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É tanta a influencia da
cociña a nivel social que
o destino próspero ou
adverso das nacións
depende da súa
maneira de alimentarse.
O progreso da cultura
e o poderío dun pobo
leva aparellado un
aumento de benestar e
o perfeccionamento da
súa cociña.
O descubrimento
dun novo prato fai
máis pola felicidade
da humanidade ca o
descubrimento dunha
nova estrela. Estrelas
hai xa bastantes.
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N

on hai maior ben que ter que comer. Os seres humanos fixemos desta
necesidade unha cultura.
Durante séculos conviviron na península Ibérica o xudaísmo, o
cristianismo e o islam, tres formas distintas de preparar os alimentos
que xeraron unha diversidade culinaria descoñecida en Europa.
Desde antes dos romanos, a península Ibérica recibiu influencias de
moitas culturas e a súa gastronomía foi evolucionando, con cada nova
invasión ou conquista.

A alimentación dun país é froito da súa historia e con esta Guía Gastroturística dedicada ás
cidades Patrimonio, poderemos saboreala entre liñas. As nosas Cidades Patrimonio, baixo
o selo UNESCO, conservaron nas súas urbes o legado histórico das civilizacións que as
transformaron. Pero tamén, a herdanza gastronómica que as posiciona como referentes
culinarios, cunha tradición de fogóns que nos transportan séculos atrás mantendo o mellor
da cociña actual. Unha fusión única, entre patrimonio e gastronomía, que só poderemos
atopar nestes quince destinos.
Os fenicios engadiron as súas salsas, os gregos o aceite de oliva; romanos, cartaxineses e
xudeus achegaron importantes elementos da súa gastronomía; os árabes introduciron as
froitas e as combinacións con froitos secos, carnes e peixes; ademais do arroz, do azafrán,
da canela e da noz moscada. América trouxo novos alimentos que, en pouco tempo, comezaron a integrarse na dieta española.
O descubrimento dun novo prato, fai máis pola felicidade da humanidade ca o descubrimento dunha nova estrela. Estrelas hai xa bastantes.
É tanta a influencia da cociña a nivel social, que o destino dos pobos depende da súa
maneira de alimentarse.
A Academia de Platón sostiña que non hai filosofía con fame, a cociña dá a medida da
cultura dun pobo.
Patrimonio é todo aquilo que recibimos por liña paterna coa obrigación de coidar e mellorar
para deixar en herdanza os nosos sucesores. Nestas páxinas damos un rápido paseo pola
historia que foi forxando este patrimonio, contamos nunhas pinceladas gastronómicas os
sabores que se poden atopar, historia dos seus pratos, aromas para lembrar e os principais
eventos que suceden en cada cidade. En resumo, vivir a historia cos cinco sentidos.
Por último, facemos nosa a recomendación de Quevedo:

COMER HASTA MATAR EL HAMBRE ES BUENO;
MÁS COMER POR CUMPLIR CON EL REGALO
HASTA MATAR AL COMEDOR, ES MALO,
Y LA TEMPLANZA ES EL MEJOR GALENO
LO DEMASIADO SIEMPRE FUE VENENO.
Os alcaldes e as alcaldesas das
Cidades Patrimonio da Humanidade de España
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AL
CA
LA
DE HENARES

Enclavada no val do río
Henares, foi lugar de obrigado
paso desde a meseta inferior
cara ao val do Ebro. Esta
característica, unida á
existencia de fértiles terras
e auga en abundancia, foi
o motivo dos sucesivos
asentamentos da cidade.

D

urante a época romana foi chamada Complutum
(lugar onde converxe a auga) e cobra grande
importancia ao ser un punto de conexión entre
Augusta Emerita (Mérida), Caesar Augusta (Zaragoza), Tarraco (Tarragona) e dúas importantes
rutas que partían do lugar, unha en dirección a
Carthago Nova (Cartaxena) e outra cara a Segovia. O vestixio máis
importante que se conserva desta época é a cidade romana de
Complutum.
Durante a invasión musulmá construíuse unha pequena
alcazaba chamada Al-Qal’at Abd al-Sälam, deste nome deriva o
actual de Alcalá de Henares.
A conquista cristiá produciuse no ano 1118 e, once anos máis
tarde, Afonso VII de Castela doa a cidade o Arcebispado de
Toledo. Convertida en señorío eclesiástico, durante un tempo
conviviron cristiáns, xudeus e musulmáns.
Coa creación dos Estudos Xerais polo rei Sancho IV en 1293,
iníciase a traxectoria universitaria de Alcalá que, a partir de
1499, consegue unha proxección internacional coa fundación
da Universidade de Alcalá polo cardeal Cisneros que deseñou
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Foi a primeira cidade deseñada
exclusivamente como sede dunha
universidade e serviu de modelo para outros
centros en Europa e América.

PINCELADAS
GASTRON0MICAS

A cociña alcalaína está moi influenciada polas
referencias gastronómicas que aparecen na novela cervantina El Quijote como o cabrito, a carne
estufada ou os paspallás, pratos que se foron recuperando e que se poden degustar en moitos dos
restaurantes típicos da cidade. Unha herdanza que
funde as súas raíces na cociña popular do Século
de Ouro.
Nos numerosos restaurantes e mesóns de Alcalá
de Henares é posible saborear os pratos típicos
da cociña castelá manchega que traen ao recordo
as alusións culinarias de El Quijote: sopas de allo,
migas manchegas, asados de cordeiro e cabrito ou
novas interpretacións dos manxares de antano que
manteñen a esencia da cociña tradicional incorporando as últimas tendencias gastronómicas.
O tapeo está nas raíces da cidade. Unha herdanza
da cociña do Século de Ouro. Hai máis de 30 bares
nas zonas da rúa Libreros, praza de Cervantes,
rúas lindeiras ao reitorado, rúa Mayor e praza dos
Santos Niños. Aínda que existen moitos máis repartidos pola cidade.

Universidade de Alcalá.

para albergala toda unha cidade renacentista. Este
é o principal motivo polo que Alcalá foi incluída
na lista do Patrimonio da Humanidade da UNESCO
en 1998.
A Universidade converteuse no gran foco do
humanismo español, polas súas aulas pasaron
grandes lingüistas, historiadores, médicos, científicos, literatos como Lope de Vega, Tirso de Molina,
Calderón de la Barca e Quevedo; humanistas como
Benito Arias Montano; e relixiosos como San Xoán
da Cruz, San Ignacio de Loiola ou frei Luis de León.
Miguel de Cervantes, a gran figura da cidade,
nace en Alcalá de Henares en 1547. Visítaa con frecuencia e é mencionada en varias das súas obras:
La ilustre fregona, El coloquio de los perros e, sobre
todo, en La Galatea. Na primeira parte de El Quijote
rememora unha lenda complutense na que narra
como: “[...] aquel famoso moro Muzaraque que aún
hasta ahora yace encantado en la gran cuesta Zulema que dista poco de la gran Compluto”.

Praza de Cervantes.

11

GUÍA GASTROTURÍSTICA CIDADES PATRIMONIO DA HUMANIDADE ALCALÁ DE HENARES

Sobre a repostaría local cómpre destacar
as rosquillas de Alcalá e a costrada. Tamén
destacan as tellas, hornazos, torradas, biscoitos de convento e as améndoas garapiñadas
que venden as monxas clarisas.
A merenda de chocolate con migas e
anacos de pan torrado é un costume moi
arraigado, ofrécese cada tarde na Pousada
do Estudante, actual Parador Nacional, os
domingos de outono e inverno.
En Alcalá hai dous importantes eventos
gastronómicos anuais: a Semana Gastronómica e as Xornadas Gastronómicas Cervantinas.
Rosquillas de Alcalá.

Migas alcalaínas

ESTRELAS
DA COCINA
Dós e quebrantos
alcalaínos

Prato de orixe campesiña que se estendeu
por todo o país dando múltiples variantes. En
Alcalá prepárase con pan asentado, cortado
finamente, touciño, pemento doce e allo. O
prato dos pratos, a esencia dunha tradición
gastronómica pastoril e agrícola. As migas é
un prato con tradición, unha comida de pastores e homes de campo. Degustando unhas
migas cos seus anacos de comida e con ovo
frito, podemos descubrir o cabaleiro e o seu
escudeiro mentres deleitan o seu padal regándoas con viño da terra: «Responde en buen
hora —dijo don Quijote—, Sancho amigo, que
yo no estoy para dar migas a un gato, según
traigo alborotado y trastornado el juicio.»

UN
PRATO CON
HISTORIA

«En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo
[...] Una olla de algo más de vaca que carnero,
salpicón las noches, duelos y quebrantos los
sábados». Deste xeito, é mencionado en El
Quijote este prato tan coñecido.
«Dós (xaxúns) e quebrantos» era un prato
co que se podía quebrantar o xaxún e a abstinencia que se debía gardar durante ese día. É
unha especie de tortilla de ovos revoltos cos
miúdos ou cos miolos dalgún animal.
Outra teoría menciona que algúns labradores, ao morrer un animal de labor, como as
vacas, o burro, ou o cabalo, aproveitaban a
súa carne preparando un guiso con ela, e o
nome procede dos “dós e quebrantos” que o
labrador sufría por tal perda.
Hai quen sostén que o nome fai alusión ao
“quebranto” do xaxún imposto sobre as carnes de porco nas relixións xudía e islámica e
o seu posterior “dó” logo de violar os preceptos do xaxún.
O que está claro é que arraigou o uso de
comer os despoxos coñecidos como miúdos
(pescozos, mans e pés das aves, cabezas de
carneiro ou asaduras) e os ovos fritos con
torresmos. A todo este pobre manxar aplicóuselle o cualificativo de penas e miserias
equivalente ao de dós e quebrantos.

Dós e quebrantos.
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Fabas con perdiz.

Fabas brancas con perdiz
Unha perdiz cunhas suaves e cremosas fabas
brancas da terra non poden ser motivo máis
que de felicidade. Cabalguen Don Quixote e
Sancho tras destas ditas e déixennos compartilas. O mundo da caza está moi presente ao
longo da novela. Consumíase lixeiramente
pasada, como di o refraneiro: «la perdiz, con
olor en la nariz».

Migas alcalaínas.

Cocido

O cocido moderno provén da famosa pota
podre castelá que, en realidade, é unha corrupción do termo pota poderosa. O cociñeiro real
Francisco Martínez Montiño, no seu receitario
do ano 1617 di: «Sepan vuestras mercedes que
lo de podrido no es corrupción de la olla, sino
del lenguaje, ya que debe decirse poderida, que
quiere decir poderosa».
É un prato que se cita en El Quijote e que na
súa moderna versión de cocido madrileño se
pode degustar en moitos dos restaurantes de
Alcalá de Henares: «... aquel platonazo que está
más adelante vahando me parece que es olla
podrida, que por la diversidad de cosas que en
tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar
con alguna que me sea de gusto y provecho...».

Cocido.
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Costrada.

Gaspacho de Marcela
Marcela, a pastora da primeira parte
de El Quijote, que rexeitaba o trato cos
homes e á que lle gustaba a súa liberdade, non atopa reparo á hora de degustar este prato propio dos pastores
da época.

Costrada de Alcalá
Unha receita histórica de Alcalá que
nos leva a revivir os obradoiros pasteleiros do século XIX. Componse de
varias capas de follados, crema pasteleira, merengue e améndoas, é un dos
doces máis populares de Alcalá, creado
polos antigos pasteleiros reais.

Olor a doces que se acaban de enfornar
con azucre e canela,
a brasas de leña
nos asadores máis tradicionais.
Grandes literatos como Cervantes,
Lope de Vega, Tirso de Molina, Góngora,
Calderón de la Barca ou Quevedo
brindáronnos escenas literarias e teatrais
que son un fiel reflexo da época na que só
uns poucos privilexiados tiñan a sorte
de comer máis dunha vez ao día,
gozar coas súas cores, sabores e olores.

Améndoas garapiñadas.

Carrete de año leitón asado con patacas e verduras salteadas.
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DE PICAROS
E SOPA BOBA
A sopa boba era un caldo raro de ósos e despoxos
repartidos na porta de conventos. Contribuíu a transformar
o rango da mendicidade ata elevala ao nivel de medio
de vida decoroso de tal maneira que, en poucos anos, a
profesión de mendigo perdeu o seu carácter vergonzoso
para converterse nunha actividade lucrativa. A facilidade
da súa obtención acrecentou aínda máis a vagancia, o que
motivou o alcume caricaturesco de «vivir da sopa boba».
Apúntase que as expresións comer á sopa boba, andar á
sopa boba xeraron a frase cobrar a pasta gansa. Ao ser
bobo e ganso termos afíns, pasta gansa pasa a ser diñeiro
adquirido sen esforzo.
A mediados do século XVI, sobre unha poboación de cinco
millóns, existían 160.000 mendigos declarados e miles de
pícaros sen control.
As cociñas nos séculos XVI e XVII, coa súa completa rede
de cociñeiros, pasteleiros, reposteiros, oficiais, mozos
de cociña e auxiliares, eran verdadeiras repúblicas
autóctonas dentro das facendas de nobres ou podentes.
Na cúspide atopábase o cociñeiro maior. Era práctica
habitual o roubo de alimentos para logo revendelos e
obter un ingreso adicional.
O monumento culinario máis importante do Renacemento
europeo foi a aparición da pota podre, un imperio de
carnes, legumes e hortalizas. Lope de Vega, Cervantes,
Calderón de la Barca e Quevedo elevárona á categoría
de mito. Había quen podía gozar da pota... e quen saía á
rúa cun escarvadentes entre os dentes e cunhas migas
de pan repartidas pola barba para darlles aos demais a
impresión de comela.
Ninguén mellor que Quevedo retratou as fames
estudantís na chamada literatura da fame. Nas Casas
de Pupileiros a fame reinaba por todas as partes. Fame
e vida universitaria foron constantes compañeiros. No
Século de Ouro a fame era imperial, que tamén podía
titularse infernal. Así, a vida para os estudantes en Alcalá
estaba salpicada de xaxúns e vixilias.
Quevedo en El Buscón define deste xeito os fidalgos
desposuídos: «Unos nos llamamos caballeros, otros
güeros, chanflones, traspillados y caninos. Somos susto de
los banquetes, polilla de los bodegones, cáncer de las ollas.
Sustentámonos casi del aire. Somos gente que comemos
un puerro y representamos un capón».
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SEMANA
CERVANTINA
SEMANA
CERVANTINA

Semana do 9 de outubro. A Semana Cervantina
foi declarada Festa de Interese Turístico Nacional
en 2018, o mesmo ano que celebrabamos o XX
Aniversario de Alcalá como Cidade Patrimonio da
Humanidade pola UNESCO.
Este recoñecemento céntrase nunha das contribucións
da cidade polas que obtivemos este distintivo, a figura de
Cervantes e a celebración do seu bautismo, o 9 de outubro
de 1547. En Alcalá temos o orgullo de ser a cidade natal de
Cervantes e, asemade, a responsabilidade de dar a coñecer o
seu legado. Un dos criterios polos que obtivemos este título
foi pola contribución de Miguel de Cervantes e pola súa obra
mestra, El Quijote, ao desenvolvemento da lingua española.
A Semana Cervantina está sempre ateigada de actividades
culturais, outubro convértese nun mes de celebración e
homenaxe no que destaca o Mercado Cervantino, o máis
grande de Europa no seu xénero, durante uns días as rúas
do centro histórico volven ao Século de Ouro, énchense
de cor e fantasía, teatro, postos de artesanía, actuacións
musicais, danza, pasacalles cervantinos, espectaculares xustas
medievais e todo tipo de actividades destinadas aos nenos.
Durante esta semana tamén se entregan os premios Cidade
de Alcalá e o Cervantes Chico que se lles outorga cada ano
aos autores de literatura infantil e xuvenil. Tamén teñen
lugar a Feira do Libro Antigo e de Ocasión, as Xornadas

Gastronómicas Cervantinas, todo isto en honor a Cervantes,
que protagoniza a Procesión Cívica, na que se traslada a
Partida de Bautismo do Escritor desde o Concello á Capela
do Oidor na que foi bautizado, e onde queda exposta
durante o 9 de outubro.

O recoñecemento desta Semana
como Festa de Interese Turístico
Nacional supuxo un grande honor
para Alcalá de Henares. Invitámolos
a coñecernos nestas datas tan
especiais para nosoutros, nas que
descubrirán unha cidade centrada
na cultura e no turismo.

PÁX. 16 | EVENTOS ALCALÁ DE HENARES |

DON XOÁN
EN ALCALÁ

Última fin de semana de outubro arredor da
celebración de Todos os Santos.
Todos os anos desde 1984 represéntase en Alcalá o
Don Xoán Tenorio de José Zorrilla. Seguindo a tradición
de levar á escena esta obra na festividade de Todos os
Santos, debido á súa temática relixiosa e sobrenatural.
O que nos primeiros anos congregaba a uns centos de
persoas nun percorrido polo centro histórico converteuse,
co paso do tempo, na manifestación teatral ao aire libre
máis multitudinaria de España nun escenario único como
é o recinto amurallado do Palacio Arcebispal. Un evento
especial ao que acoden cada ano miles de persoas e que
mereceu a declaración de Festa de Interese Turístico
Nacional.
Bondade, fe, salvación e amor verdadeiro volven cada ano
visitarnos, un espectáculo único que conxuga a maxia
do teatro coa espectacularidade do espazo no que se
desenvolve e a compañía de máis de 20.000 persoas que
asisten en silencio, nunha fría noite de novembro a esta
cita na que se revive o espírito do Don Xoán, a diferentes
versións que sempre chegan ao corazón dos espectadores.
Como prolongación do Don Xoán en Alcalá durante todo
o mes de novembro realízanse as visitas teatralizadas
inspiradas na obra de Zorrilla que discorren por distintos
escenarios do centro histórico.

PÁX. 17 | EVENTOS ALCALÁ DE HENARES |

Unha perfecta combinación de fervor popular e beleza
artística que enche de sensacións e contrastes o centro
histórico de Alcalá.
Recoñecida en 2019 como Festa de Interese Turístico Nacional. É un
momento especial do calendario da cidade que enriquece a súa arte e o
seu patrimonio histórico e que, ademais, proxecta unha imaxe fabulosa
que pode atraer a visitantes de toda España para gozar de Alcalá.
Saen en procesión dez confrarías, a máis antiga data do século XVI e a
máis recente fundouse en 2016.
A Semana Santa de Alcalá de Henares xunta mostras das mellores
tradicións confrades de España. As diversas músicas, tallas e estilos
procesionais demostran que a nosa Semana Santa é heteroxénea e
ecléctica, pois soubo asumir o mellor de cada tradición.
Hoxe en día, na Semana Santa de Alcalá de Henares hai exemplos de
confrarías de tradición andaluza e castelá, ademais dun cada vez máis
profundo estilo propio. As numerosas e diversas procesións completan
unha programación única na Comunidade de Madrid.
As confrarías e irmandades son tamén moi plurais. A máis nova, a
de Xesús Despoxado das súas Vestiduras, fundouse en 2016, mostra
que a Semana Santa complutense segue medrando. Pero hai que
retrotraerse ata 1508 para rememorar a creación da primeira confraría
complutense: a Soidade. Unha oportunidade para coñecer a única
Cidade Patrimonio da Humanidade da Comunidade de Madrid
percorrendo as nosas rúas e descubrindo os nosos edificios históricos
seguindo os pasos da Semana Santa.

SEMANA SANTA EN ALCALÁ
HETEROXÉNEA E ECLÉCTICA

PÁX. 18 | EVENTOS ALCALÁ DE HENARES |
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primeira vila que se asentou en Ávila
foron os Vettones, unha rama dos
Celtas que poboou as actuais provincias de Ávila, Salamanca e parte de
Portugal contra o ano 2500 a. de C.
Durante o período da romanización si que podemos falar dun asentamento
de poboación de certa envergadura en Ávila. Así
o testemuñan elementos como o urbanismo da
cidade antiga ou os restos de monumentos funerarios romanos que forman parte da muralla e que
proliferan especialmente na zona do xardín de San
Vicente.
Faise difícil falar da etapa visigoda, xa que os
restos que nos chegaron desa época son pouco
abundantes.

Durante a invasión musulmá Ávila foi terra de
ninguén, un deserto estratéxico que servía de fronteira entre os árabes, asentados no sur e os cristiáns,
ateigados no norte, desde onde iniciarán a Reconquista, xa no século XI.
O conde Raimundo de Borgoña, xenro do rei
Afonso VI de León e de Castela, será o encargado de
repoboar as terras do sur da meseta. Para afianzar a
seguridade na zona fortifícase a cidade construíndo
a muralla, que desde entón determinará o carácter
militar.
A finais da Idade Media (século XV), Ávila comezará a ter un protagonismo de primeira fila na
Historia de España, da man de Isabel a Católica. Primeiramente, durante as guerras civís castelás, Ávila
foi a sede dos partidarios do infante Afonso fronte a
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Henrique IV e máis tarde, cando era xa raíña Isabel, Ávila
converterase no lugar de descanso eterno do seu fillo o
príncipe Don Xoán, que foi enterrado no Real Mosteiro de
San Tomé.
Pero sen dúbida a época de maior apoxeo da cidade
de Ávila foi o século XVI, momento no que se erguen os
grandes palacios renacentistas, cando príncipes e reis visitan a cidade e nace a figura máis universal de todos os
abulenses, Teresa de Cepeda y Ahumada, máis coñecida
universalmente como Santa Teresa de Xesús.
Os séculos XVII, XVIII e gran parte do XIX foron nefastos
para Ávila, pois perde gran parte da súa poboación.
Durante o século XX deixou atrás a súa época de decadencia para ir medrando, dispón de novas infraestruturas
ao servizo de todos e aposta por dar a coñecer os seus valores esenciais como é o rico patrimonio histórico artístico.

Praza da Santa.

Murallas de Ávila.

Exemplo de cidade fortificada que
conservou integramente a súa muralla.
A densidade de monumentos civís e
relixiosos intra muros e extra muros
fan dela un exemplo de
extraordinario valor.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
Resulta sinxelo adiviñar, á vista da historia da cidade, as
influencias gastronómicas de cociñas como a romana, árabe, xudía, mourisca e mudéxar. A realidade corrobórao,
igual ca a marca deixada polo receitario monacal.
Tamén o duro inverno das terras abulenses, cunhas
baixas temperaturas difíciles de combater en épocas
pasadas sen a presenza dun bo lume de leña, marcou a
súa cociña, cunha importante presenza de guisos contundentes e calóricos. As elaboracións son sinxelas, dándolle
especial protagonismo ao produto base e aos sabores
tradicionais.
A gastronomía conta con tres piares esenciais. En primeiro lugar, os legumes, ben se trate das fabas de El Barco,
da Carilla ou do garavanzo de Moraña, que durante séculos proporcionaron parte das calorías necesarias os que os
consumían para protexerse do frío.
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Catedral e muralla de Ávila.

O segundo produto imprescindible é a carne da
súa cabana vacúa autóctona: a tenreira de Ávila
que conta con DO. Outras carnes con importante
presenza no receitario abulense son as de porco e
os seus extraordinarios embutidos, o leitón asado
ou leite asado do norte da provincia, o cabrito de
Candeleda e o cordeiro do Valle Amblés, que fan as
delicias do máis esixente comensal.
E en terceiro lugar, as xemas de Ávila, un embaixador de fama internacional. Contrariamente
ao que moitas persoas cren, esta xoia da repostaría local non ten orixe conventual, senón nunha
pequena confeitaría abulense que fai 150 anos as

confeccionou, chamándolles dese xeito en honor
á Santa. Outras especialidades tradicionais son os
manteigadas, perrunillas, amarguillos, xesuítas, empiñonados e torradas.
Pero, se hai unha curiosidade pouco coñecida que
relaciona a cociña de Ávila e Santa Teresa, é o feito
de que o historiador belga Paul Ilegems lle atribúe
a ocorrencia de fritir patacas en aceite de oliva no
século XVI para curar enfermos. Serían a forma primixenia das hoxe tradicionais patacas revoltas?
Debemos visitar Ávila sen présas, incluíndo na
programación un tempo para dedicarllo ao bo costume local de ir de tapas ou de bares. En calquera
establecemento, para acompañar o viño, a cervexa
ou outra bebida, vanche sorprender cunha tapa de
ricos callos, moegas, bocadillos pequenos, empanadas, petisco de tortilla ou patacas revoltas para abrir
o apetito.
Sopas de allo ou castelás, carnes, embutidos de
pota conservados en aceite e previamente fritos,
cuchifrito, troitas ao forno, en escabeche ou fritas,
bacallau rebozado, á allada arrieira ou con salsa
de pementos. A oferta gastronómica, ademais da
cociña de sempre, conta con prestixiosos establecementos que fusionan a tradición con novas técnicas
culinarias.

ÁVILA MERÉCESE UNHA VISITA DEVAGAR,
PARA GOZAR DA SÚA HISTORIA,
DO SEU PATRIMONIO E TEMPO PARA
SENTAR Á MESA.

Patacas revoltas.
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Carne de Ávila
A carne de Ávila, con Indicación
UN
Xeográfica Protexida, distínguese
PRATO
CON
por ser lixeira, moi tenra e pola
HISTORIA
ausencia de graxa infiltrada.
A raza avileña tradicionalmente pace durante o verán nos prados de montaña do Sistema Central e, antes
da chegada do inverno, desprázase a Estremadura ou a Castela - A Mancha, practicando a
transhumancia pola Cañada Real Leonesa. Os
animais nunca se estabulan e aliméntanse a
base de recursos naturais, con racións suplementarias unicamente cando as condicións
climáticas son extremas.
A costeleta provén da vaca de raza avileña-negra ibérica. O tamaño: a desexo do
comensal. Adoita oscilar entre o medio quilo
e o quilo aproximadamente.
Prepárase á grella e sérvese xeralmente
pouco feita. Este punto hai a quen lle produce certo rexeitamento por dar a impresión
de vir ensanguentada. Para desmitificar esta
sensación, hai que saber que na carne non
hai sangue, o líquido vermello que se ve é
unha mestura de auga e proteínas que contén
ferro, causa da súa cor vermella.
Cada ano, ao alto do porto de El Pico, acoden varios centos de persoas para presenciar
unha tradición con séculos de historia, o paso
dos rabaños de vacas avileñas guiadas polos
seus pastores que, despois de pasar o cru
inverno nas devesas de Castela - A Mancha e
Estremadura, regresan aos seus agostadoiros
de montaña. O traxecto dura algo máis de
dúas semanas e discorre entre espazos naturais e vías pecuarias, que deixaron ao longo
do tempo un valioso patrimonio cultural ata
hoxe día.

Fabas de El Barco de Ávila.

ESTRELAS
DA COCINA
Fabas de El Barco de Ávila
Son fabas secas separadas da vaíña de diferentes
variedades: branca ril, branca redonda, arrocina,
pranchada, morada redonda, morada longa e fabón
de El Barco.
Cocíñanse en pucheiro con chourizo, morcilla,
touciño entrefebrado ou costelas adobadas. Son legumes suaves ricas en ferro e moi baixas en graxa e
colesterol.
Bacoriño asado.

Bacoriño asado
O bacoriño é asado ao forno ao estilo tradicional ata
que queda crocante por fóra e tenro por dentro. A
calidade deste leitón da bisbarra da Moraña é verdadeiramente extraordinaria.

Costeleta.
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En Ávila é tradicional ir de tapas.

Cocido morañego
Xemas de Ávila.

Ávila ten aromas de Muralla,
casas palacio,
templos e conventos
que configuran o
rico patrimonio artístico
froito da súa historia.
Ávila ole a arte,
misticismo, tradicións,
gastronomía e natureza.

Se cadra é un dos pratos máis populares. Elaborado cos garavanzos da bisbarra de La Moraña, de textura manteigosa
e suave, que se diferencian pola súa cor amarelada, forma
esférica con pico curvado e tamaño mediano. Alimento
de campesiños e pastores que requirían unha achega calórica importante para combater as frías temperaturas invernais. Contan con todos os sacramentos como touciño de
porco, xarrete de tenreira, chourizo, morcilla e verduras.

Xemas de Ávila
É o máis tradicional dos doces de Ávila, icona da capital
e lembranza obrigatoria de calquera viaxe. Elabórase con
xemas de ovo e cun caldo de azucre a base de auga, azucre,
limón e canela. E preséntase sobre un molde de papel en
forma de bólas.
A orixe é confusa, dise que as xemas son de orixe árabe e
que o seu primeiro lugar de fabricación foi Ávila.
Un produto monacal, do que se descoñece o nome, empezouse a elaborar antes da reforma carmelita. Posteriormente, un pequeno obradoiro comercializouna rexistrando
o nome de Xemas de Santa Teresa. Pódense atopar xemas de
Ávila en numerosos establecementos da cidade.

Panorámica de Ávila.
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SEMANA SANTA
DE ÁVILA
A Semana Santa de Ávila foi declarada de Interese
Turístico Internacional en 2014.
A Semana Santa abulense constitúe unha grande expresión
de arte e riqueza, está representada por numerosos pasos que
percorren a cidade.
O seu viacrucis percorre o perímetro da Muralla, sendo un dos
atractivos desta Semana Santa castelá.
Coas súas 15 procesións e 14 irmandades reflicte toda a súa
sobriedade e solemnidade, e chega a ser unha das máis belas
de Castela e León.

O MERCADO DAS
TRES CULTURAS
Estas xornadas están declaradas de Interese
Turístico Rexional.
A principios de setembro, a fin de semana do primeiro venres
do mes, celébrase en Ávila o mercado medieval. Un regreso ao
Medievo onde Ávila recupera a súa imaxe medieval e toda a cidade
se transforma na cidade das tres culturas.
Durante tres días a súa ampla programación inclúe pasacalles,
desfiles, concertos, exposicións, postos e paradas de artesáns e
produtos tradicionais, como queixos, embutidos, empanadas, etc.

XORNADAS
MEDIEVAIS

PÁX. 26 | EVENTOS ÁVILA |

VISITAS
TEATRALIZADAS
NOCTURNAS
Á MURALLA
Durante os mércores e xoves de xullo e agosto,
a Muralla de Ávila convértese nun escenario
único onde os visitantes participarán da historia
de Ávila.
Un guía e un grupo de actores iraos introducindo en
diferentes pasaxes, historias e lendas da cidade. Deste
xeito, poden gozar nun escenario ao aire libre do
monumento máis importante de Ávila.

CONCURSO
ÁVILA EN TAPAS”
Durante a última fin de semana de xuño,
celébrase o concurso Ávila en Tapas.
Desde hai 20 anos, boa parte de bares e
restaurantes, concursan elaborando todo
tipo de tapas.
Prémiase esta cociña en miniatura pola súa
orixinalidade, elaboración, creatividade e contribúe
a encher de vida a cidade. Así anímase a visitantes e
cidadáns a degustar a gastronomía abulense desta
forma tan orixinal.

PÁX. 27 | EVENTOS ÁVILA |

MOSTRAS
GASTRONÓMICAS
IXP CARNE DE ÁVILA
A metade de maio, celébrase en Ávila unha mostra
gastronómica IXP (Indicación Xeográfica Protexida).
Carne de Ávila, cuxo protagonista é un dos ingredientes máis coñecidos da gastronomía abulense:
a carne.
Durante esta mostra realízanse diferentes actividades:
exposicións, obradoiros, showcooking, folclore e parte dos
restaurantes de Ávila elaboran eses días pratos, coa carne de
Ávila como principal ingrediente.

IXP FABAS DE EL BARCO DE ÁVILA
A primeiros de novembro ten lugar en Ávila unha
mostra gastronómica IXP (Indicación Xeográfica
Protexida) das fabas de El Barco de Ávila.
Boa parte dos restaurantes da cidade elaboran pratos, cuxo
principal ingrediente é a faba de El Barco de Ávila nas súas
distintas variedades.
Realízase tamén unha degustación popular de fabas de El
Barco de Ávila.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CIRCO
Máis dun centenar de representacións
teñen lugar no Festival Internacional de
Circo de Castela e León, Cir&Co a finais
de agosto.
Unha oportunidade para gozar das mellores
compañías internacionais de Circo, con
espectáculos en distintos espazos e
monumentos, onde destacan o patrimonio por
un lado e a posta en escena polo outro. Deste
xeito, ofréceselle ao visitante e ao cidadán
outra forma de gozar do circo.

PÁX. 28 | EVENTOS ÁVILA |

ÁVILA
MÁXICA
O festival Ávila Máxica ten lugar na
segunda quincena de xuño. Durante
tres días, Ávila convértese na capital
da maxia, onde magos nacionais
e internacionais amosan os trucos
máis abraiantes en distintas prazas,
palacios e espazos monumentais.
Ademais no Palacio de Congresos pódese
gozar dunha gala nacional e internacional
cos mellores magos do momento.

