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La paella pel mànec

ELS ARROSSOS, ELS CUPCAKES I EL SUSHI, ELS PLATS ESTRELLA DELS AFICIONATS A
LA CUINA

ANTÒNIA JUSTÍCIA

Del sushi a la paella d'arròs. Del més tradicional a l'exòtic i remot. Del més saludable i nutritiu al dolç més dolç. Amanida d'algues, tapes
d'autor, cupcakes, salses, pans creatius, plats ideals per al tupper i l'oficina, sofregits, piruletes i gominoles... De tot i per a tots els
gustos. La llista de tallers i cursos de cuina és ja interminable a Barcelona. El boom gastronòmic que es viu des de fa uns anys en la
restauració s'ha traduït a peu de carrer en l'aparició de multitud de possibilitats per satisfer els interessos dels aficionats, bé sigui en
espais creats especialment amb aquest objectiu, bé sigui al rebost de restaurants i botigues. Un interès creixent que marca tendència,
esperonat també pels programes gastronòmics que han sorgit com a bolets a la televisió i que són el reflex de l'interès actual pels
fogons. I és que l'hora de l'aficionat ha arribat.

"Intentem que els tallers tinguin un component molt alt de diversió i experiència gastronòmica, molt urbans i moderns. En comptes d'anar
al cinema o anar a sopar a un restaurant, ens ho fem nosaltres i després ens ho mengem amb un bon vi". El proper 17 d'abril farà un any
que Juanma Ramírez va obrir La Patente, un espai creat especialment per a la realització de tallers de cuina al carrer Villarroel, amb el
clar objectiu de donar resposta a una demanda creixent. "La gent busca aprendre sobre alguna cosa per la qual sent afició. Molts dels
que vénen són `cuinetes'. Però també volen passar-s'ho bé, socialitzar al voltant d'una cosa que els agrada", explica. El negoci del
Juanma és un dels molts que en els darrers anys han anat obrint a Barcelona amb l'objectiu de trencar amb l'oferta de cursos de cuina
existents, més tradicionals i de llarga durada. Negocis participatius pensats d'una manera més lúdica que acadèmica. Durant unes hores,
poques, s'aprèn sobre un menú d'interès. Es toca, es talla i es manipula el producte i es tasta el que es cou. Tothom té la paella pel
mànec. I el colofó és un dinar o un sopar on tots els alumnes comparteixen el que s'ha cuinat. La diversió està garantida, i si a sobre
s'aprèn alguna cosa, millor que millor.

Són negocis que responen a un perfil d'emprenedor aficionat també a la cuina i la gastronomia (molts també han sigut alumnes de tallers
de cuina) però que professionalment tenen poc a veure amb el sector. El Juanma, sense anar més lluny, prové del sector de la
publicitat.Com Neus Canals, consultora de màrqueting, alma mater junt amb la Sílvia de la Cookiteca, un altre espai que va obrir l'any
2010 com una combinació de taller i botiga. "Trobàvem que les classes que s'oferien eren poc flexibles i innovadores. A més, moltes
vegades utilitzen materials de cuina i productes que després fora de classe no es troben i s'ha de fer un pelegrinatge per aconseguir-los",
explica. D'aquí que muntessin la Cookiteca (ara ja tenen tres botigues, una a Sant Cugat), un indret on no només es pot aprendre
rebosteria creativa, com els famosos cupcakes, sinó que també es poden comprar més de 2.000 referències de productes de pastisseria
i cuina.

ELS NOMBROSOS ESPAIS TELEVISIUS SOBRE CUINA HAN ESPERONAT EL CUQUET PER APRENDRE A ELABORAR
DETERMINATS TIPUS DE MENJAR I DOLÇOS

La visita del QuèFem? a La Patente ha enxampat els alumnes en plena elaboració de salses i sofregits. Un taller molt pràctic que forma

part d'un de més ampli sobre cuina de mercat. A la Cookiteca, un grup de noies fan un comiat de soltera aprenent a fer cupcakes.
"Tractem amb particulars per fer aniversaris, comiats de solters... I amb empreses; fem coaching a la cuina, que ens serveix per
potenciar les habilitats d'un equip d'alt rendiment com la creativitat, l'atenció al client, el treball en equip. La cuina és molt potent, perquè
és molt primària, i permet crear valors també molt potents", explica Josep Solé, de l'Espai Boisà. Una clientela que es repeteix en molts
altres espais.

