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Presentació
Els cursos monogràfics de “Cuinem (i mengem) la història” d’Arqueonet proven de trobar
els elements, els particularismes, que permeten definir una tradició gastronòmica
concreta darrera de la qual hi pot haver tota una civilització, un moviment de poder, un
país o, sense anar més lluny, una creença. Busquen bastir un discurs gastronòmic
específic d’aquella civilització o grup que s’afegeixi al discurs global. Tractem la cuina i
el menjar com a artefactes culturals de primera línia explicatius de comportaments
humans i, per consegüent, que ajuden a entendre’ns però també a conèixer i entendre
l’altre, un altre que sovint és el nostre propi veí.

Després de la destrucció dels Segon Temple de Jerusalem, l’any 70 dc, els savis van
establir que l’altar desaparegut es reconstruiria a la taula de cada jueu, que es para i es
beneeix cada dia. Així, als banquets familiars s’hi fan cerimònies d’ofrena, els aliments
agafen un caire de sagrat i els rituals i les oracions transformen els menjadors de casa
en una extensió del recinte sagrat del temple. L’experiència espiritual individual es
comparteix en família i amb amics al marc de la llar o també de la comunitat. El menjar
és una via per perfeccionar l’ànima i per gaudir de la joia de viure. Segons la càbala, les
propietats orgàniques dels aliments s’integren al fluix vital en forma de guspires de llum.
I l’ànima anirà més ben equipada com més noble sigui l’aliment: cada aliment, té el seu
moment i el seu tractament adequat.
La cuina demana temps. El temps és determinant i no és només el recipient on passen
les coses sinó que forma part de les mateixes coses, és la seva causa. I a la Torà, el
temps és una invitació per acomplir una missió espiritual. Amb l’acte de cuinar i de
menjar, el temps es carrega de sentit i de sacralitat. I cada temps té el seu propi sentit.
I la cuina de celebració queda lligada a les estacions i a els productes propis de cada
moment. Però els aliments consumits responen també a la zona geogràfica. Al
Mediterrani, per Any nou (Rois ha-Xanà), es mengen magranes, xai i raïm, mentre que
a l’Europa central es mengen pomes, aus i peixos. Amb aquest curs veurem els jueus
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com una civilització transversal, no localitzada en un punt geogràfic, que rep influències
de molts llocs, sobre tot quan és objecte de migracions massives. I tot això ho tastarem
en l’enorme diversitat i riquesa de les seves cuines escampades arreu del món. D’aquí
ve el títol en plural d’aquest curs monogràfic: Cuines jueves, menjar per celebrar.

Professors, xefs i col·laboradors
Felip Masó
Arqueòleg especialista en història i arqueologia del Pròxim Orient Antic. Responsable de
continguts d’Arqueonet.
Débora Chomski
Semiòloga, educadora i escriptora. Ha investigat en temes d’alimentació i cultures
religioses a la UB i a la Universitat de Girona. És autora de Cocina judía para celebrar la
vida (TREA) y La cocina sagrada (Alba editorial)
Daniel Santillo
Responsable de la llibreria i vinoteca jueva del call de Barcelona
Jai Anguita
President de la comunitat jueva progressista Bet Shalom de Barcelona
Vicenç Villatoro
Escriptor i periodista. Auror d’una llarga llista de títols de ficció, poesia i no ficció, entre
els quals hi ha Els jueus i Catalunya (Barcenova).
Mónica Buzali & Eva McGowan
Cuinera. Responsable de Toldot Barcelona Food Experiences a Fundació Mozaika
Javier Zafra
Membre de l’Academia Andaluza de la Gastronomía i el Turismo. Autor de Sabores de
Sefarad. Secretos de la cocina judeoespañola editat per la Red de Juderías de España.
Eyal Arvid
Cuiner d’origen israelià especialitzat en la gastronomia de Pròxim Orient
Jaqueline Freund
Jueva de mare sefardita i pare nascut a Viena fugits a Argentina després de la Segona
Guerra Mundial. Llicenciada en Ciències Empresarials i Consultora de turisme cultural.
Jaume Aubanell
Escriptor i gastrònom. Responsable i coordinador dels cursos “Cuinem [i mengem] la
historia” d’Arqueonet. Ha escrit ficció amb la cuina i el menjar com a eixos conductors.
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Sessió 1. Sopar inaugural del curs i visita a Casa Adret
Jaume Aubanell i Mónica Buzali
Visita, presentació, sopar i col·loqui – Casa Adret (c. Salomó ben Adret, 6)
Dijous, 06/10/2022 – 19:00 / 23:00