PÁX. 29 | EVENTOS ÁVILA |
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BA
E
ZA
A

cidade de Baeza érguese sobre un promontorio natural,
coñecido como o Cerro do
Alcázar, situación esta con
carácter xeográfico-defensivo, desde onde se divisou e
custodiou todo o val do Guadalquivir, funcionando ao longo da historia como nó de
comunicacións, no lugar onde se repetiron
continuos asentamentos.
Da súa antigüidade dan proba os xacementos, asentamentos e materiais encontrados no Cerro do Alcázar, que xustifican a

evolución urbana desde época prehistórica,
ibérica, romana e musulmá. Baeza xa aparecía denominada nas fontes romanas na
época do Imperio, co nome de Vivatia. Posteriormente no século VIII pasa a ser coñecida
como Bayyasa, na época hispano musulmá,
na que xa se inicia a súa estrutura urbanística e o trazado das murallas.
Afonso VIII ocupouna en 1212, tras a Batalla das Navas de Tolosa, pero sería o rei Fernando III quen a conquistou definitivamente
en 1227, concibíndoa como cabeceira de ponte nas conquistas do Val do Guadalquivir e de
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músicos e poetas, converteríana nunha
das cidades máis importantes do sur, cuxa
hexemonía se prolongou durante os séculos
seguintes.
En Baeza é posible convivir con Fernando
III o Santo, os reis don Sancho e don Afonso,
asombrarse coa mala xestión de Henrique o
Impotente, admirar como levantaban a súa
propia Universidade (século XVI) para poder
escoitar, séculos despois, o poeta Antonio
Machado nas súas aulas; é posible asistir á
destrución das súas murallas por enfrontamentos da súa aristocracia, tomar partido
nas Comunidades Castelás ou contemplar a
desaparición de conventos, ermidas e edificios coa Desamortización de Mendizábal, ata
avanzar cara ao século XIX en plena Guerra
de Independencia onde comezou a emerxer
unha nova etapa para a Baeza Académica, por
onde pasaron destacados personaxes.

Oliveira.

Porta de Xaén e Arco de Villalar. Autor: Narváez.

Resalta a súa zona histórica,
a súa antiga cidade intra muros,
os valores excepcionais do seu
patrimonio artístico,
a súa condición de enclave humanista e
a súa proxección cultural

Al-Andalus, e outorgoulle un Foro, adquirindo
a súa poboación unha serie de territorios,
exencións e privilexios.
Será no século XVI cando Baeza alcance
o seu máximo esplendor arquitectónico e
cultural á luz do Renacemento, transmitindo
o seu importante legado ata os nosos días. O
nacemento da súa Universidade e arredor da
proliferación de novas fundacións relixiosas
e un axeitado proceso construtivo civil, a presenza de importantes homes, alta nobreza,
fidalgos, clero, sabios e santos, arquitectos,
canteiros, pintores e escultores, médicos,

31

Cocido mareao. Autor: Pedro Salcedo.

ochíos, embutidos caseiros e unhas boas olivas da
variedade cornezuelo aderezadas, é un luxo.
A gastronomía de restauración baezana xira
arredor das súas materias primas agropecuarias e
cinexéticas da zona, con produtos de horta (alcachofas, berenxenas, tomates, pementos vermellos
e legumes) e co seu aceite de oliveirais centenarios
como ingrediente imprescindible.
Se es amante da carne atoparás pratos de caza,
como a perdiz, aves de curral, porco e os seus derivados para guisos ou embutidos.
Esta é a base da súa cociña tradicional e doutras
receitas máis elaboradas, que poden atoparse en
calquera restaurante á altura dos padais máis
esixentes.
A gastronomía de Baeza é estacional, pois a
climatoloxía inflúe nos menús caseiros e populares. Así, son propios dos fríos do inverno, os
guisos quentes de achega calórica (potaxes de garavanzos con espinacas e panecillos, cocido mareao
ou morrococo, guiñapos ou andrajos e migas co seu
acompañamento), mentres que o verán nos traerá
pratos máis frescos e lixeiros, como a pipirrana, o
gaspacho ou as ensaladas de pementos asados ou
de laranxas con aceite e ceboliñas.

Ochíos. Autora: Ana Rodríguez.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
Condimentos como o azafrán, loureiro, tomiño e produtos como o aceite de oliva virxe
extra, os cereais ou os derivados da gandaría,
xunto á influencia da cociña romana, xudía,
islámica e mourisca, traen como consecuencia unha gastronomía baezana enriquecida
con materias primas de tempada e con receitas tradicionais.
En Baeza ligar ou ir á ligá é un costume que
os identifica e que coñecemos normalmente
como ir de tapas. Hábito saudable e moi tradicional que nos recorda as antigas tascas onde
o taberneiro cubría o vaso de viño cunha tallada de queixo ou de embutido para tapalo,
ben por hixiene ou para motivar unha maior
consumición.
Paga a pena imitar os costumes e a forma de
vida da súa xente, percorrendo os bares desta
zona, a ligá, para degustar as súas tapas como
perlas, reflexo dunha gastronomía con imaxinación, acompañada dunha copa de viño ou
cervexa. Se tes a sorte de coincidir durante a
Ruta da Tapa, ademais de variedade, sorprenderanche os seus prezos. Compartir uns típicos

Ensalada de perdiz. Autor: Pedro Salcedo.
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Empanadas de doce de cabaza. Autor: Pedro Salcedo.

Pero as súas receitas tamén cambian coas
celebracións relixiosas. No Nadal consómense os artesanais turróns, polvoróns, empanadillas de doce de cabaza e manteigadas; en
Semana Santa son típicas as empanadillas de
vixilia, a cazola, o bacallau á baezana ou as fabas verdes crúas, as exquisitas torradas e o hornazo, coroado co seu ovo cocido; e no día de
Todos os Santos, encontraremos chulas, papas
doces, ósos de santo e as tortas de noces.

E PARA ACOMPAÑAR OS PRATOS,
XAÉN CONTA CON PRODUCIÓN
DE VIÑOS CON CALIDADE
CERTIFICADA QUE, COMBINADOS
EN SANGRÍA (VIÑO CON GASOSA
E PEXEGO), RESULTARÁN UN
COMPLEMENTO PERFECTO
UNIDO A ESTAS ESTRELAS DA
GASTRONOMÍA BAEZANA.

Pipirrana. Autor: Pedro Salcedo.

ESTRELAS
DA COCINA
Pipirrana
É un prato frío e refrescante, entre ensalada tradicional
e gaspacho. Algunhas presentacións inclúen ovos cocidos,
atún en conserva ou bacallau asado. Aínda que existen
multitude de variantes, todas contan con aceite de oliva
virxe extra, tomates ben maduros, allo e pemento verde.

Bacallau á baezana
O bacallau en sal permitiulle á cociña tradicional dispoñer
deste peixe como alternativa ao fresco e combinalo con
multitude de produtos en exquisitas receitas, pero sempre
utilizando o aceite de oliva mediterráneo.
O sabor e aroma dos pementos vermellos asados combinan perfectamente co bacallau. Previamente frito ou ben
cocido nunha salsa que incorpore un rustrido de cebola
e tomate, enriquecida con dozura de chícharos frescos,
crocantes piñóns torrados e o aliño de morteiro (allo, un
chisco de sal, pemento doce, perexil e azafrán) conseguen
unha equilibrada mestura de sabores e texturas, que non
te deixarán indiferente.

Ochíos

Bacallau á baezana. Autor: Pedro Salcedo.

Consiste en un pan de aceite de oliva virxe extra, con pemento doce e sal gordo por enriba. O nome venlle dado por ser
a oitava parte da masa dun pan. O ochío salgado con pemento doce é moi tradicional en Baeza e en toda a bisbarra de
La Loma. Adóitase tomar só o reenchido de embutido, con
chourizo picado ou con morcilla de caldeira. Non adoita faltar nas nosas festas patronais, como tapa en calquera bar da
cidade e, sobre todo, é un imprescindible xunto cun bo vaso
de ponche (viño, gasosa, pexego, azucre e canela) na Romaría da Virxe do Rosel.
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Lombo de ola de barro

Lombo de ola de barro. Autora: Ana Rodríguez.

UN
Chamámoslle ola de barro a unha
vasilla ou especie de pota, de boca
PRATO CON
ancha, con ou sen asas, e baño viHISTORIA
drado no interior.
Na antigüidade, cando se facía a
matanza do porco, había que conservar as diferentes pezas de carne do animal, ben
picada, aliñada e embutida (chourizos, morcillas ou
salchichóns), secada ao aire ou ao fume (costelas ou
xamóns) ou botada en aceite ou manteiga en recipientes de barro esmaltado, as orzas. Depositábanse
anacos de chourizo, touciño ou os lombos en talladas ou anacos. A manteiga ou o aceite solidificábase
servindo como conservante que o mantiña tenro.
A ola de barro gardábase nun lugar da casa sen
humidade, fresco e escurecido ata a primavera ou
o verán, que proporcionaba alimento para levalo facilmente durante os labores do campo, sega e malla.
Estes recipientes cerámicos tamén se enchían de
olivas, ceboliñas ou cogombros en vinagre.
O procedemento do lombo é sinxelo: o lombo
fresco de porco tallado colócase nunha barreña para
a súa maceración (de dous a seis días), nunha mestura de auga con allos cortados, pementa negra moída, pemento doce, cravo moído, ourego, comiños e
loureiro. Despois escórrense os anacos, frítese ben
en aceite e pásanse a unha ola de barro cubríndoos
co aceite de fritir, na que se deixa repousar ata o seu
consumo. Finalmente sérvese presentado en filetes
delgados.

O seu aire limpo permite distinguir os
matices de olores e cores dos seus oliveirais,
a súa verde oliveira e o
seu aroma característico.
Comeza o día con estas sensacións
ante unha torrada do seu saudable
aceite de oliva virxe extra,
allo, tomate e sal.
Experiencia pausada que paga
a pena coidar como base dunha
alimentación e cultura.
En Baeza víbrase coa historia,
coas súas liortas e coas súas alianzas,
cos seus enfrontamentos e cos seus pactos,
cos seus recunchos cheos de pedra
convertida en arte que se rende
cada domingo ante a “ligá”.
Baeza, esta bela cidade
ole e sabe rico.

Virolos
Foi nunha panadaría familiar onde xurdiu este doce
a base de follado. Cóntase que non podes vencer a
tentación cando os probas, que non podes comer
só un. Sen dúbida é a sobremesa máis coñecida de
Baeza, consistente nun lixeiro e suave follado reenchido con doce de cabaza, enfornado e salferido
abundantemente con azucre glacé.

Virolos. Autora: Ana Rodríguez.
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Da Mesa
Da cociña e

Emilia Pardo Bazán, en Los Pazos de Ulloa retrata dun
xeito moi realista a COCIÑA. A do pazo era moito máis ca o
lugar onde se cociñaba, era o lugar onde se vivía. A cociña
convertíase en faladoiro. Na Idade Media a xente podente,
ao sentar na mesa para comer, atopábase cun saleiro,
panos de mesa, coitelos, culleres, o pan partido, un vaso de
cristal para a auga e unha copa de metal para o viño.
O garfo, aínda que xa era coñecido, apenas se empregaba
por ser exótico e a igrexa asemellalo ao tridente de
Lucifer, así que as carnes, peixes, empanadas, pastelóns…,
comíanse cos dedos. Os pratos individuais non eran
habituais, agás que houbese sopas, caldos ou guisos, en
cuxo caso se usaban escudelas. Para o resto de comidas
cada comensal dispoñía dunha táboa de madeira onde
depositaba as viandas.
No Século de Ouro a forma de sentar na mesa cambia
e aparece un novo xogo de cubertos que consiste en:
garfo, culler e coitelo. Chégase mesmo ao refinamento de
empregar diferentes coitelos dependendo do alimento.

Século de Ouro
Da cociña ao

A cociña española do Século de Ouro estaba chea de
contrastes culinarios e sociais. Por unha banda, estaba
a cociña da Corte, chea de excesos e de pratos abundantes,
e polo outro, estaba a cociña popular que ía acumulando o
saber do pasado. A poboación en xeral alimentábase de pan,
principalmente de fariña de centeo, touciño, ou das sopas
dos cocidos. Comíase pouca carne e cando se facía era co
gallo dunha celebración.
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En Baeza, cada primavera conxúganse de
maneira excepcional a tradición, a arte, a
historia, o fervor popular, a devoción… e todo
isto en perfecta simbiose e harmonía co
conxunto monumental que ofrecen as súas
rúas e prazas cos pasos procesionais e coa rica
imaxinaría das súas tallas.

A gran tradición
confrade tradúcese en 23
confrarías e irmandades
de Paixón que compoñen
un extraordinario
catálogo iconográfico de
Cristos e Dolorosas.
Tallas como a do Cristo de Xesús da Caída,
do século XVII, o Cristo da Humildade do
século XVI, ou dolorosas como A Soidade
do século XVIII, fúndense en belos desfiles
procesionais co contorno. De aí que a
Semana Santa baezana se atope entre as
declaradas de Interese Turístico.
Autor: Narváez.
Autor: Narváez.

SEMANA SANTA
EN BAEZA
Baeza é unha cidade aberta e hospitalaria en calquera
época do ano, cargada de tradicións e cun rico patrimonio
histórico-artístico que a levou a ser declarada Patrimonio
da Humanidade pola UNESCO. Se hai algunha época
especial para visitala, coñecela e participar dos seus
costumes é, sen dúbida, a Semana Santa.

Un lugar destacado merece a interpretación do Miserere que
Hilarión Eslava (1807-1878) compuxera por encargo para a
Catedral de Baeza e que ten lugar a noite do Martes Santo.
Un coro composto por máis de 100 voces mixtas dálle vida ao
salmo 50 que comeza precisamente por Miserere mei Deus (Ten
misericordia, meu Deus). A peculiaridade deste Miserere é, igual
ca toda a Semana Santa, o arraigamento na cultura local e a
implicación dos baezanos. É a vila enteira a que canta, a que foi
interiorizando no máis profundo do seu ser cultural esta obra que
cada ano volve resoar nas bóvedas de pedra do templo.
Autor: Narváez.
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CORPUS CHRISTI
EN BAEZA

Autor: Narváez.

A FESTIVIDADE DO CORPUS

que tivo lugar no mes de xuño conta tamén cun
grande arraigamento, toda a cidadanía se entrega
no adorno das fachadas e das rúas por onde fai a
procesión a Custodia, con altares e toldos decorados.
Todo o centro histórico se engalana con estes altares e
alfombras florais, para dar paso á procesión do Corpus
coa Custodia á fronte, unha das obras de ourivaría máis
destacadas do territorio nacional, ao que acompañan,
ademais de numerosos baezanos, unha representación
de gardas civís, procedentes da Academia da Garda Civil
presente na cidade.

Para enxalzar aínda máis se cabe
esta celebración, nos últimos anos
recuperouse a antiga tradición de
instalar arcos efémeros de antigas
Portas da cidade durante o percorrido
da procesión, a xeito de arco triunfal,
para que pase a Custodia a través
deles, un espectáculo aínda máis
impresionante se cabe.
Autor: Narváez.
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Unha noite máxica, especial, chea
de vida, de ilusións, de fantasía que
lles ofrece a todos os que se achegan á
Cidade Patrimonio da Humanidade.

Autor: Tornero fotógrafos.

Nos últimos anos vense celebrando
durante unha fin de semana de
setembro este espectacular evento
que reúne unha multitude de persoas á
expectativa de vivir unha experiencia
única na cidade.
A cidade Patrimonio Mundial ilumínase tal
e como o facía na súa época de esplendor
renacentista. Máis de 20.000 candeas
acendidas por toda a zona histórica como
única iluminación. Un espectáculo visual único
que vai acompañado de diversas actividades
culturais.

RENACEMENTO
Á LUZ DAS CANDEAS
Autor: Tornero fotógrafos.

Autor: Tornero fotógrafos.

Baeza engalánase para crear unha noite
máxica que ten como obxectivo promocionar,
dinamizar e poñer en valor o carácter
monumental, grazas á colaboración de
máis de 40 colectivos sociais, de diferentes
institucións públicas, empresas privadas e
outras entidades participantes. Deste xeito,
durante dúas noites pódese gozar dunha
ampla programación cultural en Baeza
vivindo dous días máxicos.
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Monumento a Machado. Autor: Tornero fotógrafos.

Romaría da Yedra. Autor: Narváez.

Ademais, non te perdas estoutras citas importantes:
A Semana Machadiana en febreiro, onde se lembra e
homenaxea o poeta Antonio Machado.
Celebracións conmemorativas da Declaración de Patrimonio
Mundial o 3 de xullo, como concertos, danza e música polas
rúas.
BaezaFest: Festival Internacional de Música e Artes Escénicas,
no mes de xullo.
UNIA Escena Baeza, mostra de teatro en colaboración
coa UNIA que durante dúas semanas de xullo trae á cidade
algunhas das compañías de teatro máis destacadas do
panorama nacional.
Feira de Agosto, en honor á Patroa de Baeza, a Virxe do
Alcázar.

Festival de Música Antiga.

Cursos e encontros de verán do Campus Antonio Machado da
Universidade Internacional de Andalucía.
Romaría da Yedra. Setembro. Multitude de romeiros
acompañan coas tradicionais carrozas, ou en cabalos
engalanados para a ocasión, a Virxe do Rosel ata o seu
Santuario na Yedra.
Outono Cultural Flamenco, celébrase durante o mes de
outubro, con guitarristas e cantaores de primeiro nivel.

Conmemoración da Declaración de Patrimonio Mundial.

Premio Internacional de Poesía Antonio Machado, unha das
citas anuais máis relevantes do mundo das letras.
Festas do Concello e a festividade de santo André.
Realízanse no mes de novembro e durante uns días o barrio
de santo André adórnase con postos de artesanía, celébranse
actividades para nenos e maiores, así como a tradicional
cacharela de santo André.
Festival de Música Antiga de Úbeda e Baeza. Festival de
música clásica antiga, que se celebra cada ano nos meses de
novembro e decembro.

Feira de Agosto.

Festival de Teatro Familiar Cidade de Baeza. Realízase
durante o Nadal e está concibido para que as familias pasen un
bo anaco divertido cos máis pequenos.
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Cova de Maltravieso, en plena cidade
de Cáceres, aloxou homínidos neanderthalenses coas manifestacións
artísticas impresas máis antigas
do mundo. No abrigo de Santa Ana
a presenza humana remóntase a
500.000 anos e no do Conejar, os restos aproxímanse aos 17.000 anos. En El Calerizo investígase un dos
asentamentos humanos máis antigos de España.
Os romanos (ano 39 a. de C.) fundan estratexicamente a Colonia Norba Caesarina na Vía da Prata,
provincia da Lusitania, que unía Mérida con Astorga, vivindo séculos de prosperidade ata que a
invasión visigoda (século V) acaba cos seus edificios,
arrasándoos.
Os almohades (século XI) erguen un impresionante recinto amurallado con numerosas torres
albarrás, practicamente inexpugnable, utilizando

os perpiaños de granito romanos para fortificarse.
Hoxe en día consérvase gran parte desta muralla e
o alxibe, visitable no Museo de Cáceres, situado no
Palacio de las Veletas.
O 23 de abril de 1229, día de san Xurxo, patrón de
Cáceres, Afonso IX recupera definitivamente a cidade e, ante a escaseza de poboación cristiá, decide a
súa repoboación con galegos, asturianos, leoneses e
casteláns. Asentándose intra muros arredor de dúas
igrexas, o Barrio de Abaixo con centro en Santa María e o Barrio de Arriba arredor de San Mateo.
Desde o século XIII ao XVI a cidade vai evolucionando, amplía os seus edificios e embelece as súas
fachadas en estilo renacentista. Os Reis Católicos
xuran respectar os seus foros e favorécena con novas leis.
Desta época son a maioría das casas de liñaxe nobre do recinto amurallado, de arquitectura austera,
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Hoxe ofrece con orgullo, un rico e ben
conservado conxunto histórico artístico de
casas señoriais, palacios, igrexas, prazas,
rúas e arcos. Cáceres forma parte
de diferentes redes turísticas como
Cidades Patrimonio da Humanidade de
España ou A Rede de Xudarías de España
Camiños de Sefarad, entre outras.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
O título de Capital Gastronómica concedido a Cáceres en 2015 serviu de estímulo para investigar a
xa variada oferta culinaria de pratos tradicionais
ou de vangarda, cos mellores produtos da súa rica
despensa estremeña e coas súas DO.
Tras pasear a cidade percorrendo a pé o seu
Conxunto Monumental —onde maior oferta gastronómica podemos atopar— é inevitable facer unha
pausa para deleitar o padal cunha boa tapa ou cun
prato ben feito, en espazos gastronómicos excepcionais, xa sexan terrazas ou restaurantes, algúns deles
de referencia a nivel internacional.
Na elaboración de receitas inclúense, tanto os
produtos locais (porco ibérico, torta do Casar...),
coma os empregados nas variadas especialidades
rexionais (as migas de pastor ou o guiso de cabrito)
e os procedentes da caza (xabaril, cervo, perdiz e
coello).

Praza Maior.

edificadas sobre o substrato musulmán e de forte
carácter defensivo, que caracteriza a Cidade Monumental de Cáceres.
Personaxes desta terra chegarán a cobrar importancia no Novo Mundo como Juan Cano Saavedra,
Gonzalo de los Nidos e Lorenzo de Aldana. Tamén
Inés de Suárez, protagonista da serie baseada na
novela histórica de Isabel Allende, Inés del alma mía.
Entre os séculos XIV e XVIII, Cáceres coñece un
esplendor do que quedou unha importante presenza monumental, con edificios singulares cuxas
fachadas brindan unha colección de máis de 1.000
escudos. A designación como sede da Real Audiencia de Estremadura en 1790 supón un revulsivo para
a economía da cidade que se completará tras o seu
nomeamento como capital da Alta Estremadura. En
1882 obtén o rango de cidade, que lle foi concedido
por Afonso XII.

Miradoiro de San Marquino.
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A localización xeográfica de Cáceres e as
súas condicións climatolóxicas ofrecen o
mellor da devesa, da horta, de ríos e montes.
En parte grazas a Montánchez e os seus
curadeiros de embutidos tradicionais temos
o incomparable xamón ibérico de landra, DO
Dehesa de Extremadura.
Os embutidos desta rexión son extraordinarios: morcillas, chourizos, lombos e salchichóns. E, con tradición desde o século XVIII, a
riquísima patatera, morcilla a base de pataca
cocida, allo, pemento e graxa de porco, claro
exemplo do intercambio da antiga cultura
pastoril.

Pimentón de La Vera.

AS CABANAS DE BOVINO, OVINO E
CAPRINO PRODUCEN EXCELENTES
CARNES COMO A AUTÓCTONA
VACA DE RAZA BRANCA CACEREÑA.
PROTEXIDO BAIXO INDICACIÓN
XEOGRÁFICA "CORDEREX", O
CORDEIRO, DE EXQUISITO E SUAVE
GUSTO.
Tamén o sector caprino e ovino favorecen a
elaboración de queixos tan recoñecidos como
a Torta del Casar, o queixo de Ibores, Acehúche, Trujillo, Almoharín, Aldeacentenera, etc.
Da Serra de Gata-Hurdes encontraremos un
aceite de oliva virxe extra de intenso sabor e
brillo dourado.
O intercambio co Novo Mundo achegoulle á cociña cacereña novos ingredientes,
cultivados hoxe en hortos familiares ou en
explotacións agrícolas. Falamos de tomates,
patacas, fabas, cabaciñas ou, a estrela dos

ingredientes en calquera prato ou embutido, o
Pimentón de la Vera —outra das DO— realizado
artesanalmente.
Estes produtos enriqueceron un dos mellores
receitarios da historia, o do Conventual da Orde
de Alcántara. Nel gardáronse durante anos receitas
que os monxes recolleran, chegaron a converterse,
debido ao espolio sufrido durante a Guerra da Independencia, en base da cociña francesa. Non en
van foi considerado por un mestre cociñeiro galo
como «el mayor trofeo que se obtuvo en la invasión
napoleónica». Como anécdota, a famosa
tortilla francesa, chamábase tortilla de
Cartuja.
Como estampa primaveral de sorprendente beleza, en marzo, moi preto de Cáceres, temos o florecemento das cerdeiras, cuxo afamado produto —DO Cereza
del Jerte— destaca pola súa inigualable
dozura: as picotas ou cereixas, consumidas directamente ou en sobremesas.
Sen esquecer outra estrela da repostaría cacereña típica de Semana Santa, os
sapillos ou chulas de leite frito aromatizados con canela ao estilo dos repápalos con
leite ou das torradas.
Estes son, entre outros, os sabores de
Cáceres, para que che quede... un bo sabor
de boca!

Queixos de Ibores.
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ESTRELAS
DA COCINA
Xamón de Montánchez
Se es amante do bo xamón, Cáceres ofréceche un
dos mellores ibéricos de landra, con DO Dehesa
de Extremadura, ricos en ácido oleico e co aroma
intenso das Terras de Montánchez e os seus porcos
de raza ibérica.
Este manxar foi moi apreciado polo emperador
Carlos I ou polo rei Felipe IV. Crese que o porco se
introduciu da man dos fenicios, que crearon as primeiras salinas e secadoiros nas costas do sur; polo
tanto, o xamón xa existía como produto conservado
en sal. Cando chegaron os romanos estenderon as
técnicas de salgado diferenciando xa entre o xamón
(pernam) e a paleta (petasonem).
O pobo musulmán dificultou a elaboración do
xamón por motivos relixiosos. Tras a Reconquista,
o feito de consumir a carne de porco era unha forma de demostrar que xudeus e musulmáns xa eran
conversos.

Perdiz á moda de Alcántara.

Perdiz á moda de Alcántara
Esta antiga receita, de grande elaboración, é unha
proba da sofisticación que en 1800 tiña o receitario do convento de Alcántara, salvado do saqueo
perpetrado polas tropas napoleónicas, grazas á
sensibilidade dun xeneral francés que o rescatou da
súa destrución de entre valiosísimos manuscritos,
feito que derivou en pratos franceses como Le Faisan
o perdrix á la mode d’Alcantra.

Xamón de Montánchez.

Frite de cabrito
O frite é un guiso estremeño típico que se pode
elaborar con cordeiro ou cabrito da mellor calidade.
Frito en aceite de oliva, como primeiro paso, xa
que o proceso se completa en cazola de barro con
rustrido de cebola, allos, pementos vermellos e o
imprescindible Pimentón de La Vera, que enriquece
cos seu sabor e coa súa cor, tan especial e característico das terras estremeñas.
É un prato para gozalo amodo, co tempo necesario para deixarte envolver polo contorno, acompañado dun bo viño da terra.

Parella comendo na Praza Maior.
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Solombo de tenreira Retinta
á Torta del Casar
A carne de tenreira Retinta é a marca da casa en
restaurantes da cidade (algúns con estrelas Michelín), onde tratan este produto recorrendo ao
tradicional asado con carbón de aciñeira ou con
costra de herbas, ou ben coa imaxinación dos mellores chef, que acertaron ao mesturar con mestría
a cremosidade temperada da Torta del Casar coa
substancia do solombo, peza nobre do corte de
raza Retinta.

Torta del Casar.

O resultado é un delicioso manxar, coidado en toda
a súa trazabilidade, desde a «dehesa a la mesa»,
para gozar da súa xusta maduración, tenra e con
verdadeiro sabor e equilibrado contraste de texturas dun dos nosos queixos máis característicos.

Torta del Casar

Solombo de tenreira Retinta asado ao carbón con herbas.

Este queixo, de aroma e saUN
bor intensos, elabórase con
PRATO CON
leite de ovella, caracterizado
HISTORIA
pola súa codia amarelada e
interior branco, moi cremoso
e fácil de untar. Encóntrase
amparado pola DO Torta del Casar.
O queixo (do latín, caseus e caseína, principal
albuminoide do leite) garda unha historia...
Levámolo consumindo desde que a humanidade domesticou os primeiros animais, hai
10.000 anos. Unha lenda conta que un pastor
árabe volvía co leite das súas ovellas dentro
dunha bolsa confeccionada coa tripa dun
cordeiro, camiñando a pleno sol e, ao abrir
a bolsa, o leite estaba callado, feito queixo.
Na Idade Media este produto adquiriu importancia ante a prohibición cristiá de comer
carne en determinados días, o que propiciou
diferentes clases de queixos para subministrarlle variedade á dieta.
Dise que foi o causante da aparición das nosas tapas para acompañar o viño. Os taberneiros ofrecíanlles aos seus clientes un anaco de
queixo colocado enriba do vaso para tapalo.
Pero, volvendo á Torta del Casar de ovella
meiriña transhumante, a súa orixe é consecuencia dun erro na súa elaboración. Lémbrase que os pastores entregábanlles aos seus donos os queixos duros, tirando ou quedándose
cos máis brandos e esmagados, por entender
que o leite se cortara. Agora ese queixo imperfecto, que antes era produto de tempada (de
xaneiro a abril), converteuse nun delicioso
manxar.

Pecha os ollos en Cáceres
para sentila mellor...
ole a emocións de historias
agochadas entre os seus muros,
á calor do lume do dragón
ao que se enfronta cada ano San Xurxo.
Cáceres, perfume de cera,
candeas e cirios, misterio do Cristo Negro,
en procesión ao Medievo
da Orde dos Fratres ou
de Santiago en Semana Santa.
Vivencias e contrastes
na Cidade Monumental,
acostumada a viaxar a través
de artes multiculturais remotas,
facilitando espazos de música,
obradoiros, gastronomía, encontros e
mestizaxes nos seus festivais,
onde destaca o WOMAD.
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CÁCERES
CAPITAL GASTRONÓMICA
A cidade de Cáceres ostentou o título de Capital
Española da Gastronomía no ano 2015 debido,
entre outras cousas, a que a gastronomía cacereña
contén receitas legadas polos romanos, polos
árabes e polos xudeus que se mesturan coas
receitas da cociña tradicional española, creando
unha auténtica cociña de fusión de culturas; ao que
se suma ademais, a influencia da cociña portuguesa
e da cociña conventual.
Cáceres permite descubrir a gastronomía estremeña máis
tradicional e as propostas máis innovadoras nos seus
restaurantes, grazas ao bo facer dos nosos cociñeiros.
Repartidos por toda a cidade podemos atopar terrazas
e restaurantes, tamén existen un bo número de taperías
e espazos gourmet que nos permiten gozar da mellor
gastronomía en pequenos formatos, exaltando a cultura
española da tapa, e tendo como base as Denominacións de
Orixe e unha variedade e calidade nos produtos que fan da
cociña estremeña a despensa de España.
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Cáceres é o destino gastronómico por
excelencia de Estremadura, proba disto é que
conta con restaurantes recoñecidos, nacional
e internacionalmente, grazas aos galardóns
culinarios que ostentan xa sexan Estrelas
Michelín e/ou Soles Repsol, o que dota a nosa
cociña dun gran prestixio. Ademais é rica en
materia prima, o que fai que ofreza un amplo
abano das diferentes comidas do mundo,
encontrando á súa vez unha chiscadela aos
mellores pratos internacionais, típicos de
cada país.

A gastronomía de
Cáceres, ademais de
proporcionar unha ampla
variedade de pratos e tapas,
adáptase a todos os padais e
é accesible a todos os petos.
Ademais conta entre as súas materias primas
con Denominacións de Orixe e Indicacións
Xeográficas Protexidas, unha garantía de
calidade, que constitúen sen ningunha dúbida
a esencia da gastronomía estremeña e tamén
da española. Son unha auténtica mostra
da gran variedade e calidade dos produtos
agrícolas e gandeiros de Estremadura, (DOP:
Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, Torta
del Casar, Cereza del Jerte, Vinos Extremadura,
Aceite Gata-Hurdes, Miel Villuercas-Ibores,
Pimentón de la Vera, Queso de la Serena,
Queso Ibores, Ribera del Guadiana e Aceite de
Monterrubio. IXP: Ternera de Extremadura e
Cordero de Extremadura).

PÁX. 47 | EVENTOS CÁCERES |

Outras das singularidades que presenta
a cidade de Cáceres é o gran catálogo de
eventos e feiras gastronómicas que se
realizan ao longo de todo o ano, unha serie
de actividades culinarias que cobran cada
vez máis importancia no calendario español,
proba diso é a grande afluencia de público que
se incrementa ano tras ano.
Dentro destas feiras gastronómicas tamén lle prestamos
moita atención á tapa, termo que naceu en Cáceres
grazas a un dos nosos máis recoñecidos cociñeiros, e
debido á gran variedade destas que se poden degustar
na cidade.
Entre os principais eventos gastronómicos que se
realizan na cidade de Cáceres podemos destacar:

FEIRA DO DOCE
CONVENTUAL E NAVIDEÑO
Esta feira é unha cita anual ineludible, que ten lugar
na ponte de decembro, e que consiste na venda de
doces artesanais, elaborados en numerosos conventos
de Estremadura, Córdoba, Toledo, Sevilla e Portugal.

EXTREGUSTA

Neste evento podemos atopar desde os doces
tipicamente do Nadal como turróns e mazapáns,
ata imprescindibles do día a día, como galletas e
madalenas. Ten carácter solidario polo que a entrada
á Feira do Doce Conventual de Cáceres custa 1 euro,
e tanto a recadación pola venda coma polo acceso,
destínase a institucións benéficas da diocese de CoriaCáceres.

É unha feira de degustacións de tapas realizadas polos
nosos cociñeiros, na que participan un gran número de
establecementos hostaleiros de toda España, utilizando
como base para a confección das tapas os produtos con
Denominacións de Orixe e Alimentos de Estremadura.
Realízase anualmente no Paseo de Cánovas.

MOSTRA AGROALIMENTARIA
DE PRODUTOS ESTREMEÑOS
Evento Agroalimentario de Produtos Estremeños, na
que os expositores lle ofrecen degustacións ao público
asistente. Esta mostra celébrase sempre a finais do mes de
maio, coincidindo coa Festividade de San Fernando.

Con esta feira poténciase un novo aspecto
gastronómico para poñer en valor un atractivo máis da
rexión e á súa vez promocionar o patrimonio históricoartístico-monumental de Cáceres, xa que se celebra na
Igrexa de San Francisco Xavier, na praza de San Xurxo,
corazón da Cidade Monumental.
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CÁCERES BEER
Cunha duración de 3 días, esta feira ten lugar anualmente no
mes de setembro.
Nela participan produtores de cervexa artesá do ámbito tanto
rexional coma nacional.
Ademais da oferta gastronómica e cerveceira realízanse catas
formativas, obradoiros de elaboración de cervexa, concurso
de cerveceiros caseiros, showcooking...

