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El xef emergent Joseba Cruz 
viatjarà pel territori català 
perseguint fets culturals de la 
nostra història amb la intenció 
de deixar el llegat d’un món 
més sostenible, a través de la 
cuina de proximitat, recursiva i 
creativa.



El Projecte
Us proposem un projecte cultural d’entreteniment audiovisual, 
serialitzat i enllaunat, amb vuit entregues com a punt de partida 
-prorrogables-, a cavall entre els formats de docuficció, documental 
divulgatiu, els programes de cuina, els de viatge i les entrevistes. 
Està pensat, per una banda, com a un programa televisiu linial per 
a ser emès en el  prime time  entre setmana de TV3, amb una 
durada aproximada de 45 minuts per entrega; i en paral·lel per a 
difondre altres continguts nous i complementaris via xarxes. 

  

És un projecte on el fet culinari és el fil conductor, a partir del nostre 
protagonista, el xef Joseba Cruz. Així, no és un programa de cuina 
com a tal, sinó que vol ser un espai  transmèdia divulgatiu i 
sensibilitzador, a partir de la defensa de conceptes com la 
sostenibilitat i el coneixement de la nostra història per a poder 
entendre la societat actual, i entendre i afrontar alguns reptes de 
futur. Parlarem de petites històries locals que tenen a veure amb la 
nostra cultura global, i ho farem des del prisma de la gastronomia. 



“Volem menjar Història i estudiar la Cuina, perquè ens volem fer una 
mica menys ignorants”.  

Des d’un punt de vista cultural, es poden establir uns evidents 
vasos comunicants entre la Cuina i la Història, que van agafades de 
la mà, i tenen una característica en comú, aparentment 
contradictòria: una doble vessant efímera i permanent.  

La Cuina és efímera perquè és un producte que una vegada 
elaborat i ingerit, comença un procés per deixar d’existir físicament. 
Un plat o àpat en concret, però, es pot convertir en un record. El 
procés digestiu i l’aportació de nutrients, que és el veritable sentit 
de menjar, no deixa de ser la mateixa funció de la Història com a 
coneixement: conèixer per a entendre i processar, i poder nutrir-se 
per avançar pel camí.  

Però la cuina també és permanent, i per tant la podem categoritzar 
com a fet cultural, és a dir, gastronomia, que com a tal té molt a 
veure també amb la Història. La cuina és, doncs, transcendent: 
deixa un pòsit en les diferents civilitzacions. I no ha estat pas 
diferent a la nostra. 

El Concepte



Allò efímer pot dur al nomadisme -moure’ns, buscar, jugar, conèixer 
i sorprendre’ns-, mentre que allò permanent pot dur-nos al 
patrimoni -tot allò que transcendeix al llarg del temps-. Aquest joc 
serà constant en el nostre programa, per parlar de passat, present 
i futur, i els paral·lelismes que podem trobar en diferents llocs i 
moments històrics.  

Tant la Cuina com la Història tenen, a més, un altre fet similar, i és 
que són interpretables, és a dir, totalment subjectives. Un plat 
elaboradíssim, per exemple, pot ser considerat com a un bé 
exquisit per un paladar concret, mentre que per a un altre el mateix 
pot ser gens apetitós, o fins i tot desagradable o repugnant. De la 
mateixa manera, i posant un clar exemple, la Història escrita pels 
vencedors d’una guerra és completament diferent d’aquella que 
expliquen els vençuts. Aquí al Principat ho sabem prou bé... 

Un altre element no menys important serà la sostenibilitat. Amb les 
narracions sempre donarem a entendre que si allò abans es feia, 
ara també es pot fer. Volem incentivar a recuperar receptes, 
ingredients, maneres d’emmagatzemar i processar aliments 
ancestrals.  