Presentarem el curs a la casa Adret, al bell mig del call de Barcelona, convertida ara en
centre cultural jueu. Ens ensenyaran la casa, ens explicaran la seva història i les traces
que demostren que hi va viure un jueu. I també sabrem ens presentaran el projecte de
l’associació Mozaika. Parlarem d’identitat, de diversitat i de menjar en el món jueu. Allà
mateix farem plegats un àpat d’inspiració jueva pensant que uns dies abans s’haurà
celebrat el Rois ha-Xanà, l’any nou jueu, i que el dia de la trobada serà just el dia del
trencament del dejuni del Yom Kipur i, per això, potser ens donaran pollastre, el fet
servir pel ritual del kaparot. I farem tertúlia a propòsit dels efectes de la diàspora en la
cuina dels jueus. Perquè, en marxar, una de les coses que ens emportem els humans és
la nostra manera de cuinar i de menjar. Ens preguntarem: com s’incorporen les cuines
jueves d’origen a les cultures culinàries que les reben? I, amb el pas del temps, com es
desenvolupen les formes de cuinar i de compartir el menjar en comunitat a la nova llar?
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Sessió 2. El judaisme: més que una religió
Felip Masó
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous, 20/10/2022, 19:00

Religió, cultura, tradició i història. Abans de saber què i com mengen els jueus, ens
explicaran l’origen del judaisme i la funció de la Torah, el seu llibre sagrat. Veurem el
Talmud com a l’acumulació de la saviesa rabínica. Ens introduirem en els preceptes més
importants del judaisme i, per acabar, coneixerem les branques del judaisme modern,
incidint en els principals ritus en el món sefardita i en el món asquenazita. I serà a partir
d’aquests coneixements que veurem, en les sessions següents, com tot això afecta a la
manera de menjar en comunitat. I és que les primeres normes dietètiques jueves venen
de lluny, de quan a l’any 587/6ba.C. Nabucodonosor conquereix Judà, destrueix el
temple de Salomó, es produeix el primer exili i allà s’escriuen els primers textos bíblics.
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Sessió 3. El caixrut: els aliments del poble jueu
Daniel Santillo
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous, 03/11/2022, 19:00

El caixrut configura les lleis dietètiques jueves. Són preceptes prescrits per la Torà que
atorguen puresa al cos, perfeccionen l’esperit i connecten els jueus amb la seva essència
comunitària. Fan l’home més respectuós amb la natura i li permeten viure més
espiritualment. No es refereix tan sols al sacrifici dels animals, sinó també a la forma
correcta de preparar, cuinar, beneir i consumir els aliments en general. En aquesta sessió
veurem la manera jueva de preparar i cuinar segons els textos sagrats. Els aliments que
es poden consumir, els que necessiten una preparació prèvia i els prohibits. Allò que mai
no es pot barrejar, cas de la llet i la carn. Els estris de cuina que es poden fer servir en
cada moment, segons la festa. L’etiquetatge dels aliments. Les restriccions pel que fa a
la llet, els ous, les hortalisses, la carn, els peixos, des de la mirada religiosa i també la
purament gastronòmica. I ens ho explicarà el Daniel, membre de la comunitat ortodoxa
Jabad de Barcelona. a partir de la seva pròpia experiència vivencial. Coneixerem, i tal
volta comprendrem una mica més, la manera de viure d’una comunitat que comparteix
els nostres carrers
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Sessió 4. El calendari festiu i els principals ritus jueus
Jai Anguita
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dimecres, 17/11/2022, 19:00