RUTA DA TAPA SEN GLUTE
Esta ruta, organizada pola Asociación de Celíacos de
Estremadura, celébrase anualmente a finais do mes de
novembro, durante unha fin de semana.
Está especialmente deseñada para que o sector de hostalaría
e restauración mostren a súa capacidade de innovación
na elaboración e presentación de tapas, ao tempo que
promocionan a cultura gastronómica ligada a unha correcta
alimentación sen glute e fomenta o coñecemento dos menús
para persoas celíacas.

O MERCADO MEDIEVAL
DAS TRES CULTURAS
O Mercado Medieval das tres culturas, ten lugar a
segunda fin de semana de novembro, conta con 150
postos ou paradas, e está considerado como un dos
máis grandes e mellores de España.
Durante eses días, o centro da cidade engalánase e
convértese nun magnífico mercado, onde destaca a
gran fusión gastronómica das tres culturas (cristiá,
musulmá e xudía) que habitaron a cidade de Cáceres
durante a Idade Media.
Sabores, olores, cores, músicas, sensacións… que
fan de Cáceres unha Experiencia Monumental.
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COR
DO
BA
Sobre a Colina de los
Quemados, no actual
Parque de Cruz Conde,
situábase un poboado de
cabanas que derivou nun
asentamento turdetano.
Sobre el, os romanos no
século II a. de C. crean o
embrión da cidade co nome
de Corduba.

C

oa chegada do emperador Augusto ao poder,
concédeselle á cidade o status de Colonia Patricia,
o máis alto rango que unha cidade do Imperio
Romano podía ostentar. A partir dese momento
o esplendor social, cultural, arquitectónico e
relixioso acadado por Roma acadouno a cidade,
experimentando numerosas transformacións. Amplíase o
perímetro amurallado ata o río Betis e comeza un proceso de
embelecemento e monumentalización, respondendo a modelos
traídos da capital do Imperio.
Coa chegada dos visigodos o antigo orbe romano cámbiase
concentrando os núcleos de poboación próximas aos edificios
relixiosos e extra muros. Levántase unha catedral e un baptisterio,
así como o palacio episcopal e, nos suburbios, algunhas basílicas
como a de San Acisclo, San Zoilo e as Tres Coronas.
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A principios do século VIII as tropas árabes dirixidas por Mugith al-Rumí, toman a cidade que
comezan a chamar Qurtuba, e iníciase unha etapa
de esplendor que durará 525 anos.
Abd al-Rahman I, descendente dos califas Omeias
de Damasco, logrou escapar da persecución que
sufrira a súa familia. Tomou a cidade, aglutinou os
clans máis representativos e creou un emirato independente de Damasco. A dinastía Omeia comeza
o reinado no Al-Andalus convertendo a Córdoba
en corte, reconstrúe as murallas e a ponte, erixe
o Alcázar e funda unha nova mesquita alxama no
mesmo lugar ocupado pola antiga sede episcopal
visigoda de San Vicente. Co Califato acádase en
Córdoba a época de maior auxe, o seu século de
ouro.
Tras a conquista cristiá é ocupada por repoboadores castelán-leoneses entre os que destacan fidalgos
segundóns que, a cambio de defender a fronteira
co reino de Granada, acumulan poder e fortuna.
Entre aquelas liñaxes destacan os Fernández de
Córdoba.
Para a toma definitiva de Granada, os Reis Católicos convértena en cuartel xeral das tropas,
estableceron fornos de fundición de ferro para a
construción de canóns. A demanda de fariña para
o exército aumenta e restáuranse os muíños do
Guadalquivir.
O 20 de xaneiro de 1486 os reis reciben por primeira vez a Cristovo Colón e comezan a estudar a
posibilidade de realizar o seu proxecto.
Tras a toma de Granada acórdase a expulsión
dos xudeus e Córdoba perde a súa importancia
comercial, industrial e agrícola. Unha parte dos
seus habitantes deciden probar sorte en América e
moitos outros en Sevilla, novo centro dos grandes
negocios.
Outro feito importante da política interior no
Mesquita-Catedral de Córdoba.
século XVII foi a expulsión duns 4.500 mouriscos.
Aínda conserva o nome de Mouriscos a rúa
do barrio de Santa Mariña, onde viviron
ata entón.
Sobre a monumentalidade de CórdoA Mesquita-Catedral, os grandes vestixios de
ba, cómpre destacar a Mesquita - Catedral
épocas romana, árabe e cristiá,
como o primeiro monumento de todo o
Occidente islámico e un dos máis abraianas vivendas centradas arredor dun patio e a
tes do mundo. Resume o estilo hispanomuCidade Califal de Madinat Al-Zahra
sulmán e o seu influxo en todo o occidente
fan de Córdoba un sitio especial.
árabe.
Córdoba conserva tamén un importante legado arquitectónico do século XVIII
como as Cortes Reais, a praza das Dores, os Triunfos de San Rafael, o palacio del Vizconde Miranda,
o edificio actual do convento da Mercé, a ermida
da Aurora, igrexa e colexio de Santa Vitoria, entre
os moitos edificios do catálogo histórico artístico.
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rar aos pratos tradicionais os produtos traídos de
América.
Cando o verán axexa cos seus días calorosos, o
gaspacho, o salmorejo, o ajoblanco, a mazamorra ou o
amoado, saudable mestura de verduras, convértense
nos protagonistas da mesa. Seguindo na horta, a
laranxa ten un gran protagonismo, podémola atopar
como ingrediente principal en ensaladas e, como
sobremesa especial, con aceite de oliva virxe extra
cuberta con canela.
A gandaría cordobesa produce carnes de vacún
extraordinarias, xa sexan de tenreira, anello ou
boi, e poden degustarse á brasa na práctica totalidade de restaurantes. Hai que destacar o rabo de
toro, moi relacionado coa afección taurina da cidade, o flamenquín, o cordeiro á mel de tradición
mozárabe e pratos de caza.
Os queixos excelentes son os de vaca de Villaralto e os de cabra e ovella de Pedroches e Zuheros,
que se elaboran de forma artesanal.
Ricos xamóns e paletas de landra como os de Los
Pedroches con DO propia, salchichóns, chourizos,
cañas de lombo e morcillas achourizadas, xeran
un tapeo único.
O bacallau é aquí un dos produtos estrela. A súa
modalidade frita e rebozado non adoita faltar nas
cartas das tabernas con máis tradición da cidade.
A japuta é un prato de peixe adobado con allos, ao
que se lle engade un pouco de ourego, pemento
doce e un chorro de vinagre. Para rematar, outro
dos produtos típicos da gastronomía cordobesa,
son os caracois, que adoitan facerse en salsa.
As tabernas, eses lugares onde se vendía viño
polo miúdo e se alimentaba a sabedoría sorbo a
sorbo, floreceron de tal xeito que había un cantar
popular que dicía:

Caracois en salsa.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
As culturas romana, árabe, mourisca, xudía e mozárabe conformaron e integraron unha exquisita
oferta gastronómica, que toma como base produtos
de excelente calidade.
A mestura de sabores doces e salgados é unha
herdanza andalusí que sobrevive na ensalada de
laranxa e bacallau. Tamén no emprego de alcachofas e berenxenas, moi comúns na cociña cordobesa,
como as berenxenas con mel ou as alcachofas á
montillana.
A horta tivo gran tradición desde época árabe.
Tras as expedicións ao Novo Mundo o catálogo de
legumes, froitas e hortalizas amplíase ao incorpo-

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

Flamenquíns.

Bacallau rebozado.
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ESTRELAS
DA COCINA
Berenxenas fritas con mel

Berenxenas fritas con mel.

As dúas rutas máis populares para ir de
tapas e comer en Córdoba son a Xudaría e
a zona centro, nas que degustar saborosos
pratos acompañados polos viños da DO Montilla-Moriles, viño novo, branco con ou sen
envellecemento. Xunto coa consumición póñenche un petisco gratis ou, por moi pouco,
podes probar unha xenerosa tapa, media ou
ración completa.

O PASADO ANDALUSÍ LEGOU UNHA
RICA REPOSTARÍA COMO OS
ALFAJORES CON MEL E AMÉNDOAS,
OS PESTIÑOS E O PASTEL CORDOBÉS,
DE HERDANZA XUDÍA, QUE ADOITA
ACOMPAÑARSE CUNHA COPA DE
PEDRO XIMÉNEZ.
Rabo de touro.

Como facer ben unhas berenxenas ten o
seu misterio e en Córdoba descubrírono,
non hai que deixar pasar a oportunidade
de degustalas. Son fáciles de atopar en calquera restaurante ou taberna, desde os máis
prestixiosos ata os máis sinxelos, onde che
ofrecerán esta solanácea en tiras fritas, crocantes e lixeiras. Adóitase quitar a pel antes
de cortalas en tiras de medio centímetro
aproximadamente. Hai procesos para branquexar e quitar o amargor da berenxena,
como mergullalas en leite ou deixalas suar
logo de poñerlles sal. En calquera caso, as
tiras xa preparadas pásanse por fariña de
trigo e frítense en aceite de oliva virxe extra.
Por último, ao presentalas engádeselles o
mel, preferiblemente de Montoro.

Rabo de touro
É un exquisito guiso cunha orixe moi antiga.
Trátase en esencia dun estufado, cuxo ingrediente principal é o rabo de touro ou de vaca.
A textura en prato é moi similar á das
faceiras de porco. Hai que cociñala ben para
que estea moi tenra. O rabo prepárase á cordobesa, guisándoo nunha pota a lume lento,
con algo de viño e outros ingredientes como
tomates, cebolas, allos, pementos, cenorias,
caldo de carne, viño tinto, fariña, diversas
especias, aceite de oliva e sal.
O resultado é espectacular e case indescritible. Hai que probalo.

Flamenquín
O flamenquín cordobés é un filete de cinta de
lombo sobre o que se coloca xamón e touciño
ibérico, posteriormente enrólase formando
unha especie de cilindro que, unha vez rebozado con ovo e pan relado, se frite en aceite
de oliva. Na súa forma orixinal preparábase
con escalope de tenreira, pero hoxe en día a
maior parte de establecementos cocíñao con
filete de porco ou mesmo de polo.
Encontraremos variedades segundo o
gusto, nos que o reenchido inclúe chourizo,
ovo cocido, queixo, cogomelos... Cóntanse
historias de que o seu nome procede dos flamengos que acompañaban a Carlos V.
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Salmorejo

UN

O aroma máis entrañable de Córdoba
é o das flores dos seus patios
sobre o que predomina
un característico: o azar das súas
laranxeiras e limoeiros.
Córdoba ole a amigos,
á xenerosa hospitalidade
dos seus habitantes,
a flamenco e a mil cores.
Paseando polas estreitas e recónditas
rúas da xudaría ou da zona vella,
podes imaxinar sons de guitarra
acompañando esgazadas voces,
ver monumentos como a Mesquita,
sentir dun xeito especial
as tres culturas e aspirar
os aromas dos “montillas”.

Este prato conta con confraría gasPRATO CON
tronómica de seu, que o define como
HISTORIA
tradicional, atemporal e rotundo.
É unha preparación fría a base de
tomate, aceite de oliva, pan, allo e
sal, que se adoita aderezar con ovo cocido e xamón
picado. Só ou acompañado por unhas verduriñas de
Castro del Río, cortadas en tiras e fritas para mollar,
ou simplemente mollando no pan, constitúe un
prato saboroso e refrescante.
Como referente histórico existe unha alusión en
La Biblia, no libro de Rut, onde se menciona: «acércate, coge pan y moja la rebanada en el vinagre». O
pan primitivo era basto, integral e a miúdo torrado,
non era de estrañar que fose remollado en salmoiras
co obxecto de mellorar a súa aparencia e textura.
Era costume dos soldados romanos beber unha
mestura de vinagre e auga, denominada posca. O
moretum, moi consumido en Roma, era un prato
semellante ao salmorejo primitivo. Os ingredientes
eran: pan remollado, allo, vinagre, «un salmorejo
blanco». O seu nome fai referencia ao instrumental
necesario para confeccionalo, o morteiro.
Nas orixes árabes da cociña cordobesa do califato,
é posible que fose un simple machucado de allos,
sal, molla (miga de pan) e aceite cru con vinagre,
todo con aspecto de crema e ben machucado co
al-mihrás (morteiro).
O salmorejo e o gaspacho eran brancos ata a introdución do tomate e dos batedores eléctricos.
Facíanse nunha escudela e non se podía triturar o
tomate, simplemente se cortaba en anacos pequenos e mesturábase coa masa e coa auga, sen que se
dese a cor vermella dos actuais salmorejos feitos con
batedores mecánicos.

Pastel cordobés

Salmorejo.

Pastel cordobés
Orixinal do século XIX, o pastel cordobés
é o máis emblemático dos doces que atoparemos na capital andaluza. Elaborado a
base de follado feito de fariña e manteiga
de porco, inclúe no interior un recheo de
doce de cabaza. O ovo co que se pinta a
masa, ao xeito das empanadas, confírelle
unha cor dourada inconfundible sobre a
que se dispón azucre glacé e canela en po.
Unha porción acompañada dunha copa
de Pedro Ximénez será o colofón perfecto
para unha gran comida.
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Non hai maior ben que ter que comer.
Despois de Deus, a pota. Os seres
humanos fixemos desa necesidade
unha cultura.
As comedias de Lope, os Autos
Sacramentais de Calderón, ou as
novelas de Quevedo e Cervantes
exhalan o olor e o sabor de España.

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

Calderón de la Barca fálanos en La
Mojiganga de Los Guisados, do combate
de don Estofado contra don Gigote que
defende a princesa Albondiguilla, a
súa esposa, contra don Carnero Verde,
paladín da princesa Pepitoria, contra
o mesmísimo Carnero Asado aliado de
dona Ensalada, e mesmo contra o vilán
de don Mondongo, esposo de dona
Chanfaina cuxa presenza entre tan
enxalzados guisados fai que o Arroz con
Leite e o Manjar Blanco saian a axudarlle
ao Estofado.
Comer hasta matar el hambre es bueno;
más comer por cumplir con el regalo
hasta matar al comedor, es malo,
y la templanza es el mejor galeno.
Lo demasiado siempre fue veneno.
QUEVEDO
Aconsella comer con moderación.
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Ande yo caliente
y ríase la gente…
traten otros del gobierno,
del mundo y sus monarquías,
mientras gobiernan mis días
mantequillas y pan tierno
naranjada y aguardiente,
y ríase la gente.
LUIS DE GÓNGORA

Hay regodeo, hay merienda
que las más famosas cenas
ante ella cogen rienda:
cazuelas de berenjenas
serán penúltimas ofrendas,
hay conejo empanado
por mil partes traspasado
con saetas de tocino;
blanco el pan, igual que el vino
y hay turrón alicantado.
CERVANTES (merendola en El Rufián Viudo)
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CÓRDOBA
CAPITAL MUNDIAL DO CABALO ESPAÑOL
A CREACIÓN DO CABALO PURA RAZA ESPAÑOL
NAS CORTES REAIS DE CÓRDOBA
O 28 de novembro de 1567, Filipe II emitiu unha Real
Cédula na que determinaba crear unha nova raza de
cabalos na cidade de Córdoba. Nesta, o rei ordenáballe
realizar este proxecto a Diego de Yrizar, administrador
das rendas das salinas de Andalucía.

Por que elixiu Córdoba? Porque era Córdoba unha
cidade cunha longa tradición ecuestre que se remonta
aos primeiros pobos iberos que viron neste tramo
medio do Guadalquivir unhas condicións óptimas para
a cría de cabalos.

Así mesmo, para estabular o gando, mandou construír
unha corte coa capacidade suficiente que o proxecto
requiría. O secretario real, Francisco Eraso, dirixiulle
ese mesmo día outra Real Cédula ao corrixidor da
cidade, Francisco Zapata de Cisneros, na que lle
transmitía a disposición real:

O imperio romano valoraba especialmente de
Corduba, capital da Bética da Hispania Romana, os
seus famosos e aclamados cabalos que non dubidaron
en levar a Roma para competir no Coliseo Romano.

«Hemos acordado que en esa ciudad de
Córdoba se haga y labre una caballeriza para
los potros y los caballos que se sacaren de las
yeguas que en esa ciudad y en otros lugares se
críen y sean de criar por nos mandado y para los
padres de las dichas yeguas».

Célebres foron as eguadas dos Califas Omeias cuxos
animais pastaban na faldra da cidade califal de
Madinat Al Zahara, hoxe Patrimonio da Humanidade,
como tamén célebres foron os lendarios cabalos
Guzmanes e Valenzuelas do reino cristián de
Córdoba, dos que o emperador Carlos V era grande
afeccionado.

Era tan importante o que se estaba xestando nas
Cortes Reais de Córdoba que o rei, non querendo que
fose interrompido por nada nin por ninguén, dotouna
dunha xurisdición privativa e, dese xeito, quedou
eximida de todo tribunal de xustiza.

A fundación das Cortes Reais e o proxecto para a
creación dese cabalo de reis, non se contemplou como
unha medida illada dun monarca todopoderoso,
senón como un auténtico proxecto de Estado do cal o
rei estivo especialmente atento e ao que lle dedicou
todos os medios necesarios.

Á fronte do proxecto, Filipe II puxo o cordobés Diego
López de Haro, xentil home da Casa da SM e vinte e
catro de Córdoba, nomeándoo mozo que coida a corte
das bestas de Córdoba polo seu alto coñecemento
ecuestre.

Ao longo dos diferentes séculos posteriores á
xénese da raza en Córdoba, o cabalo español foise
enxalzando como o rei de todos os cabalos de
maneira que non había soberano que non tivese nas
súas cortes cabalos españois.

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

Sería interminable expoñer os eloxios que a través dos
séculos mereceron os cabalos da nova raza creada en
Córdoba.

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

Durante o transcurso da obra e cando a corte estaba
case rematada, Filipe II convocou cortes en Córdoba co
que puido ver en persoa o resultado do seu proxecto.
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Cervantes, El Quijote

CÓRDOBA E OS SEUS PATIOS.
UN RECLAMO PARA O MUNDO
A Festa dos Patios constitúe a manifestación festiva máis singular de cantas
figuran no calendario de Córdoba.
O nome de Córdoba está unido de maneira indisoluble ao dos patios. É así desde que
en 1921 tivo lugar o primeiro concurso popular do que este ano se celebra o centenario. Esa
é a orixe da festa, malia que non sería ata máis dunha década despois, no ano 1933, cando se
definiu o certame practicamente como chegou ata os nosos días.
A declaración de Interese Turístico Nacional a comezos dos anos 80 veu a certificar
a forza dos patios como un reclamo de primeira orde, como unha tradición moi arraigada e
popular. O feito de que a Unesco reforzara esa relevancia e lle outorgara o título de Patrimonio
Inmaterial da Humanidade no ano 2012 contribuíu á consolidación e ao pulo definitivo dunha
cita, que se mantén grazas ao esforzo dos seus propietarios. Con moitos máis sacrificios ca
beneficios, ocúpanse, durante os doce meses do ano, de preparalo todo para que o patio luza
as súas mellores galas; hai que encalar as fachadas e ocuparse de manter e coidar os centos
ou miles de testos que ornamentarán o lugar. A mellor recompensa: a emoción de todo o que
admira a percepción dos sentidos que se goza en cada patio.

Os patios constitúen unha festa que
proxecta Córdoba ao mundo, reivindica o
orgullo de pertencer á terra, un aquel de
vivir e sentir, e de dar a coñecer ese legado
sociocultural, porque poucas citas poden
presumir de acadar os 100 anos.
Supoñen unha tradición única no mundo. Os patios son moitos e variados, polo que
poderiamos distinguir entre unha primeira modalidade composta por Palacios Señoriais,
Conventos ou Antigos Hospitais, e unha segunda referida aos Patios Populares. O barrio máis
característico é o do Alcázar Vello, entre o Alcázar e a parroquia de San Basilio, aínda que
tamén os atopamos polo barrio de Santa Mariña, arredor de San Lourenzo e da Madalena.
Algúns dos máis afamados atópanse nas rúas Postrera, Martín de Roa e San Basilio. No
contorno da Mesquita Catedral, o barrio da Xudaría presenta tamén exemplos de gran beleza
e antigüidade.

Calquera deles é unha boa mostra da
relación tan estreita que hai entre Córdoba
e os seus patios, un vínculo indisoluble
que contribúe a que a oferta turística,
patrimonial e cultural da cidade sexa unha
das máis ricas do país.
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CU
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Illa intemporal. Cuenca é, amigos,
esa augaforte, concibida con exaltada imaxinación, que xa viron os
árabes na súa primeira noite á luz da
Lúa. A Kunca ou Qunqa islámica coas
súas dúas marabillosas gargantas, do
Xúquer e do Huécar, que exornan os arredores da
cidade como dous pétreos vixilantes, envolven esta
Cuenca que parece espallarse polo bordo das súas
murallas, aínda altivas. Illada do ceo e da auga. De
albuayra árabe con xardíns e obradoiros de marfís
e alfombras a cidade pendurada, castelá, sobria,
erguida e petulante, tal cal unha illa sen tempo. Esa
cidade que outros dixeran de madeira e xeso, de tea
e xiz, de pedra e tella, é agora en tempos modernos,
esa cidade de arte e música, de tempo e luz, de
tradición e cultura, de desexo e liberdade.
Talvez, Cuenca, non imaxinou endexamais que a
súa Historia estaría selada co valor do Patrimonio.

As súas pedras milenarias falan soas cando alguén
as escoita con atención e entre os seus cánticos
dourados ao sol, fronte ao grito enxordecedor das
súas gargantas, os valores artísticos dos seus edificios, monumentais ou sinxelos, definen ese sinal de
identidade que fai universal esta cidade pendurada
do abismo pétreo. Desde o século X ata o século XXI,
todas as civilizacións deixaron pegada perenne, os
conflitos bélicos maltrataron o seu patrimonio, os
estilos artísticos definiron beleza e o valor e honestidade das súas xentes, déronlle títulos e bondades:
Nobre, Leal, Heroica, Impertérrita e Universal como
Patrimonio.
Paso a paso, tempo a tempo, pedra a pedra, gárgola a gárgola, soña, fala, define e sente; igual ca a
historia fai dun pasado fiel o camiño acertado para
un futuro vital como premio de todos.
E é que, como cidade, foi libre grazas ao seu
Foro lexislado por Afonso VIII, o seu conquistador;
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A súa zona antiga, exemplo de cidade
medieval fortificada, conservou a súa
paisaxe urbana orixinal de xeito que
mantivo moitos exemplos de arquitectura
secular e relixiosa dos séculos XII ao XVIII

Praza Maior.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS

Foz del Huécar.

Agora ben, o estómago é o elemento do ser humano que agradece o equilibrio emocional e no
gusto e no seu padal un chega a acadar o cénit pracenteiro cando o embruxo da cidade se enrosca na
cazola. Pratos elaborados coa elegancia do novo método desa chamada cociña de autor, mentres a cociña
da avoa como cociña encantada segue tendo os adeptos eternos para definir as súas excelencias. Cuenca
ten un sabor especial e diferente ao doutros lugares
e iso, non só o fan as súas canellas estreitas e históricas, de arriba ou de abaixo, senón que o fan os
seus fogóns, os seus barros ben cocidos, os seus aderezos de montaña, o seu virtuosismo gastronómico da capital e de cada bisbarra, sexa Serra, Alcarria
ou Mancha ou de cada convivencia, xudía, mourisca
ou cristiá; porque o Morteruelo fará de sinal de identidade como prato típico por excelencia, pero será
o Cordeiro e as súas variantes, o rei da gastronomía
conquense para magnificar unha cociña da paisanaxe, popular, selecta e universal.

foi admirada pola súa catedral, a primeira castelá,
grazas ao impulso da raíña Leonor de Plantagenet,
ese marabilloso Museo da Pedra; a súa orixinalidade
marcárona as súas Casas Colgadas, de orixe incerta,
rehabilitadas e únicas e, agora, o máis belo pequeno
Museo do Mundo; a súa ponte de San Paulo, icona
dunha cidade pendurada; o seu Parador Nacional,
antigo convento dominico; a súa Torre de Mangana
ou a súa zona histórica de inigualable beleza. Todo
nun todo: monumentalidade e historia en simbiose
perfecta.
Aquela convivencia pacífica, en tempos do Medievo, entre cristiáns, mudéxares e xudeus deixou
unha cidade aberta ao mundo, libre, hospitalaria
e turística nesta modernidade dos tempos, ansiosa
de recibilos e abrirlles as súas portas a todos cantos aquí chegan. Turismo de lenda, de misterio,
de pasado histórico, de natureza, de museos e de
solemnidade na paisanaxe.
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Gaspachos.

Allos morados de Las Pedroñeras.

A camiño desa Alcarria, o mel atúanos entre os
manxares dunha carne de caza: lebres, coellos, perdices, paspallás; e se sobes a contracorrente por
algún dos seus ríos montañeses, a troita segue sendo a raíña, asalmoada ou do terreo, pero brillante
e substanciosa. Talvez, unhas fabas brancas ou un
gaspacho pastor.
La Mancha, solleira e ocre, raíña da chaira, ofrece
señorío gastronómico, onde talvez a allada arrieira a
base de bacallau e os allos —se son de Las Pedroñeras
o ceo asísteche— recíbete, igual ca unhas moegas de
cordeiro ou unhas perdices en escabeche.
E queda a repostaría onde o artesán conquense
sabe rizar o rizo. As pastas para aderezar o café
como eses borrachos de Tarancón ou as rosquillas en aceite nas vilas montañesas, as manteigadas de follado na campiña alcarreña e sen esquecer
a sobremesa que a historia nos deixase como ese
manxar de deuses que lle chamaron os árabes de
Cuenca ao alajú, con améndoa selecta, mel e obleas.
Todo un luxo para o visitante que sabe apreciar ese
mel da Alcarria con denominación de orixe, ese
Consello Regulador da DO no queixo manchego,
aclamado e premiado nestes últimos tempos, ou
a DO Azafrán de La Mancha e eses caldos que regan padais e estómagos con catro denominacións
de orixe: La Mancha, Manchuela, Ribera del Júcar
e Uclés.
Todos eses bos produtos engalánanse pola Cuenca capitalina, na praza maior e nas rúas estreitas da
cidade alta ou nas rúas que rodean o parque de San
Xulián, centro neurálxico da Cuenca de transición,
onde se poderán degustar os mellores pratos típicos, contundentes, saborosos e de alta calidade. Todos elaborados cos produtos da terra, baseados en
antigas receitas tradicionais e que pasaron de xeración en xeración conservando os aromas e sabores
de antano.

Para ir de tapas en Cuenca atopamos varias zonas.
Pola Cuenca baixa, na rúa de San Francisco, rúa da
Auga, rúa Tinturas ou Porta de Valencia localízanse bares e terrazas cun grande ambiente. Na Cuenca alta, o barrio do Castelo, entre a luz e a paisaxe,
recíbente lugares de boa cociña e variado lecer, sen
esquecer que a Praza Maior e os seus arredores son
o punto de inflexión onde se simbiotiza patrimonio,
arte, cor, gastronomía e copas.
Tras unha boa ración de tapas tradicionais, feitas
con esmero e regusto a golpe de cervexa espumosa, ou unha boa comida, a ritmo de cordeiro, serrano, alcarreño ou manchego regada con ese viño de
bodega, un pode elixir para o seu final, os licores
elaborados con augardente nas terras de El Campichuelo, sen esquecernos o resolio de Cuenca, licor
local elaborado con café, anís seco, canela, codia de
laranxa ou limón, cravo, azucre e auga, recordando
o brinde que fixera Al-Qadir cando Cuenca lle servía de refuxio.

DO Azafrán de La Mancha.
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Costeleta de cordeiro.

Allada arrieira

ESTRELAS
DA COCINA
Morteruelo
É unha comida típica de Cuenca que en certa medida
se pode asimilar ao paté e adoita presentarse en cazola
de barro e en quente. O morteruelo é unha pasta resultante de guisar carnes de caza menor (perdiz, lebre ou
coello), galiña e porco (fígado, papada e xamón) e pan
relado condimentada con pementa, cravo, canela, carvea, pemento doce e herbas aromáticas. Acompáñase
con tortillas ou anacos de pan que serven para untar o
morteruelo. Resulta exquisito para tomar como aperitivo
cun bo viño manchego.
O nome provén do uso do morteiro na súa elaboración. Para soportar o rigor climatolóxico da serra e
chaira manchega, nos longos invernos, os pastores
enxeñaron este prato como achega de calorías.

Morteruelo.
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O
atascaburras,
comida
tamén pastoril propia do inUN
verno. A súa sinxela presentaPRATO CON
ción coincide coa do morteruelo
HISTORIA
ao tratarse dunha pasta pero,
a diferenza da anterior, elabórase con patacas, bacallau
seco, pan relado, allo, noces, aceite e ovo cocido. A este prato acompáñano tortillas ou
anacos de pan.
Trátase dun prato de pastores e segadores,
de orixe xudía, realizado con produtos fáciles
de almacenar e que se conservaban ben. Malia a súa humilde orixe é considerado como
un exquisito manxar.
Nalgúns restaurantes de Cuenca adóitano
servir como entrante mentres esperamos o
menú elixido.
Crese que a súa orixe está nos arrieiros que
o levaban nas súas longas viaxes. A fórmula
foise estendendo polas pousadas e ventas, nas
que facían noite, e de aí pasou á cociña tradicional.
Outra crenza-lenda é que foron dous pastores que quedaron illados tras unha nevada e,
para facer un cocido, só tiñan unhas patacas e
unhas espiñas de bacallau. Ao ver que non era
consistente engadiron aceite de oliva e machucárono para evitar as durezas das espiñas.
En canto á orixe do nome atascaburras, vén
da similitude do son que fai un burro coas patas cando se atasca no barro, e o que produce
a maza no morteiro ao mesturar as patacas, o
allo e o bacallau.
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Zarajos
Preparado a base de intestinos de cordeiro leitón
adobados que, enrolados nun sarmento, se friten en
aceite de oliva, se asan nun forno ou á prancha, ata
quedar dourados.
Máis ca un prato é unha tapa de obrigada cata, que
se pode degustar servida á prancha ben crocante,
cun chisco de sal groso e cunhas gotas de limón. O
seu saboroso bocado lembra un pouco ao polo.
Un auténtico clásico da gastronomía conquense,
que está presente nas cartas dos establecementos
máis tradicionais.

Faceira de veado.

Gaspacho pastor

Alajú

É unha receita típica que adoitaban elaborar os pastores. Trátase dun prato sólido que se presenta en
cazola de barro e que se coloca no medio da mesa,
para que os comensais se vaian servindo.
O seu ingrediente básico é a torta de cenceña (torta
ácima para gaspacho) á que se lle engaden herbas
aromáticas, carnes de porco ou de caza previamente cocidas, patacas e hortalizas. Mesturando todos
os ingredientes déixase evaporar toda a auga e logo
tórrase nunha tixola ata conseguir unha masa consistente á que se lle dá forma de tortilla. Adóitase
servir acompañado de uvas, pasas ou olivas.

Esta torta, tradicional en Semana Santa e de herdanza árabe, está considerada como a precursora
do turrón. Elabórase cos mellores produtos da terra:
mel, améndoa, especias, pan relado, pan torrado e
unhas gotas de esencia de laranxa. Con todo isto faise unha masa formando unha torta e cóbrese cunha
oblea en cada lado. Para darlle un toque moderno,
pódese servir cortado en cadrados e cunha ramiña
de menta como decoración. O seu nome provén do
árabe, al-hasú que significa “reenchido”.

Queixo manchego.

E os olores de Cuenca. Nas súas foces o aroma
é diferente ao da cidade; pero tamén o é
cando visitamos a Cuenca antiga e a Cuenca
nova; no entanto, unha e outra non perden a
sensación pracenteira de sentilo. Asómense por
calquera dos miradoiros que ten a súa zona
histórica; asómense polos portelos das súas
murallas ou talvez, pola porta de San Xoán
e quedarán impregnados de tomiño, romeu,
cantroxo, ourego, mentres ao lonxe, o piñeiro
se aseñora ante tanto privilexio.
E se cabe, descendan cara á Cuenca moderna,
e entre as súas rúas céntricas ou canellas da
lembranza, hai olores dunha cociña nova
que impregna a atmosfera mentres o
padal espera a súa quenda.
Olor, sabor, gusto, luz, cor, sentimento, amor.
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DO Miel de la Alcarria.

de
vinos
E
brindes

Segundo Plinio, o viño é sangue da terra,
é bebida e comida, é festa e alegría. É a
cohesión do grupo, os rituais como roldas
ou brindes actúan como sinais de identidade
dun colectivo. Quita a tristeza do corazón
máis ca o ouro e o coral. Ponlle cor ao
descolorido, dálle coraxe ao covarde, saca
o frío do estómago… «el bueno vale caro y
el malo hace daño», calidades que lle daba
a Celestina ao viño. Quevedo dedica estes
versos de eloxio ao seu consumo:

Ni hay cuestión, ni pesadumbre
Que sepa amigo nadar
Todas se ahogan en vino
Todas se atascan en pan.
Antigamente usábanse bebidas alcohólicas
para desinfectar feridas e para atordar
os pacientes antes dunha intervención
dolorosa. O seu peor defecto é que,
convertido en vicio, destrúe a quen o bebe,
e a súa maior virtude é que, en cantidade
moderada, produce ilusión de felicidade e
ergue o ánimo para o festexo.

