sortir, el Ferran s'ha posat un polar Quechua d'un verd força cridaner 

que combina amb la porta d'entrada de l'establiment.  

 

**** 

 

Contribució dels periodistes en la revolució gastronòmica 

 

"El periodisme gastronòmic ha dignificat l'ofici de cuiner. Si cada vegada hi ha més gent que es 

preocupa per menjar bé, si hi ha articles, escrits i comentaris sobre gastronomia, al final el que 

acaba pujant és el nivell de la cuina". 

 

"El món de la cuina ha fet una gran feina, però està clar que els periodistes ens han donat 

l'empenta necessària perquè als cuiners no se'ns vegi com fa uns anys. A mi ser cuiner ja no em 

sap greu perquè em valoren igual que a un arquitecte. Tot plegat ha permès professionalitzar el 

món de la cuina". 

 

"Els periodistes gastronòmics han parlat força bé de nosaltres perquè no ens han tatxat ni ens 

han apartat. A més, hi ha hagut un cert periodisme que ha decidit enfocar cap a restaurants més 

petits i cap a cuiners joves que han fet bé les coses. En aquest sentit, el periodisme ha fet un pas 

a favor nostre i no només ha anat als estrella Michelin". 

 

Blogs i noves plataformes 

 

"Les noves plataformes com els blogs han ajudat molt però, en certa manera, també han sigut 

perilloses perquè ara ja opina tothom. No obstant, nosaltres ja vivim amb aquest concepte. 

Perquè internet s'ha acabat convertint en el nostre boca a boca". 

 

 

 

 



 74 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"No crec que s'hagin tret molts draps bruts perquè al final tampoc serveix de molt embrutar la 

situació. Si no t'agrada, ho dius i no ho tornis. No cal enfonsar ningú en la misèria, dic jo. A mi 

no m'agradaria. Entenc que la gent pot fallar, que pots tenir un mal dia, que no pots estar sempre 

al 100%...". 

 

Trajectòria personal 

 

"Jo vaig estudiar al CETT fa molts anys, des del 1996 fins al 1999. Quan vaig acabar, vaig voler 

fer idiomes perquè creia, i continuo creient, que en el món de la cuina són molt importants 

perquè has de viatjar pel món i parlat amb molta gent. Aleshores, vaig marxar a París i Londres 

durant una temporada i, de tornada a Barcelona, vaig passar per El Bulli, El Celler de Can Roca 

i el Saüc". 

 

Visió del periodista gastronòmic per part del cuiner 

 

"Els periodistes gastronòmics no em fan por, però sí que tindré un cert respecte depèn de qui 

vingui. Si algun dia apareix el Pau Arenós, no estaré nerviós però sé que és un tio que la toca i 

que gastronòmicament ha estat als millors restaurants del món. Per tant, respecte sí que li 

tindré". 

 

Manera d'invertir en publicitat per part dels cuiners 

 

"Si l'article que surt als mitjans és positiu i va a dalt, ens omplirà el restaurant tota aquella 

setmana. A mi em passava al Saüc quan sortia el meu cap al Cuines de TV3. I és clar, totes 

aquestes petites ajudes es noten". 
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Entrevista a la periodista gastronòmica Tana Collados. Redacció de TV3. 

Divendres, 26 de febrer de 2016 – Sant Joan d'Espí 

 

Amb l'acreditació a la butxaca i després de passar el control d'entrada, baixo una rampa en 

direcció a l'edifici d'informatius dels estudis de TV3. Un cop a l'interior, m'espero tal i com 

m'havia dit la noia de recepció: "Quan entris a l'edifici, veuràs unes butaques i uns ascensors. 

Espera't allà". Tot quadra: els ascensors, les cadires, la sala d'estar... Però són les 10:06 del matí 

— havíem quedat a les 10 — i la Tana no apareix.  

 

Dos minuts més tard, s'obre una porta transparent que hi ha al meu darrere i apareix la Tana. 

Pugem les escales fins a la primera planta i, en una estança molt semblant a la del pis de baix, 

ens asseiem per fer l'entrevista. Les cadires, però, no són com les d'abans. Són força més 

incòmodes. De pell, rígides, i amb un espai al respatller fan que l'esquena se't quedi clavada. 

Amb tot, poso el mòbil a gravar — m'he deixat la gravadora a casa — i la Tana comença a 

parlar amb un to fluix i suau. 

 

**** 

 

Definició del concepte periodisme gastronòmic 

 

"No entenc la gastronomia sense tenir en compte l'alimentació. Per mi, dins de gastronòmic s'hi 

inclou tot: alimentació i gastronomia. Per això quan em pregunten a què em dedico dic: a 

l'alimentació i a la cuina. No li diria només gastronomia". 

 

"Des d'un bon principi, el que a mi m'ha interessat és parlar d'alimentació de manera global, és a 

dir, explicar que comença al lloc on es produeix l'aliment, sigui al camp, al mar o a la granja, i 

que acaba al plat amb més creació, tradició o el que sigui. És una llarga línia que sempre l'he 

tinguda en compte". 

 

"Com que la gastronomia havia sigut tan boom, potser interessava més referir-se al concepte 

d'alta cuina, sense tenir en compte la resta de coses. Però avui el fets em donen la raó. Perquè 

quan parles i informes d'alta gastronomia ja no s'entén si no hi ha una vinculació extrema amb el 

territori". 