Però avui al Boisà no hi ha client autòcton. Un grupet de xinesos aprendran durant 90 minuts l'essència d'unes croquetes de pernil ibèric,
d'unes patates braves, d'uns espinacs a la catalana, d'uns calamarsons farcits i d'una crema catalana. Tot molt d'aquí. I de molt a prop, a
més. Perquè l'Espai Boisà és militant ja reconegut dels moviments slow food i K0. Producte de temporada i de proximitat són les seves
màximes. I saludable, esclar. "Aquest boom respon a un sentiment general. La gent que liderem aquests projectes, d'entre 30 i 40 anys,
reflecteix el mateix tipus de client que tenim. La gent busca sentir-se com a casa, però també busca festa, novetat, diversitat,
experiència, exclusivitat... Entenc que l'oci de futur anirà molt lligat a un aprenentatge, perquè si no, la gent no es gastarà els diners
perquè sí", reflexiona el Josep.

El turista és també un client habitual de BcnKitchen. De fet, és difícil no tenir-ne del moment que són al Born. En aquest barri, Daniel
Jiménez i la seva dona, Mònica López, van obrir un negoci que resolia algunes de les mancances que creien que hi havia. "Érem usuaris
de cursos de cuina i trobàvem que fallava la part social. T'emportaves el menjar en un tupper a casa i la gent es quedava amb ganes de
quedar-se una estona més i parlar. Per això nosaltres vam decidir incorporar un sopar o un dinar al final", explica el Daniel. La seva és
una fór-

Escoles  espais

ESPAI BOISÀ. Passatge Lluís Pellicer, 8. Més de 10 tallers especialitzats en tècniques d'arreu i aliments d'aquí. Formació participativa i
sopar o dinar. A partir de 35. www.espaiboisa.com

BCNKITCHEN. C/la Fusina, 15. Més de 15 tallers de tot tipus de cuina. Especialitat en cuina japonesa. Formació participativa i sopar o
dinar. 50. www.bcnkitchen.com
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LA COCINA DE WONG. C/del Francolí, 70. Cinc tallers de cuina cantonesa i fusió. Formació demostrativa i degustació. 30.
www.lacocinadewong.com

LA PATENTE. Villarroel, 123. Més de 15 tallers. Especialitat en cuina de mercat i internacional. Formació participativa i sopar o dinar. A
partir de 40. la-patente.es

HOLLYWOOD ESTUDI. Tigre, 20. Sis tallers de rebosteria creativa. Especialitat en cupcakes decorats amb fondant i crema de mantega.
Formació participativa i degustació. A partir de 25. www.hollywoodestudi.com

SABORES. Sant Lluís, 58. Dotze tallers diferents sobre cuina nacional i internacional. Formació participativa i dinar o sopar. Tots els dies
de dilluns a divendres. 35. www.tallerdecocinasabores.es

AULA GASTRONÒMICA. Carrer dels Sagristans, 5. Al voltant de 30 tallers al mes, alguns de curiosos, com el de cuina d'artifici o
d'enganyifa. Formació participativa i sopar. A partir de 37. www.aulagastronomica.com

COQUUS. Ferrer de Blanes, 7. De 6 a 8 tallers per mes. Especialistes en cuina japonesa i tailandesa. Formació participativa i només
demostrativa, segons els cursos. Sopar o dinar. A partir de 35. www.coquus.es

mula d'èxit en un barri molt donat a sortir i viure la nit, totes les nits. Però també tenen el perfil de client que el que vol és quedar bé
davant els amics. "Cada vegada es fan més reunions d'amics a casa per la crisi, i per això la gent vol aprendre, vol quedar bé. Els
programes de televisió de cuina que hi ha actualment també hi han ajudat. La gent s'adona que tampoc és tan difícil fer determinats
plats", afirma.

Si la llista de locals i espais que ofereix aquest tipus de tallers i cursos a Barcelona és interminable (també hi ha molts centres cívics a la
ciutat que n'organitzen), també ho és la llista de plats a elaborar. Alguns de tan curiosos com el taller d'artifici o enganyifa que ofereix
Beatriz Cros a l'Aula Gastronòmica. Menjar que sembla una cosa però n'és una altra.Com per exemple, patates que semblen pedres,
risottos que no són d'arròs, sinó de pasta, o entrecots que són ventresca. Però, per molta llista que hi hagi, hi ha plats que no tenen rival.
Són els arrossos, per a ells, i els cupcakes, per a elles. I el sushi per a tots dos. No fallen ni a l'aula ni al plat.

Tampoc falla l'exotisme, i d'això en sap Wing Tung Wong, un cuiner de Hong Kong amb restaurant a Barcelona durant 25 anys que va
decidir fa uns mesos muntar un taller de cuina cantonesa,

La Cocina de Wong, esperonat pels seus amics. "La gent mai no ha entrat en una cuina xinesa, i només per això ja és molt interessant",
explica. Ell, a diferència dels altres, fa cuina demostrativa. "No m'atreveixo que agafin els meus ganivets per si es fan mal", argumenta.
Però no descarta que més endavant cada alumne porti el seu equip de casa per aprendre a tractar carn com la de vedella, el porc o el
peix, o bé saber com es desossa i es cuina el pollastre.