BRANCO
LIXEIRO

BRANCO
CON CORPO

TINTO
LIXEIRO

Peixes e mariscos.

Aves, tenreira, peixes
fortes como atún
ou salmón, miolos e
vísceras de textura e
sabor suave.

Cordeiro, vacún, porco,
pasta italiana, vísceras
fortes como ril, fígado
ou tripas, aves fortes e
legumes.

TINTO
ROBUSTO

TINTO
CON CORPO

VIÑO ROSADO
BEN FRÍO

Animais de caza certas
carnes vermellas máis
pesadas e estufados
contundentes.

Queixos.

Almorzos sinxelos,
pícnics, ceas liviás nas
tardes de verán.
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SEMANA
SANTA
É a celebración máis importante e a que vertebra a vida da
cidade. Declarada de Interese Turístico Internacional en
1980, representa de maneira fiel a cronoloxía bíblica dos
feitos da Paixón do Señor nos seus desfiles procesionais.
A Semana de Paixón conquense, en palabras de Federico Muelas,
«no se parece a ninguna otra de España. Es una solemnidad grande,
lacerante, litúrgica, donde las procesiones constituyen un milagro
de insólita naturalidad».
Funde as súas raíces no século XVI, momento do nacemento das
Irmandades produto de gremios artesanais. Actualmente un total
de 34 irmandades e 45 imaxes dan forma a unha tradición de
plasticidade, fervor, misticismo e beleza incomparables, que na
cidade implica a máis de 25.000 nazarenos.
Para os viaxeiros que chegan con ollos acostumados ao fascinante
esplendor dos desfiles procesionais do mediodía andaluz, o
espectáculo das súas confrarías revestidas de sobriedade e fervor
é dunha impresión cativadora. Asombran polo seu silencio e polo
marabilloso escenario urbano dunha cidade histórica chea de rúas
e revoltas, no que os farois e tulipas esquivan o medo, sendo a
Procesión do Camiño do Calvario a que acolle maior interese do
visitante polo son estremecedor da Turba, entre tambores e claríns.
Tallas de excelentes imaxineiros, igrexas incardinadas nesa armazón
dunha zona antiga e moderna, devoción popular e o seu Museo da
Semana Santa animan a gozar desta tradición relixiosa, solemne e
popular, todo o ano.
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SEMANA DA
MÚSICA RELIXIOSA
A Semana da Música Relixiosa,
declarada de Interese Turístico
Internacional, é un festival de altísima
calidade onde se dan cita anualmente
os intérpretes máis prestixiosos de
música sacra. O festival promove a
recuperación do noso patrimonio
musical relixioso, así como a
composición de novas partituras a
cargo de reputados compositores
actuais.

FEIRA E FESTAS
DE SAN XULIÁN
Celébranse a finais de agosto. No
Recinto Feiral, no Parque de San Xulián
e noutros lugares da cidade pódese
gozar de variadas actividades: unha
importante Feira Taurina, desfiles de
carrozas, teatro, concertos no Parque
de San Xulián e noutros recintos,
verbenas populares… A isto engádese
a programación de deportes e do
Auditorio de Cuenca.

CUENCA
HISTÓRICA

SAN MATEO E AS VACAS NOVAS
Teñen a súa orixe no feito histórico da conquista
da cidade ao dominio islámico polas tropas cristiás
do rei castelán Afonso VIII e das aragonesas de
Afonso II en 1177. Establécense por mandato real,
teñen lugar na cidade, baixo o padroado de San
Mateo, e celébrase do 18 ao 21 de setembro xa que
esta última foi a data histórica da conmemoración.
É a festa máis popular da cidade con solta de
vacas novas que se tourean enmaromadas, actos
litúrxicos e desfiles de Peñas.
A súa celebración é de tempo inmemorial e
congrega a máis de quince mil persoas que
escoitarán o pregón, participarán nos actos
programados e compartirán o traslado do Pendón
da cidade, como o acto institucional máis solemne
e histórico. Teñen o recoñecemento de Interese
Turístico Rexional.
A festa complétase con verbenas nocturnas,
concertos, concursos, touro de lume e actividades
culturais.

Uns días antes das Festas en honor a San Mateo,
a cidade alta de Cuenca regresa ás súas orixes coa
recreación medieval Cuenca Histórica, evento, de
curta pero intensa vida, que calou en conquenses
e visitantes xa que, durante uns días, lle devolven
á Cidade Patrimonio da Humanidade ao tempo da
súa reconquista, en 1177, polo rei Afonso VIII e a súa
incorporación ao Reino de Castela e por extensión á
Cristiandade.
Un dos actos visualmente máis rechamantes da recreación
histórica é o Desfile de Fachos no que os participantes,
ataviados con roupas e avíos medievais, portan teas
acendidas iluminando a noite no seu percorrido polos
enclaves máis pintorescos da Zona Antiga.
Durante estes días, prólogo das celebracións mateas, poderá
visitarse o mercado medieval que se monta arredor da Praza
Maior e a do Bispado con decenas de postos e obradoiros,
que contan co aliciente de estar amenizados coa frecuente
presenza de espectáculos musicais de animación de rúa,
bufóns e cómicos ou representacións de escenas teatrais.
Na programación habitual da recreación histórica tamén
destaca o Campamento Medieval que se instala na Praza
L’Aquila, nas proximidades das Casas Colgadas, e que
constitúe un fiel reflexo de como se vivía nun estratéxico
enclave militar no século XII.
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Pola súa parte, os máis cativos tamén teñen un
espazo na Praza da Mercé, onde se levan a cabo
actividades especialmente programadas para eles.
Ademais, poderán gozar de paseos en burro e na
próxima praza de Cecilio Albendea de representacións
de monicreques, maxia ou malabares, entre outras
actividades.

CUENCA
HISTÓRICA

O acto central da Cuenca Histórica desenvólvese
a tarde do sábado nas escaleiras da Catedral, coa
representación teatral da conquista da cidade. Desde
o barrio do Castelo e a igrexa de San Felipe Neri,
as hostes cristiás e musulmás, únense neste punto
e, na presenza da multitude de espectadores que
se concentran para ver o espectáculo, rétanse con
batallas dialécticas e protagonizan loitas con espadas.
Tras a batalla do asalto á cidade, desfilan personaxes
que representan os auténticos protagonistas da
historia como o rei Afonso VIII e a súa esposa, Leonor
de Plantagenet; o rei aragonés Afonso II ou o alcaide
musulmán de Cuenca, Abú-Beka, entre outros
personaxes históricos.
Cuenca Histórica complétase con concertos, veladas
e encontros literarios e coas xornadas antropolóxicas
inaugurais, que rescatan as orixes da celebración da
Festa de San Mateo e a historia da cidade de Cuenca.
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EVENTOS
CULTURAIS
A cidade de Cuenca, en calquera época do ano,
programa unha serie de actividades culturais
municipais de alto interese social e cultural.
Na primavera, a poesía, o teatro, a danza e a música,
congregan nos numerosos espazos abertos e pechados
que ofrece a zona histórica da cidade, unha serie de
actuacións para todos os públicos, aproveitando os
escenarios que o marco patrimonial presenta (parques,
recunchos de lenda, espazos de arte, edificios históricos,
recunchos naturais, etc.).
No estío, a sufocante calor equilíbrase con Os Veráns de
Cuenca, buscando nas tardes de frescor, o cine ao aire
libre, os concertos musicais, representacións teatrais e
monicreques para nenos, en espazos de bela tradición
patrimonial.
No outono, as inimaxinables cores dos terreos poboados de
chopos nas ribeiras dos seus ríos Xúquer e Huécar, así como
os brillos luminosos das súas foces, permiten levar a cabo
as actividades de A Feira do Libro, xornadas de patrimonio,

cursos de formación, concursos e exposicións onde a pintura
e a fotografía ocupan páxinas esenciais nesa infinidade
de espectáculos variados arredor dos múltiples espazos
urbanos.
E para rematar o ano, no inverno, chega o Nadal conquense
cos seus desfiles, acendido de luces e atraccións infantís, sen
esquecer a entrada do ano coa cabalgata dos Reis Magos e
coas súas atraccións.
O Paseo da Arte, é unha iniciativa dun colectivo de artistas
en coordinación co Concello, para ofrecer durante os
domingos do ano, agás a tempada de frío e chuvias, a súa
diversidade creativa en todas as modalidades artísticas
(debuxo, pintura, escultura, gravado, fotografía, cómic,
etc.) con acompañamento musical e recitais poéticos en
determinados momentos. A arte en estado puro.
Este Montmartre conquense lévase a cabo nun marco
incomparable, como é o Paseo do Huécar, zona peonil de
indubidable beleza patrimonial e natural.
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EIEI
VIVI
SASSA

N

a illa consérvanse restos arqueolóxicos
fenicios e púnicos. Debido á súa excelente situación foi un enclave comercial dentro da cultura náutica desta
vila, que se asentou sobre o século VIII
a. de C. co nome de Aiboshim, cidade de
Bes. Os gregos, no seu efémero paso pola illa, denomínana, xunto a Formentera, Illes Pitiüsas.
Tras a definitiva vitoria de Roma sobre Cartago,
Eivisa convértese na última cidade púnica. Pacta coa
República a súa anexión como federada e, grazas
aos privilexios que lle outorga o pacto, vive unha
época dourada. Coa supresión destes, por parte de
Vespasiano, cae no esquecemento.
Os musulmáns, contra o 711, aséntanse e chámana
Yebisah. Durante esta época a agricultura recibe un
gran pulo. Créanse cultivos en bancais irrigados por
redes de cales, canles e corgos que aínda perduran e

deixan unha pegada imborrable na arquitectura das
casas eivisencas.
A etapa de dominación musulmá conclúe en
1235, cando as tropas de Xaime I toman as murallas
da cidade. A illa é repoboada por cataláns, que introducen a súa lingua e os seus apelidos. Nos séculos
posteriores os asedios de corsarios norteafricanos e
turcos son constantes na illa.
O rei Filipe II, preocupado por garantir a seguridade da illa ante posibles ataques de piratas berberiscos, ordena construír as actuais murallas. Era vital
protexer a illa e as súas salinas, dada a importancia
que adquiriu o sal como medio de conservación
de alimentos. O aspecto de fortalezas que teñen as
igrexas rurais tamén se debe a estes asaltos, que
chegaron a ser bastante comúns.
A zona antiga, coñecida como Dalt Vila, resalta
pola súa arquitectura renacentista. Situado sobre o
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Eivisa resalta polo valor histórico, cultural e
arquitectónico da fortaleza renacentista
mellor conservada do Mediterráneo e
pola acrópole de Dalt Vila, repleta
de canellas e monumentos
como o Castelo e a Catedral

Catedral e barrio de Sa Penya.

monte Puig de Vila, encadrado entre as impoñentes murallas e coroado pola Catedral, é
a imaxe que mellor representa a cidade. Un
lugar de visita obrigada que, xunto ao Museo
Arqueolóxico da Necrópole de Puig des Molins, che fará entender o pasado da illa.
Pouco a pouco, a cidade foise estendendo
fóra das murallas, dando lugar aos barrios de
La Marina e Sa Penya. Co tempo, Eivisa pasou
a ser unha illa esquecida do poder centralista, e a súa economía paralizouse durante os
séculos XVIII e XIX. Estas foron, entre outras,
as circunstancias polas que algúns eivisencos
se botarán ao mar como corsarios adquirindo
certa fama. No porto de Eivisa atópase o único
monumento do mundo dedicado aos corsarios, unha especie de obelisco de reducidas
dimensións.

Na década dos sesenta, as características de ser unha
illa industrialmente virxe, arraigada nas súas tradicións,
prezos baixos, poboación tolerante, augas transparentes,
bo clima e a existencia dunha importante comunidade de
artistas, motivaron o movemento hippie a convertérona
nun dos seus puntos de peregrinación xunto con San Francisco, Ámsterdam ou Goa.
A illa foise enchendo de homes con pelos longos e mulleres con vestidos brancos e floreados. Instaláronse en casas
no campo e en comunas, improvisaban concertos, organizaban eventos e crearon os mercados de postos ambulantes.
Naceu unha moda propia, denominada Adlib.
Na actualidade, a influencia deste movemento foi decisiva en moitos aspectos sociais e desenvolveuse un importante movemento cultural.

Dalt Vila.
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Salinas.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
Hoxe, como antano, os pescadores de Eivisa seguen
extraendo os mesmos peixes e mariscos frescos, os
campesiños seguen criando razas autóctonas de aves
e cultivando innumerables froitas e verduras. Todo
chega sempre en perfecto estado a mercados e restaurantes.
Os bosques achegan caza menor, cogomelos, fungos, e unha impresionante variedade de herbas e
plantas, que representan o mellor condimento para
guisos e repostaría tradicional. Todo isto súmase ao
máis antigo produto gastronómico da illa, o sal das
salinas, que se recolecta desde hai 2.600 anos.
A cociña mariñeira é a máis recoñecida, con
pratos tan extraordinarios coma o bullit de peix e o

guisat de peix, a caldeireta de lagosta, unha ampla
variedade de paellas, fideuás e arroces caldosos,
a salmorra de peixe, a borrida de rajada, a frita de
polbo, que empezou sendo unha tapa nos bares e
se converteu en prato principal, a gamba vermella e un longo etcétera.
Entre os pratos de carne destacan receitas festivas como o sofrit pagès ou o arroz de matanzas.
Unha gran variedade de guisos a base de legumes
e verduras e incluso combinacións de mar e montaña, como as luras reenchidas de sobrasada.
A repostaría exhibe a mestizaxe cultural da
illa. O flaó, sorprendente tarta de requeixo e
cecimbre, é un dos maiores expoñentes da antiga tradición gastronómica. A greixonera, pudin
elaborado con ensaimadas do día anterior, as
famosas orelletes ou as chulas caseiras, sumadas a
licores tradicionais como as herbas eivisencas, a
frígola e o café caleta, a queimada eivisenca, serán
bos remates de calquera comida.
Flaó.

Gambas vermellas.

Arroz a banda (o arroz cocíñase por separado).
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ESTRELAS
DA COCINA
Bullit de peix con arroz a banda

Bullit de peix.

Para ir de tapas hai excelentes propostas de bares e restaurantes por toda a cidade. Na maioría poderás probar
pan payés con all i oli e olivas maceradas con fiúncho.
No paseo de Vara de Rey, centro urbano e un dos puntos máis cosmopolitas da cidade, hai diferentes locais con
terraza para ir de tapas e gozar das actividades que se desenvolven no seu contorno, como exposicións de arte ou
festivais de jazz.

EN DALT VILA PÓDENSE ATOPAR
RESTAURANTES PARA CEAR BAIXO AS
ESTRELAS. O BARRIO ACOLLE NUMEROSOS
EVENTOS CADA ANO, COMO EIVISA
MEDIEVAL, QUE SE CELEBRA A SEGUNDA
FIN DE SEMANA DE MAIO CON DECENAS DE
POSTOS DE ARTESANÍA E GASTRONOMÍA,
E QUE CONVERTE AS COSTAS DA ZONA
HISTÓRICA NUNHA CIDADE MEDIEVAL.
O antigo barrio dos pescadores, ao pé do
baluarte de Santa Llúcia, empoleirado sobre
os cantís externos ao porto e con empinadas
costas, é un dos máis pintorescos da cidade. A
súa rúa principal, o Carrer de la Mare de Déu,
é un dos recunchos con máis ambiente. Esta
rúa é famosa porque alberga a principal zona
gay da illa e congrega a todo tipo de turistas,
que alternan pola gran cantidade de pequenas
e coquetas terrazas, tendas de moda e estudios
de tatuadores.
Entre as murallas e o porto, ao nivel do
mar, está o barrio de La Marina, unha das
zonas máis animadas de Vila. As súas rúas encaladas están ateigadas de tendas, restaurantes, bares e cafés. Entre os seus monumentos
destacan o Mercat Vell e a igrexa de Sant Elm,
capela do gremio dos mariñeiros.

O bullit de peix é un dos pratos máis típicos
da cociña eivisenca, un guiso herdanza de
pescadores que está presente na maioría de
restaurantes da illa.
Prepárase con tres ou catro variedades de
peixes autóctonos: cherna, dentón, prago, escarapote de pedra, rapante de catro manchas,
patacas e un bo rustrido como ingredientes
principais.
Cando está rematado, alíñase con salsa de
all i oli atemperada con caldo. Como segundo
prato, co caldo, prepárase un arroz a banda
(no que o arroz se cociña por separado) de
capa moi fina que se come directamente na
tixola.

Ensalada eivisenca de
carochos de pan
Antigamente todas as casas de campo tiñan
un forno de leña no que se enfornaba pan
unha vez á semana.
Coa mesma masa preparábanse unhas barras
alongadas que se deixaban no forno durante un día ata que ía perdendo a calor. Estas
barras recocidas, que se rompen en anacos,
denomínanse carochos de pan. Con elas elabórase unha das ensaladas máis típicas de
Eivisa, engadíndolle ao pan, lixeiramente humedecido, tomate e allo como ingredientes
básicos. Nos restaurantes sérvese con cebola,
pemento ou peixe seco.

Ensalada eivisenca de carochos de pan.
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Sobrasada
PRODUTO CON SELO DE INDICACIÓN
XEOGRÁFICA PROTEXIDA E INCLUÍDA
NA MARCA SABORES DE IBIZA.

Para a elaboración da auténtica
sobrasada eivisenca cóllense as
partes máis nobres do animal: lombos, xamóns
e paletas. Despois de desosalas, pícanse e
pástanse coa súa exacta proporción de touciño,
sal de Ses Salines, pementa negra acabada de
moer, pemento doce e outras especias. Despois
déixanse curar dentro da tripa do porco.
A primeira referencia histórica a esta técnica
atópase nun documento do ano 1403 no que o Rei
Martiño I de Aragón lle solicita sobrasadas ao mordomo do Rei Martiño I de Sicilia. E efectivamente,
a orixe do seu nome atópase en Sicilia, onde se
practicaba unha técnica coñecida como soppressa,
que significa picado, aplicado á carne para embutir.
A partir do Renacemento desenvólvese o uso
da sobrasada na illa e a súa cor vermella obedece
á introdución do pemento doce, traído de América no século XV.
Cada familia elabora a súa propia receita, aínda que existen unhas características específicas
reguladas.

Sobrasada.

Sofrit pagès
É un guiso que se elabora con carnes diversas
como cordeiro, polo ou cabrito, así como embutidos locais (sobrasada e botifarra), patacas
e verduras. Todo isto aderezado con especias
como canela, cravo, azafrán e pemento doce.
Tómase en dúas partes, por un lado a sopa,
co caldo no que coceron todos os ingredientes e, polo outro, o sofrit, as carnes e verduras.
Antigamente preparábase no Nadal ou na
celebración dalgunha festa.

Soan os “Sonadors” dando ritmo
ao “ball pagès” cos seus tambores,
frautas e as castañolas
máis grandes do mundo.
Hai que atopar o sabor dos
mercados artesáns e facer compras
orixinais cun toque hippy,
pasear, escoitar música en directo ou
simplemente gozar do ambiente.
Ulir e saborear un café nas terrazas
do centro histórico, onde conviviron
residentes, visitantes, hippies,
millonarios, personalidades influentes da
política, do cine, da música ou
da literatura do século XX.
Pero sobre todo Eivisa ole a mar.

UN
PRATO CON
HISTORIA

Sofrit pagès.
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EIVISA
MEDIEVAL

A segunda fin de semana de maio a cidade celebra o certame Eivisa
Medieval. Este macroevento, de catro días de duración, foi creado
hai xa máis de vinte anos para conmemorar a declaración de Eivisa
Patrimonio da Humanidade, concedida pola Unesco en 1999. Durante
estas xornadas, o recinto amurallado de Dalt Vila e o arrabalde de
La Marina acollen un extenso mercado temático inspirado na Idade
Media, con arredor de 150 postos de gastronomía e artesanía, que
se distribúen polos baluartes da muralla, así como por innumerables
rúas e prazas.
O certame, ademais, compleméntase con múltiples actuacións musicais,
espectáculos circenses e de cetraría, teatro de época, grupos de animación,
actividades e obradoiros infantís. O centro histórico ambiéntase para a ocasión
con miles de elementos decorativos e todos os museos permanecen abertos. Está
considerada a festa máis espectacular e multitudinaria de todas as que teñen lugar
en Eivisa ao longo do ano.
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VIU
LA POSIDÒNIA

O programa Viu la Posidònia enmárcase na
declaración de Eivisa Patrimonio da Humanidade
e pretende difundir a importancia que teñen
estas pradarías submarinas para os ecosistemas
de Eivisa. Celébrase durante todo o verán e ata a
primeira semana de decembro e inclúe actividades
de concienciación ambiental, gastronómicas,
educativas e culturais.
Adoitan participar entre 15 e 20 restaurantes da cidade
que elaboran menús degustación especiais para gozar das
variedades de peixe e marisco máis representativas da illa.
Ademais, distintos xoieiros da cidade realizan exposicións

de xoias inspiradas na posidonia e convócanse múltiples
actividades e excursións gratuítas para coñecer a posidonia,
como concursos de fotografía submarina, inmersións para
principiantes, visitas en kaiak, festivais, etcétera.

PÁX. 77 | EVENTOS EIVISAEIVISSA |

FESTES
DE LA TERRA
As Festes de la Terra, as festas patronais da cidade de
Eivisa, teñen lugar arredor do 5 de agosto, festividade de
Santa María das Neves, e o 8 de agosto, día de Sant Ciriac,
que conmemora a conquista cristiá de Eivisa no século XIII.
Contan cun amplo programa de actos, que inclúe todo tipo de
eventos culturais, como concertos, exposicións, teatro, danza
e visitas a museos; así como degustacións gastronómicas ou
actuacións folclóricas.
Un dos momentos máis esperados ten lugar a noite de Sant Ciriac, o 8 de
agosto, na que se lanza un monumental castelo de fogos artificiais sobre
o perfil das murallas de Eivisa. Trátase dunha das noites máis máxicas do
ano, á que acoden veciños e turistas procedentes de todas as localidades
da illa para gozala.

Autor: Alejandro Iborra.

FESTIVAL
DE JAZZ

En Eivisa cidade, o mes de setembro sempre arrinca co festival Eivisa Jazz, que xa leva
máis de 30 edicións de éxito continuado. O escenario principal sitúase no baluarte de
Santa Llúcia, coa parte alta das murallas e coa catedral como pano de fondo, nun escenario
ao aire libre polo que pasan algúns dos músicos de jazz máis representativos da escena
internacional.
Estas actuacións estelares compleméntanse con outras que teñen lugar en distintos espazos da cidade,
enchendo de música barrios e prazas. Trátase dun dos eventos de maior éxito na illa, que ademais se
retransmite a través dos programas de radio e televisión especializados máis reputados do país.
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IBIZA
LIGHT FESTIVAL
Un dos espectáculos máis sorprendentes que
ofrece a cidade é o Ibiza Light Festival, que se
convoca a mediados de outubro. Este evento
distribúe impresionantes instalacións artísticas
polo porto e polo centro histórico nas que a luz
desempeña un papel esencial. Participan arredor
de 20 creadores locais, nacionais e internacionais,
que xogan coa arte e coa tecnoloxía.
Ademais das instalacións, realízanse proxeccións sobre
as murallas, organízanse concursos de fotografía e
desenvólvense outros espectáculos que conectan a
iluminación láser coa música e con outras disciplinas
artísticas.

FIRA
DES MOLL
A principios de outubro, na Plaça des Martell,
no Porto de Eivisa, celébrase a popular feira do
salmonete e dos peixes de outono (Fira des Moll i
Peixos de Tardor), que se organiza en colaboración
coa Confraría de Pescadores de Eivisa e con outras
institucións da illa.
O obxectivo desta festa é dar a coñecer os sabores do mar
eivisenco. Para iso, múltiples restaurantes da cidade instalan
postos nesta praza, nos que ofrecen a posibilidade de degustar
tapas a prezos populares, elaboradas cos peixes e mariscos
típicos do outono, onde o salmonete adquire un especial
protagonismo. Tamén se pode gozar de obradoiros, actuacións
musicais, baile folclórico e a chegada do peixe en embarcacións
tradicionais, tal e como aínda sucede a diario no peirao
pesqueiro.
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A localización actual de Mérida
trasládanos á orixe da colonia
Ivlia Avgvsta Emerita fundada
no ano 25 a. de C., durante o
reinado de Octavio Augusto,
como símbolo da Pax Augusta
e recompensa para os seus
lexionarios veteranos das lexións
V Alavdae e X Gemina.

A

ugusta Emerita foi dotada coas
maiores comodidades da época:
acuedutos, pontes, teatro, anfiteatro, templos, foro local e provincial.
Os habitantes máis afortunados
habitaron en suntuosas casas decoradas con impresionantes mosaicos, como a do
Mitreo, a casa do Anfiteatro ou a da Horta de Otero,
actualmente en escavación, deixando un legado de
luxo que rozaba o máis puro sibaritismo.
Tras a Paz de Constantino a inicios do século IV, a
Basílica de Santa Eulalia foi dos primeiros templos
cristiáns en Hispania. A noticia do martirio da nena
Eulalia estendeuse rapidamente e converteu a cidade
en lugar de peregrinacións, que chegaban desde o
Occidente Europeo e do Norte de África.
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O conxunto arqueolóxico de Mérida contén un
grande interese histórico-monumental e constitúe
un notable exemplo de edificios públicos dunha
capital provincial romana durante o imperio.

Un feito histórico que tivo unha importancia
relevante para os emeritenses foi a conquista de
América. Mérida achegou 210 habitantes á causa e,
como consecuencia daquelas viaxes, a gastronomía
viuse enriquecida, como en toda Europa, con novos
produtos que permitiron o desenvolvemento dos
hábitos culinarios ata hoxe.

PINCELADAS
GASTRON0MICAS
Mérida foi encrucillada de culturas e camiños, ambas as cousas nótanse na súa variada oferta gastronómica. A materia prima da súa cociña procede das
ricas veigas e devesas que rodean a cidade.
Os produtos que oferta a ampla restauración emeritense gozan na súa maioría de Denominación de
Orixe da rexión: a Torta del Casar, o Queixo Ibores e
La Serena, os xamóns Dehesa de Extremadura, o cordeiro estremeño, a Retinta (tenreira de Estremadura), o Pimentón de la Vera, o aceite de Gata-Hurdes,
o Miel Villuercas-Ibores, a Cereza del Jerte e os viños
Ribera del Guadiana.
A maioría das cartas apostan pola cociña tradicional e á vez creativa, pero sempre cos produtos da
terra.

Teatro Romano.

De capital romana, Mérida pasou a capital do reino suevo no século V, para converterse na Urbs Regia
do reino visigodo antes do seu traslado a Toledo.
Estar situada nun punto estratéxico de vías de
comunicación e dispoñer dun porto fluvial (o río
era navegable ata o mar naquela época) foron os elementos que fixeron de Mérida un importante centro
comercial, económico, cultural e político.
No ano 713, Musa Ibn Nusair, toma Augusta
Emérita, situando nela a capital da Cora de Mérida,
unha das máis extensas e poderosas de Al-Andalus.
Este período convulso trae á cidade multitude de
enfrontamentos. Debido ás diversas sublevacións
dos mozárabes emeritenses, Abderraman II constrúe a Alcazaba para protexer as súas tropas e a elite
islámica da poboación local.

Templo de Diana.
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Xamón ibérico de landra

ESTRELAS
DA COCINA

Cada ano, con motivo do Festival Internacional de
Teatro Clásico que se celebra no Teatro Romano hai
restaurantes que ofertan ceas romanas onde probar
algunhas das mellores receitas de Apicio e, por suposto, o garum.
Para coñecer a fondo a cidade hai que ir de tapas.
Moitos locais están próximos a un monumento,
un palacio, un foro ou un templo espectacular que
podes sentir mentres les a carta. A sección de tapas
é bastante ampla, algunhas son tan grandes que é
posible comer con dúas ou tres. Os seus prezos son
moi económicos.
O centro está cheo de bares, sobre todo, na Praza
de España, en José Ramón Mélida (fronte ao Museo
de Arte Romana) e espallados polas rúas da zona antiga, xeralmente xunto a restos arqueolóxicos (Arco
de Traxano, Ponte Romana, Templo de Diana...)
Cómpre facer mención especial e recordatorio
para non deixar de probar os ibéricos, sexan do tipo
que sexan: a famosa tapa de pestorejo, lombo dobrado,
morcón, chourizo, morcilla pataqueira, salchichón,
paleta e xamón, a poder ser de landra 100%.

Xamón ibérico de landra
A túa viaxe a esta cidade debe completarse coa
degustación dun bo xamón ibérico de landra con
DO Dehesa de Extremadura, cortado en liscos
tan finos que se funden en contacto co padal.
Un exquisito produto elaborado artesanalmente
e madurado en bodegas naturais, que contén un
alto nivel de ácido oleico beneficioso para o control do colesterol e da tensión arterial.
Identificaremos sempre un xamón destas características polo seu aspecto estilizado, cunha
cana fina e cun pezuño lixeiramente desgastado
como consecuencia do continuo exercicio que o
porco realiza no seu medio natural, a devesa, na
que vive en liberdade.

A OFERTA DE VIÑOS NOVOS, CRIANZA,
RESERVAS OU DE AUTOR, DA DO RIBERA
DEL GUADIANA É TAN EXTENSA QUE OS HAI
PARA CALQUERA PADAL.
A repostaría emeritense tampouco deixa lugar
para a insatisfacción. Bólas de roxóns, perrunillas,
pestiños, rosquillas, flores, manteigadas ou a técula
mécula da próxima Olivenza, da que non se coñece
a súa orixe, aínda que puidera ser romana. O seu
nome provén do latín vulgar e significa «un anaco
para ti, un anaco para min».
Ponte Romana sobre o Guadiana.
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A súa cor vermella intensa e brillante, asemellada
ao viño tinto, é o resultado dunha axeitada alimentación. A graxa infiltrada no músculo forma unhas
finas vetas brancas intercaladas entre as febras
de carne. Os puntiños brancos que se aprecian, a
miúdo repartidos polo corte, son aminoácidos
procedentes da curación que, pasado un tempo,
cristalizan. É se cadra a mellor mostra dunha lenta
e coidada curación.
Encontraremos tres tipos de xamón ibérico. O
xamón de landra, provén de porcos criados en
liberdade en devesas e alimentados con pastos
naturais e landras. O xamón de cebo de campo é
o que se obtén destes animais tamén en liberdade
cunha alimentación combinada de pastos naturais
e pensos. E, por último, o xamón de cebo, que se
elabora partindo de porcos criados en liberdade e
alimentados exclusivamente con pensos.

Viño DO Ribera del Guadiana.

non é suficiente cociñalo sen máis, ten que ser nun
caldeiro de ferro e, a ser posible, con lume de leña
de aciñeira, o que lle conferirá un sabor e textura
absolutamente inimitable.
Foi concibido como un prato para ocasións extraordinarias no mundo rural pastoril. O costume
de sacrificar un cordeiro adoita ir unido a grandes
celebracións. Aínda non sendo unha comida frecuente, os donos dos rabaños conseguiron anular o
dereito concedido pola Mesta aos pastores a sacrificar ovellas. Pero así e todo... quen vixiaría para que
unha ovella non se perdese ou enfermase?

Cojondongo
É unha sinxela receita a medias entre o gaspacho e
a ensalada. Orixinaria de antigos pastores e campesiños, constituía unha fresca e sa achega nas calorosas mañás de verán de pastoreo ou sega.
Elabórase a base de tomate, pemento vermello e
verde, cogombro, cebola e pan, aliñado todo isto con
bo aceite de oliva, vinagre e sal.

Guiso estremeño de cordeiro

Revolto de patacas

Guiso que chegou aos nosos días sen perder a súa
esencia tan ligada á súa orixe pastoril e converteuse
nun dos guisos máis emblemáticos de Estremadura.
A súa elaboración inclúe, ademais da carne do propio cordeiro, fígado, cebola, allo, pemento morrón,
Pimentón de La Vera, aceite de oliva, vinagre, auga,
sal, viño, algúns grans de pementa, unha boa rebanda de pan e unha folla grande de loureiro. Pero

Revolto de patacas ou ovos rotos, como tamén se
lles coñece, é outra receita propiciada polos produtos incorporados do Novo Mundo, como a pataca.
Engadíndolles un bo aceite de oliva, pemento verde
e ovos de curral, poderás degustar un prato típico
de Mérida. A variante que inclúe bacallau é verdadeiramente deliciosa.

2

Guiso estremeño.

Queixo de La Serena.
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Migas estremeñas

Migas estremeñas.

Mérida ole a río, en árabe “guad” e
para os romanos “anas”.
Séntese o teatro en cada pedra.
Vense Antigonas do brazo de
Medeas pasear polo foro de
Emerita Lvdica.
Soan asubíos de comparsas en
febreiro; o silencio do viacrucis
cada Venres Santo e
ruído de loitas de gladiadores
no verán.