Així doncs, l’objectiu és, amb el fil conductor d’una doble 
connotació efímer-etern que té la cuina, divulgar “històries 
històriques”, generalment poc conegudes, per a parlar de com 
podem adequar conceptes d’abans a la realitat actual dels anys 20 
del segle XXI. És a dir, voldrem empatitzar amb el passat per 
entendre el present i dibuixar un possible futur més sostenible. 



Aquest és un projecte que neix tenint molt en compte els hàbits de 
consum audiovisual actual, de manera que volem crear una sèrie 
de peces complementàries entre si, amb diàleg entre elles i a 
l’abast directe. El pal de paller serà una docuficció, al voltant de la 
qual hi haurà una sèrie de peces audiovisuals i d’intervencions a les 
xarxes, amb continguts extres i complementaris. 

Cada entrega estarà formada doncs, primer, per un capítol televisiu 
de 45 minuts, que es considerarà l’estrena setmanal de l’entrega. A 
partir de la seva emissió, a part de poder veure el capítol a la xarxa, 
es difondran una sèrie de continguts audiovisuals complementaris i 
més breus: una peça d’uns cinc minuts amb la recepta completa 
(amb l’explicació exacta de l’elaboració del plat o plats proposats) 
acompanyada de la seva fitxa per escrit al lloc web; reportatges 
complementaris dels fets històrics; reportatges complementaris dels 
indrets de cada una de les entregues; reportatges divulgatius 
nutricionals i històrics dels ingredients de l’entrega, i amb receptes 
complementàries. 

Tot estarà empaquetat dins un lloc web amb vocació de  
permanència en quant a prescripció patrimonial.

Transmèdia



El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció de curta 
durada (uns 3 minuts) que ens posarà en context en en el lloc o el 
moment històric i, sobretot, ens plantejarà el tema que tractarem. 
Serà una mena de somni o pensament de Joseba en el que ell en 
serà protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja en un pla 
real i actual- a cada una de les entregues viatjarà a un lloc històric 
del nostre territori per a parlar del tema que haurem plantejat. 
Coneixerà els entorns, els aliments autòctons, les plantes, els 
animals i els protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que serviran per 
elaborar un plat aparentment improvisat, amb la intenció de donar a 
entendre que, de la mateixa manera que podem cuinar coneixent 
allò que aconseguim arroplegar, també podem conèixer la Història 
per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

Format



Amb aquest punt de partida, farem un viatge tant físic com 
emocional en el que parlarem de concrets. Farem entrevistes o 
converses (per dir-ne d’alguna manera, ja que sempre seran molt 
informals i breus), però també tindrem actuacions o intervencions 
artístiques de tota mena, de manera que jugarem amb la realitat i 
personatges o situacions de ficció. 

Cada programa acabarà sempre amb l’elaboració d’una recepta. 
Cal precisar que no serà l’explicació detallada de la seva elaboració, 
com es fa en programes tradicionals de cuina (això sí que ho 
trobarem com a continguts extres a les xarxes del programa) sinó 
que es farà èmfasi especial en els elements que estiguin a l’entorn 
dels ingredients: les seves propietats, com es poden combinar, 
com s’han obtingut, la seva història. 

Acabarem sempre amb un àpat en el que Joseba compartirà amb 
els protagonistes allò que s’haurà anat preparant. 



El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

Anem a fer un contingut divulgatiu, però a la vegada poètic i en 
constant diàleg entre la narrativa audiovisual i la narrativa 
gastronòmica. 

El to estarà al límit d’allò canalla. Com a mínim serà irònic i sense 
complexes, i el protagonista, en Joseba, se'n riurà d’ell mateix, tal 
vegada amb auto paròdia. Hi haurà un narrador extern, una “veu de 
déu”, que intervindrà en comptades ocasions, dirignt-se a en 
Joseba i no a l'espectador. Aquest serà un alter ego d’en Joseba i 
tindrà la funció de mirall, de verbalitzar els qüestionaments.