Tampoc fallen el pa i els dolços. Daniel Jordà, flequer al capdavant de Panes Creativos, a Sant Andreu, fa dos

anys va decidir fer tallers els dissabtes a l'obrador. Per què? "Hi ha una necessitat, perquè hi ha molta gent que s'està fent el pa a casa.
Però de llegir-ho a fer-ho hi ha un tros. Vénen per tenir una base, perquè és millor venir a un curs que tenir una panificadora al calaix",
explica el

Daniel, que creu que "la veritable revolució del pa s'està fent a les cases, perquè la gent, farta de no trobar bon pa, decideix fer-se'l".

Un dels darrers negocis a obrir a Barcelona ha estat Çukor, una botiga de llaminadures artesanals i obrador de taller de dolços que va
néixer com un projecte experimental pop-up, efímer, però que va tornar per quedarse permanentment davant la resposta de la gent.
Procedents del món del caramel, el Jabier, el Peter i el Manu ofereixen des de fa un mes tallers per aprendre a personalitzar el pa de
pessic o com fer bombons amb les glaço-

neres de casa. "També fem piruletes i els núvols de tota la vida, que són fàcils de fer a casa", explica el Peter. Ell és un ferm convençut
que "hi ha fam de fer coses amb les mans. I la cuina és la primera parada de qualsevol treball fet a mà. És el més proper, el més
accessible". I una bona mostra d'aquesta fam de saber es podrà veure aquest cap de setmana al Maremagnum, on tindrà lloc la tercera
edició del Downtown Market Sweet, una fira de pastisseria creativa que enguany, i a petició dels assistents, ha multiplicat l'oferta de
tallers de dolços en directe. Tota una cita ineludible.

EL MAREMAGNUM ACULL AQUEST CAP DE SETMANA UNA NOVA CITA DE LA FIRA DE PASTISSERIA CREATIVA SWEET AMB
MÉS TALLERS QUE MAI

Botigues i restaurants

ÇUKOR Verdi, 58. Sis tallers sobre xocolata creativa, personalització de pastissos, caramels, gominoles i núvols. Formació participativa i
degustació. 20. www.cukor.es

PANS CREATIUS. Garrigó, 5. Tres tallers sobre el pa: inicial, avançat (creatiu) i gastronòmic sobre pans del món. Formació participativa i
degustació. De 25 a 40. www.panescreativos.com

ESPAI SUCRE. Sant Pere Més Alt, 72. Especialitzats en postres de restauració i pastisseria clàssica. A l'abril ofereixen 7 tallers
monogràfics. Formació participativa i degustació. A partir de 100. www.espaisucre.com

HOFMANN. De l'Argenteria, 74. Uns 10 tallers, entre monogràfics d'unes hores i cursos que duren de dos a tres mesos. Especialitat en
pastisseria. Formació demostrativa als monogràfics i degustació. A partir de 130. www.hofmann-bcn.com

COOKITECA. Major de Sarrià, 74/Santaló, 64/plaça Pere Sant, 8 (Sant Cugat). Uns 18 tallers a la setmana entre les tres botigues; 50%
cuina i 50% rebosteria. Formació participativa i degustació. www.cookiteca.com

DESLISHOP. Passeig de Sant Joan, 13. Un total de 22 tallers diferents de cuina nacional i internacional, inclòs un de cuina de tupper per
a l'oficina. Formació participativa i degustació. De 35 a 45. www.delishop.es

SEMPRONIANA. Rosselló, 148. Cuina de 12, cada diumenge. Un taller-vermut on es fa un menú sencer cada diumenge. Formació
demostrativa. Gratuït per als que es quedin a dinar. www.semproniana.net
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TURRIS. Gran de Gràcia, 34/Calvet, 7. Unes 17 activitats aquest any. Especialitat en pa, magdalenes, croissants i trenes. Formació
demostrativa. Gratuït. www.turris.es

Álvaro, un dels xefs de BcnKitchen (en primer terme), ensenya als alumnes l'art de fer sushi. GEMMA MIRALDA

A La Patente, els aficionats, de totes les edats, aprenen els sofregits, la base de molts plats. MAITE CRUZ

Daniel Jordà proposa uns interessants pans de colors. MAITE CRUZ

Çukor és un taller de llaminadures artesanals que es poden fer a casa. MAITE CRUZ

El senyor Wong opta per la cuina demostrativa en els seus tallers de cuina cantonesa. MAITE CRUZ

Turistes xinesos en un dels tallers de cuina autòctona a l'Espai Boisà. MAITE CRUZ
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