 

"No penso que alimentació i gastronomia siguin conceptes excloents. Són visions diferents de la 

mateixa cosa. Però en tot cas, també t'haig de dir que quan parlis de periodisme o quan parlis de 

periodistes també és molt important saber en quin mitjà treballen. En diaris com La Vanguardia 
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o El Periódico, des de fa molts anys han vist claríssim que hi havia d'haver una secció de 

gastronomia. A TV3 no. A TV3 jo m'he fet el camí. Em sap greu parlar de mi, però t'asseguro 

que ara no és igual que fa 20 anys. I, per tant, jo sabia i veia claríssim que en el meu mitjà 

havies d'explicar a la gent d'on venia i on anava la cosa. No podies agafar i posar el focus només 

en la gastronomia. Perquè en un telenotícies això no hagués entrat mai". 

 

"La meva concepció de periodisme gastronòmic no és altra cosa que una informació 

especialitzada. Una informació que no s'entén si no parles de productes, de productors, de 

territoris, del lloc on es fan els productes, de com viatgen, de com arriben a la taula i de quina 

manera. Tot. Per mi tot té a veure perquè. A més a més, la cuina, explica els temps i explica una 

manera de viure, una manera d'estar en un territori. Òbviament, si tot això ho desvincules de 

com es produeix, ja no té massa sentit. Per exemple, si hi ha una crisi de les vaques boges, això 

no repercuteix en el consum? I tant. I l'alta cuina potser no podia posar el moll de l'os d'una 

vaca. Té una lògica brutal". 

 

"A l'hora de situar en termes d'una redacció el tema de la cuina, jo crec que és, amb tota 

seguretat perquè m'hi he trobat, el més transversal de tots. Avui és societat, demà és economia, 

és cultura i és internacional si m'apures. És una característica intrínseca del periodisme 

gastronòmic". 

 

Mirada del periodisme gastronòmic 

 

"Hi ha de tot. A més, també hi ha gèneres. El qui fa crítica, probablement li interessin menys 

això que faig jo que és fer reportatges des de l'origen. És lògic. Són seccions, són gèneres, són 

focus que no necessàriament han de veure globalment tot això que t'estic dient. Però a mi sí que 

m'interessa".  

 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"Visió crítica del procés sí que n'hi ha hagut. El que passa és que no sé si a tots els mitjans. Però 

és que tampoc tenim el mateix interès. A lo millor aquesta visió crítica no l'exerceix tant el 

periodista gastronòmic com qualsevol altra periodista. Està més diversificat".  

 

"Per què s'han treure draps bruts de la gastronomia? Primera, que no n'hi ha tants. I després, si 

n'hi ha, potser seria entrar en un terreny groc que no sé si és el que més ens interessa, no? Crec 

que ens interessa més una visió constructivista i positiva del fet. Entrar en un terreny groc com 

aquest, que tot just es comença a explorar, no sé si ve tant a cuento. A més, no estem parlant 
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d'un tema ancestral com podria ser la política... Per tant, primer formem-nos, sapiguem el que 

tenim i després ja aprofundirem" 

 

Funció del periodisme gastronòmic 

 

"La funció del periodisme gastronòmic és informar des de l'origen fins al plat final". 

 

"A més, els periodistes gastronòmics també han contribuït a divulgar la cuina. Ara tenen èxit 

formats de molta audiència i de molt ressò popular perquè abans hi ha hagut una feina de 

substrat, de formació prèvia molt important. I això es fa amb el degoteig del dia a dia, i anar 

informant exactament quan hi ha un esdeveniment, quan hi ha una notícia, quan passa alguna 

cosa". 

 

Diferència entre recepta i periodisme gastronòmic 

 

"Penso que és molt diferent ensenyar a cuinar, que és el que fa un show cooking, que parlar de 

cuina, que és el que fem els periodistes. Una cosa la poden fer els cuiners o la gent que 

s'atreveix a explicar una recepta des del punt de vista amateur, i una altra cosa és parlar de 

cuina". 

 

Formació del periodista gastronòmic 

 

"El primer que s'ha de tenir en compte és que un periodista gastronòmic no és altra cosa que un 

periodista. La seva visió davant la informació ha de ser la mateixa que tindria amb qualsevol 

altra temàtica. És a dir, ha de ser curiós, ètic, compromès amb la informació però no amb 

compromisos, lliure". 

 

"Al periodista gastronòmic li ha d'agradar, li ha d'encantar el tema, ha de saber menjar, ha de 

menjar de tot. I després, a partir d'això, tenir molt background, molta informació prèvia, haver 

menjat molt i conegut moltes cases abans de posar-se a jutjar una. És amb aquesta visió global, 

amb una mirada molt oberta, quan pots enfrontar-te amb el viatge que fan els aliments des que 

es produeixen fins que arriben a la taula". 

 

Identitat de grup entre els periodistes 

 

"El que ens uneix i precisament ens diferencia dels qui no són periodistes, és que nosaltres som 

periodistes. I per tant, la visió, l'acostament que tenim davant de la informació és molt similar". 
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Relació periodista-cuiner 

 

"Quan portes molts anys treballant amb una matèria i tu veus el dia a dia de la gent, com 

treballa, com pateixen, les dificultats que tenen i l'interès que tenen... pot haver una certa amistat 

i un cert afecte. Però la visió objectiva no l'has de perdre mai". 

