
 

 

Taula redona sobre cuina valenciana: “no sabem valorar el que 

tenim” 

 

València, 8 de maig de 2017. Consell Valencià de Cultura. S’ha celebrat per 

fi la tan esperada taula redona sobre la cultura gastronòmica valenciana, que 

ha aconseguit reunir este migdia tres reputats cuiners valencians, Miquel 

Barrera, Kiko Moya, Ricard Camarena, i el conegut enòleg Antonio Sarrión, 

moderats pel president de l’Acadèmia Valenciana de Gastronomia, Sergio 

Adelantado. La taula redona havia alçat molta expectativa, perquè a ningú se 

li escapa que la cuina valenciana viu un moment, inimaginable fa pocs anys, 

de prestigi i d’expansió. 

L’acte, presidit per Santiago Grisolía, ha aplegat una variada representació 

de la restauració valenciana, cuiners i autoritats, el pastisser Paco 

Torreblanca, per exemple, i els secretaris autonòmics de Cultura i Turisme, 

Albert Girona i Francesc Colomer. 

Entre la varietat de qüestions tractades, dues han ocupat una bona part del 

temps: una, la falta de reconeixement social de la nostra gastronomia. L’altra, 

el problema de la formació.  

Respecte a la primera, per a Camarena, “la nostra diferència amb Catalunya 

i el País Basc és el reconeixement social que nosaltres no tenim”, i ho ha 

estés a la “cultura del producte”, on els mestres són els francesos i els italians. 

Per a Moya, “la nostra memòria gustativa està amenaçada”, i ha considerat 

els col·legues que l’acompanyaven uns “precursors en la defensa de la 

tradició del sabor net”. Miquel Barrera, en este sentit, ha afegit que “la cuina 

és memòria”, i que cal “salvar els sabors”. L’enòleg Sarrión ha resumit este 

punt dient que, el que ells fan, és “traslladar els nostres sabors arreu del 

món”. 

Respecte a la segona qüestió, la de la formació, la veuen fonamental perquè 

partim d’una pèrdua accelerada de la tradició culinària. Kiko Moya considera 

que en este punt l’Administració té un paper a jugar, d’estratègia, que segons 



ell “és el que no tenim”, i ha coincidit amb les paraules de Sarrión: “cal un 

pla ambiciós de futur, a llarg termini, però amb un punt de partida clar, 

perquè si no no servirà de res”. Camarena ho ha resumit dient que fan falta 

“més accions i menys propaganda”, i Barrera ha afegit que l’Administració 

hauria de tractar cada zona del territori d’una manera diferenciada. 

La taula redona ha acabat amb un animat torn de paraula amb el públic. Com 

ha dit l’enòleg Sarrión, “ho tenim tot i cal organitzar-ho i donar-li valor”.  

  