Allò que mengen els jueus, i com ho mengen, ve marcat per les festes, setmana rere
setmana, any rere any. Però abans d’entrar en la simbologia del menjar, hem de conèixer
el significat de cada festa. Veurem el calendari segons la tradició jueva: els dies, els
mesos i els anys. I, a partir d’aquest calendari, ens explicaran les festivitats principals i
el significat de les seves celebracions: el Sàbat, el Roi ha-xanà, el Yom Kipur, el Hanukkà,
el Purim, el Tu bi-Shevat, el Xauvot, el Sucot i el Pesaj. Mentre ho fem, tindrem una
primera aproximació al paper del menjar i del beure com a elements destacats del ritual
en cada festivitat. Perquè la cuina jueva té una funció primordial: celebrar la vida.

Pàgina 7 de 21

Cicle: Cuinem [i mengem] la història
Cuines jueves, menjar per celebrar

Sessió 5. El Sàbat i la taula com a altar
Débora Chomski
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous, 01/12/2022, 19:00

“Recordaràs el dia de repòs per santificar-lo. Sis dies treballaràs i hi faràs tota la feina,
però el dia setè, dissabte, el consagraràs al Déu Etern, i no faràs cap feina... perquè en
sis dies l’Etern va fer el cel i la terra, i el setè dia descansà...” (Èxode, 20, 8-12).

Coneixerem els aspectes teòrics i pràctics del Sàbat, el simbolisme de la taula, els hàbits
alimentaris, les restriccions, els plats més habituals, com ara d’adafina sefardita o el
txolen asquenazita, i el sentit místic de la festa. El pa jalot, per duplicat, que representa
el manà caigut del cel durant la fugida d’Egipte, els ous haminats, el hraimeh, la
benedicció del vi mitjançant un kidush... Veurem exemples pràctics i la Débora ens ha
promès alguna sorpresa saborosa.
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Sessió 6. Un sàbat amb la comunitat jueva de Beth Shalom
Jai Anguita & Jaume Aubanell
Visita i dinar - Sinagoga de Beth Shalom (
Dissabte 3/12/2022, 12:00

A Bet Shalom es defineixen com a la comunitat jueva progressista de Barcelona. El que
mengem és el reflex del que som, i, com a jueus reformistes, Bet Shalom expressa la
pertinença a una comunitat i, al mateix temps, a un compromís ètic en el triangle
consumidor-productor-aliment consumit. Ens explicaran la seva manera d’enfocar
l’alimentació i ho faran compartint amb nosaltres la jornada del Sàbat, concretament la
de dissabte al migdia. Ens explicaran com viuen aquesta jornada i ens ensenyaran els
instruments que fan servir per posar en pràctica el ritual. En acabat, dinarem amb ells
seguint els costums familiars de l’Adèle, l’esposa del Jai.
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Sessió 7. Les cuines jueves del món (primera part)
Eyal Arvid & Jaume Aubanell
Taller i sopar – Espai Granada (c. Ciutat de Granada, 28B)
Dijous, 15/12/2022, 18:30

Taller participatiu en el que cuinarem amb l’Eyal, cuiner israelià d’origen familiar tripolità,
establert a Barcelona. I menjarem receptes de diferents llocs en els quals la tradició
jueva està present. No prometem res, però potser cuinarem plegats un pa jalot pròpi del
sàbat, o una borsh de l’europa de l’Est o els típics latkes asquenazites propis de la cuina
de l’oli de Hanukkà o un sufganiot també de la mateixa festa, que enguany començarà
el 18 de desembre, o un hraimeh, peix blanc amb una salsa molt vermella i picant
d’origen tripolità, plat festiu de sàbat o d’Any Nou, o unes albergínies amb almadroc i
cuscús, recepta sefardita d’origen medieval que incorpora tradicions culinàries de les tres
cultures. Tot dependrà del que trobem al mercat la setmana abans.
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Sessió 8. Dolços i espiritualitat per començar bé l’any
Débora Chomski
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dimecres, 12/01/2023, 19:00