 

Comunicació corporativa, publicitat i periodisme gastronòmic. Mirada del periodisme 

gastronòmic 

 

"No seria molt ètic parlar del restaurant pel qual estàs treballant i portant la comunicació 

gastronòmica. Almenys, si et dediques a la comunicació i al periodisme, aquell al qual estàs 

promocionant no en parlis. Perquè ja sabem que no tindràs una visió objectiva. Tot i així, no ho 

veig gaire compatible". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Entrevista al cuiner Jordi Cruz. Restaurant ABaC. 

Dissabte, 5 de març de 2016 - Barcelona 

 

Pico al timbre de l'entrada principal del restaurant ABaC i em presento. Són les 12:25 del 

migdia. A dos quarts, he quedat amb el xef Jordi Cruz. Al jardí de l'entrada, uns trossos de pedra 

rectangulars perfectament tallats em marquen el camí. Les paret d'un dels laterals del camí està 

plena de plantes i també hi ha una font que expulsa aigua contínuament. Al fons, una porta de 

vidre automàtica amb el nom d'ABaC enganxat a la porta espera a que la meva figura s'apropi 

per obrir-se. 

 

Entro i em rep la Cristina — la noia amb qui havia contactat abans per e-mail — vestida amb un 

uniforme negre. Em fa passar al rebedor del restaurant, on hi ha un sofà pell de color beix i una 

mena d'aparador incrustat a la paret ple de pots de perfum. El Jordi Cruz no triga en arribar. 

Porta unes vambes de color negre, texans i una jaqueta de pell fosca. Com que el restaurant 

encara és buit, el Jordi em proposa seure en una de les taules que hi ha al jardí. L'aire que corre 

és fresc i per això cap dels dos ens hem tret la jaqueta. L'atmosfera que han aconseguit crear en 

aquesta estança en ple Passeig de Sant Gervasi — afavorida pels Jardins de La Tamarita que 

queden just a la meva dreta — et fa oblidar per uns moments que et trobes a la ciutat comtal.  

 

**** 

 

Impressions del periodisme gastronòmic 

 

"El periodisme gastronòmic s'ha fet fatal". 

 

"Imagino que a vegades hi ha una falta de criteri molt gorda. Perquè ens trobem amb periodistes 

que volen opinar, amb crítics que es cansen de les coses... I cadascú ha de saber el paper que 

ocupa i fer-ho el millor possible. De la mateixa manera que als restaurants se'ls exigeix fer-ho 

molt bé i ser l'hòstia, els periodistes haurien de fer el mateix. Qui jutja els periodistes? Qui jutja 

els crítics? Ningú". 

 

"Hi ha dies que llegeixo alguns articles de periodistes gastronòmics i penso que estan més o 

menys encertats, que són més o menys personals, o que són molt correctes. Al final, el que és 

important és que es parli de gastronomia, que es divulgui i que es faci amb respecte, amb seny i 

amb sentit comú. Com ho fan, per exemple, la Cristina Jolonch o el Pau Arenós". 
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Definició del concepte periodisme gastronòmic 

 

"El periodisme gastronòmic, des d'una visió molt neta de les coses, consisteix en explicar els 

diferents tipus de restaurants i en mostrar les seves elaboracions. El periodisme ha donar una 

informació, no opinions. A partir d'aquí, el crític sí que ha de donar una opinió, però ha de ser 

equilibrada i amb la mateixa barra de mesura per tots. Ha de tenir clara la casa on va i no fer 

comparacions absurdes". 

 

Evolució del periodisme gastronòmic 

 

"Des del meu punt de vista, hi va haver una època de grans crítics que ja ha passat. Gent que 

tenia els seus defectes però que en sabien molt. Ara hi ha cent mil milions de persones que 

tenen un blog i que opinen des de la inexperiència". 

 

Blogs i noves plataformes 

 

"Al món de la restauració hi ha molts cuiners joves que intenten fer la cuina del Ferran Adrià i 

no tenen ni les possibilitats, ni les eines per poder fer una cosa tan seriosa. Perquè per fer una 

cuina com aquesta es necessita un procés creatiu i un procés de creixement molt llarg, i molts 

restaurants no els han pogut fer. Tot i així, han dit que feien cuina d'avantguarda i a més, la 

intentaven cobrar. Per això es diu aquesta cuina, de vegades, és una cuina de bojos i absurda. 

Clar, perquè hi ha llocs que no la fan bé. Doncs el mateix ha passat amb els periodistes i els 

bloguers". 

 

"El més important és que cada cuiner sàpiga fins on pot arribar, sàpiga el que és capaç de fer i 

sigui sensat amb sí mateix. En aquest sentit, el bloguer hauria de fer aquest mateix exercici".  

 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"El periodisme gastronòmic no sé si ha estat crític, conseqüent, no sé si hi ha tingut un afany de 

protagonisme... Per exemple, ara amb això de Madrid Fusión es parla de la post-avantguarda. 

Som tontos? Qui ho diu això? Ho diu un parell de periodistes, un parell de crítics! Estan dient 

que ja no hi ha avantguarda pel sol fet que s'ha relaxat una mica i que és normal! França porta 

seixanta anys vivint de la Nouvelle Cuisine, que és més rància que l'hòstia i que està més 

passada de moda que els collons, i el món segueix dient que França és el gran país de la 

gastronomia perquè tothom ha seguit donant suport a aquesta idea". 
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Funció del periodisme gastronòmic i d'altres formats televisius 

 

"MasterChef fa una funció divulgativa molt bona ja que per poder arribar a una gran massa 

social i per fer-ho a través de la televisió, un programa ha de ser entretingut. I en aquest cas, es 

combina entreteniment i divulgació gastronòmica en un format de talent show. Està collonut". 