Narrativa  
i Proposta 
Audiovisual
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Buscarem moments màgics  en quant a llum (primeres hores de 
dia, hora blava o màgica, nits fosques il·luminades amb espelmes o 
petites làmpades incandescents, la llum d'una llar de foc que té 
una olla posada a sobre per coure un brou…). Tindrem un ritme 
pausat tot i que no serà avorrit, ja que voldrem convidar a la reflexió 
i donar importància a la imatge i el so, vestint-los amb 
aquesta màgia. 

Tindrem com a clar referent expressiu el cinema documental 
anomenat sensorial, el qual  intenta aconseguir, com fa preveure el 
seu nom, una experiència sensorial immersiva que va més enllà del 
cinema tradicional, i per aconseguir-ho busca textures sonores o 
visuals, sol ser molt directe i ubica la càmera en llocs no habituals, 
generant imatges reals i crues. Defugirem, doncs, de la narrativa 
televisiva clàssica de pla general de situació, seguit de pla més curt 
del subjecte i finalment un pla encara més curt per al moment 
dramàtic. Això ens portarà a tenir molts primeríssims primers plans i 
també  a grans plans generals. També buscarem els plans 
seqüència, sempre que sigui possible, però també la fragmentació 
temporal i desordenada. 

 

Per altra banda també buscarem un cert “realisme màgic”, de 
manera que a vegades passaran coses poc terrenals o que serà 
evident que son fantasia. Alguns dels personatges imaginaris o de 
ficció que apareguin al petit curtmetratge inicial tornaran a aparèixer 
i interactuar al llarg del capítol, de la mateixa manera que situacions 
plantejades inicialment es podran repetir al desenvolupament del 
mateix. 

Finalment, no volem encorsetar el format de manera massa 
estricta, ja que no tindrem una escaleta tipus per a tots els 
programes, sino que volem deixar fluir i verbalitzar audiovisualment 
el mateix esperit nòmada i rebel de Joseba Cruz. Això sí: sempre 
buscarem tenir una estructura aristotèlica de plantejament, nus i 
desenllaç, tant en el programa televisiu com, en general, en les 
altres peces transmèdia. Tenim clar que farem un projecte per a 
consum i no cinema d'autor. 

  



El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

Qui no sap, a hores d’ara ja, que hem de prendre decisions 
-algunes molt dràstiques- com a societat en quant a model de 
sostenibilitat?  

Un altre món és possible. Projectarem cap on volem anar, cap on 
creiem que hem de tendir a anar. Però també somniarem. Somniar 
ens fa humans. 

La història és subjectiva sempre. A partir de dades objectives, en 
Joseba ens farà una versió imaginada, a dues aigües entre la 
historiografia i la interpretació dels fets o de l’escenari que estudiem. 

Ensenyarem el punt de vista de Joseba. És el seu punt de vista, 
però hi haurà una direcció o guionització d’allò que vulguem parlar. 
En tot cas, sempre serà ell qui ens donarà la seva versió, la seva 
reflexió i la seva acció en conseqüència. L’espectador veurà l’autor, 
el cuiner, que sempre té un punt de vista, per tant una opinió. 

Punt de Vista



perdre la vergonya a ser qui som, a poder dir que tenim un 
patrimoni cultural que val la pena que sigui explicat en veu alta.  

Això no vol dir fer un format críptic i poc atractiu, de pel·lícula 
txecoslovaca dels 70 que només es podria projectar en un 
cineclub, sinó manllevar una sèrie de propostes audiovisuals i 
processar-les per aconseguir un producte de qualitat i post-
modern. 

El cuiner, com el comunicador, desenvolupa la seva creativitat 
agafant una sèrie d’ingredients i cuinant-los en una recepta que pot 
ser més o menys estricta, creativa, disruptiva, clàssica, etc, per a 
un. 

La cuina no deixa de ser una manera de comunicar, i en el fet  
comunicatiu un dels elements principals és l’autor d’allò que es 
comunica. 