El dia d’any nou, el Roix ha-Xanà, que el 2022 és el vespre del 26 de setembre, se
celebra la creació del món i l’inici de la rotació del sol i de la lluna. Dies d’introspecció en
els quals els aliments agafen un caire altament simbòlic. Per exemple, el pa jalot
s’arrodoneix i s’endolceix amb mel o es mengen els tzimmes de pastanaga o el lekaj de
mel i gingebre. Tots els plats d’aquestes festes, inclosos peix i carn, tenen un toc de
dolçor. Hi ha un procés de retorn, de reflexió i de rectificació, que dura, de fet, quaranta
dies, i que culmina amb l’arribada del dia de l’expiació, el Iom Kipur, amb el dejuni
corresponent i el moment de la seva ruptura després d’haver expiat les culpes amb el
ritual del kaparot, el pollastre sacrificat.
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Sessió 9. The jewish manual de Lady Montefiore: les receptes
i la vida
Débora Chomski
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous, 26/01/2023, 19:00

La Débora ens explicarà la història d’un receptari de cuina jueva escrit en anglès a
mitjans del segle XVII per una dona, Judith Coen, d’arrels asquenazites, escriptora de
viatges i filantropa, que es va casar amb un sefardita, d’origen italià i amb arrels a
Zamora, Moses Haim Montefiore. Veurem les receptes, escrites des d’una mirada meitat
victoriana meitat caixer, el fort lligam amb la cultura sefardita peninsular, el paper de la
dona el la cuina de les cases jueves, però també aprofitarem per reflexionar sobre menjar
i geopolítica del gust, perquè la Débora ens acabarà parlant de Golda Meir.

Pàgina 12 de 21

Cicle: Cuinem [i mengem] la història
Cuines jueves, menjar per celebrar

Sessió 10. El vi caixer
Débora Chomski & Daniel Santillo
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous, 09/02/2023, 19:00

La producció de vi ha de seguir uns protocols en la manipulació del raïm, la fermentació
del vi i en cadascun dels passos del procés de producció. Veurem els aspecte tècnics de
la seva elaboració, la intervenció del rabí, les limitacions estrictes que aquest imposa, i
situarem el vi en el context de les celebracions religioses i del dia a dia d’aquesta
comunitat. Qui pot obrir una ampolla de vi caixer? Qui la pot servir? Acabarem la sessió
fent un tast de vi caixer. I como a activitat opcional, un altre dia organitzarem una visita
a Clos Mesorah, a Marçà, acompanyats del rabí que certifica la idoneïtat del vi caixer
d’aquesta bodega.
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Sessió 11 - Els jueus catalans d’avui i d’ahir
Vicenç Villatoro
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous, 23/02/23, 19:00

Amb l’escriptor Vicenç Villatoro deixarem una mica de banda el menjar i el posarem en
el seu context: parlarem dels que mengen. Ens donarà notícia dels jues catalans d’avui,
i també dels d’abans a partir de la seva doble identitat català-jueu o jueu-català, sovint
confrontada. Voldrem saber de quina manera les diferents comunitats jueves han ajudat
a configurar la identitat catalana, però també volem saber com l’antijudaïsme, primer
religiós, més endavant basat en la sang i avui amb un caire més cultural, ha condicionat
històricament la integració d’aquesta comunitat. I ens parlarà, de ben segur, de
desconeixement.
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Sessió 12. Petges gastronòmiques en el camí cap a la llibertat
Débora Chomski
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous 09/03/23, 19:00