 

"L'entreteniment i el periodisme són coses diferents. Això és com dir que el restaurant del Santi 

Santamaria era millor que el del Ferran Adrià i al revés. Els dos eren grans restaurants però eren 

distints. Aleshores, el periodisme pot ser molt bo per divulgar gastronomia com ho és aprofitar 

la televisió com a gran recurs mediàtic". 

  

Relació periodista-cuiner 

 

"Hi ha molt amiguisme al món del periodisme gastronòmic i de la cuina. Però, és normal. Al 

final, amb qui tens més accés, acabes tenint una relació més propera". 

 

"No tenir por pot ser una falta de respecte. T'he perdut la por. Quan et perdo la por, et perdo el 

respecte. És així. Però tu ho pots entendre en positiu i en negatiu. Jo ja fa molts anys que lidio 

amb periodistes, lidio amb la Michelin i arribo a la conclusió de que un pot preocupar-se del que 

controla. El que jo controlo és el meu restaurant, la meva feina, la meva gent... el que dirà un 

periodista, el que pugui opinar, no puc controlar-ho, per tant, no em preocupa. Em preocupo de 

cuinar molt bé i de fer-ho molt bé. De les opinions? Hi ha opinions de tots colors. Opinions que 

són dolentes i opinions que són bones, que tampoc les has d'escoltar molt perquè et creuries...". 

 

Periodisme en profunditat 

 

"No ha faltat periodisme en profunditat". Un Pau Arenós, una Cristina Jolonch que coneixen 

molt bé la gastronomia sempre parlen amb propietat i des del coneixement. Segurament un 

bloguer — no és que vulgui atacar al bloguer — té un bagatge més curt i notes en l'escrit que, a 

vegades, no es volen mullar i no tenen la confiança per donar una opinió real". 

 

Importància de la gastronomia en la societat 

 

"Sí, els cuiners hem estat ambaixadors de Catalunya. L'altre dia, en el primer programa de 

MasterChef de la quarta temporada, hi havia la Carme Ruscalleda amb nosaltres parlant de plats 

tradicionals d'aquí. Per tant, fem difusió i ens mostrem al món, per suposat". 
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Entrevista al cuiner Andoni Luis Aduriz. Correu electrònic 

Dilluns, 14 de març de 2016 

 

En el primer e-mail enviado al restaurante Mugaritz, la respuesta de Jon Eceiza, uno de los 

miembros del equipo, fue: "En primer lugar queremos darle las gracias por el interés que 

muestra hacia nosotros. En relación a tu consulta, si nos pudieras enviar las preguntas por 

escrito, nos sería más fácil poderte dar una respuesta. Entre el 12 de enero y el 13 de abril 

Mugaritz se encuentra inmerso en su período de creatividad anual, durante el que trabajamos a 

puerta cerrada en investigación y desarrollo de cara a la nueva temporada. Suele ser una época 

de mucho trabajo, con compromisos en el extranjero, por lo que no te puedo asegurar que te 

podamos responder con prontitud, pero intentaremos ayudarte en la medida de lo posible". 

 

Un mes y un día después volvía a recibir una respuesta de Jon Eceiza, En ella se podía leer: 

"Buenos días Pau. Te adjuntamos las respuestas de Andoni a las preguntas que nos habías 

plateado. Saludos". 

 

**** 

 

Impresiones del periodismo gastronómico  

 

"El periodismo gastronómico ha sido la manera de acercar nuestro trabajo a todo el mundo, de 

darle valor y de sacarnos del fondo de nuestras cocinas. La valoración sin duda es positiva". 

 

"Quizás muchas veces se habla de valoraciones y de galas y se deja poco espacio a proyectos 

realmente innovadores dentro de la gastronomía. En el siglo XXI la gastronomía va a cambiar 

por completo, y es bueno, que se hable más de salud, de producto, de investigación…". 

 

"Jamás criticaría el trabajo de un periodista. Ser periodista es una profesión muy difícil donde se 

está expuesto a muchas críticas al igual que los cocineros. Creo que de ahí surge una empatía 

muy importante". 

 

Relación periodista-cocinero 

 

"Los periodistas por lo general nos han tratado bien a todos los cocineros, cierto es que hay 

personas más afines a uno. Esas personas son capaces de transmitir mejor tus ideas, tus 

conceptos o tus trabajos y escribir sobre ellos con otra sensibilidad". 

 



 83 

"Si un periodista se interesa por Mugaritz es que ya tenemos un vínculo. Un tema del que 

hablar, del que discutir y con el que sorprendernos. Esto genera una confianza que a la larga se 

convierte en admiración mutua".  

 

"Hay una relación cercana y de respeto. Habitualmente suelen ser ellos los que se ponen en 

contacto con nosotros porque hay algún aspecto de nuestra actividad que les ha generado 

interés. Nosotros les vamos respondiendo y ayudando en la medida de lo posible". 

 

Contribución de los periodistas en la revolución gastronómica 

 

"Los periodistas son y serán parte activa de esta revolución gastronómica. Son ellos los 

primeros que entendieron que había cambios en la gastronomía, y que esos cambios eran dignos 

de estar escritos". 