En els seus orígens, el risc era una de les principals cartes de 
presentació i font de prestigi de TV3, i aquest projecte aposta per 
tornar als orígens, també en quant a risc d’un format que ja no és 
només televisiu. 

Volem tractar al públic com a adult, com a major d’edat en quant a 
cultura audiovisual. Creiem fermament que el llenguatge i els 
formats de la televisió generalista necessiten apostar per nous 
aires. De la mateixa manera que el Sense Ficció -un programa de 
documentals- té èxit en la graella televisiva, per què no pot tenir-ne 
un programa de format i narrativa menys mainstream? Estem 
convençuts que el possible públic objectiu de TV3 -tant els més 
joves però també els no tan joves- tenen la capacitat i sobretot les 
ganes que els expliquin històries intel·ligents, cuidades, reposades. 
No sempre, però la cuina reposada sol ser molt apreciada per la 
majoria de comensals. El menjar ràpid (que també es pot 
anomenar menjar escombraria) no aporta cap valor afegit, nutreix 
ben poc, si és que ho fa. Volem fer cultura per crear país, per 

Marc del 
Programa



El Joseba

El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

Joseba Cruz és un xef emergent de la Catalunya central, 
galardonat entre altres amb el premi al plat preferit dels catalans del 
2021, amb el seu fricandó. 

S’autodefineix com a xef nòmada. És gran coneixedor i exprem de 
manera responsable i sostenible tots els elements que disposa del 
seu entorn. 

Està influenciat per la cuina tradicional, aquella que tenia llargues 
hores a la cuina les nostres àvies i besàvies. Aquella que es 
prepara sense presses, a foc lent, donant-li temps al producte per 
a que esclati al màxim els seus sabors. 

Ell defineix la seva com a “cuina sensorial, una amalgama de 
sensacions i experiències”. Busca a la natura o als petits 
productors de proximitat aquells ingredients que faran de la seva 
cuina única i sensorial. 

Joseba Cruz és el propietari i principal impulsor de Le Clandestin, 
un petit restaurant ubicat en un lloc incògnit de Catalunya per als 
comensals fins a vint-i-quatre hores abans d’anar-hi. 

El Joseba



El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

Desenvolupament-arrencada: Novembre-desembre 22 

Pre producció: Gener 2023 

Producció: febrer a juliol 2023 

Post producció: març a agost 2023 

(El març es comença ja amb les primeres tasques d’edició          
en paral·lel amb la producció) 

Difusió: tardor 2023 

  

Pla de treball



El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

COST PRODUCCIÓ TOTAL:  	 506.592,50 

BENEFICI INDUSTRIAL 8%:  	 40.527,40 

TOTAL PRESSUPOST:	 547.119,90 

COST  PER ENTREGA: 68.389,99

Pressupost



El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

Lúltim àpat 

Com va ser el darrer àpat la última nit del vaixell Formigues II abans 
d’enfonsar-se el segle III dC a la mar Mediterrània, davant de 
Palamós? Què van menjar els mariners, com ho van cuinar, quins 
ingredients tenien al seu abast? 

A partir d’aquestes i altres preguntes, desenvoluparem tota una 
narració al voltant i centrada en els costums i tradicions dels 
catalans de l’època dels romans. 

Coneixerem experts actuals en gastronomia i hàbits de l’època, 
arqueòlegs submarins i escoltarem la música que ens oferiran des 
del Festival de Torroella de Montgrí, amb una interpretació d’allò que 
s’hauria pogut tocar a dins d’aquell vaixell, remesclada amb ritmes 
moderns per a l’ocasió. 

En Joseba ens farà un plat nascut a partir del garum (una salsa feta 
a partir d’entranyes de peix molt apreciada a l’època), oli, vi o 
l’arbust estepa negra (amb propietats antisèptiques i vulneràries, és 
a dir, que afavoreix la curació de ferides) que hi ha encara 
actualment a les àmfores del vaixell naufragat, i altres elements que 
haurem anat coneixent, però reinterpretat tot i posat al dia. 