El Purim, que haurà sigut un parell de dies abans d’aquesta sessió, és la festa, de les
caretes, de la supervivència i de la bona sort. Se celebra en comunitat, es llegeix el Llibre
d’Ester i es mengen les orelles de Hamamn. Des d’un punt de vista gastronòmic són
típics els farciments, per allò d’amagar, de dissimular per acabar salvant-se. El Hanukkà,
en canvi, és més familiar, passa durant uns dies d’hivern, entre novembre i desembre,
segons els anys, i el canelobre de vuit braços de les cases es va encenent dia a dia
mentre l’oli agafa protagonisme en la cuina i es mengen bunyols i pastissets de patata,
els famosos latke. Amb el Tu bi-Xevat comença un nou cicle, es beu vi, es mengen fruits
secs i els brots reneixen i això indica que se separen els fruits nascuts un any dels que
ja pertanyen al següent.
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Sessió 13. Cuines jueves del món (segona part)
Eyal Arvid & Jaume Aubanell
Taller – Espai Granada (c. Ciutat de Granada, 28B)
Dijous, 23/03/23, 18:30

Continuarem indagant a propòsit de les cuines jueves originades en diverses tradicions
gastronòmiques. Aviat serà Pesaj i farem un cabrit amb faves tendres, si en trobem, i
uns kneidalej asquenazites i també un haroset sefardita, imprescindible a la safata del
Seder. A banda d’això farem un sabih d’albergínies d’origen irakià amb pa pita, típic
street food de Jerusalem o Tel Aviv i un arròs amb herbes i safrà inspirat en el festiu
“shirin polo” de les celebracions jueves iranianes. Explicarem com fer ous haminats i
acabarem l’àpat amb una postra molt comuna, el babka. Cuinarem plegats, parlarem del
significat dels plats i ens els menjarem allà mateix.
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Sessió 14. Passejada pel call de Barcelona
Jaqueline Freund
Visita – Passejada pel Call de Barcelona
Dijous, 13/04/23, 18:30

Per què en diem call i no pas gueto o aljama? Com podem saber on vivia cada família?
Què ho fa que la comunitat jueva de Barcelona va tenir fins a cinc sinagogues? A què es
dedicaven els jueus barcelonins? Com s’organitzaven? És cert que hi havia un hospital?
L’objectiu de la passejada és descobrir plegats una forma de vida que tenia lloc a
Barcelona fins 1492. Passejant pels carrers, entre edificis, volem entendre no tan sols la
vida quotidiana que s’hi donava, sinó també què ho fa que aquest poble, el poble de la
Jacky, hagi continuat les seves tradicions tants segles després. I és que per a ella, que
des de petita va tenir una educació jueva i que la lectura de la Torà i la gramàtica hebrea
foren part del seu dia a dia, Barcelona és la terra dels seus ancestres i per als seus pares
és com tornar a casa tants segles després.
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Sessió 15. Llums, ombres i el renaixement de la cuina
Débora Chomski
Xerrada – Nollegiu (c. Pons i Subirà, 3)
Dijous, 27/04/23, 19:00

La pasqua, el pentecostes i la festa dels tabernacles son moments de pelegrinatge.
Durant el Pesaj les restriccions es multipliquen i la cuina és ambivalent i evoca la dolçor
de la llibertat, però també l’amargor de l’esclavatge. Apareix la safata cerimonial amb
els sis aliments del seder ordenats convenientment en una safata cerimonial
perfectament descrita a la Hagadà: el haroset, les herbes amargues (maror), l’os amb
carn de xai (zeroa), l’ou (beitzà) i el julivert o l’api (karpas). A banda d’això, el pa àzim
(matzà) i les quatre copes de vi, símbol de l’alegria, són irrenunciables. Una altra festa,
el Xauvot, enguany, 26 d’abril, emana primavera, es dona en el moment de la sega del
blat i el menú s’omple de lactis i d’hortalisses. El Sucot, per la seva banda, suposa la
transició cap a la nova sembrada i no hi ha menjars especials però es beneeixen les
quatre espècies, segons el Levític, 23.
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Sessió 16. Sabors de Safarad. La simbologia a la gastronomia
històrica d’arrel sefardita.
Javier Zafra
Show cooking i xerrada – Espai Granada (c. Ciutat de Granada, 28B)
Dijous, 11/05/23, 18:30