 

"Uno no puede hacer que los periodistas hablen de ti, o de Mugaritz. Esto es un retorno que 

ocurre cuando haces bien tu trabajo. Si tu trabajo es interesante, si tu trabajo es innovador la 

gente empieza a interesarse por él".  
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Entrevistes complementàries  
 

Les entrevistes complementàries no s'han inclòs dins el reportatge però han estat igual 

d'importants perquè m'han ajudat a tenir una visió encara més completa de totes les qüestions 

tractades al voltant del periodisme gastronòmic. De la mateixa manera que les anteriors, 

aquestes entrevistes es troben ordenades cronològicament — segons el dia que es van fer —, 

s'han transcrit amb la llengua utilitzada per l'entrevistat i han seguit criteris temàtics.   

 

Els personatges entrevistats han estat: Laura Conde, Carles Gaig, Júlia Pérez, Jorge Muñoz, 

Paco Méndez, Fran Agudo i Miquel Aldana.   
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Entrevista a la periodista gastronòmica Laura Conde. Bar Tarannà Cafè. 

Divendres, 22 de gener de 2016 - Barcelona 

 

Laura Conde treballa de periodista gastronòmica als portals Gastronomistas i Cocinatis, i també 

col·labora al Time Out. 

 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"Més enllà de que tu siguis crític o no com a cronista, com a periodista has de tenir una part 

crítica. Per exemple, per què ningú parla dels locals que tanquen i es fa una radiografia de la 

ciutat on vius sobre això? Perquè falta aquest esperit crític". 

 

"Aquesta manca de crítica passa en dos àmbits del periodisme: al teatral i al gastronòmic. En 

canvi, al cinema i a la literatura passa menys. El motiu és que els dos primers són mons molt 

petits on tothom es coneix. Si et dediques al periodisme teatral des de fa deu anys, doncs 

segurament coneixes als tècnics, als directors, als actrius més rellevants... i això, en el nostre 

cas, passa el mateix". 

 

"Aquestes relacions acaben sent contraproduents a l'hora d'escriure. Però sí que es veritat que 

s'hauria de fer... Però imagina que El Periódico o La Vanguardia, que són els mitjans que 

controlen les exclusives gastronòmiques, fessin una crítica de l'Albert Adrià. No tornarien a 

tenir una exclusiva seva. Al final, funciona així". 

 

Trajectòria personal 

 

"He tingut la sort de poder formar-me en mitjans com El Mundo, La Guia del Ocio, Time Out 

que m'han permès fer reportatges sobre gastronomia i aprofundir en aquesta branca del 

periodisme". 

 

"Jo mai havia fet gastronomia. De fet, vaig començar perquè quan el Ricard Martín va marxar 

de La Guia del Ocio em van posar a mi. Si m'haguessin posat en un altre lloc, potser no 

estaríem parlant perquè no és una cosa vocacional. No és el que més m'agradava però m'he anat 

aficionant". 

 

 

 

Situació del periodisme gastronòmic actual  
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"Una vegada em deia una periodista també de la vella escola: És que ara la gent es documenta 

amb Wikipedia. Doncs clar que ens documentem amb Wikipedia, li comentava. Si has de fer dos 

posts al matí i dos a la tarda... Jo també ho sé fer bé, però si no et donen el temps que teníem 

abans els periodistes. A més, si no ho fas, algú ocuparà el teu lloc". 

 

Diferència entre recepta i periodisme gastronòmic 

 

"Per exemple, crec que el programa Karakia sí que fa més periodisme perquè analitza, 

reflexiona i toca un tema gastronòmic en profunditat. En canvi, l'Arguiñano, el que fa són 

receptes. Però això no és periodisme gastronòmic". 

 

Formació del periodista gastronòmic 

 

"Has de recórrer llocs, conèixer locals, menjar molt i gastar-te molts diners en això. En aquest 

sentit, jo no em gastaria els diner en un màster, per exemple. El que faria seria una ruta 

gastronòmica pels estrelles Michelin, o pel País Basc, per parlar, aprendre, preguntar a la gent i 

als cuiner que en saben. Tastar productes, potser fer algun curs de cuina per saber de que 

parles... Al final com es forma un periodista teatral? Anant al teatre, no? Doncs aquí el mateix". 

 

Mirada del periodisme gastronòmic 

 

"El periodisme gastronòmic té una mirada d’entreteniment i d’amiguisme. Crítica no. No es 

caracteritza per l'aprofundiment. Tot i així, és veritat que la gent que és periodista — no es pot 

generalitzar, òbviament — tendeix a fer una cosa més crítica i menys superficial". 

 

Relació periodista-cuiner 

 

"El que passa al periodisme gastronòmic és que als periodistes els conviden a restaurants cada 

dia. Jo, per exemple, podria sopar tres o quatre cops a la setmana gratis i em tractarien molt bé. 

Aleshores, com parles malament d'algú que et tracta així? Jo el que faig, si no m'agrada, és no 

escriure res". 

 

"Amb el meu sou no sé si puc anar al Tickets, per exemple. Aleshores, clar que és normal que 

funcioni el tema de la invitació. Tothom acaba en la mateixa roda. Però, a més, el que hi ha ara 

és gent amb molt de morro que no són ni periodistes". 
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Entrevista al cuiner Carles Gaig. Restaurant Gaig. 

Dimecres, 17 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

Carles Gaig és el xef i propietari del restaurant Gaig de Barcelona. 

 

Impressions del periodisme gastronòmic 

 

"Penso que a Espanya hi ha alguns periodistes gastronòmics amb força criteri, com poden ser el 

Pau Arenós, la Cristina Jolonch o el José Carlos Capel perquè porten molt anys dins el circuit de 

la gastronomia i estan molt cultivats". 

 

"Hi ha estudis importants i interessants sobre gastronomia. El Pau Arenós, per exemple, té un 

parell de llibres que són extraordinaris sobre l'evolució de la cuina i sobre la innovació que s'ha 

fet en aquest país". 

