Berenar amb història

Gastrònomes
Dona, gastronomia i ofici
Imatge: Carmen Alcaraz del Blanco

Presentació

Com és possible que en els llibres d'història de la gastronomia
gairebé no apareguin dones? Per què sembla que no hi hagi xefs
dones en les brigades? Quin ha estat el paper de la dona en les
cuines professionals? Per què la seva labor a la cuina o al camp
s'ha percebut només com a domèstica? La cuina entén de
sexes? I de gènere? Quantes gastrònomes podríeu enumerar?
En aquesta sessió dedicada al paper de la dona en la
gastronomia intentarem respondre a aquestes preguntes i a
desgranar la seva paradoxa. Parlarem de col·lectius, però també
posarem cara, nom i obra a algunes de les dones que han
construït i construeixen la cultura del menjar. Seleccionarem
fragments de la seva literatura gastronòmica, les mirarem a
través de l'art, valorarem la importància de la tradició oral i
posarem sobre la taula els nostres propis records.
Sens dubte, no podem canviar la història, però sí la
historiografia. Potser el treball de moltes ha estat invisibilitzat,
però mai més serà invisible. És el moment d'obrir les portes i les
finestres de les cuines i els menjadors, de reconèixer els solcs de
la terra, d'assaborir les històries i de llegir entre línies els
receptaris

Professora

Carmen Alcaraz del Blanco
Periodista, escriptora i gastrònoma

Accessibilitat

Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/Sepúlveda 79
08015 Barcelona

Data i hora
Dijous, 30 de maig de 2019
De 18,30h a 20,00h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_cont
acte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’e-mail
i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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