Parlarem del llibre Sabores de Sefarad: la investigació gastronòmica, la cronologia dels
aliments, els ingredients perduts i molt més. Veurem diferents simbologies lligades a la
cuina històrica sefardita representades en les ceràmiques, els motllos i les mateixes
elaboracions. Encabat, amb el mateix Javier Zafra cuinarem alguna komidika,
degustarem alguna elaboració pròpia de cuina sefardita i farem tertúlia.
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Sessió 17. El casament jueu. Una cerimònia molt
gastronòmica
Débora Chomski
Xerrada – Nollegiu
Dimecres, 25/05/2023, 19:00

Els rituals seguits per la parella i la resta de familiars en un casament jueu varia segons
la comunitat a la que pertanyen i segons els seus propis desitjos, com passa amb la resta
de celebracions jueves. Però el menjar sempre és abundant, ja des del moment de la
petició de ma, i el vi i el pa sempre hi són presents. El kidushim, que és considerat com
a una consagració, és ple cerimònies i rituals, però des d’un punt de vista gastronòmic,
la cosa comença, en molts casos, amb el dejuni dels nuvis, des de l’alba fins que la
cerimònia acaba i comença el banquet. El vi és present en les set benediccions i la parella
veu de la mateixa copa sobre la qual el rabí les ha recitat. Pel que fa al banquet, si tenim
present que el menjar connecta cos amb ànima i el casament és un esdeveniment ple
d’espiritualitat, el menjar ha de ser caixer, fet que dotarà l’acte de santedat. Així, a
efectes pràctics, per exemple, si l’àpat conté carn, als postres no hi veurem lactis. A
l’inici, es beneeix el jalot i es reparteix. I mai veurem un casament caixer un sàbat, ni
durant el Pesaj ni durant els primers dies després de l’estiu, moment en el qual hi ha
una gran concentració de festivitats jueves.
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Cicle: Cuinem [i mengem] la història
Cuines jueves, menjar per celebrar

Sessió 18. Sopar caixer de comiat amb la comunitat Jabad
Jaume Aubanell & Débora Chomski & David Libersohn
Taller i xerrada – Jabad
Dilluns, 29/05/23, 20:00 (dia pendent de confirmar)

Els humans hem estat concebuts com a sers que necessiten alimentar-se. I segons el
Talmud, el menjar és una via de connectar-se espiritualment amb el Creador, però també
ho és de seguir el propi camí , de quedar-se en el món terrenal si l’opció és ingerir
aliments que no vol que mengem. Haurem vist durant el curs que la caixrut són les
normes i rituals aplicables a l’alimentació dels jueus que formen part del seu modus de
vida, de la seva espiritualitat i del mateix sentit de pertinença a la comunitat. I la millor
manera d’entendre el seu significat més profund és sopant en comunitat. Per aquest
motiu, Jabad ens convida a la seva seu, al seu lloc de celebració en comú. Compartirem
un sopar caixer amb el rabí i altres membres d’aquesta comunitat ortodoxa de Barcelona,
acompanyats de Débora Chomski. Posarem en pràctica els nostres coneixements sobre
comensalitat jueva i comprovarem si entenem cadascun dels elements presents a la
taula. Aprofitarem també la sobretaula per conèixer el sentit últim de Jabad Lubavitch
una a organització nascuda l’any 1940 com a moviment sorgit a Rússia fa més de 250
anys. Preguntarem el rabí com es posa en pràctica, en el cas del menjar, una filosofia
de vida basada en el coneixement profund de la Torà.
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