
18

osep Boatella és 
catedràtic de la Fa-
cultat de Farmàcia, 
un àmbit que s’afa-
nya a explicar que 

està estretament relacionat 
amb l’alimentació. Des de fa 
poc més d’un any és el director 
del Campus de l’Alimentació de 
Torribera i responsable també 
del Departament de Nutrició, 
Ciències dels Aliments i Gas-
tronomia, el primer departa-
ment universitari del país que 
porta la paraula gastronomia 
incorporada.

Realment van molt lligades la 
farmàcia i l’alimentació?
Contestar aquesta pregunta 
requeriria gairebé un mono-
gràfic. Però sí, i molt. D’aques-
ta relació, els anglosaxons en 
diuen food science, però aquest 
terme és molt posterior a la 
paraula bromatologia, un terme 
que no entén ningú però que 
explica des de temps històrics 
aquesta relació. De manera 
breu es podria traduir com la 
ciència dels aliments, un terme 
que té l’origen en l’època en 
què els aliments tenien un gran 
significat i un estret vincle 
amb la salut, fins i tot terapèu-
tic. Encara en queden algunes 
reminiscències, però abans no 
hi havia el concepte d’aliment 
industrialitzat. Només existia 
el pa, el vi, l’oli, la verdura i la 
carn, i no cal tirar gaire enrere 
per recordar-ho. Els farmacèu-
tics van treballar aquest camp, 
al final del segle XIX. Tots els 
països de la conca mediterrà-
nia tenen aquesta percepció, és 
a dir, l’alimentació associada a 
la farmàcia.

Com i per què neix el Campus 
de l’Alimentació de Torribera?
El campus va néixer al final del 
segle passat, abans del 2000, 

vaja. I va fer-ho per donar 
utilitat a un terreny desocu-
pat que és de la Diputació de 
Barcelona: un cop construït 
el nou hospital psiquiàtric, 
van quedar unes edificacions i 
uns pavellons buits propietat 
de la diputació. L’alcaldessa 
d’aleshores, Manuela de Ma-
dre, va decidir introduir a la 
ciutat estudis universitaris i 
això va fer que s’estudiés la 
possibilitat d’obrir un campus 
de la Universitat de Barcelona 
en aquests espais. De seguida 
ens vam adonar que seria molt 
interessant un campus univer-
sitari vinculat a l’alimentació. 
D’això ja fa gairebé vint anys. 
Però en fa deu que podem par-
lar de consolidació.

I quines formacions hi trobem?
Impartim una titulació (el 
que ara s’anomenen graus) 
de Ciència i Tecnologia dels 
Aliments, una de Nutrició Hu-
mana i Dietètica i ara, des de 
fa pocs anys, una altra titulació 
juntament amb la Universitat 
Politècnica i l’Escola Universi-

tària d’Hostaleria (CETT), la 
de Ciències Culinàries i Gas-
tronòmiques. A banda, fem uns 
quants màsters i també tenim 
la Universitat de l’Experiència, 
adreçada a gent gran.

Formació, però també recerca.
Exacte, a banda la docència el 
professorat també fa recerca 
en l’àmbit de la bioquímica, 
la nutrició, la química dels 
aliments, la microbiologia... 
I situat allà mateix tenim un 
institut de recerca, l’Institut de 
Nutrició i Seguretat Alimentà-
ria, format amb investigadors 
de la UB.

Ha introduït el tema de l’ali-
mentació industrial. Cada 
vegada es torna a parlar més 
d’alimentació i sobretot com a 
font de salut. És un dels objec-
tius principals dels cursos que 
s’implementen al campus?
Fa un segle això no existia i, de 
cop, va començar a aparèixer 
la llet condensada, les galetes 
Maria... Unes preparacions 
que van néixer a prop. També 
les conserves. Veritablement 
mengem molts aliments pro-
cessats. Se’n parla més, sí, se’n 
dóna molta informació, també, 
però amb no gaire èxit: hi ha 
molta obesitat, moltes malal-
ties per excés... Per tant, hi ha 
molta feina a fer.

I això es reflecteix en l’interès 
del jovent per accedir a aques-
ta mena de disciplines? Si es 
parla més d’alimentació, això 
desperta l’interès?
Sí, i tant! I en aquest sentit 
hi ha una titulació que és 
“professionalitzadora”, la de 
nutricionista-dietista. I amb 
això vull dir que ciència i tec-
nologia dels aliments també és 
una professió, però no tan ben 
definida com l’anterior. 

També ens enfoquem a la 
gestió d’espais culinaris. Una 
qüestió emergent és que la gas-
tronomia va entrant a la indús-
tria. Això és nou. No es tracta 
únicament de fer càterings o 
empreses que fan menjars per 
a escoles, ara a més s’ha d’in-
tentar fer un menú equilibrat i 
a més ha de ser bo. En això tre-
ballem. Recordo amb terror els 
meus dinars a l’escola quan era 
petit: ara milloren gràcies a 
aquest interès que ha de sortir 
també dels llocs de formació.

El campus té tres eixos que 
deixeu ben clars: docència, 
recerca i transmissió del conei-
xement.
La visió antiga de la universitat 
estava molt poc connectada 
amb els entorns professionals, 
a excepció potser de la Facultat 
de Medicina. L’avantatge en el 
camp de l’alimentació és que 
és un territori que està per 
construir i això permet que hi 
hagi molta interrelació. A part, 
l’alimentació és un tema molt 
proper a la gent, molt més que 
la química, per exemple. I això 
fa que tingui un gran potencial. 
Si això se sap lligar amb una 
visió moderna de la universitat, 
amb entorns professionals i ad-
ministració, és un trio que dóna 
molta potència als projectes.