 

"El periodisme, com és lògic i com passa en totes les ciències o arts, ha centrat l'atenció en 

l'avantguardisme perquè és la novetat. La tradició, que és un dels nostres patrimonis cultuals, ja 

es dóna per entesa". 

 

Evolució del periodisme gastronòmic 

 

"Fa 40anys, aquí no hi havia periodisme gastronòmic. Hi havia periodisme de turisme en la qual 

hi entrava una mica la gastronomia. Escriptors el com Josep Pla tractaven en profunditat la 

gastronomia local i del país. Però el boom que hi ha hagut avui en dia amb la gastronomia ha 

portat a aflorar la necessitat del periodisme gastronòmic". 

 

Motiu de la falta de visió crítica del periodisme gastronòmic 

 

"Crítiques, crítiques... Avui dia, la majoria dels periodistes són d'una ètica important. Darrere la 

gastronomia hi ha uns negocis, uns cuiners que estimen la cuina i això els periodistes ho saben". 

 

Contribució dels periodistes en la revolució gastronòmica 

 

"Els periodistes gastronòmics ens han ajudat a situar la nostra cuina a primer nivell mundial. 

Mai hi havia hagut tants cuiners amb establiments fora de Catalunya. Això vol dir que la cuina 

catalana és reconeguda arreu i té interès".  
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Relació periodista-cuiner 

 

"La relació amb els periodistes, normalment, és molt amigable. Els coneixem a casi tots i hi ha 

una relació d'ètica important. Tant per part d'ells cap a nosaltres, com de nosaltres cap a ells. El 

moment del recel i de portes tancades ha passat a la història". 
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Entrevista a la periodista gastronòmica Júlia Pérez. Correu electrònic. 

Dijous, 18 de febrer de 2016 

 

Júlia Pérez dirige el portal GastroActitud y colabora en el suplemento Metrópoli, de El Mundo, 

y en la revista Condé Nast Traveller. 

 

Definición del concepto periodismo gastronómico 

 

"Para mí, abarca todo lo relacionado con la alimentación, no solo la crítica de restaurantes, 

también la nutrición, la industria alimentaria, los productos y los productores, etcétera". 

 

"Para los directores la sección de gastronomía no debe dar problemas, es un comodín agradable, 

un espacio en el que solo se habla de cosas bonitas que el lector agradece y que se elimina 

cuando el espacio se necesita para noticias importantes o para publicidad. Somos como una 

mujer florero, y lo peor es que a muchos compañeros les gusta ese papel. A mi me agota 

recomendar restaurantes, preferiría meterme a fondo con el mundo del aceite de oliva, por 

ejemplo, pero eso no vende". 

 

Mirada del periodismo gastronómico  

 

"Ahora hay una tendencia muy acusada a frivolizar toda la información, también la 

gastronómica. Para mi el periodismo debe ser crítico y contribuir a la formación del lector, sin 

olvidar la parte lúdica, que también es importante, hay que escribir de forma amena, para 

entretener". 

 

"La literatura gastronómica es una sombra, a nadie le interesa,  a mi me apasiona. En realidad a 

mi me gustaría escribir de cosas distintas a las que escribo, pero son temas que no interesan: 

antropología gastronómica, sociología, historia. Se puede saber mucho de las gente estudiando 

lo que comen y como lo comen. Ahora interesa solo el espectáculo. Ya lo ha dicho Vargas Llosa 

vivimos en la sociedad del espectáculo, lo demás no vende. Prima más entretener que informar. 

Es terrible el avance del periodismo amarillo, populista, chabacano, sensacionalista… Incluso 

en los medios serios". 

 

Función social del periodismo gastronómico 

 

"Además de entretener me gustaría que sirviera para orientar el consumo y para ejercer presión 

sobre la industria alimentaria".  
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Periodismo gastronómico en profundidad 

 

"Hace falta periodismo de investigación gastronómico, pero creo que nadie está interesado en 

potenciarlo, los que menos los propios medios de comunicación".  

 

El periodismo gastronómico debería reivindicar los engaños y las trampas. Es el periodismo de 

investigación que yo reclamo. Pero para eso se necesitan medios económicos y los periódicos 

no te pagan ya ni las comidas, por eso muchos se dejan invitar y después en lugar de críticas de 

restaurantes escriben odas. La corrupción está en todas partes, cada uno a su nivel. 

 

Relación periodista-cocinero 

 

"El periodista no tiene que ser amigo del cocinero, tiene que informar sobre él y juzgar su 

trabajo. Pero es difícil, sobre todo cuando los conoces desde el principio de su carrera. Hay que 

se parar lo personal de lo profesional, eso es lo más complicado y lo más importante. Ser fiel a 

ti mismo y a tus lectores". 

 

Comunicación corporativa, publicidad y periodismo gastronómico 

 

"No se puede ser periodista gastronómico y hacer comunicación corporativa a la vez. O estás a 

un lado de la trinchera o estás en el otro. Los intereses son opuestos. Pero de todo hay…" 

 

Situación del periodismo gastronómico 

 

"Vivimos en una situación de inmediatez, de escasa reflexión, de banalidad y de frivolidad, en 

parte por la influencia cada vez mayor de las redes sociales. Un panorama horrible. Espero que 

en un futuro haya un cambio general y volvamos al periodismo interpretativo, al reportaje de 

profundidad. Estoy harta de hacer listas para que suban las visitas al portal que dirijo 

Gastroactitud. Haces un reportaje o una entrevista estupendos y tienes 6.000 visitas. Haces una 

lista de hamburgueserías y subes a 15.000. Una pena". 
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Entrevista al cuiner Jorge Muñoz. Restaurant Pakta  

Divendres, 19 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

Jorge Muñoz es el jefe de cocina del restaurante Pakta, uno de los establecimientos del proyecto 

El Barri de los hermanos Ferran i Albert Adrià i los hermanos Iglesias. 