Alxibe na Alcazaba árabe.
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Posiblemente compita en
UN
importancia co guiso de
PRATO
CON
cordeiro.
HISTORIA
En Augusta Emerita xa se
comía un prato consistente
en rebandas de pan salteado con graxa e anacos de carne. É posible que
a súa orixe estea naquela sinxela preparación.
Os árabes introducen novas técnicas para
cociñar e manipular o pan. Gustaba Mahoma,
e consta referido nun hadith do profeta, de
tomar o tharid, un ensopado similar ás migas;
era o seu prato preferido segundo a tradición
musulmá e se cadra por iso o primeiro que se
probaba tras o xaxún do Ramadán. Este consiste en pan migado acompañado de carnes
estufadas, verduras ou legumes.
Ibn Zuhr, na súa obra El libro de los alimentos,
recolle a súa preparación: as migas de pan frítense en aceite, a fonte de calor que torre as
migas debe ser intensa, removendo o contido
da tixola para que sexa máis dixestivo e que a
humidade, proporcionada ao pan, proveña do
leite co que se remollou este. Esta receita elaborada con pan candeal e precursora das migas
andalusís era ofrecida aos visitantes distinguidos como mostra de hospitalidade.
As sopas de pan da Reconquista e as migas
pastorís supuxeron o alimento básico das
familias de labregos casteláns, que se estableceron nas terras reconquistadas e de pastores
e gandeiros transhumantes pertencentes ao
Concello da Mesta no seu percorrido norte-sur
no oeste peninsular. Este intercambio non
só era gandeiro senón que axudou a difundir
cultura, costumes e gastronomía entre as poboacións próximas ás vías pecuarias polas que
transitaban rabaños e pastores na procura de
pastos estacionais.
A elaboración deste manxar consiste en sofritir con allos e aceite de oliva os anacos de
pan duro (migas), humedecidos previamente
con auga e cun chisco de sal, ata que se douren. Engádeselle despois unha variedade de
alimentos salgados doces como ovos fritos,
torresmos, longaínza, chourizos e pementos
fritos ou mesmo sardiñas ou bacallau, entre
outros, segundo o gusto. Adóitase incorporar
Pimentón de La Vera. É unha comida completa,
xeralmente salgada que se pode alternar ou
complementar cunha variedade doce engadindo leite, café ou mel.

ENTROIDO ROMANO
E DO SÉCULO XIX

O ENTROIDO DE MÉRIDA é unha mostra da

identidade e do carácter de todas e todos os
emeritenses. Unha festa con inicios no século
XIX que nos últimos 40 anos se consolidou na
cidade como unha expresión artística de primeiro
nivel. Mérida acolle o concurso máis numeroso de
agrupacións de Estremadura, onde comparsas,
coros e cuartetos demostran o seu traballo
artístico a través de coplas ácidas e irónicas. Unha
festa que ten o seu epicentro na rúa, con decenas
de grupos que ocupan as esquinas do centro da
capital autonómica ofrecendo os seus repertorios.
Á súa vez, cos anos, a contorna patrimonial foi
collendo protagonismo coa participación dos
grupos emeritenses xunto aos monumentos
que nos fan Patrimonio da Humanidade, e
que lle ofrecen a esta festa da cor un punto de
autenticidade.

O Entroido Romano de Mérida é festa nas súas rúas,
coa magnificencia do seu pasacalles dominical, os
concursos e eventos gastronómicos coas migas, co
xamón e coa sardiña como protagonistas. Ademais
é pioneiro en diversidade co seu Concurso Nacional
de Drag Queens que cada ano reúne as mellores
drags do país e a miles de persoas na súa macrocarpa
transparente que inunda a Praza de España da cidade.
O Entroido de Mérida é paixón, é diversión, é mestura
de estilos musicais. É rúa, moita rúa, onde compartir o
traballo de cada un e cada unha das participantes no
Entroido. É festa nunha contorna patrimonial onde a
calidade artística dos seus protagonistas se dan cita
cada ano.
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SEMANA SANTA
ÚNICA NO MUNDO

Autor: Manuel Molina.

Hai ata 30 pasos procesionais que recrean o drama
da Paixón de Cristo. Entre todos destaca o viacrucis co
Santísimo Cristo de la O na madrugada do Venres Santo
ao Sábado Santo dentro do recinto do Anfiteatro Romano.
Un acto único no mundo, só comparable ao do Coliseo
Romano, e que é presenciado por máis dun millar de
persoas nun absoluto silencio e recollemento.
Unha vez rematado o viacrucis, a procesión regresa a
Santa María onde, tras unha breve oración, se procede a
bicar o pé da imaxe do Cristo.

Unha Semana Santa única
que se posiciona como unha
das celebracións relixiosas máis
emblemáticas da xeografía
española.

MÉRIDA, SEMANA SANTA
EN ESCENARIOS CON
2.000 ANOS DE HISTORIA
A Semana Santa emeritense ten o seu principal
atractivo no discorrer das súas Estacións de
Penitencia entre restos arqueolóxicos da época
romana como o Arco de Traxano, o Templo de
Diana ou a Ponte Romana sobre o Guadiana.
Características singulares que a levaron a obter
a declaración como Festa de Interese Turístico
Internacional no ano 2018.
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Ademais destes dous actos, ver o paso da Entrada
en Xerusalén xunto á muralla da Alcazaba; o Cristo
dos Remedios baixo o Arco de Traxano; o Cristo das
Tres Caídas atravesando a Ponte Romana ou o Noso
Pai Xesús Nazareno na grandiosidade do Templo
de Diana, son estampas que, dificilmente, se poden
atopar noutros lugares.

EMERITA LVDICA
UNHA VIAXE NO TEMPO

A COMEZOS DO MES DE XUÑO,

a cidade de Mérida transfórmase
en escenario de escenas cotiás do
mundo romano e dos seus xeitos de
vida, utilizando para iso os escenarios
orixinais que conforman o conxunto
arqueolóxico monumental máis
completo e mellor conservado de
Hispania: Avgvsta Emerita, Patrimonio
da Humanidade pola UNESCO.

Emerita Lvdica é gozar cada ano de como se vivía nunha antiga
cidade romana, abrir os seus espazos ao público dunha forma
diferente, enchelos de vida, unha vida pasada pero latente e presente
e facelo de forma didáctica, instrutiva á vez que moi divertida.
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Loitas de gladiadores no Anfiteatro Romano, rituais relixiosos no
Templo de Diana, entrada triunfal de tropas lexionarias pola Ponte
Romana, representacións de comedias e traxedias clásicas, danzas,
representación de funerais ou un paseo polos diferentes macellvms
(mercados) impregnan o ambiente de olores e sabores, que farán
transportar os nosos sentidos ao pasado.
Todo isto coidado co rigor histórico que traballan as nosas
asociacións, para que as recreacións sexan fidedignas: tramas,
escenas, indumentarias… e sen as cales non sería posible a
celebración de Emerita Lvdica: Ara Concordiae, Emerita Antiqva,
Lvsitania Romana, Lvporvm Celtiberiae Levkoni, Emeritae Lvduvs
Glatiarorvm, Avgusta Emerita así como a colaboración doutras
asociacións nacionais.

Non deixes pasar a
oportunidade de vivir
e sentirte como un
verdadeiro romano!!!
Pero en Emerita Lvdica xoga tamén un papel
moi importante a gastronomía coa Ruta da Tapa
Romana (Sentia Amarantis), cuxas elaboracións
seguen as receitas do libro de Apicio, e manteñen
o mesmo rigor histórico dentro dos fogóns.
Unha cidade que volve durante unha semana
ao seu pasado, un pasado recreado por artistas,
bailaríns, artesáns, músicos, recreacionistas que
enchen de actividades e transportan ao seu
pasado as rúas de Emerita Lvdica para gozo de
emeritenses e visitantes.
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SA
LA
MAN
CA
Salamanca, cidade do
pensamento, de encontros e
saberes, de verdade e beleza,
dourada e azul, sempre aberta,
de acollida… son algunhas das
maneiras de denominar a esta
cidade que, como todas aquelas
cun importante pasado e á vez
vivas e inacabables, ten o
don dos mil nomes.

N

a Idade de Ferro, hai uns 2.700 anos, ao abeiro
do río Tormes xurdiu un asentamento que
orixinou a antiga aldea vetona, derivando na
chamada Helmántica prerromana do ano 220 a.
de C. e testemuña do grande escuadrón dos 40
elefantes do xeneral cartaxinés Aníbal Barca.
Os romanos chamárona Salmántica e convertérona en
enclave principal da súa Vía da Prata, que unía Mérida e
Astorga malia que, coa caída do Imperio Romano, é ocupada polos alanos e polos visigodos para ser conquistada (ano
712) polos musulmáns, converténdose en fronteira ou en
terra de ninguén entre estes e os cristiáns.
No século XI repobouse con francos e galegos, reconstruíuse e aumentou o perímetro da antiga muralla celtibero-romana para acoller unha numerosa comunidade xudía. Este
florecemento como cidade daría os seus froitos máis tarde
coa xestación da Universidade, que convertería a Salamanca
nunha das capitais de maior esplendor cultural e monumental de Europa.
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A isto contribuíu, en gran medida, a organización gandeira da Mesta e o comercio da la meiriña que favoreceu,
xa no Renacemento, o aumento da poboación, que acada os
25.000 habitantes.
Salamanca foi referente no chamado Século de Ouro das
letras españolas, con personaxes reais e fantásticos que
a percorreron, a animaron, a soñaron e aínda a habitan:
Unamuno, Lope de Vega, Frei Luis de León, Francisco de
Vitoria, a Celestina, Colón, Torrente Ballester, Martín Gaite,
Villena, Torres Villarroel, Ignacio de Loiola ou Santa Teresa
de Xesús.
Xa na Idade Moderna, despois da guerra das Comunidades, esta cidade viuse envolta na Guerra da Independencia,
destacando unha figura curiosa e popular, Julián Sánchez,
El Charro, que loitaba con gran valentía sentado sobre a
montura do seu cabalo lucindo o traxe típico do campo:
charro e garrocha na man.
Tres eventos a proxectaron de novo ao mundo: a designación en 1988 como Cidade Patrimonio da Humanidade,
a elección de Cidade Europea da Cultura no 2002 e a celebración do XV Cumio Iberoamericano de Xefes de Estado
e de Goberno en 2005.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
Salamanca conta con excelentes materias primas. Dannos
unha idea da súa cociña: a cabana gandeira, con produtos
cárnicos de alta calidade; a abundancia de campos cultivados de cereais, verduras, hortalizas e legumes; e dúas zonas
vitivinícolas características, as Arribes do Douro e Serra de
Salamanca.
Praza Maior.
A Catedral Vella.

2

A Praza Maior, única da arte
barroca, corazón da Cidade
Dourada e da Universidade de
Salamanca, unha das máis antigas
institucións académicas de Europa,
son dúas das iconas da cidade.
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ESTRELAS
DA COCINA

UN
PRATO CON
HISTORIA

Hornazo de Salamanca
O hornazo é unha receita de tradición medieval cuxa
orixe está relacionada co pastoreo, na actualidade
moi presente na vida salmantina. Todo o ano dispoñible en tafonas e pastelarías malia que principalmente se consome os Luns de Augas, festa de Interese
Turístico Rexional que une a familiares e amigos en
parques ou arredores do río Tormes para compartir
un exquisito hornazo.
É unha especie de empanada con masa elaborada a
base de fariña, manteiga de porco e ovos. Reénchese
con diferentes ingredientes de porco ibérico, tanto
frescos coma curados (chourizo, lombo, xamón, etc.).
Cocíñanse no forno, previa pincelada con ovo para
darlle esa cor dourada característica.
A súa curiosa historia remóntase á celebración
dunha festa pagá, cuxas raíces debemos atopar no
século XVI, cando o rei Filipe II ordenou a prohibición de comer carne durante os días de Coresma, incluíndo ademais, «toda práctica carnal» pecaminosa.
Polo tanto, obrigaba as mulleres «de vida alegre» a
saír extra muros ata pasada a Semana Santa, sendo
o Luns de Pascua cando os estudantes organizaban
unha gran festa para ir recibilas á ribeira do Tormes
con esmorga e desenfreo, para finalizar en baños
colectivos («de Augas»).

Hornazo de Salamanca.

Moitos a consideran, dado a súa estratéxica localización na Vía da Prata, como a ponte entre a cociña castelá e a estremeña. Os campos de Salamanca,
con grandes devesas, producen unha excelente
gandaría porcina e vacúa.
Un destino para perderse e perder os sentidos.
Un paraíso para poder gozar unha suculenta gastronomía: xamón de Guijuelo, embutidos ibéricos,
o morro adubado (careta de porco asada ao forno),
o tradicional hornazo ou o farinato de Ciudad Rodrigo, exquisitos pratos de culler a base de lentellas de
La Armuña ou garavanzos de Pedrosillo, carne de
morucha ou tenreira charra, e sobremesas como os
queixos de Los Arribes ou as cereixas da Serra de
Francia. Todo ben regado con viños da DO Arribes e
da DOP Sierra de Salamanca. Moitos destes produtos
contan cunha calidade diferenciada, avalada polas
diferentes figuras de calidade da provincia.
En repostaría o máis típico é o bollo maimón (biscoito anular), as rosquillas de Ledesma, as manteigadas, as perrunillas, os amarguillos e os chochos.
Ir de petiscos é todo un ritual na cidade do
Tormes, os establecementos teñen, polo xeral, a
barra chea de tapas frías e quentes. Poderás elixir
entre excelentes embutidos, lombo, amoado, touciño entrefebrado ou patacas meneás, outra das
grandes estrelas das zonas de tapas salmantina.
A listaxe é practicamente infinita. As principais
zonas para ir de tapas son: a Praza Maior e arredores, con petiscos tradicionais e de autor; a rúa Van
Dick onde as carnes á brasa adoitan ser as protagonistas e, na parte máis antiga, a rúa Meléndez,
a rúa Maior e a rúa La Latina, que configuran unha
zona eminentemente estudantil, onde circulan os
petiscos de tortilla, as racións de patacas bravas e
o morro á prancha ou en salsa.

Luns de Augas.
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Farinato.

Lentellas de La Armuña

Farinato

La Armuña é unha bisbarra situada ao norte da provincia produtora destes apreciados legumes e valorados con Indicación Xeográfica Protexida: lentella
de La Armuña. Sempre envasada, de cor verdosa, de
tamaño grande e textura suave, deixando ao cocer
un caldo claro, sinal da súa calidade.
Unha das receitas máis saborosas é cociñada en
cazola, xunto ao chourizo, loureiro e o sal, engadindo ademais, cenorias, tomate, porro, cabaza
e pemento verde. Admite especias como cravo ou
pemento doce. Deixar ferver primeiro, a lume vivo,
para baixalo despois á mínima calor. Cando estean
case cocidas engádeselles un rustrido de allo e cebola picada, xunto ao pemento.

Derivado do porco, este embutido cuxos ingredientes, ademais da manteiga porcina, son a miga de
pan, cebola, aceite de oliva e condimentos como
allo, comiño, pemento doce, augardente, anís en
gran e sal. Aínda que admite diferentes tipos de
cociñados e elaboracións máis sofisticadas, tómase
principalmente frito e acompañado de ovos cociñados no mesmo aceite da súa fritura.

Chanfaina
Este prato de influencia árabe e xudía ten como
ingrediente principal o cordeiro, xunto ao sangue
do animal cocido engádese arroz, cebola, pementa
e pemento doce, comiño, allo, loureiro e chile. Todo
isto, servido á calor da cazola de barro adórnase con
ovo duro picado e é perfecta como prato principal ou
ben como aperitivo en bares da cidade. Os antigos
pastores aproveitaban os restos do cordeiro sacrificado para os señores ao preparar este guiso.

Lentellas de La Armuña con chourizo.

Chanfaina.
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Limón serrano
Esta ensalada composta por cítricos
como a laranxa e o limón, carnes
frescas e curadas de porco entre as que
predomina o chourizo, e ovo —fritido
ou cocido—, aderézase con allo, aceite
e viño, dando lugar a un prato realmente único, icónico e moi nutritivo.

Limón serrano.

Ao visitar Salamanca activaranse
sensacións que nos evocarán recordos
asociados a vellos libros,
con amores pasados en tabernas e mesóns,
a pedras impregnadas de olores humanistas,
a tunas e a bulicio estudantil
enchendo as rúas noite e día...
Os seus monumentos acollerannos baixo os
altos teitos abovedados para deixarnos ir
nas horas máxicas da cidade;
luz filtrada ao solpor desde
a súa ponte romana, aromas de amencer,
cando o sol converte a pedra de
Villamayor en ouro,
perfumando o desenfado,
a lea da proximidade das súas xentes,
gozo de caldos e pratos, que converterán
o tempo en lembranzas eternas.

Floretas.

Xamón de Guijuelo
É indubidable o prestixio dos produtos
ibéricos, especialmente o xamón de
Guijuelo, poboación situada a máis de
1.000 metros sobre o nivel do mar, ao
sueste da provincia, lugar idóneo para
o proceso de curación en bodegas aireadas con ventos das serras de Gredos
e Béjar.
O porco ibérico, pola súa raza e pola
súa alimentación na liberdade das devesas, ofrécenos o xamón de sabor inconfundible e de recoñecido prestixio
internacional. A forma de tomalo é
só e acompañado dun bo viño, ou en
bocadillo aromatizado con aceite de
oliva.
Como homenaxe ao porco ibérico,
rei da devesa, celébrase cada dous anos
o Foro Internacional do Ibérico.

Xamón de Guijuelo.
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Cidade contemporánea,
universitaria e viva as 24 horas
do día. Salamanca está sempre
aberta, disposta a acoller o
visitante e entregarlle a riqueza
do seu patrimonio, a súa cultura,
o seu ambiente novo e a súa
gastronomía. A cidade é Patrimonio
da Humanidade desde 1988.
Salamanca é unha cidade histórica
e á súa vez moderna e vangardista,
cunha oferta cultural variada,
estable e de gran calidade (www.
salamancaciudaddecultura.org)
No ámbito das Artes Escénicas
adquire especial importancia o
Festival Internacional das Artes
de Castela e León. Unha cita de
gran relevancia e proxección
internacional con estreas de
vangarda e coas últimas tendencias
mundiais. Conta durante o resto
do ano con programas turísticoculturais destacados como
Salamanca, Prazas e Patios, no
verán e As Chaves da Cidade,
no outono.

Torre das campás.

AS TORRES
QUE NOS MIRAN
Visitar Salamanca desde o máis alto é unha
experiencia única. As torres de Salamanca
abriron as súas portas para que nos asomemos
ás súas ameas, agarimemos os seus pináculos e
toquemos as súas campás.

Visitar os museos e as coleccións
constitúe unha experiencia incrible.
O Museo de Historia da Automoción,
o Museo do Comercio, o Museo
Art Déco Art Nouveau, Casa Lis, o
Palacio de Monterrey, o Museo Las
Claras ou Monumenta Salmanticae,
son paradas imprescindibles. A
visita ao Museo Taurino ou ao Museo
do Comercio e da Industria son outro
dos seus atractivos.

Miradoiro de Santo Estevo.
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AS CATEDRAIS
IERONIMUS
Poucas cidades teñen dúas catedrais;
Salamanca, si. Un percorrido polas torres
medievais da catedral, entre ameas,
pináculos e gárgolas, permite contemplar
a Catedral Vella e o seu marabilloso
retablo; a gran Catedral Nova desde a súa
plataforma interior; e a cidade, o conxunto
catedralicio e a veiga do río Tormes
desde as terrazas e atalaia. É a exposición
Ieronimus, unha ollada inédita.

SCALA COELI
UN PASEO POLAS TORRES
DA CLERECÍA
Scala Coeli é unha singular Escaleira
ao Ceo, coa que poderemos gozar de
panorámicas singulares da cidade que
endexamais antes coñeceramos. Permítelle
ao visitante descubrir a historia do Colexio
Real da Compañía de Xesús. O percorrido
inclúe o acceso ás tribunas, desde cuxos
balcóns se pode admirar o interior da
Real Clerecía de San Marcos, un lugar
privilexiado para contemplar o altar maior
e o seu magnífico retablo barroco.
A visita continúa pola escaleira de acceso
ás dúas torres da igrexa. A subida pola
Escaleira do Campaneiro, totalmente
restaurada, está ambientada cunha
intervención de luz e son. O tránsito
entre ambas as torres, xa desde a altura,
permite unha visión única de Salamanca
ofrecéndonos espectaculares perspectivas
da zona histórica desta cidade Patrimonio
da Humanidade.
MIRADOIRO DE SANTO ESTEVO
TERRAZA SOBRE A FACHADA
UN MIRADOIRO AO CEO
Un novo balcón, dentro do monumental e
histórico Convento de Santo Estevo. Unha
ventá á historia e á arte.
A visita permite o acceso a diferentes
estancias do Convento, como os claustros,
o coro e a igrexa, ademais da subida á
terraza localizada sobre a fachada, un dos
máis belos exemplos do plateresco. Desde
alí podemos ver, desde o sueste da cidade,
as catedrais, a Clerecía e a zona antiga.

Scala Coeli.

Salamanca é unha cidade
inesgotable, aberta á innovación. Para
coñecela hai que perderse polas súas
rúas, descubrir os seus sorprendentes
recunchos e coñecer as súas xentes.
Unha cidade aberta e acolledora na que
sempre hai algo novo.
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AS ORIXES DA CIDADE
TURISMO ARQUEOLÓXICO

Cerro de San Vicente.

Hoxe podemos comprender mellor a pegada
das vidas das persoas que habitaron a cidade a
través das diferentes escavacións realizadas por
arqueólogos, que permitiron sacar á luz dous
sorprendentes espazos: o Cerro de San Vicente e
o antigo Pozo de Neve, dous espazos únicos para
coñecer as orixes da cidade.
UN TÍMIDO CERRO DE SAN VICENTE,
aínda erguido entre o río Tormes e o Teso das Catedrais,
intenta recuperar hoxe ese anaco de historia que o
paso dos anos lle foi arrebatando e demostrar que alí,
camuflada entre os muros da súa situación estratéxica,
xurdiu a primeira poboación salmantina 2.700 anos atrás.
Un paseo polos arredores do antigo convento beneditino,
permítelles aos visitantes convivir cos costumes daqueles
primeiros agricultores e gandeiros da I Idade de Ferro
(século VII a. de C.). O percorrido inclúe o antigo edificio do
Convento de San Vicente e os miradoiros, desde os que se
goza dunhas panorámicas únicas da cidade e do río.
O PERCORRIDO POLO POZO DA NEVE
permite descubrir un dos monumentos máis peculiares
e descoñecidos da Salamanca do século XVIII. Xunto á
Cerca Nova da cidade consérvanse os restos dun dos máis
importantes conventos da Salamanca renacentista, o de
Santo André, coñecido como o Escorial salmantino polas

Pozo da Neve.
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Parque Arqueolóxico do Botánico.

súas grandes dimensións e adusto estilo arquitectónico,
erguido no século XVI pola Orde do Carme Calzado. Foi
un dos centros conventuais máis importantes da cidade
ata a súa destrución a mediados do século XIX. O Pozo
de Neve constitúe unha abraiante construción na que os
nosos antepasados almacenaban e conservaban a neve
que traían sobre machos desde as Serras de Francia e
Béjar para convertela en xeo, que logo aproveitaban para
fabricar xeados ou sorbetes, como conservante ou con fins
terapéuticos.

Salmantica Sedes Antigua Castrorum.

O espectacular pozo de máis de sete metros de
profundidade cuberto por unha bóveda de lousa é outro
dos atractivos da visita, que permite, ademais, admirar
parte da antiga muralla medieval de Salamanca, as
cortes e tenadas do convento, parte da torre nordeste do
complexo…
As misteriosas galerías subterráneas, de orixe e función
incertas, engaden tamén singularidade á visita.
SALMANTICA SEDES ANTIQUA CASTRORUM
é, pola súa parte, un moderno centro, que xira arredor dos
restos descubertos da muralla prerromana; nel, o visitante
pode realizar un interesante percorrido polas murallas
da cidade, desde a primeira coñecida, edificada hai máis
de 2.600 anos, ata a Cerca Nova, construída a mediados
do século XIII. Unha visita imprescindible para coñecer a
historia de Salamanca e a súa evolución urbana.

PARQUE ARQUEOLÓXICO DO BOTÁNICO.
Situado no bordo occidental do Teso das Catedrais,
amplo outeiro sobre o que se desenvolveu a cidade de
Salamanca a partir da Segunda Idade do Ferro (séculos V
ao I a. de C.), este espazo conserva restos arqueolóxicos
de gran valor histórico: o convento de Santo Agostiño e
a súa igrexa de San Pedro e o Colexio de Cuenca co seu
contorno urbano.
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Os primeiros canarios pertencían
as poboacións bérberes do norte
de África, que arribaron as Illas
sobre o 500 a. de C. desde o
deserto africano empurrados
polas colonizacións fenicias e
romanas e pola seca opresiva
do Sáhara. O seu aquel de vida
baseábase no pastoreo e no
cultivo de trigo, cebada e diversos
vexetais, tamén eran pescadores e
encantáballes o marisco.

N

o século XV os españois arribaron
a estas terras cando os aborixes xa
levaban dous mil anos ocupándoas.
Na localización actual da cidade o día
de San Cristóbal tivo lugar a Batalla
de Aguere. A tropa castelá enfrontouse os aborixes do norte da illa, onde perdeu a vida
Tinguaro, un importante líder local. Tras a derrota
dos guanches, Alonso Fernández de Lugo incorpora a
illa á Coroa de Castela e funda San Cristóbal a beiras
da lagoa de Aguere. A súa localización lonxe da costa
e dos saqueos piratas, está situada nunha zona de
paso dunha vertente a outra da illa, o seu clima e a
fertilidade do seu chan, foron os principais motivos
para designala como capital.
Nos séculos XVII e XVIII establécense en La Laguna a elite e a aristocracia da época, así como o
poder relixioso e chega a ser o berce da ilustración
en Canarias.
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O Adiantado Fernández de Lugo, fundador de La Laguna,
seguiu un plan milimétrico para crear a cidade ideal de
Platón. Trátase do primeiro modelo de cidade colonial non
fortificada co trazado xeométrico dunha rosa dos ventos.
Este foi o modelo de cidade que se implantou nas colonias
americanas.
La Laguna é coñecida como a cidade dos parladoiros. O
máis famoso é o Parladoiro de Nava, os seus compoñentes
eran coñecidos como os Cabaleiriños de La Laguna. A eles
se debe a aparición das Reais Sociedades Económicas do
País, os primeiros xornais insulares, a creación de escolas
e a Universidade.
A súa consolidación con máis de 200 anos de historia,
sumado á sede do Bispado de Tenerife, son os pilares para
que Aguere sexa recoñecida como capital cultural do Arquipélago.

Rúa A Carreira e torre da Igrexa da Nosa Señora da Concepción.

Miradoiro de Aguaide no Parque Rural de Anaga.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS

Primeiro exemplo de cidade de paz,
non fortificada, concibida e construída
segundo un plano inspirado
na navegación.
Modelo para as cidades
coloniais das Américas.

Guanches, bérberes, españois, portugueses e latinoamericanos formaron parte do desenvolvemento
gastronómico canario. Os primeiros introduciron na
illa a cebada, coellos, porcos, cabras e ovellas. Tamén
se alimentaban de figos e dátiles. Coa cebada preparaban o gofio, que era a súa dieta básica.
A riqueza mariña da illa foi determinante na cociña, o mar prové abundantes peixes e mariscos cos
que se elaboran saborosos pratos. Entre os máis utilizados encontramos cherna, atún, rapante de catro
manchas, chicharro, sardiña, xarda, tomás, morea,
lura e camarón.
Entre os exquisitos pratos que se preparan con
eses produtos están o caldo de peixe, a vieja sancochada (peixe típico cocido), churros de peixe, morea
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frita, atún en adobo, arroz caldoso con lapas, roxóns
de morea, carpaccio de polbo e gran diversidade de
mariscos.
As carnes de cabra, cabrito e marrán negro de
raza autóctona abundan no receitario canario, se
cadra por enriba do peixe. O coello ao salmorejo, o
fígado adubado e frixido e o pucheiro son outras
típicas especialidades. En case todos o mollo estará
presente en calquera das súas dúas variantes, picante vermello, de pementas piconas, ou o verde, de
comiño e coriandro.
A zona histórica de La Laguna está chea de terrazas
que invitan a sentarse e degustar a gastronomía.

Praza da Concepción.

LAGUNEAR É TODA UNHA EXPERIENCIA,
CONSISTE EN PASEAR SEN RUMBO POLAS
RÚAS E TOMAR ALGO EN CALQUERA
DOS SEUS RESTAURANTES, BARES E
GUACHINCHES.
Tomar unhas tapas de costelas con papas, piñas
de millo e mojo verde, queixos autóctonos de cabra
e ovella, camaróns, luras saharianas... acompañado de calquera dos viños canarios, que Shakespeare
menciona en parte das súas obras, poden ser algu
nhas das opcións.

Troitas canarias.

Mojo verde.

A variedade de propostas: veganas, vexetarianas,
casas de comidas tradicionais, tascas, cociña contemporánea, modernidade e vangarda ou cociña internacional (peruana, venezolana, xaponesa, chinesa,
italiana...) completan a oferta.
Son multitude as sobremesas tradicionais. Elabóranse habitualmente con plátanos, mel, améndoas,
millo, gofio, figos, ovos... Dentro dos máis destacados encontramos os famosos doces de La Laguna: as
roscas de milfollas reenchidas de doce de cabaza, o
benmesabe, as famosas pedras do Teide, as améndoas envoltas en chocolate, o frangollo, a queixada
de El Hierro, o mousse de gofios, os ovos mole, as
tortas de plátano e as troitas canarias, que é un dos
doces máis populares nas Illas cando chega o Nadal
e, como guinda, os doces elaborados de maneira
artesanal polas monxas Claras e Catalinas.
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ESTRELAS
DA COCINA
Patacas engurradas
Este prato é un dos símbolos
UN
da gastronomía do ArquipéPRATO CON
lago Canario. A pesar de ser
HISTORIA
unha receita moi simple ten
o seu segredo: a auga que se
usaba tradicionalmente para
cociñalas era a de mar e debe estar tan salgada que as papas teñen que flotar.
O tamaño ideal da pataca é o dun ovo. Elabórase coas papas bonitas, unha variedade de
pequeno tamaño e pel morada. Sérvense con
mollo.
As condicións climatolóxicas e orográficas
da illa son parecidas ás dos Andes, lugar de
procedencia da papa bonita, de aí que sexa
o único lugar onde o seu cultivo se dá con
éxito.
Este prato toma o seu nome porque, ao
cociñalas en auga con abundante sal, a pel da
papa engúrrase pola acción deshidratante do
sal.
A pataca foi cultivada por primeira vez
entre os anos 8000 e 5000 a. de C. no sur de
Perú e no altiplano boliviano. Desde entón
estendeuse por todo o mundo e converteuse
nun alimento básico.
Francisco Pizarro cruzou os Andes, colonizou Perú e obtivo cantidades arrepiantes
de ouro. Pero o máis importante non foi
iso, senón que aqueles indios sobrevivían en
condicións climáticas extremas comendo os
tubérculos, que sementaban en pequenas
mesetas da cordilleira. Esa foi a gran fazaña
do conquistador: o descubrimento da pataca.
Os primeiros datos da súa entrada á península obtéñense do Arquivo de Sevilla. Hai
rexistro de entradas de patacas en 1573 e
1576. Este dato certifica o primeiro acceso de
papas a Europa.

Pucheiro canario.

Pucheiro canario
É moi semellante ao cocido maragato. Na súa concepción emprégase carne de vaca, de cocho, de polo
e mesmo de cabra, garavanzos, coles, feixóns, cebolas, tomates, cabazas, cenorias, fabas, cabaciñas,
mazarocas de millo, papas de patacas doces, allos,
pemento doce, cravo e outras especias.
Sérvese primeiro a sopa, á que se lle engaden fideos e follas de cecimbre fresco, logo os garavanzos
coas carnes, co aceite e co vinagre. En moitas zonas
tamén se prepara un gofio escaldado co caldo para
acompañar.

Sancocho
Este típico prato da comida canaria ten como protagonista a cherna, que é un peixe branco que se serve fervido e acompañado con papas con mojo picón e
gofio. En Semana Santa este prato é o protagonista
da mesa o Venres Santo.

Patacas engurradas.
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7
Gofio escaldado.

Gofio escaldado
Era o alimento básico na dieta dos guanches. O gofio
é unha variedade de fariña que se pode elaborar con
distintos tipos de cereais. Esta receita chamábase
ahoren e facíase con trigo ou cebada ata que o millo
chegou desde América.
O gofio escaldado é un caldo de carne ou peixe
que se verte sobre gofio e se amasa ata lograr unha
consistencia máis ou menos espesa. Hai opcións
vexetarianas nas que o caldo se elabora só a base
de verduras. Pódese servir como entrante, acompañado dun bo queixo ou dunhas patacas engurradas
con mollo.

Roscas de La Laguna
É un doce en forma de rosca, elaborado con masa de
follado e reenchido de doce de cabaza, que resulta
delicioso combinado cun bo café ou cun barraquito
calentito: café, leite condensado, licor, un gran de café
crema e un anaco de codia de limón. Decórase con
canela en po e casca de limón.

Gastronomía de La Laguna.

Que mellor sensación que o aroma dun plátano!
Importante sustento para mariñeiros e viaxantes
durante as longas travesías a América.
Que mellor olor que o que desprende a Recova Lagunera,
histórico mercado municipal.
Que mellor aroma que o de ver os Guanches
celebrar o “Beñesmen” dándolles grazas ás colleitas,
recibindo o novo ano e venerando a Nai Terra.
«Que mejor vida que la relación entre hombre y espacio, entre
sociedad y cómo vivir la ciudad. Porque crear una buena ciudad,
más que físicamente, se basa en crear buenas relaciones entre las
personas que la habitan y el entorno» (Platón).
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LA LAGUNA
PATRIMONIO E CULTURA

Catedral de La Laguna.