I és eminentment pràctic...
Pràctic i també lligat a em-
preses que volen solucionar 
problemes tècnics o que ne-
cessiten ajuda. Un exemple pot 
ser el que fem a Santa Coloma 
amb l’associació Ajuda’m. 
Hem d’estar connectats amb la 
societat i també, és clar, amb 
l’administració. En aquest cas 
fem un projecte amb la gent 
gran, basat en el record dels 
aliments que prenien de pe-
tits, vénen al campus i hi fan 
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Josep Boatella.

“El futur del Campus passa en 
bona mesura per la gastronomia”
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receptes. Intercanviem així 
valors relacionats amb l’ali-
mentació. Ara també creem 
horts amb vessant terapèutic. 
Es poden i es volen fer moltes 
coses. Parlem d’administració i 
societat, però en aquest sentit 
també establim contacte amb 
fundacions i associacions que 
treballen l’àmbit de l’alimenta-
ció com la Fundació Alicia, per 
exemple. Cal tenir en compte 
que al principi del campus la 
Bullipedia de Ferran Adrià va 
establir aquí la seva seu també.

Aquest interès del món docent 
per la gastronomia va lligat al 
moment dolç que el país viu en 
termes gastronòmics?
Des de dins de la universitat 
l’interès per la gastronomia 
no ha estat excessiu, és veritat 
que l’entorn hi ha anat empe-
nyent. Crec que el futur del 
Campus de l’Alimentació passa 
en bona mesura per la gastro-
nomia, una disciplina que té 
molts referents, però no espais 
físics. I és en aquest sentit que 
intentarem potenciar el cam-
pus, amb un projecte obert i en 
què puguem treballar conjun-
tament respectant l’espai de 
cadascú.

Ara que hem esmentat Ferran 
Adrià i el caràcter pràctic i 
professional que es vol donar 
a les formacions del campus, 
quin paper hi tindran els pro-
fessionals de la restauració?
Ja hi tenen un paper i n’estem 
molt contents. Víctor Quintillà, 
del restaurant Lluerna, i Fran-
cesc Armengol, de Ca n’Armen-
gol, dos cuiners reconeguts i 
d’aquí, de Santa Coloma, ja són 
professors de la universitat. És 
d’aquesta manera que connec-
tem el món real amb el món 
docent. Si som de Santa Colo-
ma i fem gastronomia, és lògic 
que hi siguin. 

I encara que sortim una mica 
del seu departament, podem 
dir que això passa també amb 
el vi i la Vinya d’en Sabater?
Sí, en seria un altre bon 
exemple. Des del campus es 
fa també a Can Sabater un 
projecte d’investigació i de 
recerca de varietats de vinya 
ancestrals.

I, ja per acabar, quin objectiu 
s’ha marcat en el càrrec que 
representa dins el campus?
Intentar que el campus sigui 
un lloc de referència de l’ali-

mentació i la gastronomia a 
Catalunya, però sense intenció 
de suplir ningú, al contrari. 
Que es converteixi en un espai 
obert on tothom qui hi estigui 
interessat pugui participar per 

treballar conjuntament, sem-
pre amb una pàtina universi-
tària. Tenim un espai magnífic 
perquè pugui passar això. És 
un parc temàtic de l’alimenta-
ció. 

La Vinya d’en Sabater, part del projecte
La iniciativa vitícola de la Vinya d’en Sabater té per objectiu principal recupe-
rar el conreu de la vinya mitjançant la investigació i recerca de varietats de 
vinya ancestrals. El terreny escollit es troba al recinte de Torribera, proper al 
Campus de l’Alimentació. Per dur a terme aquesta recuperació es van plantar 
vinyes de manera experimental de quatre varietats: garnatxa i mataró (varie-
tats negres) i pansa blanca i picapoll (varietats blanques). El desenvolupament 
del projecte rep l’assessorament tècnic de l’Incavi (Institut Català de la Vinya 
i del Vi) amb el seguiment enològic i agronòmic de les vinyes. De manera 
conjunta amb l’Incavi, la Universitat de Barcelona participa en el projecte 
de la Vinya d’en Sabater a través del grup de Vins, Aromes i Paràmetres de 
Qualitat dels Aliments, que serà l’encarregat de participar-hi amb la carac-
terització química del most i vi resultant per avaluar-ne la qualitat. Concre-
tament, s’avaluaran les característiques aromàtiques del vi resultant de les 
quatre varietats conreades, com també la composició polifenòlica segons els 
terrers. En definitiva, volem conèixer el vi de Santa Coloma per relacionar la 
seva composició química amb la seva qualitat sensorial. En aquest projecte 
volem involucrar-hi alumnes del campus, concretament del grau de Ciència i 
Tecnologia dels Aliments (CTA), per als quals pot ser d’enorme interès tant 
el vessant de recerca en enologia com el més tecnològic, seguint i controlant 
el procés real d’obtenció d’un vi. 
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Les nostres vinyes de producció ecològica de pansa blan-
ca, picapoll i garnatxa blanca, varietats autòctones de la 
DO Alella, estan exposades de manera continuada al fo-
ranell, el vent que, des del mar, puja fins la muntanya per 
ajudar a donar als nostres vins el caràcter que els defineix 
i que sorprendrà els vostres sentits.
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