 

Impresiones del periodismo gastronómico 

 

"Si la gastronomía o la cocina da que hablar, ustedes tienen trabajo. Y si nosotros hacemos bien 

nuestro trabajo, ustedes directa o indirectamente nos ayudan a que nuestro trabajo se conozca. 

Entonces es un interés mutuo". 

 

Visión del periodista gastronómico per parte del cocinero 

 

"Lo más importante del periodista es haber comido en muchos para tener varios puntos de vista 

sobre ciertos restaurantes. Si no has comido los tres mejores restaurantes del mundo, o en los 

tres mejores de Catalunya, con qué bagaje vas a analizar otros restaurantes por más que no sean 

del mismo nivel". 

 

"Si tu me dices: la próxima semana tienes que entregarme una redacción para publicar en La 

Vanguardia. Yo, seguramente, tardaré un mes en escribirlo y se lo daré a un amigo para que me 

lea las faltas de ortografía. Pues creo que pasa igual con los periodistas gastronómicos. Son 

cosas que con la práctica le vas cogiendo y más en la comida que es probar, probar y probar. Por 

lo tanto, tu abanico de sabores va a ir creciendo con la experiencia y vas a poder comparar más 

cosas". 

 

"Al final, te puede gustar más o menos como escribe una persona. Pero si cuando lees el artículo 

ves que tiene razón, no voy a ser tonto de decir lo contrario. La cagué ese día. Al final muchas 

veces son tonterías y ya ves cuando te buscan un poco las pulgas". 

 

Motivo de la falta de visión crítica del periodismo gastronómico 

 

"Creo que si haces bien las cosas, recibes buenas críticas. Si trabajas bien y estás centrado en tu 

trabajo, le puede gustar más o menos a la gente, pero si no te enfrentas con nadie, no se van a 

enfrentar contigo. Si tu eres humilde, creo que lo que vas a recibir es bueno. Punto a parte es  

que te guste o no te guste". 

 



 92 

Manera d'invertir en publicitat per part dels cuiners 

 

"Si tu tienes un blog y escribes que has venido a Pakta es publicidad gratuita; es una ayuda al 

restaurante. Pero, al final, no vivimos de que un periodista venga un día y se lo pase bien. 

Bueno, sí, porque lo consideramos como un cliente más de la casa. Pero cada día tenemos que 

tratar a los 40 o 50 clientes que vienen de igual manera". 
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Entrevista al cuiner Paco Méndez. Restaurant Hoja Santa  

Divendres, 19 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

Paco Méndez es el jefe de cocina del restaurante Hoja Santa, uno de los establecimientos del 

proyecto El Barri de los hermanos Ferran i Albert Adrià i los hermanos Iglesias. 

 

Impresiones del periodismo gastronómico 

 

"Creo que el periodismo y la gastronomía siempre van de la mano. Si tu cocinas y lo haces bien, 

alguien vendrá a hablar de ti. Pasa en la cocina, pero también pasa en otros ámbitos del 

periodismo". 

 

"Los medios de comunicación han difundido la cocina, Si tú ahora pones la televisión, por lo 

menos, en diez minutos, sale algo de cocina. Y esto es bueno porque cada vez la gente es más 

exigente a la hora de comer". 

 

Motivos de la falta de visión crítica del periodismo gastronómico 

 

"El periodismo gastronómico ha sido bastante correcto. Gente como Philippe Regol, como Pau 

Arenós, Cristina Jolonch, Xavier Agulló, Carlos Maribona, Josep Sucarrats, José Carlos 

Capel… han hecho un trabajo enorme de divulgación". 

 

Visión del periodista gastronómico por parte del cocinero 

 

"Que el periodista hable mal de nosotros claro que es contraproducente. Pero ahora con las 

redes sociales empieza a pasar lo contrario, no? Porque como ese cocinero hable mal del 

periodista… Antes el periodista creo que tenía el papel y la tinta para dejar las cosas bien 

marcadas. Ahora creo que también puede ser al revés". 

 

"Yo respeto mucho al periodista gastronómico y respeto que hable bien o mal de mi. Cada uno 

tiene su punto de vista. De lo que me tengo que preocupar es de hacer feliz a la gente. Pero 

bueno, a fin de cuentas, a mi me encanta lo que hacen todos los periodistas porque hacen que la 

gente tenga más cultura de la comida". 

 

 

 

 



 94 

Formación del periodista gastronómico 

 

"Es fundamental que un periodista sepa como se cocina. Además, muchas cosas de esta 

profesión se conocen y entran por la boca. O sea, comiendo. Comer, comer, comer, probarlo y 

saber lo que es bueno y lo que es malo". 

 

Relación periodista-cocinero 

 

"A mi en Méjico me pasó algo que decía: como puede ser posible?. Venía un periodista 

gastronómico y cuando le pasabas la cuenta se enfadaba. A mí eso me parece un exceso. Como 

no te invito a la cuenta, no vas a hablar bien de mí".  