La Laguna consolidouse, nos últimos anos, como a capital cultural de Tenerife grazas á intensa
programación de actividades, ao seu espírito universitario e a unha estrutura de eventos que,
durante todo o ano, fan do Municipio un espazo para a Cultura.
A súa rede de Museos, a presenza dos arquivos
históricos máis importantes da illa, como o da Real
Sociedade Económica de Amigos do País de Tenerife,
que conta ademais coa biblioteca ilustrada máis
importante de Canarias, ou a Universidade de La
Laguna, posicionan a cidade como un núcleo cultural
de primeira orde e evidencian que soubo manter o
equilibrio entre a vila histórica e a cidade universitaria,
nova e dinámica.
Ao longo de todo o ano prográmanse actividades
culturais que converten a cidade nunha capital
Compañía Daniel Abreu.

Pasacalles na Noite en Branco.

europea para a creación. Expresións artísticas
e culturais como a música, o cine, o teatro ou a
danza, atopan en La Laguna un espazo para o
desenvolvemento e a difusión en diferentes formatos
de festivais, encontros e mostras, como o Festival
de Música Sacra ou o Encontro Coral Cidade de
La Laguna, que se desenvolven en diferentes
espazos patrimoniais como a Catedral de La Laguna;
o Festival Folk Cidade de La Laguna, referente
europeo de festivais da música de raíz e étnica; o
Ciclo de Canción de Autor, ou o Proxecto a Raíz
para grupos folclóricos do Municipio.

PÁX. 106 | EVENTOS SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |

Interior do Teatro Leal.

Con respecto ao tándem Cultura e Patrimonio,
La Laguna conta cunha interesante proposta de
dinamización dos espazos patrimoniais, como o
proxecto San Domingos a Dúo, no que o exconvento
dominico do século XVI se converte en escenario
perfecto para a música e o teatro contemporáneos;
as Rutas Teatralizadas que se realizan para
celebrar o Aniversario de declaración da cidade
como Patrimonio da Humanidade, nos espazos máis
emblemáticos da zona antiga; ou o proxecto Efecto
Laguna, que inclúe concertos de estilos tan variados
como o pop, o jazz, o reggae, a canción de autor ou o
rock a través das actuacións de artistas locais, e que
pretende potenciar a oferta cultural do municipio os
xoves pola tarde noite e contribuír, desta maneira,
a posicionar a La Laguna como foco cultural da illa,
atendendo ás novas correntes e tendencias, e con
especial dedicación ao público novo.
Proxecto San Domingos a Dúo.

Remedios Amaya no Festival Internacional Flamenco Romí.

A estes eventos, ademais, débese sumar a intensa
programación do Teatro Leal de La Laguna e
do Teatro Unión de Tejina, e a ampla rede de
espazos culturais, galerías de arte e cafés teatro que
caracterizan o municipio e amplían a súa oferta.
La Laguna conta, ademais, cunha programación
estable e continuada de danza contemporánea en
pequeno formato e gran calidade na Sala de Cámara
do Teatro Leal: o Ciclo Danza en Breve, un encontro
mensual con artistas e os seus traballos nun espazo
de proximidade, cunha ollada especial á produción
canaria e a traballos doutros e doutras creadoras
nacionais de máximo interese. De feito, o Teatro Leal
converteuse en localización para grandes mostras
que, ademais da súa programación continua, marcan
o calendario anual, como o Tenerife Shorts (Festival
Internacional de Curtametraxes de La Laguna) ou o
Festival Internacional Flamenco Romí Cidade de
La Laguna.
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A Noite en Branco.
Romaría de San Bieito.

Desde a declaración de San Cristóbal de La Laguna
como Patrimonio da Humanidade en 1999, e a posterior
peonalización da súa zona histórica, ademais, La Laguna
converteuse nun espazo para a cultura accesible e dinámico,
cheo de vida e no que o factor cultural complementa a
experiencia do paseo por La Laguna e do gozo das súas rúas e
das súas prazas, do seu comercio próximo e singular, ou da súa
oferta gastronómica. Así, Cultura, Turismo e Comercio, van da
man nunha cidade histórica e patrimonial chea de atractivos
na que a cultura serviu de motor de dinamización, de lugar de
encontro na illa de Tenerife para veciños e visitantes, e cunha
proxección que salta as fronteiras insulares para posicionar a La
Laguna na escena internacional.
Alfombra floral do Corpus Christi.

Esta ampla oferta refórzase con citas anuais
imprescindibles, como a celebración da gran festa do
comercio e da cultura de La Laguna, A Noite en Branco, ou
festividades de grande arraigamento e sabor local, como
a Romaría de San Bieito, na que a música tradicional, a
gastronomía e a vestimenta rexional toman as rúas da
zona. Igualmente, durante as Festas do Cristo de La Laguna,
ademais das súas feiras e do ambiente festivo que toma a
cidade, celébrase o Concerto Sinfónico da OST, o Festival
Sabandeños ou a Noite das Tradicións.
Así mesmo, no calendario de festividades relixiosas
destacan a celebración da Semana Santa de La Laguna,
sobria e de sabor castelán, ou o Corpus Christi, durante
o que se desenvolven as magníficas alfombras florais e
de terras de cores para a procesión, ou o Festival Demos
e Tarasca, a recuperación da antiga procesión do Corpus
realizada desde hai séculos polos diferentes gremios da
cidade.
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Auto de Reis.
Festa dos Corazóns.

eventos gastronómicos como os encontros entre produtores e
restauradores a través da Ruta da Tapa da Comarca Nordeste
para dar a coñecer os produtos locais.

Desde o ano 1999, La Laguna celebra o aniversario da
declaración pola UNESCO de Cidade Patrimonio da
Humanidade, entre os meses de novembro e decembro.
Nestas datas a cidade ofrece un amplo programa de
actividades culturais que tratan de poñer en valor o
seu patrimonio, como concertos, xornadas de portas
abertas, exposicións ou teatro en espazos emblemáticos.
Xunto ao Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade
de España, La Laguna celebra ademais A Noite do
Patrimonio e Escena Patrimonio, nos que os espazos e
fitos máis representativos da súa historia se converten en
escenario para a cultura.

Descubre La Laguna e goza
da capital cultural de Canarias.
Descubre os seus festivais e
semanas culturais, os espazos para
o lecer e a cultura que caracterizan
o municipio, e a súa oferta única.
Festa do Carme.

Moi próximas á zona histórica La Laguna celebra,
igualmente, festividades de grande interese turístico,
como as centenarias Festas dos Corazóns e Auto dos Reis
Magos de Tejina, a Librea e Romaría do Val de Guerra,
a tradicional Romaría das Mercedes ou as Festas do
Carme de La Punta del Hidalgo. Ademais, celébranse
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SAN
TIA
GO
Patrimonio da Humanidade, Santiago
destaca pola súa harmonía e beleza
monumental, pola súa extraordinaria
conservación e por ser meta dunha milenaria
ruta de peregrinación: o Camiño de Santiago,
que desde o século IX transformou este
lugar do finis terrae en punto de encontro da
fe e do pensamento do mundo occidental.

S

antiago de Compostela é unha aparición de pedra aniñada entre os verdes
bosques do Noroeste español e as
achegadas rías galegas. Comezou por
ser lugar de paso xunto a unha vía romana, pero o descubrimento da tumba
do Apóstolo Santiago a principios do século IX fixo
xurdir un lugar de culto nos confíns dunha península daquela dominada pola invasión musulmá.
Desde entón toda Europa se botou a andar cara a
Santiago, cidade santa da cristiandade na que os esperaba a graza da absolución plenaria. Alí emerxeu
unha catedral románica á que o transcorrer dos sé-
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Unha cidade ateigada de obras mestras
románicas e barrocas que desborda Historia.
Con profundos ecos de espiritualidade e
destino do máis importante movemento
relixioso e cultural da Idade Media:
a peregrinación polo Camiño.

Neste escenario agroman con forza as manifestacións culturais —desde as festas populares ata
os festivais anuais de música, cine e teatro, exposicións permanentes e itinerantes— da man dunha
iniciativa pública e privada liderada pola cinco
veces centenaria Universidade de Santiago.
Pero ademais Santiago, como capital de Galicia,
exemplifica toda a tradición e riqueza gastronómica
dunha cociña admirada pola soberbia calidade dos
seus ingredientes, do mar e da terra. Por iso a gastronomía, a cultura que se come, é sen dúbida un
dos principais atractivos desta apetitosa cidade.

Mercado de Abastos.

Praza do Obradoiro.

culos quixo engadir a sobriedade do Renacemento
e a maxestade dun Barroco que rematou por trazar
a imaxe monumental da urbe, feita do granito dos
seus mosteiros, dos seus hospitais de peregrinos,
das súas numerosas igrexas, das súas casas señoriais
e dunhas prazas nas que o tempo escolleu quedarse
detido.
Para os visitantes garda a cidade os seus tesouros,
que se exhiben en 16 museos, e a sorprendente riqueza da súa arquitectura contemporánea, asinada
por Eisenman, Hejduk ou Siza, arredor da cal se
estende unha sobresaliente dotación de parques e
xardíns, vieiros e espazos verdes.

O MERCADO DE ABASTOS É O SEGUNDO
LUGAR MÁIS VISITADO DESPOIS DA
CATEDRAL: UN MERCADO TRADICIONAL
QUE FALA DA GASTRONOMÍA –HAI
INFINITOS PEIXES E MARISCOS FRESCOS,
PERO TAMÉN FROITAS, VERDURAS, FLORES,
QUEIXOS, ETC.– E COSTUMES DE GALICIA,
ADEMAIS DE ALOXARSE NUN EDIFICIO
MONUMENTAL.
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PINCELADAS
GASTRON0MICAS

Pementos de Padrón.

Na zona histórica concéntrase parte da oferta
gastronómica de Santiago.
Moitos pequenos bares e restaurantes ofrecen unha ampla variedade de posibilidades:
pescadas, rodaballos, chernas, robalizas,
ostras, vieiras, mexillóns, centolas, lagostas,
lumbrigantes, caldos, caldeiradas ou lacóns e
tenreira galega.
Todo acompañado dos coñecidos viños
galegos brancos e tintos servidos en cuncas. O Ribeiro lixeiro e novo na súa versión
branca e cargado cando é tinto. O Albariño,
fiel compañía do marisco. Viños da Ribeira
Sacra, brancos e tintos. Os de Monterrei e os
de Valdeorras, excelente compañía de carnes,
peixes e mariscos.
Completan o repertorio augardentes e
licores de café e de froitas, exquisitos queixos
tenros e requeixos, e unhas sobremesas igualmente fieis ao valor da materia: biscoitos e
tortas, en especial a de Santiago —con améndoas—, marmelo, castañas e filloas doces,
entre outros. Mención destacada merece a
queimada, o espirituoso máis espectacular,
que se fai arder mentres se recita un conxuro
ritual.

ESTRELAS
DA COCINA
Polbo á feira
O polbo á galega prepárase en grandes potas
seguindo unha receita tradicional milenaria
con aceite, sal gordo e pemento doce ou picante, despois do descubrimento de América. O
seu nome débese a que se realizaba en festas
populares e romarías.
O ritual de asustalo é obrigatorio para que conserve a súa pel despois de estar cocido. Consiste
en meter e sacar o polbo ata en tres ocasións en
auga fervendo durante uns segundos.
O polbo hai que comelo sempre acompañado dun bo viño da terra para ter boa dixestión.

Pementos de Padrón
«Pementos de Padrón, uns pican e outros non».
Un clásico da gastronomía galega.
Prepáranse fritos e, de cando en vez, pode
tocarche un dos que pican. Débese a unha
substancia chamada capsaicina, que produce
a planta para evitar que os animais coman os
seus froitos e acaben coa semente.
Xuño e xullo son os mellores meses para
comelos, en agosto pican máis, a falta de auga e
a maior incidencia do sol, activan a produción
de capsaicina. Beber auga para que se calme o
proído é o que non se debe facer. A auga intensificara o proído. A miga de pan funciona, e
mellora se vai mollada con aceite. No entanto,
o mellor remedio é o aceite ou o leite.
Polbo á feira.
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Empanada galega.

Caldo galego
É o prato de culler estrela do inverno, unha sopa
elaborada con auga, fabas brancas secas, verdura,
unto e sal. A verdura tradicional son os grelos e as
verzas. Co tempo, incorporouse carne de porco ou
chourizo, óso de xamón e costela salgada.
O caldo co pan e o leite alimentaron Galicia ao
longo dos séculos. Cando non existían as patacas,
facíase con castañas.
Emilia Pardo Bazán contaba no seu libro La
cocina española antigua que o caldo galego nace
como un prato vexetariano case por obriga, ante
unha comunidade profundamente rural e empobrecida, incapaz de introducir produtos cárnicos,
moito máis custosos.
O caldo galego, ademais de ser san, é dixestivo e
revitalizante. Un prato sinxelo que ademais serve
para combater o frío inverno.

Caldo galego.
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Empanada galega
Trátase dunha masa de
UN
fariña de trigo ou millo
PRATO
CON
e auga que vai reenchiHISTORIA
da de multitude de ingredientes. Hai empanadas
de todo tipo, reenchidas
con atún, carne, zorza, zamburiñas, polbo e
en atrevidas combinacións, entre as que destaca o bacallau con pasas. Pódese servir fría
ou quente.
Así, a empanada é probablemente a maior
contribución da cociña tradicional galega ao
mundo da gastronomía, non porque sexa
orixinal ou exclusiva de Galicia, que non o é,
senón polo nivel de calidade e variedade que
acada este prato ao longo do país.
A empanada galega, igual ca as súas variacións noutros lugares de España e Europa, é
un recordo dunha cociña medieval en cuxos
receitarios encontramos sempre este prato,
sexa cal sexa a súa procedencia xeográfica.
O Mestre Mateo inmortalizou a empanada
plasmando unha nas ménsulas do piso superior do Palacio Episcopal de Xelmírez e outra
no Pórtico da Gloria, como o maior obxecto
de desexo e gula posible.
A empanada é ao mesmo tempo pan e compango (acompañamento), pero tamén cumpre
o rol de prato cando se trata de ir de merenda
ao campo, de comer na praia ou cando servía
de comida nos traballos desenvolvidos no
campo, como segas, mallas e similares.
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Torta de Santiago.
Vieira.

Alá polo século XII,
os antigos peregrinos sabían
que estaban chegando a
Santiago de Compostela cando,
desfalecidos e famentos,
desde os montes próximos sentían o
agradable olor a pan e empanadas,
converténdose nunha nova e saborosa
guía do Camiño e apetitoso aliciente
para volver a peregrinar.
A simboloxía cristiá do pan
no Camiño de Santiago,
cita que a palabra
compañeiro procede de “cum panis”,
os que compartían o pan.
O caldo de peregrino,
que despois pasou a chamarse sopa boba,
consistía nunha cunca de auga quente
con algunha codela de pan duro picado,
aliñado con vinagre e sal que, nos bos
conventos se enriquecía con touciño
rancio e algunha hortaliza.
Compañeiros que fan o Camiño,
aromas de caldos e pan compartidos;
empanadas ao final,
cun olor a incenso do botafumeiro,
mesturado co aroma que
recorda a proximidade do mar.

Torta de Santiago
Trátase da sobremesa peregrina por excelencia,
elaborada a base de améndoas moídas, azucre, ovos
e rela de limón.
A pesar de non existir amendoeiras en Galicia,
o seu consumo era alto e data da Baixa Idade Media. As améndoas importábanse desde o Levante
español para fins gastronómicos e terapéuticos. A
primeira referencia sobre esta torta é do ano 1577,
cando Pedro de Porto Carrero comezou a elaborala
como Torta Real. Nun caderno de confeitaría de
1838 xa aparece co nome actual e, a principios do
século XX, un reposteiro local aplicou a figura da
cruz de Santiago sobre o biscoito.

Porco celta.
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Do Camiño
a Santiago

o Liber Sancti Jacobi ou Codex Calixtinus (Primeira
guía turística de Europa) escrita polo Papa Calisto II,
século XII, puntualízase sobre perigos que axexaban
os viaxeiros camiño a Compostela e no Libro V. Guía
do Peregrino, danse informacións sobre monumentos,
cruzamentos, pousadas...
O Camiño foi un lugar permanente de intercambios
comerciais e de transmisión cultural entre os reinos
cristiáns, os do Al-Andalus e Europa. A maior parte dos
concellos creados no Camiño convertéronse en importantes núcleos artesanais. Ao seu abeiro naceron
mercados e feiras locais que, desde finais do século XI,
conseguirían atraer a gran número de comerciantes e
estableceuse unha correspondencia de costumes alimenticios de Francia e España que aínda perdura na
actualidade. O queixo Roquefort ten unha similitude co
Cabrales Asturiano ou co Picón de Tresviso santanderino, ou cos escallos de vides de Borgoña, traídas polos
monxes de Cluny e máis tarde do Císter, poderían ser a
cepa de Tempranillo.
No Camiño cobraron vida múltiples receitas, autóctonas
e importadas, que acotío deron de comer a centenares
de famentos peregrinos. Potas de legumes, hortalizas,
ósos e carnes deixaban paso na Coresma a guisos de
abadexo, sardiñas e peixes en salgadura.
Os hospitais de Roncesvalles, Iruña, Burgos, Carrión de
los Condes e Sahagún de Campos foron, entre outros,
enclaves gastronómicos da peregrinación.
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Entre os produtos que cruzaron o
Atlántico e chegaron a solo español, os
tomates, a vainilla, o chocolate, o millo, os
legumes e as patacas son todos elementos
básicos da gastronomía española actual.
Dos novos produtos americanos, o que tivo máis
importancia entre as clases acomodadas desde a
segunda metade do século XVII foi, sen dúbida, o
chocolate. A idea española de mesturalo con
azucre converteuno nun alimento popular
entre as clases favorecidas. As raíñas Ana e
María Teresa de Austria levárono á corte
francesa e de alí difundiuse aos países
do norte de Europa.

ANO SANTO
COMPOSTELÁN 2021-2022
En 2021-2022 volve ser Ano Santo
Compostelán, o número 120 da historia, e
Santiago convértese en capital espiritual do
mundo.
A Santa Sé aproveitou o acto de apertura da
Porta Santa, o 31 de decembro, para anunciar a
prolongación do Ano Santo 2021 durante todo o 2022
polas circunstancias excepcionais que rodean a súa
celebración a causa da pandemia.
O ano 2021 representa tamén o final dunha época
moi difícil para todo o planeta. Neste escenario,
quizais sintamos a necesidade de rescatar costumes,
momentos, xestos, compañías e afectos que nos dean
ánimos para afrontar a situación e mirar ao futuro.

O Camiño de Santiago ten
unha mensaxe fronte á
escuridade, así como a
música ten unha mensaxe
fronte ao silencio. Esa
mensaxe é particularmente
evidente en toda
a cidade histórica, pero
moi especialmente na
Catedral, que se acaba de
rehabilitar, froito do tesón
da humanidade ao longo
dos séculos e representación
dunha esperanza renovada.
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ENTROIDOS E ENTROIDO RURAL
TRADICIONAL DOS XENERAIS DA ULLA
Tamén chamado Antroido ou
Entroido por ser a entrada á
Coresma, o Entroido galego
asume os valores típicos desta
festa de fin do inverno cun forte
carácter ancestral. De data
variable, adoita coincidir ao
longo do mes de febreiro ou a
principios de marzo.

as follas do nabo) e patacas, compoñen
o cocido galego, o prato máis típico da
gastronomía da rexión. É tamén a época
das filloas (tortas salgadas de fariña de
trigo, preparadas con manteiga de porco),
e en canto ás sobremesas, das orellas de
Entroido.

Aínda que algunhas das celebracións
que se realizan nestas datas case
desapareceron da memoria urbana, o
Entroido segue vivo. Na gastronomía é
o tempo da carne: prevendo a próxima
abstención obrigada polo calendario
relixioso, a atención céntrase no lacón,
nos chourizos e nas cacheiras (cabezas
de porco en salgadura, características de
Galicia nesta época), que xunto cos grelos
(nome específico que reciben en Galicia

Pero a festa persiste tamén nos disfraces.
En Santiago a vocación pola máscara,
pola maquillaxe e polos vestidos
concéntrase no desfile do Martes de
Entroido, no que participan carrozas e

comparsas formadas por grupos de
veciños e amigos que percorren a cidade.
Chegado o Mércores de Cinza, final
do Entroido e principio da Coresma,
realízase unha procesión satírica que
remata coa Queima do Meco (moneco
que representa o Entroido) nunha das
prazas da cidade (tradicionalmente na
do Toural). Este símbolo compostelán
varía cada ano para representar un
motivo de actualidade cargado de
connotacións irónicas.

Ademais, a zona coñecida como Val do Ulla,
que inclúe parte do termo municipal de Santiago,
celebra os Entroidos dos Xenerais, unha tradición
rural sen parangón cuxa orixe se remonta á
primeira metade do século XIX e que, en función do
seu altísimo interese, conta coa declaración oficial
de Festa de Interese Turístico de Galicia.
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FESTAS DA
ASCENSIÓN

As festas da Ascensión, as segundas máis
importantes da cidade despois das do
Apóstolo Santiago, celébranse en data
variable o sexto xoves tras Pascua de
Resurrección. Estas festas, que se prolongan
durante unha semana aproximadamente,
son unhas das máis entrañables da cidade,
tanto polos eventos culturais e lúdicos que
inclúen, coma pola asistencia dos estudantes
universitarios antes da recta final dos exames
de fin de curso.
Ademais das actividades culturais (concertos,
teatro, pasacalles, etc.), celébrase a feira de
gando máis característica e importante do ano,
con exhibicións ecuestres no recinto feiral de
Amio. Durante estas festas é típico ir tomar
unha ración de polbo á feira aos postos das
polbeiras que se instalan na carballeira de
Santa Susana.

NOITE DE
SAN XOÁN

O 23 de xuño, solsticio de verán,
celébrase a máxica noite de San
Xoán, festa antiquísima que
celebran todas as culturas, coa
que se sinala a entrada do verán,
o momento de máxima luz solar, o
día máis longo do ano.
A Noite de San Xoán compostelá é
similar á do resto de Galicia, a non ser
polo entusiasmo que os cidadáns e, en
particular, os estudantes universitarios,
lle poñen a esta noite máxica. A cidade
énchese esa noite de cacharelas
(que reciben esta noite este nome
específico) que os composteláns saltan
para escorrentar a bruxaría e o mal
de ollo das meigas (nome típico dos
malos espíritos galegos).

Nas rúas e nas prazas da cidade ole esa
noite a lume, pero tamén a sardiñas,
que no mes de xuño están na súa mellor
época, e que se asan ao aire libre sobre
as cacharelas. Estas sérvense con viño
tinto e empanada. E ademais hai moita
música, maioritariamente tradicional,
pero tamén actual, que arredor
dalgunhas cacharelas, como a da praza
de Irmán Gómez, acada a dimensión dun
auténtico festival.
O rito purificador das cacharelas
complétase co rito das plantas máxicas,
que se deixan en auga toda a noite
para lavarse pola mañá. Por iso cada
23 de xuño o Mercado de Abastos ole
polas mañás a flores silvestres (romeu,
menta, macela, rosas...), que se venden
por ramalletes en postos ocasionais só
durante ese día.
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FESTAS DO
APÓSTOLO SANTIAGO

Festa declarada de Interese Turístico
Internacional, as celebracións dedicadas ao
Apóstolo, patrón de Santiago, de Galicia,
e de toda España, teñen unha duración
aproximada de quince días na segunda
metade de xullo. Nestas festas conviven
a solemnidade relixiosa, a oficial, o sabor
popular e a animación, que converten a
toda a cidade nun gran festival.
O 24 e o 25 de xullo son os días grandes. A noite do
24 hai un impresionante espectáculo de luz, son e
fogos artificiais en honor ao Apóstolo. O 25, durante
a misa solemne que se celebra na catedral, o Rei
ou un delegado da Casa Real faille a tradicional
ofrenda ao Apóstolo Santiago. Nesta misa pódese
ver o botafumeiro, extraordinario incensario de
xigantescas dimensións, abanearse na Catedral
perfumándoa e envolvéndoa nun halo místico. O 25
é tamén o Día de Galicia, con actos que congregan a
miles de cidadáns galegos na cidade.

Durante esta quincena
as actividades culturais
destacan pola súa calidade
e diversidade. A música de
todos os estilos, a danza
e o teatro, os pasacalles,
as verbenas... invaden
Compostela. A tradicional
reunión de Bandas de
Música de toda Galicia e as
exhibicións de traxes rexionais
e bailes folclóricos son outras
das citas destas festas, que se
pechan o día 31 de xullo con
outro espectáculo de fogos
artificiais.
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cidade antiga atópase enclavada nun promontorio rochoso, protexido polos vales do río
Eresma e do regato Clamores que se unen aos
pés do Alcázar. Grazas a esta posición estratéxica e defensiva, a cidade foi elixida lugar de
asentamento por diferentes poboadores desde
o século V a. de C.
A cidade comeza un proceso de romanización a partir do
século I a. de C., Segovia chegará a converterse nun punto estratéxico dentro da Hispania romana, proba disto son as moedas acuñadas nesta época na cidade coa efixie do emperador
Augusto, e que son o primeiro testemuño escrito do nome de
SEGOVIA. Pero, sen dúbida, o mellor testemuño da presenza
dos romanos por esta cidade é o seu impoñente Acueduto.
Coa caída do Imperio Romano, coa chegada dos pobos visigodos e coa posterior invasión musulmá, sucédense séculos
de escasa información histórica, e é a partir do século XI coa
reconquista cando volvemos dispoñer de maior número de
datos históricos.
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O Acueduto romano e
o conxunto de monumentos
que conforman a súa zona
histórica fixeron a cidade
merecedora de ser incluída
na listaxe do Patrimonio
Mundial da UNESCO.

A arquitectura da cidade é un reflexo de todos
estes acontecementos históricos, que derivaron na
inclusión da cidade vella de Segovia e do seu Acueduto na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO,
en 1985.
Segovia atesoura un patrimonio, no que as
diferentes culturas que habitaron a nosa cidade,
deixaron unha pegada única, baseada nunha riqueza cultural común e compartida. A identidade de
Segovia transcende o meramente físico, belamente
reflectido en monumentos como o Alcázar, a Catedral, a Real Casa da Moeda, a súa xudaría...
No entanto, a verdadeira esencia de Segovia é
hoxe coma onte o seu elemento humano. Segovia é
así porque desde ela Afonso X estudaba o firmamento. Porque Quevedo se inspirou nos seus espazos
—e aínda na súa xente— para escribir o Buscón don
Pablos. Aquí imprimiuse un libro por primeira vez
en España.
A Segovia fixérona San Xoán da Cruz e Santa
Teresa de Xesús, o comuneiro Juan Bravo, María
Zambrano, Antonio Machado, Gómez de la Serna e
Louis Proust, entre outros moitos.
Hoxe e agora seguimos facendo Segovia, evocando o seu pasado, á vez que creamos presente e
futuro, porque Segovia é patrimonio vivo, cultura
que se reinventa, que se contempla e se percorre, se
constrúe e se comparte.
Segovia é tamén sinónimo de gastronomía, da tradicional cos seus famosos asados e da de vangarda,
sen esquecer os seus exquisitos e apreciados viños.
En Segovia o urbano e o natural entrelázanse,
conviven nunha harmonía que invita o visitante ao
gozo sosegado, íntimo, exclusivo. Unha cidade que
acolle e abraza, unha cidade inspiradora.
A Catedral e o Alcázar.

A partir do ano 1088 a cidade é repoboada por Raimundo de Borgoña, xenro do rei Afonso VI, con xente
procedente dos pobos do norte da península Ibérica. E a
partir dese momento comeza a perfilarse a arquitectura
da cidade amurallada.
Durante a Idade Media, Segovia chegará a converterse
nunha das cidades máis importantes do reino, especialmente durante a dinastía dos Trastámara que fixaron a
súa residencia na cidade durante longos períodos. A isto
hai que engadir a relevancia da industria dos panos que
converteu a Segovia nunha das cidades máis industriais
e prósperas de Castela.
Segovia será protagonista dalgúns dos acontecementos
máis importantes dos séculos XV e XVI no reino como,
por exemplo, a proclamación de Isabel como raíña de
Castela ou a revolta comuneira.
Nos séculos vindeiros Segovia entra nunha crise industrial á que se suma a peste que asolou a todo o reino
minguando a súa poboación.
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Acueduto romano.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
Para moitos Segovia é o seu Acueduto, o seu Alcázar,
a súa Catedral e o seu perfil encantado de cidade
amurallada, abrazada polos vales do Clamores e do
Eresma.
Pero tamén é sinónimo de boa gastronomía, de
gozar das súas terrazas no medio dun patrimonio
que namora; das súas barras de bar con variadas e
xenerosas tapas, e afamados viños e cervexas; de
saborear as deliciosas receitas de onte e hoxe elaboradas por grandes mestres da cociña; e, en definitiva,
de sentarse a compartir a vida arredor dunha mesa.
Segovia é unha cidade Patrimonio da Humanidade
que atesoura á súa vez moitos patrimonios, materiais
e inmateriais. E na gastronomía ambos se conxugan
co saber facer de receitas que nacen da súa propia
natureza, das singularidades da súa terra, da súa
historia e da mesma forma de vivir dos segovianos.
En vivendas e mesóns elaboráronse durante
séculos multitude de alimentos autóctonos que se
converteron en exquisitas receitas.
Na actualidade pans; leite e queixos; embutidos;
carnes de vacún, porcino e ovino; troitas; legumes
con denominación de orixe; hortalizas; repostaría
variada; ou apreciados caldos tintos, rosados e brancos... constitúen a base de numerosas convocatorias
gastronómicas que marcan o calendario con citas
ineludibles como a Semana da Cociña Segovia, o
Festival Gastronómico da Cociña Nova e diferentes
certames de tapas que constitúen o escaparate
perfecto no que se amosa a bondade dos produtos,
a creatividade e o bo facer dos profesionais desta
sorprendente cidade.

Terrazas na Praza Maior.

Cóntase que foi o rei Afonso X «O Sabio» quen dispuxo que nos mesóns casteláns non se servise viño se
non era acompañado de algo de comida.
A tapa, inicialmente, colocábase sobre a boca da
xerra ou do vaso servido, polo que tapaba o recipiente. Este feito deu orixe á palabra tapa.
En Segovia esta tradición está amplamente estendida. Ir de tapas é unha práctica habitual. Nos bares
e nas súas terrazas podemos degustar unha gran variedade de deliciosas elaboracións entre as que están
algunhas máis locais como os tradicionais torresmos,
chourizo, morcilla, xamón, morro, orella rebozada
ou callos; e outras máis estendidas polo territorio
nacional como a tortilla de patacas, croquetas, luras,
olivas e toda sorte de canapés.
A cociña segoviana fixo da tradición un dos seus
máis firmes baluartes, os argumentos máximos das
súas mesas seguen sendo os asados ao forno, con
marcadas preferencias entre o cordeiro mamote ou
o leitón. Non obstante, hoxe tamén é posible atopar
restaurantes que apostan por unha variada e distinguida carta, na que aos pratos típicos casteláns se
suman outros de cociña creativa e de autor.
Novas interpretacións dos produtos da terra nos
ofrecen innovadoras e deliciosas propostas como o
bacallau con guiso de cogomelos; a ensalada de pavo
escabechado con hortalizas e froitos de primavera; a
crema de queixo parmesano con tomate confeitado
e aceite de trufa; entre outras.
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ESTRELAS
DA COCINA
Leitón asado
É o rei da gastronomía seUN
goviana. Cándido foi quen
PRATO
CON
lle deu fama mundial a
HISTORIA
este prato, adornándoo
cun ritual de trinchado
acompañado de música
de dulzaina e o hoxe imprescindible
corte co canto dun prato de louza, o
cal, ao final do proceso acaba estrelándose contra o chan para mostrar así a
tenrura do leitón.
Os romanos tamén o comían; de todas as receitas que nos transmitiu Apicio, gastrónomo romano do século I,
unha das máis frecuentes é a do leitón
asado. Entón xa facían distinción entre
o leitón, manxar ao alcance só da clase
alta, e o porco. A forma de cociñalo era
igual á que perdura hoxe en día: ao
forno con sal e auga.
A tradición manda que o leitón
debe asarse en forno de bóveda de
ladrillo, cuberto de barro, utilizando
como combustible leña. Durante o
proceso de asado vaise eliminando a
capa de graxa para que a carne quede
tenra, zumarenta e saborosa. Non leva
ningún ingrediente, agás sal e auga e,
unha vez asado, a súa pel debe mostrar
un ton dourado homoxéneo, crocante
por fóra, tenro por dentro e estar acabado de facer.

Leitón asado.

Año asado
É o equivalente ovino do leitón asado. Preparado nun
forno de leña ao estilo tradicional e en cazola de barro
constitúe un dos pratos máis exquisitos de toda a gastronomía castelá.
A elaboración persegue unha terminación crocante
por fóra e tenra por dentro para conseguir que o resultado ademais sexa zumarento. A súa presentación
realízase en cuartos sobre tarteiras de barro.

Ponche segoviano
O ponche é a especialidade reposteira máis representativa de Segovia. Trátase dun biscoito de forma
rectangular, borracho e crema pasteleira no centro e
cuberto todo el cunha fina capa de mazapán e azucre
glacé torrado formando un debuxo de rectángulos.
Este doce namorou a SS.MM. Afonso XIII e Vitoria
Euxenia, e acadou fama a nivel nacional tras ser premiado coa medalla de ouro na Exposición Universal de
Barcelona en 1929.