Primer capítol



El punt de partida de cada capítol televisiu serà una ficció 
de curta durada (uns 3 minuts) que ens posarà en 
context en en el lloc o el moment històric i, sobretot, ens 
plantejarà el tema que tractarem. Serà una mena de 
somni o pensament de Joseba en el que ell en serà 
protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
aliments autòctons, les plantes, els animals i els 
protagonistes de la zona i de l’època, i alguns dels fets 
històrics rellevants que se’ns hauran suggerit a l’inici. 

Mica en mica descobrirem diferents ingredients que 
serviran per elaborar un plat aparentment improvisat, 
amb la intenció de donar a entendre que, de la mateixa 
manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

La foscor 

En Joseba es creuarà amb Carles Porta a Tor, qui ens explicarà la 
pudor que feia la casa de Sansa quan el van trobar, mort a les 
fosques de casa seva. 

Farem un western a les muntanyes de Tor, amb ell i els seus 
personatges reals curtits pel clima extrem d’alta muntanya. 

Coneixerem una flor del Pirineu que mata sense deixar rastre, i com 
hem d’evitar-la i no confondre amb altres que sí que són 
comestibles i molt gustoses. 

Altres 
capítols
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manera que podem cuinar coneixent allò que 
aconseguim arroplegar, també podem conèixer la 
Història per a poder “cuinar” el nostre dia a dia.

La independència 

Qui diu que un territori pot ser independent? Què és la 
independència, tant personal com col·lectiva? La llibertat individual 
on ha d’acabar? 

Al món hi ha o hi ha hagut centenars de micronacions, uns territoris 
que per motius ben diferents i sempre molt coherents, han 
proclamat la seva independència respecte l’estat on estaven 
adscrits, la majoria amb poc èxit efectiu. Els casos més famosos 
són la República de l’Isola delle Rose, la plataforma marítima 
Sealand, o la ciutat lliure de Christiania, a dins de Copenhagen. 

A Catalunya però, mai ningú no n’ha proclamada cap. Coneixerem 
un cas molt proper en el que hi té molt a veure un català que té 
ganes de fer-ho i un italià amb connexions catalanes que ha 
estudiat aquest fenòmen a fons. 

Què vol dir la sobirania alimentària? Què mengen els ciutadans d’un 
territori recentment independitzat? En Joseba ho descobrirà i farà 
un viatge per diferents països imaginats. 
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La màgia 

Montserrat sempre ha tingut un imant per a fenòmens com a mínim 
diferents a allò comú. Des de suposats avistaments d’ovnis, 
recerques del Sant Grial, refugi de comunitats religioses o lloc 
d’il·luminació d’homes anomenats sants. 

Hi ha testimonis de sons estranys, llums misterioses, olors 
diferents… Aquestes percepcions efímeres a tot l’entorn de la 
muntanya màgica, que perduren tan sols en la memòria de les 
persones, poden ser deduïts, recuperats i reinterpretats a partir del 
so a l’elaborar alguns aliments que encara són actuals, del pòsit 
dels taulells dels obradors de la comarca, o a partir de receptaris 
medievals conservats a la biblioteca del monestir. 

En Joseba coneixerà un músic que reinterpreta sons històrics a 
partir d’espais, sabrà per què els pastors han de vigilar que les 
ovelles no mengin cireretes de pastor (spoiler: s’emborratxen) i 
reinterpretarà la mel i mató en un grial modern acompanyat de 
comestibles amb els que els pelegrins feien ofrenes. 
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protagonista o bé hi participarà plenament integrat. 

Com a reacció a aquesta petita historieta, en Joseba -ja 
en un pla real i actual- a cada una de les entregues 
viatjarà a un lloc històric del nostre territori per a parlar del 
tema que haurem plantejat. Coneixerà els entorns, els 
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