 

"Hombre, si yo te invito y te digo que vengas a mi casa a probar las nuevas elaboraciones 

porque me interesa tu punto de vista, pues bien. Pero si viene un periodista y se cabrea porque 

has decidido traerle la cuenta… En Méjico me pasaba mucho, pero aquí en España las cosas son 

diferentes". 

 

"Una cosa es el amiguismo y otra el colegueo. El amiguismo es: yo te conozco, somos amigos, 

te invito a mi casa y si quieres venir otro día pagas y no pasa nada. Y el colegueo es: te invito y 

hablas bien sobre mí. Pero aquí en España creo que no hay colegueo. Y si hay, se sabrá. Porque 

hombre, si un periodista, en un mes, habla cinco veces de una misma persona, hay algo detrás". 
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Entrevista al cuiner Fran Agudo. Restaurant Tickets 

Divendres, 19 de febrer de 2016 - Barcelona 

 

Fran Agudo és el cap de cuina del restaurant Tickets, un dels establiments del projecte El Barri 

dels germans Ferran i Albert Adrià i els germans Iglesias.  

 

Impressions del periodisme gastronòmic 

 

"Els periodistes gastronòmics seriosos han ajudat molt a la cuina, a projectar els restaurants i a 

donar a conèixer els xefs. Però per altra banda, tenim els bloguers i webs com TripAdvisor que 

no sempre ajuden...". 

 

Motius de la falta de visió crítica al periodisme gastronòmic 

 

"El periodisme gastronòmic ha sigut molt poc crític perquè tots els periodistes gastronòmics han 

ajudat i han recolzat als cuiners i als restaurants. A vegades hi ha hagut alguna notícia crítica, 

però no ha estat la tònica habitual". 

 

Relació periodista-cuiner 

 

"Quan ve un periodista, el que intentes és ensenyar-li o mostrar-li el que estàs fent en aquell 

moment. I es remarca molt perquè necessitem que ell vegi tota la evolució i el llenguatge del 

restaurant, dels plats". 

 

"Els periodistes gastronòmics no són amics, però són companys de tota l'evolució que ha viscut 

la cuina. Per tant, els periodistes fan respecte per tot el coneixement que tenen. Però els que sí 

que fan mal de veritat són els bloguers i el TripAdvisor". 

 

"Personalment, penso que si un periodista ve a sopar i el que prova no li agrada ho ha de dir 

amb respecte. Perquè el periodista sap que hi ha una feina darrere i tracta de tenir un respecte". 

 

Manera d'invertir en publicitat per part dels cuiners 

 

"La divulgació de la nostra feina és per part de la premsa, del periodista. El periodisme és com 

una publicitat que t'ajuda a pujar sempre". 
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Trajectòria personal 

 

"Jo vaig començar molt jove a la cuina perquè el meu pare i el meu tiet tenien un restaurant i als 

estius els anava a ajudar. Més tard, vaig deixar el batxillerat perquè no volia estudiar i el meu 

pare em va posar a la cuina perquè, d'alguna manera, me'n cansés. Però em va agradar molt i 

vaig estar un any en restaurants de Lloret i Blanes. Un estiu vaig decidir estudiar a l'Escola 

d'Hosteleria de Girona i vaig fer les primeres pràctiques a El Celler de Can Roca. Les segones 

pràctiques les vaig fer aquí, i ja em vaig quedar. Ara mateix porto quatre anys i sóc cap de 

cuina". 
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Entrevista al cuiner Miquel Aldana. Correu electrònic. 

Divendres, 24 de febrer de 2016 

 

Miquel Aldana és el xef i propietari del restaurant amb una estrella Michelin Tres Macarrons (El 

Masnou). 

 

Impressions del periodisme gastronòmic 

 

"És un tipus de periodisme que ha agafat molt de pes en els últims anys, i com en tots els tipus 

de periodisme n'hi ha de bons i de dolents. Periodistes que son tècnics, entesos i professionals 

de la matèria; i d'altres que fan un periodisme gastronòmic molt sensacionalista, seguint modes i 

buscant titulars". 

 

Relació periodista-cuiner 

 

"De vegades, quan tens una conversa amb els periodistes gastronòmics, entre el que els hi 

expliques i el que escriuen, acaba variant. Hi ha vegades que no diuen el que tu volies expressar. 

A més, alguna vegada també agafen informacions d'internet que no estan verificades per 

nosaltres i s'equivoquen". 

 

"No tenim por als periodistes gastronòmics. Però vaig amb molt de compte amb el que dic 

perquè hi ha vegades que dius alguna cosa off the record i llavors es publica. Tot i així, he dir 

que amb gairebé tots els periodistes gastronòmics que conec tinc molt bona relació". 

 

"Nosaltres no ens posem en contacte amb els periodistes. En general són ells que es posen en 

contacte amb nosaltres. Sempre tenim les portes obertes per atendre'ls en algun moment". 

 

Contribució dels periodistes en la revolució gastronòmica. 

 

"Els periodistes gastronòmics han ajudat a crear una bombolla gastronòmica. S'ha creat una 

cultura basada únicament en els restaurants tops, oblidant i deixant de banda grans restaurants 

de tarannà més senzill, però de gran riquesa gastronòmica. No obstant, cal dir que han ajudat i 

han donat empenta a aquest ofici". 

 

"El ressò mediàtic que aporta el periodisme gastronòmic sempre és bo. Però té un temps de 

durada. Són petites empentes que ajuden a tirar un projecte endavant. El projecte, per això, ha 

de ser sòlid". 
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