Ponche segoviano.
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Viños
A gastronomía segoviana está regada por
excelentes viños que comprenden catro denominacións de orixe que podemos atopar
en todos os bares e restaurantes da cidade.
Rueda é a primeira Denominación de
Orixe de Castela e León que iniciou a súa
andadura no ano 1980. A súa variedade de
viño é verdello, cunha gran calidade e renome internacional, cuxo carácter está definido
polo tipo de uva: verdello, propia da zona, do
clima e do tipo de solo pedregoso.
Desde agosto do 2008 tamén os viños tintos
e rosados se atopan amparados baixo esta
denominación.

Unha cidade con tanta historia,
tan chea de aromas e sensacións necesita un
ritmo lento para gozalos.
A lenda de Hércules como fundador da
cidade, as “Badaladas a Medianoite” de
Orson Welles, a inspiración que lle deu
ao Alcázar a Walt Disney na “Cincenta”,
os parladoiros de Machado,
os sons do Mester de Xograría,
as risas dos nenos en Titirimundi,
os aromas a follado fino e crocante,
as mulleres zamarregas co bastón de mando
o día das Águedas e as súas lendas,
que van desde o acueduto
ás súas tres catedrais e ao Alcázar,
puideran ser algunhas das sensacións
que te envolvan paseando polas súas rúas.

Valtiendas, bisbarra vitivinícola segoviana
de longa tradición e experiencia na elaboración de viños tintos, é a primeira e única
Denominación de Orixe da Provincia de
Segovia.
O duro clima da zona, con fortes diferencias de temperatura entre o día e a noite, fai
que a uva, adquira, no momento de maduración unha pel dura e forte, achegándolles
cor, casta e estrutura aos viños. A altitude á
que está situado o Val do Duratón, fai que
a maduración sexa lenta, e a produción por
hectárea baixa.
A denominación de orixe Ribera de Duero
comprende viños fundamentalmente tintos,
aínda que tamén se dan os rosados. A variedade principal de uva é a Tinta do País tamén
coñecida como Tempranillo, coa que se
confeccionan catro tipos distintos de caldos:
Tinto Xove, Crianza. Reserva e Gran Reserva.
Tamén, aínda que en menor proporción
utilízanse outras variedades de uva como cabernet-sauvignon, merlot, malbec, garnacha
tinta e albilla.
A DO Vinos de la Tierra de Castilla y León
xorde a raíz do pulo dos grandes bodegueiros
tradicionais. Posúe unha gran tradición e
cultura do viño, probablemente a máis rica
de toda a península, xa que acollidas nela hai
bodegas de máis de 100 anos.
Os viños destacan pola calidade e pola gran
materia prima, rica en variedades diferentes
de uva como: verdello, tempranillo, tinta de
toro... Os viños da DO Vinos de la Tierra de
Castilla y León elabóranse con uva procedente de viñedos da rexión e poden ser tintos,
rosados, brancos e escumosos, pero sempre
producidos e embotellados en bodegas de
Castela e León.
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Xardín de Fromkes.

Segovia é unha cidade feita para
ser contemplada e vivida, que nos
invita a pasear e a descubrir cada
un dos seus recunchos.
Segovia, debido á súa excepcional
configuración, a parte urbana e o
contorno natural entrelázanse de forma
continua e equilibrada, ofrecéndonos a
posibilidade de realizar paseos naturais
próximos á zona urbana, que nos
brindan ademais belas panorámicas
desde os seus miradoiros. A Senda del
Asombro, a Senda dos Suspiros ou O
Pinarillo son algúns deles.
Outro paseo imprescindible é a Alameda
do Parreiral, xunto ao río Eresma, cuxo
rumor nos acompaña ata levarnos á
Real Casa da Moeda, ou aos mosteiros
do Parreiral, Santa Cruz a Real, ou
a igrexa da Veracruz, entre outros
atractivos. Desde esta igrexa atribuída
á Orde Templaria, continuando polo
Camiño de Santiago, podemos seguir a
estrada ata Zamarramala, desde onde
contemplaremos un dos perfís máis
evocadores da cidade amurallada,
enmarcada pola serra do Guadarrama.
Son múltiples os percorridos que
nos regala a cidade e que podemos
facer pola nosa conta ou guiados por
profesionais que elaboraron itinerarios a
medida de cada visitante.
Entre as visitas guiadas que Turismo
de Segovia pon á disposición de todo
viaxeiro curioso, destacaremos tres
imprescindibles:

Casa da Moeda e Alcázar.

PATRIMONIO
DA HUMANIDADE
Unha visita imprescindible que
aborda os monumentos máis
espectaculares de Segovia:
Acueduto, Catedral e Alcázar.

SEGOVIA, O SEU
LEGADO SEFARDÍ
Un itinerario que afonda na ampla
herdanza xudía da cidade e a súa
pegada aínda presente na cultura
e na arquitectura, pero tamén
na cociña. No seu barrio xudeu,
podemos visitar a casa palacio
do notable Abraham Seneor,
e posteriormente do médico
humanista Andrés Laguna, e que
hoxe acolle o Centro Didáctico da
Xudaría.

SEGOVIA ARREDOR
DUNHA MESA
Centrada nos famosos mesóns,
fogóns, cafetarías e restaurantes
da cidade que atraeron a grandes
figuras da historia, con divertidas
anécdotas arredor das súas
mesas. Algunhas delas mesmo
cambiaron o curso da nosa
historia.
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Segovia é, á vez, cultura integrada no seu
patrimonio e ofrécenos ao longo de todo o ano
citas internacionais ineludibles como a Semana
de Música Sacra, Titirimundi, Festival de Música
Diversa, Folksegovia, o Festival Internacional de
La Esteva, MUSEG, o Festival Accesible de Globos,
Hai Festival ou A Noite do Patrimonio.

Eventos como as festas de San Xoán e San Pedro marcan
o inicio do verán, e xuntan o gozo de noite, cultura,
patrimonio e gastronomía. Son moitas as citas culturais
nas que as rúas e outros espazos da cidade se prestan
como un escenario exclusivo. Destacamos algúns deles.

TITIRIMUNDI
Titirimundi naceu en Segovia en 1985 co obxectivo de difundir o
teatro de monicreques.
Desde entón, Segovia transfórmase nun espazo tomado polo
teatro da ilusión, un grande escenario aberto formado por patios,
igrexas, teatros, e recunchos históricos onde «guardar las palabras
en el bolsillo» ou «tocar la luna con las manos» é posible.
Baseado en principios como a calidade e o interese das propostas,
no entusiasmo e no coidado polo público e polos artistas,
Titirimundi chegou ata hoxe convertido en «uno de los mejores
festivales de títeres del mundo», como aseguran os profesionais
do teatro.
Máis de 180 grandes monicrequeiros pasaron cada ano por
Segovia, con motivo do festival. Ata 703 compañías de máis
de 44 países amosaron a súa arte en máis de 46 recunchos de
Segovia.
www.titirimundi.es

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLCLORE DE LA ESTEVA

FOLKSEGOVIA
Este festival é un dos pioneiros da música de raíz no noso país,
con máis de 40 anos de existencia. As rúas e prazas da Cidade
Patrimonio acollen a principios de xullo o patrimonio musical de
todo o mundo, nun festival especialmente atento á renovación das
músicas populares.
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Grupos folclóricos procedentes de todo o mundo
participan nesta iniciativa, que enche de cores e
ritmos as rúas da cidade a mediados do mes de
xullo.

FESTIVAL DE
NARRADORES ORAIS

FESTIVAL ACCESIBLE
INTERNACIONAL DE GLOBOS

Os mellores narradores orais danse cita, no
mes de xullo, neste festival que difunde, tanto
na zona antiga coma nos barrios, a forza da
palabra falada e da poesía máis actual.

A mediados de xullo, este festival regálanos imaxes únicas da
cidade sucada por máis dunha vintena de globos, onde o público
pode coñecer en primeira persoa desde a preparación dos globos
para o seu ascenso ata a aterraxe, tras pasar polas diferentes probas
de cada día.
Dentro do festival danse actividades como o obradoiro: «¿Cómo
funciona un globo?» ou o Night Glow, un espectáculo nocturno de
luz e son con globos ancorados ao chan na zona de engalaxe; ou o
Globo Solidario, cuxa recadación se destina a unha organización sen
ánimo de lucro. Nesta actividade o globo permanece tombado cheo
de aire, permitindo camiñar pola súa bóveda de tea e vento para
descubrir, fisgar e fotografarse nesa carpa única.
www.siempreenlasnubes.com

MUSEG
O Festival de Segovia, agora MUSEG, é un dos
festivais españois de artes escénicas máis
antigos. Vertebrado pola Semana de Música de
Cámara, polo Festival Aberto e polo Festival
Novo, podemos afirmar que se trata dunha cita
musical estival de referencia, pola que pasaron
recoñecidas figuras das artes escénicas a nivel
nacional e internacional.
www.museg.org
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ESPECTÁCULOS EN
ESCENARIOS EXCLUSIVOS
Segovia é unha cidade con recunchos únicos e solpores
vibrantes aos que se lle sumas cultura en vivo se converten
en escenario de emocións máxicas que perdurarán sempre na
memoria.
Durante o período estival tres destes espazos abren as súas
portas ao público con actuacións musicais de estilos diversos,
monólogos, recitais de poesía, etc.

Xardín do Rei.

Os luns a cita é no Xardín do Rei, un pequeno verxel secreto
creado por Filipe II na ribeira do río Eresma, na Casa da Moeda.
O Xardín dos Zuloaga, xunto á igrexa románica de San Xoán
dos Cabaleiros, será o escenario para as actuacións dos venres.
Un xardín con fabulosas vistas que se alza sobre o lenzo norte
da muralla.
E os sábados pola noite, o patio da Real Casa da Moeda, co
Alcázar iluminado como pano de fondo, acollerá actuacións
que xuntan arte e beleza.

SEGOVIA, UN OASIS DE CULTURA
Arredor de 70 músicos e máis de 400 actuacións distribuídas
por toda a cidade, enchen as noites estivais segovianas con
ritmos diversos.
Trátase dunha iniciativa musical aberta que sorprende con
actuacións en formato pequeno para gozar ao aire libre.

MARTES DE CINE DE VERÁN
NO PATIO DA CASA DE
ANDRÉS LAGUNA
Os martes de agosto podes gozar do encanto do cine de
verán ao aire libre no corazón da zona histórica de Segovia,
no patio dunha das casas-palacio máis relevantes da
xudaría.

A NOITE DO PATRIMONIO
As 15 cidades inscritas na Lista do Patrimonio Mundial
da UNESCO celebran en setembro de forma simultánea a
gran festa da cultura, con tres seccións: O Festival Escena
Patrimonio con protagonismo da danza e das artes
escénicas, Aberto Patrimonio que nos brinda xornadas de
portas abertas en monumentos e espazos culturais, e Vive
Patrimonio que aglutina a oferta cultural e de lecer arredor
do centro histórico con protagonismo especial de concertos
de corais e grupos instrumentais, exposicións, recitais de
poesía, contacontos, monicreques, visitas teatralizadas,
xogos, proxeccións audiovisuais.
Consulta toda a programación en:
www.turismodesegovia.com
www.segoviaculturahabitada.es
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grande importancia que Tarragona
tivo ao longo da historia vai en relación cos personaxes e coas figuras
que pasaron por estas terras.
O pobo ibero elixiu un outeiro
xunto ao mar para levantar a cidade
de Tarakon, onde aparece unha moeda co nome de
Tara konsalir, posiblemente a posterior Tarraco romana, merecedora de ser a capital da Hispania Citerior
e que nada tivo que envexarlle á capital do mundo,
Roma.
Como resposta a Aníbal, e para evitar un ataque
por sorpresa de Cartago sobre Roma, os xenerais
Cneo e o seu irmán Publio, desembarcan nas nosas
costas no ano 218 a. de C. e toman a decisión de
quedar en Tarragona.
Aproveitaron a baía situada aos seus pés para
resgardar a gran flota e construír un campamento

no alto do outeiro como primeira base romana para
gañarlles terreo aos cartaxineses na II Guerra Púnica e, posteriormente, anexionar Hispania como
nova provincia romana.
Para sufocar as revoltas dos cántabros, o emperador Augusto desprazouse a Tarraco, onde estivo
residindo durante dous anos, período no que a
cidade se viu favorecida. Despois da súa morte,
en agradecemento, construíuse un templo na súa
memoria.
No ano 476, tras a fin do imperio romano a cidade pasa a formar parte do reino visigodo de Tolosa,
e tempo despois do de Toledo.
Coa conquista musulmá (século VIII) pasou a
pertencer ao Emirato de Córdoba. Durante esta
ocupación Tarragona sufriu cambios ata principios
do século XII, cando a cidade é conquistada polos
condes cataláns.
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Tarraco foi a primeira fundación militar
romana fóra da península Itálica.
A cidade desde onde se impulsou a conquista,
ordenación e estruturación de Hispania.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS

Anfiteatro romano. Autor: Rafael López-Monné.

Todo visitante a Tarragona poderá gozar da cultura mediterránea e da súa gastronomía tradicional, saudable e
sostible. Os seus restauradores defenden o consumo de
proximidade (co selo de km 0) cunha decidida aposta polos
produtos ecolóxicos.
Xa os romanos descubriron que, grazas ao clima tipicamente mediterráneo, cálido, seco e de invernos suaves,
era un lugar estratéxico para a produción de vides. Os
viños de Tarraco chegaron a ser coñecidos en todo o Imperio Romano pola súa calidade e, co paso do tempo, nesa
mesma terra obtéñense viños equilibrados, afroitados, de
pouca graduación e baixa acidez.
As feiras e xornadas gastronómicas son unha mostra da
importancia que se lle concede á gastronomía, aos seus
produtos e ao sector da restauración.
A Part Alta Somriu a la Crisi son unhas xornadas habituais
no calendario gastronómico tarraconense. Durante uns
días os restaurantes e bares da zona antiga serven comidas
a prezos moi accesibles.
A Asociación de Restauradores Tàrraco a Taula (Tarraco
na mesa) organiza unhas xornadas que ofrecen unha visión actual da cociña da antiga Roma, onde probar pratos
e pan de forno romano con viños ecolóxicos e cervexa
artesá de edición especial.

Na época moderna, tras superar os conflitos bélicos, volveu converterse en praza forte. En 1786
concédese o permiso para comerciar libremente
con América, orientando a súa actividade económica cara á exportación de viños e augardentes.
Este feito implicou unha grande actividade comercial e a expansión do cultivo da viña, xunto
a un aumento da poboación que favoreceu o
nacemento da clase burguesa.
Todas estas circunstancias permitiron a modernización da cidade durante o século XIX ao
retomar as obras do porto que, xunto a outras,
produciron un gran pulo industrial, dando lugar
a un novo aspecto urbanístico da cidade. Estas
construcións (porto e ensanche perimetral) permitiron o descubrimento de restos arqueolóxicos
da antiga Tarraco, hoxe recollidos no Museo Nacional Arqueolóxico de Tarragona.
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Praza del Fòrum. Autor: Rafael López-Monné.

ESTRELAS
DA COCINA

Pescador no porto de Tarragona. Autor: Rafael López-Monné.

El Serrallo é o barrio dos pescadores e un
dos máis típicos da cidade e é o preferido para
os amantes da cociña mariñeira: fideos dourados, gran variedade de mariscos e peixes á
prancha ou fritos, paella, arroz caldoso, arroz
negro e, por suposto, a cazola de romesco.
Hai zonas ateigadas de bares para ir de tapas por Tarragona. A zona antiga, hoxe en día
formada por estreitas rúas e pequenas prazas
ateigadas de bares e restaurantes onde tomar
un aperitivo; e a praza da Font, ideal para
pasear e comer en calquera dos seus moitos
restaurantes.
A tapa estrela e máis representativa nas
festas de Santa Trega é a Espineta amb caragolins
elaborada con peixe e caracois bañados nunha
salsa deliciosa.
Non esquezamos o licor Chartreuse, «elixir
de la larga vida», fabricado polos monxes
cartuxos. Actualmente ninguén entendería a
festa de Santa Trega (patroa da cidade) sen a
popular mamadeta, cuxo principal ingrediente
é o chartreuse.
Para coñecer ben a cidade e a súa gastronomía non pode faltar unha visita ao Mercado
Central, digno representante do espírito mediterráneo de Tarragona. Segundo Francesc
Eiximenis, escritor franciscano da Coroa de
Aragón en 1330, despois de condenar os estragos da gula, recomenda a sensata temperanza
dos cataláns. Modelo de comedida abundancia, onde nada falta e nada sobra.

Gamba de Tarragona
Emblema do Mediterráneo, a gamba vermella posúe un cacho de cor vermella intensa
e un sabor mariño e iodado con toque doce.
De cacho flexible, cabeza alongada, longas
antenas ou bigotes e unha textura firme
pero delicada. Parecen transparentes na auga
pero na superficie a súa cor transfórmase en
rosa-vermello.
Aínda que o frecuente é consumilas cocidas
ou á prancha é bo ingrediente en arroces,
guisos, suquets e caldeiradas mariñeiras.

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

Cazola de romesco

Peixe azul

En 1876 xa aparece recollido o
UN
nome desta receita como título
PRATO CON
dunha obra teatral Un romesco de
HISTORIA
peix bo.
É unha caldeirada dos pescadores de El Serrallo, barrio de gran
tradición mariñeira, convertido
nun punto de referencia gastronómica.
A primeira receita oficial de romesco aparece en
El practicón de Ángel Muro, un groso e poético libro
de cociña, onde destaca que o romesco de Tarragona
resulta máis saboroso canto máis preto do mar se
cociña.
As receitas deste prato fóronse suavizando co paso
do tempo, limitando a cantidade de ingredientes
picantes, elixindo peixes máis suaves e engadindo
froitos secos.
Todo procede da proximidade das hortas: tomates, pemento vermello, aceite de oliva, pan, allo,
sal e vinagre, complementado con especias como a
pementa, romeu, améndoas ou abelás. Estes ingredientes formaban o avío que levaban os pescadores
de El Serrallo para cociñar nas longas xornadas
de navegación. Cada pescador tiña a súa propia
variante do romesco. Con estes produtos non perecedoiros, fáciles de transportar e sen necesidade de
moitos utensilios de cociña, só un morteiro, facían
unha salsa fría para engadirlle ao rape, pescada,
sepia, lagostinos, gambas, ameixas e mexillóns.

O peixe azul de Tarragona posúe a Marca
Q de calidade alimentaria. O clima suave
e o bo estado das augas da Costa Daurada
confírenlle a este produto un gran valor
gastronómico e nutritivo. No barrio
pescador de El Serrallo podemos atopar
restaurantes onde degustalo, xa sexa á
prancha, frito, en arroces ou con fideos
rossejats.

Peixe azul. Autor: Rafael López-Monné.
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Restaurante na zona vella. Autor: Rafael López-Monné.

Galletas Maginet. Autor: Sirvent.

Galletas Maginet
A súa forma triangular, a súa textura crocante e a imaxe
do popular Maginet, un personaxe da radio que despois se
fixo famoso no cine, son un símbolo de Tarragona, desde
que Salvador Arimany creara en 1949 estas galletas, inspiradas nos abanos de barquillo que xa facía seu pai.

Espineta amb caragolins

As sensacións teñen
que ver co sentir.
Vir a Tarragona é
sentirse coma na casa
pero ulindo a mar e a montaña,
a ondas e a terra, a marisco,
a cogomelos con aceites brillando ao sol
que xoga entre castiñeiros,
amendoeiras e abeleiras.
Contrastes para o padal
con aromas presentes que
evocan historias pasadas.
Entra na cidade
para estimular os teus sentidos.
Mira, ole, toca, proba e
goza das súas praias
e da súa contorna…
sinte Tarragona.

«Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins. Què hi ha
avui per dinar? Espineta amb caragolins!» é o coñecido
dito repetido nas famosas festas de Santa Trega (de Interese Turístico Nacional), anunciando este socorrido prato
mariñeiro que aproveita as saborosas e nutritivas raspas
do despezamento do atún en salgadura, cociñadas con caracois pequeniños e machucado de azafrán, perexil, allo,
tomate, cebola, améndoas e pan frito con toque de viño.
A súa elaboración esixe meco e gozo, presentando o
rico guiso na cazola de barro para o deleite de padais, sen
dúbida, agradecidos.

Espineta amb caragolins. Autor: Manel R. Granell.
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O RECOLLEMENTO
DA SEMANA
SANTA

Cohorte Romana. Autor: Manel R. Granell.

No corazón da Costa Daurada e a pouco máis dunha hora
en coche de Barcelona, Tarragona ofrece experiencias
para todos os meses do ano. Patrimonio, tradicións máis
que centenarias, praias, gastronomía ou a posibilidade
única de vivir en primeira persoa a historia son algúns dos
motivos polos que Tarragona pode ser a viaxe perfecta, cun
calendario ateigado de plans para cada momento.

Se a Part Alta (centro histórico) xa exhibe
encanto durante o resto do ano, os días
de Semana Santa convértena nun espazo
de devoción practicamente máxico, no que
a escuridade, o son da Cohorte Romana e
a estética dos pasos (algúns de artistas tan
destacados como Josep Maria Jujol) resultan
hipnóticos, sexan cales sexan as crenzas
relixiosas de cada cal. Os días de recollemento
da Semana Santa culminan o Venres Santo
pola tarde coa procesión do Santo Enterro,
documentada xa en 1550 e na que participan
dezanove pasos. Antes da saída, a Cohorte
Romana recolle igrexa por igrexa cada un dos
elementos, un dos actos máis típicos dunha
celebración declarada Festa Tradicional de
Interese Nacional pola Generalitat de Catalunya.

O DESENFREO
DO ENTROIDO

Entroido. Autor: Rafael López-Monné

O Entroido de Tarragona é un dos máis
participativos de Cataluña, con preto de 2.000
persoas no acto máis multitudinario: a Rúa da
Artesanía, o sábado de Entroido. Pero non só é
cuestión de números: as comparsas de Tarragona
amósanse especialmente orgullosas dos deseños
e coreografías que defenden cada ano, sempre
superándose en orixinalidade e competindo polos
cobizados premios de asumir as funcións de Rei
e Concubina durante os días nos que a cidade se
somete ao dominio do desenfreo. A gala do Disfrace
de Ouro abofé que vos sorprenderá e vos converterá
en incondicionais dunha das tradicións máis
queridas polos tarraconenses.
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En Tarragona non só podedes ver os
vestixios que nos deixou a súa historia
romana: tamén podedes vela, sentila e,
polo tanto, comprendela mellor ca nunca.
Precisamente iso é o que pretende conseguir
cada ano o festival de reconstrución
histórica Tarraco Viva, que durante dúas
semanas do mes de maio fai resucitar os
antigos habitantes de Tarraco para ofrecer,
con rigor e coa documentación histórica
como leitmotiv, todo un retrato de como
era a vida durante a época romana. Son
días especiais que a vida de hai dous mil
anos volve a espertar baixo as bóvedas do
circo ou nos que o contorno da muralla se
transforma nun campamento militar.

UNHA VIAXE DE 2000 ANOS
CON TARRACO VIVA

Durante os días de Tarraco Viva, as cociñas
de boa parte dos restaurantes da cidade
transfórmanse para revivir os sabores e
os aromas propios da cultura romana. As
xornadas gastronómicas Tàrraco a Taula
(Tarraco na mesa), teñen como obxectivo
ofrecer unha visión actual da cociña da
antiga Roma.
Tarraco Viva. Autor: Rafael López-Monné.

PREMIOS
GASTRONÓMICOS
TARRAGONA
En abril, cinco días de eventos gastronómicos do
máximo nivel onde reunimos os 9 chefs estrela
Michelin e 9 soles Repsol da provincia de Tarragona,
coa participación especial dos irmáns Torres.
Concurso gastronómico e de coctelaría para escoller
o mellor cociñeiro e cocteleiro do Camp de Tarragona
e de Terres de l’Ebre, showcookings, exhibicións de
coctelaría, catas de viño e de aceite, e moito máis.
Cata de viño. Autor: Rafael López-Monné.

UN CONCURSO
DE LUZ E DE COR

Concurso Internacional de Fogos Artificiais. Autor: Manel Antolí (RV Edipress).

A primeira semana de xullo en Tarragona o espectáculo está no ceo.
O Concurso Internacional de Fogos Artificiais Ciutat de Tarragona
ten unha longa tradición (1990) e converteuse nun dos máis
emblemáticos do Mediterráneo. Durante catro noites, as pirotecnias
compiten na punta do Miracle para ofrecer o mellor da súa arte e
a gañadora encárgase dos fogos artificiais da festa maior de Santa
Trega. Para completar o espectáculo, a Asociación de Restaurantes
da Part Alta ofrece degustacións no paseo das Palmeiras, un balcón
privilexiado para contemplar o concurso mentres gozades da
gastronomía de Tarragona.
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Festas de Santa Trega. Autor: Rafael López-Monné.

A FESTA MAIOR
DE SANTA TREGA
Tarragona bótase á rúa durante a segunda
quincena de setembro para vivir as festas que os
seus veciños esperan durante todo o ano: Santa
Trega. Documentadas desde o século XIV, son
consideradas Festa de Interese Turístico polos
gobernos español e catalán e constitúen toda unha
explosión participativa da sociedade tarraconense.
O seu rico cortexo popular, a multitudinaria Baixada
da Aguia, a programación cultural ou a culminación
festiva da Entrada do Brazo son algunhas das súas
propostas. Todos deberiamos vivir a experiencia de
Santa Trega polo menos unha vez na vida!
Tarragona acolle no marco da Festa Maior de Santa Trega
o Mercado de Territorio Santa Teca. Gastronomía, cultura
e territorio fusiónanse en Santa Teca Tarragona de xeito
que se pon en valor o patrimonio histórico e vincúlase
co gastronómico e co cultural, acentuando a ecoloxía e a
vangarda. O Mercado de Santa Teca de Tarragona ofrece
produtos locais de calidade, gastronomía de fusión e un
programa diverso de música km 0 en directo coa vontade de
ser un escaparate da riqueza e da diversidade de produtores e
creativos das bisbarras tarraconenses e do sur de Cataluña.

Concurso de castells. Autor: Rafael López-Monné.

O MAIOR
ESPECTÁCULO
CASTELLER
DO MUNDO
Poucas emocións igualan a de vivir unha
xornada de castells. En Tarragona, as
catro colles locais inician a tempada por
Sant Jordi, pero a partir de xuño comeza
a tempada máis intensa, na súa ansia por
chegar máis alto sumando o esforzo de
centenares de castellers. Tarragona ofrece
a posibilidade de vivir con intensidade
e autenticidade esta experiencia
Patrimonio Inmaterial da Humanidade.
Para acabar de rematalo, cada dous anos
ten lugar o Concurs de Castells, o maior
espectáculo casteller do mundo, coa
participación a primeira fin de semana de
outubro das mellores colles que existen.

Festas de Santa Trega. Autor: Pep Escoda.
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Rambla Nova. Autor: Manel R. Granell.

A MAXIA
DO NADAL
A Tarragona da eterna primavera, a da luz puramente
mediterránea, tamén se rende ao encanto das festas do
Nadal e á escuridade do inverno. A perda de horas de
luz compénsase cunha ampla iluminación nocturna que
converte rúas como a Rambla Nova nun paseo de fantasía
e o Mercado Central, nun espazo espectacular que brilla
con luz de seu; todo acompañado pola tradicional Feira
de Nadal e Artesanía que cada decembro chega fiel á súa
cita. O Home dels Nassos ofrece o contrapunto divertido a
un Fin de Ano no que centenares de persoas se empeñan
ano tras ano en darse un baño nas xa frías augas do
Mediterráneo, mentres a guinda a pon a máxica Cabalgata
de Reis, máis ca centenaria.

Arroz mariñeiro. Autor: Rafael López-Monné.

XORNADAS
GASTRONÓMICAS
DURANTE TODO
O ANO

Showcooking de gamba de Tarragona. Autor: Rafael López-Monné.

Belén de Nadal xunto ao Museo Nacional Arqueolóxico. Autor: Manel R. Granell.

Home dels Nassos. Autor: Manel R. Granell.

Á oferta gastronómica vinculada a acontecementos
festivos e culturais súmaselle unha serie de xornadas
gastronómicas ao longo do ano que empeza coa
Part Alta Somriu a la Crisi (en febreiro), con menús
delicatesen a prezos reducidos; e continúa coas
xornadas gastronómicas do arroz mariñeiro en marzo;
as xornadas gastronómicas do peixe azul, en xuño; e as
xornadas gastronómicas do romesco de Tarragona e a
embutada ou festa do viño novo, en outubro.

Distintivo Q de calidade alimentaria. Autor: Rafael López-Monné.
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DO
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primeiro asentamento que se
coñece na cidade é unha serie de
castros, sobre os que despois se
levantou a cidade celtibérica amurallada, un dos máis importantes
centros dos carpetáns cunha
superficie dunhas 40 hectáreas.
No ano 192 a. de C. é conquistada por Marco
Fulvio Nobilior que crea unha importante liña defensiva para controlar os vaos de río Texo.
Toletum (lugar en alto) foi unha cidade importante, tivo procónsules, maxistrados, privilexios, e
cuñou a súa propia moeda. Chegou a ter un circo
con capacidade para 13.000 espectadores.
Tras ser conquistada polos visigodos, o rei
Leovixildo decide establecer aquí a capital do seu
imperio. Na época musulmá, baixo o reinado de Al
Ma’mun (século XI) destaca culturalmente, a medicina e a botánica experimentan un notable avance.

Representa unha obra mestra
do xenio creativo humano.
Labirinto de historia viva e compartida.
Cidade que achega valores tan universais
coma a convivencia e a paz.
Herdanza histórica de coexistencia e
tolerancia das tres culturas, xudía,
cristiá e musulmá.
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Asadillo.

PINCELADAS
GASTRONOMICAS
A gastronomía toledana forma parte da identidade
da Cidade das Tres Culturas, ten influencias mouriscas, sefardís e cristiás.
Posúe pratos típicos provenientes de tradicións
cazadoras e pastorís, como o apreciado queixo manchego maduro con aceite de oliva virxe extra DO
Montes de Toledo.
Non podemos esquecer as saborosas caldeiradas,
asados e o cochifrito. Estas carnes complementan as
de caza: perdiz, veado, coello e lebre, como ingredientes estrela na cociña toledana, enriquecidas co
seu aromático azafrán e coa súa deliciosa repostaría.
Os mercados toledanos estaban moi ben abastecidos. A veiga do Texo era un verxel do que se
abastecía a cidade con gran variedade de froitas e
verduras. Os peixes do Texo, ao seu paso por Toledo,
tiñan fama de gustosos e suaves, que escabechados
se converteron nun sinal de identidade da cociña
toledana.
A paixón polas berenxenas fixo que unha das receitas estrela sexa a alboronía. Prepárase con cabaza,
berenxenas e cebola. Todo isto cocido e refogado
con aceite de oliva.

Panorámica de Toledo.

Coa entrada de Afonso VI en 1085, a cidade, pasou a mans cristiás e chegou a ser
nomeada capital do Reino de Castela.
Nesta época, cristiáns, musulmáns e
xudeus conviviron en harmonía, deixando
a súa pegada na historia de Toledo como
a Cidade das Tres Culturas. Coa invasión
almohade dos reinos musulmáns do sur,
grandes cantidades de sefardís exílianse
na cidade. Toledo recibe unha importante
contribución intelectual, cando chegaron
sabios, gramáticos, filósofos, científicos e
poetas. Naquela época o bispo Raimundo
de Toledo creou a mundialmente famosa
Escola de Tradutores de Toledo. No século
XVI o rei Felipe II decide trasladar a corte
e capitalidade a Madrid. Toledo perde o seu
peso político e social pasando a ser unha
cidade case exclusivamente conventual.

Salgado ou doce.
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Curraliño de San Miguel.

Son numerosos os conventos e obradoiros que
elaboran unha deliciosa repostaría, reflexo dun
pasado artesanal de morteiros de mármore e
moldes de madeira.
Ingredientes nobres como a pasta de améndoa, doces como os bolos de aceite, os turróns,
as famosas anguías e as empanadillas reenchidas de doce de cabaza. O mazapán conta con
Indicación Xeográfica Protexida. No Nadal destacan as saborosas delicias ricamente decoradas
con doces perlas e froitas recubertas con azucre
cristalizado.
En cuestión de viños a oferta é amplísima. Son
20 as DO que ten Castela - A Mancha e pódense
catar indo de tapas en calquera dos establecementos que hai por toda a cidade.

Cociña toledana.

Os arredores da praza de Zocodover, a
rúa Cadeirado e Alfinetes e o barrio dos
Conventos son lugares para facer interesantes rutas onde ver a monumentalidade
de Toledo entre petisco e petisco.
Percorrendo a xudaría, sen lugar a dúbidas unha das máis importantes da España
medieval, podemos atopar algúns bares e
restaurantes un pouco máis agochados nos
que degustar boas tapas.
Este paseo polo centro pode ser imborrable se se alterna con paradas no Museo Sefardí, na Igrexa de San Tomé para admirar
o Enterro do Señor de Orgaz ou nalgunha
das sinagogas da cidade.
Bacallau.
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ESTRELAS
DA COCINA
Perdiz estufada
É un dos pratos máis populares da cociña toledana. A materia prima, o vinagre e herbas
aromáticas, como o azafrán, son o que marcan a diferenza. O mellor momento da perdiz
é cando teñen menos dun ano, os chamados
perdigóns.
Perdiz á toledana.

Carcamusa
É un guiso de carne de tenreira ou porco con verduras de tempada, esmiuzada e guisada con tomate
e chícharos, tamén pode levar xamón e chourizo.
Pódese acompañar con patacas fritas ou tortilla de
patacas, soa ou con salsa de carcamusas de Ludeña.
Ademais de ser un prato principal é posible tomalo
como tapa, moi típica nos bares toledanos.

Cochifrito
É un prato emblemático da gastronomía toledana,
e da cociña castelá en xeral. A receita elabórase
con carne de leitón, cordeiro ou cabrito, cortada
a tacos que despois de guisada a medias se frite
en aceite, allos, vinagre e especias. O resultado é
o dunha carne moi crocante por fóra e suave por
dentro que ocupa un lugar privilexiado na maioría
de restaurantes.

Carcamusa.

Queixo manchego maduro
con aceite de oliva virxe extra
DO Montes de Toledo
É un queixo de pasta prensada elaborado
con leite de ovella da raza manchega, cunha
maduración mínima de 30 días e máxima de
2 anos. A súa cor varía desde o branco ata
o marfil-amarelado. O corte presenta ollos
pequenos e irregulares, a súa textura é manteigosa ou granulosa nos moi maduros, e o
sabor é lixeiramente forte, saboroso e algo
picante en queixos moi curados.
O Aceite de Oliva Virxe Extra dos Montes
de Toledo, elaborado con olivas da variedade
Cornicabra, caracterízase polo seu intenso e
equilibrado sabor afroitado, que enriquece
o sabor do queixo manchego maduro e, ademais, serve como conservante natural.
Os primitivos poboadores de A Mancha
domesticaron a ovella manchega e melloraron a raza sen mesturala con outras. Como
consecuencia, a pureza do leite e calidades
do queixo seguen sendo as mesmas. A mención de DO Queso Manchego é obrigatoria
nas etiquetas.

Toledo, patrimonio dos sentidos.
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Mazapáns.

Mazapáns

PRODUTO CON INDICACIÓN
XEOGRÁFICA PROTEXIDA.

Xardín de sabores.

UN
PRATO CON
HISTORIA

A súa receita non sufriu alteracións desde hai centos de
anos. Os seus ingredientes
son totalmente naturais:
améndoas, azucre, ovos e un toque de mel.
Co mazapán créanse variadas figuriñas e
ademais é a base doutras sobremesas típicas
toledanas.
A lenda conta que no século XIII as monxas
do convento cisterciense de San Clemente
inventaron o mazapán. A cidade achábase
sitiada polos árabes e o que máis abundaba
na súa despensa eran as améndoas e o azucre.
Cunha maza machucáronas creando un “pan
de maza” que, despois de pasar polo forno,
podía aguantar varios meses e servía de alimento para os cidadáns.
Algunha crónica fala de como os musulmáns o importaron no século VIII. En árabe a
palabra matha-ban quere dicir «rei sentado» e,
por iso, os primeiros mazapáns que se coñecen en España levaban impresa esa figura. O
feito de que un rei sentado apareza no escudo
heráldico da cidade de Toledo establece unha
clara vinculación entre a cidade e os primeiros mazapáns.
Algúns cronistas contan que no último
terzo do século XIX, ao desaparecer das augas
do río Texo as anguías, decidiron manter o
seu recordo elaborando en mazapán esas
curiosas «cobras enroscadas» con escamas e
ollos saltóns.
En El Quijote hai alusións ao mazapán de
herdanza árabe: «Deténgase vuesa merced,
señor don Quijote, y advierta que estos que
derriba, destroza y mata no son verdaderos
moros, sino unas figurillas de pasta».

Esta bela cidade regálache
aromas de guisos caseiros
de tradición castelá,
sen présas e con sabores intensos,
mesturados coa dozura auténtica
de mazapáns e doces,
repousados en silencios conventuais.
Se nos trasladamos ao xoves
que «reloce máis ca o sol»,
embriagarémonos con olores
de tomiño, romeu, comiño…
Nas festas patronais
da Virxe do Sagrario
será o aroma da auga dos porróns,
que leva catro séculos perfumando a cidade,
o que nos envolva.
Se o calendario marca o un de maio, o noso
deleite será completo
cos aromas de romaría e bulicio,
ao contemplar a vista panorámica
que ofrece a cidade no contorno
da ermida da Virxe do Val.

Migas.
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A alimentación dun país é froito da historia e do conxunto
de achegas que fixeron outros pobos. Na cociña española
pódese ler a nosa historia.
Na península conviviron durante séculos tres culturas:
o xudaísmo, o cristianismo e o islam, con normas
alimenticias diferentes.
Tres formas distintas de comer e preparar os alimentos
que xeraron unha diversidade culinaria descoñecida
en Europa. Aínda que había moitos rexeitamentos
alimentarios, tamén houbo moitos intercambios
que enriqueceron a cociña española. A historia
da gastronomía española é, se cadra, unha das
máis variadas e interesantes do mundo.
Desde antes dos romanos, a península Ibérica recibiu
influencias de moitas culturas e rexións, e a súa
gastronomía foi evolucionando ao longo dos séculos, con
cada nova invasión ou conquista.

Os árabes, durante séculos de reinado, crearon
un impacto importante na cociña española.
Introduciron as froitas e os condimentos
lixeiros na dieta ibérica, así como as
combinacións de froitas e froitos secos con
carnes e peixes. O arroz, un alimento básico
da gastronomía española, e todo o abano
de pratos que con el se cociñan, proveñen
directamente dos árabes, así como o uso do
azafrán, da canela e da noz moscada.

A adafina sefardí é a nai de todos os cocidos. A
súa orixe xudía data do século XV, preparábase
os venres para poder comelo o sabbath, o seu día
santo de descanso, no que non se podía traballar
nin cociñar. Trátase dun cocido de garavanzos
con carne de cordeiro que se elabora nunha pota
de barro que se deixaba xunto ao fogón mentres
se cociñaba a lume lento durante toda a noite. A
adafina sérvese quente e ten o rito das tres voltas,
como os outros cocidos: primeiro tómase a sopa e
despois a carne e a verdura.
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TOLEDO ABERTO...
PARA TI
A Cidade Histórica de Toledo
propón para os próximos meses os
imprescindibles nos nosos plans de
lecer. Apúntaste?

ESPECTÁCULO
O SOÑO
DE TOLEDO
Unha viaxe no tempo a través da Historia
percorre de marzo a outubro as noites de
Toledo, valo perder?
Cando: MARZO A OUTUBRO

NOITES
TOLEDANAS
Dúas noites para gozar da Cidade
Histórica de Toledo e das súas rutas
teatralizadas, concertos, exposicións,
música, dramatizacións… artistas plásticos
e audiovisuais para vivir intensamente a
Cultura en Toledo.
Cando: MAIO
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MOMENTOS
TOLEDANOS:
xardíns, patios
e claustros… en
exclusiva para ti.

DANZA
PATRIMONIAL
Unha combinación de Arte e movemento…
música, danza nun contorno único: Cristina
Iglesias, Canogar, Chillida…
Cando: MAIO

Unha experiencia para os sentidos! Minivisitas
guiadas a espazos patrimoniais únicos,
amenizacións musicais en vivo e algunha
sorpresa para o padal, en pequenos grupos
reducidos. Reserva o teu momento en exclusiva
para ti.
Cando: XUÑO

SEMANA
SEFARDÍ
DE TOLEDO
Música en vivo, visita a sinagogas en
horarios extraordinarios, miradoiros ao
solpor…, unha experiencia única para
gozar do legado sefardí en Toledo.
Cando: XULLO
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NOITE DO
PATRIMONIO
Unha celebración simultánea das quince Cidades
Patrimonio da Humanidade de España con centos
de actividades gratuítas para gozar esa noite do
Patrimonio.
Danza Patrimonio, Patrimonio Aberto…, concertos
nas prazas da Cidade Histórica de Toledo…, visitas
guiadas gratuítas a espazos monumentais en
horario nocturno…, acceso a covas…
Unha explosión de emocións para os sentidos!
Cando: SETEMBRO

Preludio do VIII
Centenario do
Nacemento do Rei
Afonso X O Sabio.
Espectáculo de LUZ,
SON e MÚSICA
O rei Sabio naceu en Toledo un día 23 de novembro de 1221.
A cidade inicia o seu ano conmemorativo cun espectáculo
nocturno que asombrará a visitantes e residentes.
Cando: SETEMBRO - OUTUBRO
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CORPUS
CHRISTI
Sol, flores naturais, grilandas de buxo,
verde... frescor..., aromas de tomiño,
cantroxo e romeu... ole a Corpus!
O centro histórico da cidade
engalánase un mes antes da Semana
Grande de Toledo. A Cidade Histórica
prepárase para o Xoves que loce
máis ca o sol. Unha cita anual nove
semanas tras a Semana Santa. Unha
celebración auténtica desta cidade
Patrimonio Mundial. Unha Festa para
os sentidos.
É Corpus en Toledo!
Cando: MAIO-XUÑO

PIANOS
NA RÚA
Varias prazas, espazos e contornos
monumentais ao aire libre
convértense por unhas horas en
animados espazos musicais con
elegantes pianos de cola e coa música
soando e soando… Que máis se pode
pedir?
Cando: OUTUBRO

FARCAMA.
Feira de
Artesanía de
Castela-A
Mancha.
Mantelarías bordadas a man, bonitos
e coloridos pendentes, zapatos
de pel realizados coas sabias e
experimentadas mans dos Mestres
Artesáns… e unha infinidade de
artesanías… danse cita cada ano en
Toledo, só para ti!
Cando: OUTUBRO
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Festival
Internacional
de Cine.
CIBRA
A cidade de Toledo, en moitas
ocasións transfórmase nun
verdadeiro estudio de cine,
convértese por uns días ao
ano nun escenario vivo de
artistas, xornalistas, produtores,
afeccionados… e moito, moito
cine. Un plan WOW! para o
OUTONO en Toledo.
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beda, no centro da provincia de
Xaén, está considerada como un
dos máis sensacionais conxuntos
renacentistas de Europa: é unha
illa de gran riqueza no medio dun
mar de oliveiras. Pero, sobre todo,
Úbeda é unha cidade admirable, incapaz de deixar
impasible o máis frío e esixente dos seus visitantes.
O seu tesouro patrimonial reflíctese en cada unha
das pedras dos seus palacios, prazas, igrexas e conventos. Goza dunha espléndida paisaxe sobre o val
do Guadalquivir con inmensos campos de oliveirais,
froito da súa riqueza natural e tradicional.
A privilexiada situación de Úbeda fixo que as
principais civilizacións deixasen a súa pegada na cidade. Cruzamento de camiños entre a zona do centro da península e Andalucía, e paso obrigado para
chegar desde o levante supuxo que contemos cunha
localidade dinámica e moderna e unha das máis
importantes cidades intermedias de Andalucía.

Os primeiros asentamentos da cidade de Úbeda,
datan do Calcolítico, na Idade do Cobre. O xacemento das Eras do Alcázar amosa importantes restos
sobre a vida destes primeiros poboadores. Desde
esta primeira poboación ata os nosos días, Úbeda
nunca deixou de estar habitada, o que a converte
nunha das cidades máis antigas de Europa con máis
de 6.000 anos de existencia.
Co aumento da produción agrícola e coa diversificación da artesanía, Úbeda acadou unha extensa e
rica xurisdición, e converteuse nunha das cidades
máis poboadas de España a comezos do século XIV.
Ademais, a presenza dunha poderosa nobreza,
atraída por esa riqueza e por converterse en lugar
de residencia de altos cargos da Administración
como Francisco de los Cobos, secretario do Emperador Carlos V, ou o sobriño daquel, Juan Vázquez
de Molina, tamén secretario de Estado, ou o seu
tío Diego de los Cobos, bispo de Ávila e despois
de Xaén, contribuíron ao crecemento do censo de
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Úbeda conserva numerosos edificios
renacentistas realizados no século XVI
grazas á introdución en España das
ideas humanistas procedentes de Italia.

No extremo sur da cidade álzase unha das prazas
máis belas de España, a Praza de Vázquez de Molina.
Nela danse cita algúns dos monumentos máis sobresaíntes de Úbeda: a Sacra Capela do Salvador, o Palacio do Deán Ortega, actual Parador de Turismo, o
Palacio do Marqués de Mancera, a Basílica de Santa
María de los Reales Alcázares, ou o Palacio Vázquez
de Molina, actual concello, son algúns deles. Entre
todos, resalta a Sacra Capela do O Salvador do Mundo, un templo funerario de singular traza e decoración, construído por Francisco de los Cobos para
o seu propio panteón e o da súa esposa. Outra das
pezas cumio da arquitectura renacentista en Úbeda
e da mestría do seu autor, Andrés de Vandelvira, é o
Hospital de Santiago, hoxe convertido en Palacio de
Exposicións e Congresos.

Obradoiro de espartaría.

Praza Vázquez de Molina.

membros da alta nobreza española establecidos
na cidade. Francisco de los Cobos especialmente,
dedicou boa parte da súa fortuna á adquisición de
obras de arte, patrimonio que tamén aumentaba
debido aos agasallos que recibía de moitos achegados e amigos. A súa aproximación e predilección
polo Renacemento como movemento intelectual,
que coñeceu grazas ás súas viaxes de Estado co Emperador, especialmente a Italia, chega a cativalo. A
arte renacentista rodeará a súa vida, e esta moda
será seguida pola nobreza da localidade.
É abraiante o conxunto de palacios que reflicten
o poder e a riqueza dunha burguesía e dunha
nobreza, que non dubidou en contar cos máis
afamados arquitectos para a construción das súas
residencias, moi ao gusto das novas tendencias
que comezaban a imperar na Italia do século XVI.
Superan o centenar os edificios que merecen unha
protección e cualificación especial, debido á súa
calidade construtiva e artística.
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A artesanía é outra das facetas máis singulares
e prolixas da cidade. En 2012 Úbeda foi declarada
Zona de Interese Artesanal de Andalucía pola Junta
de Andalucía. Subsisten aínda obradoiros de olaría,
forxa artística, esparto, ebanistaría, vidreiras artísticas, fibras vexetais, artesoados mudéxares, etc. e
a olaría é a que conta cun maior número de artesáns. Máis dunha vintena de obradoiros artesanais,
mantéñense hoxe en día na cidade, moitos de cuxos
artesáns foron premiados con importantes premios
de artesanía a nivel nacional e rexional. Conxugando a tradición cos novos deseños, calquera obxecto
saíu dos obradoiros ubetenses, grande ou pequeno,
simple ou complexo, é hoxe unha peza de museo,
digna de ser conservada e admirada.
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PINCELADAS
GASTRONOMICAS
O aceite de oliva virxe extra,
tamén chamado «o ouro líquido», é a estrela da cociña
UN
de Úbeda, cada día a ciencia
PRODUTO
CON
consegue descubrir as súas
HISTORIA
innumerables características saudables e medicinais,
sen deixar de lado as súas
excelentes calidades culinarias.
A oliveira é a árbore da sabedoría e da paz, ademais dunha importante fonte de riqueza, alimento
e base da dieta mediterránea.
Téñense referencias de que os exipcios importaban aceite de oliva de Siria e Palestina. As súas
ramas e o seu froito aparecen en multitude de
xeroglíficos exipcios. Na Biblia atópanse unhas catrocentas mencións á oliveira e ao aceite, que foi a
base de ungüentos, a luz que iluminaba; unha rama
de oliveira levaba a pomba de Noé cando anunciou
a fin do diluvio, Xesucristo orou no monte das Oliveiras... Tampouco faltan as mencións na mitoloxía
grega, rica en lendas, onde a deusa Atenea, Hércules
ou os Xogos Olímpicos teñen como protagonista á
oliveira, as súas ramas, follas e froito.
E para completar a viaxe e redondeala, hai que
facer unha visita ao Centro de Interpretación Oliveiral e Aceite e a un muíño de aceite, para facer
unha cata de aceite acompañada dun aperitivo con
produtos da terra.

Aceite de oliva virxe extra.

Muralla e Oliveirais de Úbeda.

Andrajos.

Xunto ao aceite, elementos como a fariña de trigo, verduras, hortalizas e as carnes de caza e curral
compoñen a materia prima, sobre a cal, a necesidade e a imaxinación teceron durante decenas de
xeracións unha cultura gastronómica diferente e
con trazos autóctonos que fan dela un distintivo da
cidade. O nome dalgúns destes pratos dificilmente
poden oírse fóra destes dominios: andrajos, ochíos,
morcilla en caldeira, pipirrana, carruécano, alcachofas silvestres… e outros que son máis coñecidos,
pero que nesta cidade teñen un xeito particular de
elaborarse: migas, lombo de ola de barro, amoado
de chourizo, etc.
As sobremesas son outro elemento gastronómico herdado da cociña andalusí e conventual. Algúns
exemplos son: os pestiños, as roscas de anís, os borrachuelos, as roscas de Xesús, os hornazos, as tortas
de candelaria, as papas doces con carochos e os papajotes, todos farán as delicias dos máis lambeteiros.
Moitos deles pódense atopar nos Conventos de Santa Clara e das Carmelitas Descalzas.
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Unha gastronomía que tamén pode gozarse seguindo unha das tradicións locais máis arraigadas «Echar la Ligá» a través da cal, en todos os
bares e tabernas de Úbeda, con cada bebida que
se consuma obsequiarase o cliente cunha tapa de
bo tamaño e excelente calidade, ás veces de autor
e que é unha pequena porción da cociña local. En
setembro é posible asistir á Feira da Tapa para seguir coa tradición.
Froito desta importante cultura gastronómica
nace unha perfecta conxunción ou simbiose, que
fai que Úbeda sexa un lugar ideal no que darlle
culto a todos os sentidos. Paseando polas súas
rúas e prazas cheas de carácter e identidade propia, podemos encontrarnos con variados restaurantes que, á calor dun palacio, convento ou casa
nobiliaria, saben xuntar o aspecto histórico-monumental cunha tradicional e sabia gastronomía.
A súa elaboración pausada apóiase en fornos de
leña e cazolas de barro e evolucionou para adaptarse ás novas demandas dunha dieta rica, variada e saudable.
As Xornadas Gastronómicas no Renacemento,
celebradas desde hai xa vinte anos, entre os meses de xaneiro a marzo, ofrécennos sabores relacionados na cociña do século XVI adaptados aos
gustos actuais.
Son moitas as receitas tradicionais que aínda
se conservan, baseadas todas elas no aceite de
oliva virxe extra e nos produtos típicos da zona,
especialmente os das súas hortas. Así podemos
degustar en calquera casa uns bos andrajos, uns
garavanzos mareados, unha potaxe de garavanzos con espinacas, unhas berenxenas en vinagre,
uns ochíos reenchidos con morcilla en caldeira,
unhas papas doces con carochos, ou uns papajotes. Todas receitas sinxelas, caseiras, pouco custosas e deliciosas.

Potaxe de garavanzos con espinacas.

Berenxenas en vinagre.

ESTRELAS
DA COCINA
Andrajos
Se tivésemos que quedarnos cun dos pratos
típicos sería este. Trátase dun guiso moi completo e saboroso, propio da comida invernal.
Pode levar lebre, ademais das verduras e da
pasta, ou ben bacallau e ameixas, ademais da
pasta e das verduras. O seu nome provén da
maneira de partir a masa de fariña facendo
farrapos.

Potaxe de garavanzos
con espinacas
O máis especial deste prato son os panecillos.
Trátase dunha especie de albóndegas elaboradas con ovo, allo e perexil, pementa, viño
e pan relado. O loureiro, a pementa e os comiños daranlle ese sabor tan especial a esta
potaxe.

Berenxenas en vinagre
Faise con berenxenas do terreo, moito máis
pequenas do habitual, e envoltas completamente por unha pel grosa pero tenra e
saborosa unha vez cociñada. Os comiños é
o ingrediente que caracteriza o sabor deste
prato. O vinagre e o pemento vermello, fanas
perfectas para servir de aperitivo.
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Ochíos
É por excelencia o alimento máis coñecido e popular da gastronomía de Úbeda que se estendeu por
toda a bisbarra. Trátase dunha sinxela torta de pan
elaborada con aceite de oliva virxe extra, salgado
e con pemento por enriba antes do seu enfornado.
Hainos de moitos tipos, grandes, medianos, pequenos, crocantes (tamén en varios tamaños), hornazos
(levan un ovo duro no centro)..., e todos eles teñen
un encaixe moi variado como pode ser unha merenda, un aperitivo, un almorzo..., e coa versatilidade
de que se poden acompañar tanto con alimentos
doces (chocolate, por exemplo), coma salgados
(queixo, xamón, mortadela...) Pero, sen dúbida, o
ingrediente co que é a tapa estrela da cidade, é a
Morcilla en Caldeira. Trátase dunha morcilla sen
tripa que se pode untar coma se dun paté se tratara,
e reencher así o ochío tenro. Esta morcilla leva moita
cebola, e piñóns. Imprescindible probar este prato.

Papajotes
Ochíos.

Sinxela sobremesa a base de azucre, fariña e auga.
Unha vez feita a masa, frítense pequenos beliscos
dela, e cóbrese con azucre.

Papajotes.

O Atlante e O Salvador.

Renacemento, obradoiros de conventos
amasando e cocendo doces,
muíños de aceite en pleno rendemento,
oliveiras coloreando a paisaxe, son moitos
dos olores que
están no ambiente das rúas.
En xaneiro o das cacharelas de Santo Antón.
En xuño e xullo rememorar
sensacións do século XVI
ateigadas de teatro, danza, exposicións,
concertos e ceas de época.
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Ao longo do ano celébranse en Úbeda múltiples festividades que constitúen o expoñente
máis representativo da tradición e do folclore da cidade. Referente provincial da cultura, conta
cunha programación de actos culturais extensa, variada e de diversa índole; desenvolvéndose
de forma uniforme e continuada ao longo de todo o ano. O Palacio de Congresos Hospital
de Santiago será o que albergue a maior parte destes actos, malia que tamén os templos,
palacios, rúas e prazas serven de escenario para outros.
XORNADAS GASTRONÓMICAS
NO RENACEMENTO

SMILE FESTIVAL

XANEIRO E FEBREIRO

DE XANEIRO A MARZO

Este evento gastronómico trata de amosar a arte
do bo comer a través dos restaurantes participantes
que serven menús que inclúen pratos tradicionais da
cociña renacentista, con numerosas receitas orixinais
dos séculos XVI e XVII adaptados aos gustos actuais.

ENTROIDO

É un ciclo onde gozar dos humoristas de primeiro
nivel do panorama nacional que a través dos seus
monólogos ou obras teatrais nos sacarán sorrisos e
gargalladas.

CARREIRA PATRIMONIO MUNDIAL
DE ESPAÑA
MARZO

FEBREIRO

É unha das Festas que maior auxe tivo na cidade nas
últimas décadas, coa organización de actuacións de
agrupacións carnavalescas, cabalgatas, actividades
infantís, etc., que culminan coa celebración da Final do
Concurso do Entroido que ten lugar no histórico Teatro
Ideal Cinema.

A tradicional Carreira Entre Culturas enmárcase no
ciclo deportivo organizado xunto co Grupo de Cidades
Patrimonio da Humanidade de España. Trátase dunha
proba de 10,6 km de circuíto urbano polo centro
histórico de Úbeda.
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FESTIVAL
FLAMENCOS E MESTIZOS

CRUCES DE MAIO
MAIO

MARZO E ABRIL

Creado para ofrecer unha ventá aos proxectos
emerxentes máis innovadores que loitan por triunfar
no panorama actual do flamenco. Flamenco puro,
dos que recolleron os valores da tradición, e flamenco
que se asoma á mestizaxe, ao intercambio de razas e
culturas.

SEMANA SANTA

A segunda fin de semana de maio nas diversas
prazas do centro histórico levántanse Cruces,
xeralmente florais, xunto ás que se adoitan
instalar barras de bar, onde degustar as típicas e
variadas tapas locais.

FESTIVAL DO CÓMIC EUROPEO
DE ÚBEDA
MAIO

MARZO E ABRIL

Considerada como unha das máis importantes de
Andalucía, declarada de Interese Turístico Nacional
de Andalucía, destaca pola riqueza artística
das tallas e imaxes que saen á procesión e pola
extraordinaria participación de miles de confrades.
Posúe a peculiar característica de desenvolverse
seguindo a orde cronolóxica da paixón, morte e
resurrección de Cristo.

ROMARÍA
MAIO

O primeiro domingo de maio trasládase á Virxe
de Guadalupe desde o Santuario do Gavellar ata a
basílica de Santa María, nunha romaría onde carrozas
e fieis acompañan a patroa da cidade.

Os seus contidos xiran arredor da produción
europea da novena arte que conta cunha
programación na que están presentes as
editoriais, autores nacionais e representantes
doutros sectores ligados ao mundo do cómic.

FESTIVAL DE CIRCO E TEATRO
DE RÚA CUCHA DE PRIMAVERA
MAIO

Arredor das disciplinas artísticas do Circo e do
Teatro de Rúa, celébrase en espazos públicos con
carácter gratuíto, complementando as actividades
da Feira do Libro, e coa presenza de compañías
nacionais e internacionais.
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FESTAS DO RENACEMENTO
PRIMEIROS DE XULLO

Celébrase o 3 de xullo a declaración de Úbeda como
Cidade Patrimonio da Humanidade. Durante as festas,
a cidade transfórmase para recuperar a súa historia,
engalanándose para revivir o esplendor de Úbeda
no século XVI: teatro, danza, exposicións, obradoiros,
concertos e ceas de época.

LEVEL UB
XULLO

Iniciativa que inclúe unha rica e variada programación,
destinada aos rapaces, na que destacan xogos de
mesa, miniaturas, rol manga, tiro con arco, torneos de
videoconsolas, etc. no incomparable marco do Hospital de
Santiago.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA E DANZA
CIDADE DE ÚBEDA
MAIO E XUÑO

Está considerado como un dos festivais de música de
maior importancia do noso país e conta coa presenza
de solistas, grupos de cámara, orquestras sinfónicas
e compañías de danza de gran prestixio e excelencia.
Ademais, pódese gozar de programacións especiais
como música de rúa, infantil, etc.

ÚBEDA SOUNDTRACK FESTIVAL

CINEFAN FESTIVAL
XULLO

Este festival comprende diversas actividades para achegar
o público a un feito cinematográfico concreto: unha saga
fílmica, unha película, un director de cine ou un xénero
determinado. Non te podes perder o Paseo da Fama coa
presenza de actores e actrices nacionais e internacionais.

XUÑO

FESTMUVE

Este festival acolle a celebración de distintas
actividades que teñen como eixe a música composta
ou adaptada ao cine. Concertos, conferencias e
un congreso para expertos, culmina cun concerto
sinfónico na praza Vázquez de Molina.

XULLO E AGOSTO

É o festival de música de verán onde gozar dos artistas máis
grandes do panorama nacional e internacional, que fan as
noites de verán inesquecibles.

FESTIVAL DE CONTACONTOS
«EN ÚBEDA SE CUENTA…»

PRIMEIRA QUINCENA DE SETEMBRO

FINAIS DE XUÑO

Numerosas narracións orientadas a grandes e cativos
para que gocen dos contos como un feito de tradición
oral. Convertido en todo un clásico que se desenvolve
en distintos espazos patrimoniais da Cidade dos
Cerros.

XORNADAS SABINA POR AQUÍ
A programación destas xornadas trata de homenaxear
cada ano o ilustre cantante, poeta e músico ubetense
Joaquín Sabina. Inclúe un orixinal concurso para rapaces,
que fan versións das composicións do artista e adoitan
contar coa súa presenza. Todas as actuacións e actividades
desenvólvense no centro cultural da Igrexa de San
Lourenzo.
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BIENAL DE FOTOGRAFÍA

FESTIVAL DE CLOWN E CIRCO
CUCHA DE OUTONO

SETEMBRO

Acolle a importantes fotógrafos tanto da provincia de
Xaén coma doutras zonas de España. Así organízase
un concurso aberto a calquera persoa que queira
elevar o nivel fotográfico da cidade.

A NOITE DO PATRIMONIO

OUTUBRO E NOVEMBRO

Ten lugar cada domingo dos meses de outubro e
novembro coa intención de mostrarlle ao público familiar
as compañías nacionais e internacionais da arte do clown
e do circo.

SEMANA SANXOANISTA

MEDIADOS DE SETEMBRO

É un evento que ten lugar de maneira simultánea
nas 15 cidades que integran o Grupo de Cidades
Patrimonio da Humanidade de España. Cun
programa de actividades de carácter lúdico e de
participación cidadá que ten como fío condutor
o Patrimonio e a súa función social. Unha gran
noite na que gozar dunha gran variedade de actos
culturais e turísticos.

FEIRA E FESTAS DE SAN MIGUEL
28 DE SETEMBRO AO 4 DE OUTUBRO

Considerada como unha das feiras máis importantes de
Andalucía, a feira de San Miguel é unha manifestación
extraordinaria de diversión, lecer, tradición e cultura.
Ten lugar en toda a cidade con actuacións infantís, para
mozos, adultos e maiores. Destaca especialmente o
feiral coa instalación de casetas e coa programación da
Caseta Municipal.

MOSTRA DE TEATRO DE OUTONO
CIDADE DE ÚBEDA
DE SETEMBRO A NOVEMBRO

A programación desta mostra trae a escena a
compañías de teatro de extraordinaria calidade en
distintas disciplinas, actuando en diversos recintos
escénicos como o Teatro Ideal Cinema ou a Igrexa
de San Lourenzo. Cada ano entrégaselles o Premio
Nacional Antero Guardia a personalidades ou
entidades do teatro de relevancia nacional.

OUTUBRO

Conferencias, exposicións, concertos e cursos dedicados
á figura de San Xoán da Cruz, que morreu en Úbeda o 14
de novembro de 1591, e que é un dos poetas e relixiosos
máis importantes da historia cultural do noso país.

CONCURSO ORNITOLÓXICO
OUTUBRO-NOVEMBRO

Trátase dunha actividade cultural e deportiva no ámbito
da ornitoloxía que ten lugar no Hospital de Santiago. A
gran variedade e as distintas gamas presentadas fan que o
público non quede indiferente ao apreciar a beleza destas
aves.

CERTAME INTERNACIONAL DE
NOVELA HISTÓRICA
NOVEMBRO

Preséntase cada ano unha programación cultural
destinada á presentación de novelas e escritos que teñan
como denominador común o feito histórico. Charlas,
mesas redondas con autores e novelistas e recreacións
históricas son algunhas das súas actividades.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA
DE ÚBEDA E BAEZA
NOVEMBRO E DECEMBRO

É unha aposta pola recuperación e difusión do patrimonio
musical hispano, ás veces esquecido, que forma parte da
nosa cultura musical e que se dá a coñecer nos espazos
renacentistas das dúas cidades.

FESTIVAL DE MONICREQUES
NADAL

Presenta en cada edición a importantes compañías de
teatro de monicreques protagonizando a actividade
cultural do Nadal destinada ao público infantil e familiar.
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En plena Idade Media, os monxes españois
manifestaban unha debilidade cara aos praceres da mesa,
que mesmo se negaban a xaxuar os sábados e domingos.
Tan copiosos eran os alimentos que inxerían que Afonso X
o Sabio, en Las siete Partidas, recoméndalles aos corpos
monásticos temperanza e moderación.
O mesmo ano do establecemento da Inquisición, nacía
nunha vila cántabra don Antonio de Guevara y Noroña. O
autor máis lido en Europa na primeira metade do XVI. Chegou
a ser cronista oficial de Carlos V e, posteriormente, bispo de
Mondoñedo. A súa vida relixiosa franciscana e a súa activa
e trasfegada vida cortesá discordan altamente: perseguiu
constantemente a notoriedade e acusou unha gran desorde
intelectual que o fixo usar as citas de autores grecolatinos
sen preocuparse de asegurar as súas fontes, na súa maioría
erróneas, ou inventadas conscientemente.
A devoción de Guevara polo viño era un feito proverbial. O
mesmo Lope de Vega, na súa obra Dorotea alude a este
hábito nun parágrafo punzante e burlón:
«La leche de los viejos es el vino:
no sé si lo dijo Cicerón o el obispo de Mondoñedo».

O Arcipreste de Hita ocupouse da moral sen
demasiados escrúpulos; cantou con desenfado o amor
carnal e os praceres da mesa.
Juan Ruiz, narrou as aventuras de don Melón de la
Huerta que emprende a conquista de dona Endrina. As súas
aventuras chegan a bo porto grazas ás artes da alcaiota
Trotaconventos. Entre sátiras e o seu agudo sentido do
humor legounos unha completa descrición de comidas e
hábitos alimentarios de principios do século XIV incursos no
vicio da gula.
Frei Íñigo de Mendoza, de orixes xudeoconversas polo
lado materno, foi o único fillo varón de Diego Hurtado de
Mendoza. Frei Íñigo gozou de toda sorte de agasallos e
praceres mundanos, poeta favorito dos Reis Católicos, malia
o seu voto de pobreza, viviu ao abeiro da corte unha vida
amorosa disipada. Foi un frade andadeiro e mundano que, en
lugar de estar no convento, sempre estaba na corte.
Este relixioso santo
metido en varios praceres
é un lobo en pardo manto.
Como entende e sabe tanto
do trato das mulleres?

160

Quien come bien, bebe bien;
quien bien bebe, concededme
es forzoso que bien duerme;
quien duerme no peca; y quien
no peca, es caso notorio
que, si bautizado está,
a gozar del cielo va
sin tocar al purgatorio.
Esto arguye perfección;
luego según los efectos,
si los santos son perfectos
los que comen bien, lo son.
Preámbulo de El Practicón
de Ángel Muro

ESCANEA
E DESCARGA!

ESP

ENG

GAL
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