
 
 

7.06.  ESMORZARS CIENTÍFICS AL 7 PORTES  (2016) 
 

El restaurant 7 Portes va obrir-les el 1836. El 1942 va ser adquirit per Paco Parellada, 
propietari de la mítica Fonda Europa de Granollers.  El 1980 Paco Solé Parellada 
n'agafa la direcció i hi introdueix diverses innovacions, que pretenen mantenir l'estil de 
restaurant sense abandonar-se al turisme que hi va en massa atrets per les 
recomanacions de les guies, i que després demanen mariscada amb coca-cola. Al 7 
Portes s'hi programen o s'hi han programat vespres musicals i esmorzars dominicals 
sobre ciència, edició de llibres, recuperació de plats clàssics...  
 
Els Esmorzars de Ciència dominicals consistien en un esmorzar de forquilla i la 
presència d'un parell d'experts que parlaven d'algun tema d'actualitat. Primer hi havia 
un presentador que feia la introducció, i un periodista per portar la tertúlia. Ho 
enregistraven i ho emetien per la televisió d'elPuntAvui.  
 
A un d'aquests esmorzars em va tocar fer el paper de presentador dels experts: Abel 
Mariné, professor de Nutrició i Dietètica de la UB, i Toni Massanés, director de la 
Fundació Alícia. Aquí hi ha reproduides les notes que vaig preparar per fer la 
presentació. 
  



 
CIÈNCIA I ALIMENTACIÓ: COM ENS AJUDA LA CIÈNCIA A MENJAR BÉ 

Notes per a la presentació de la tertúlia.  24-1-2016 
 
M'han contractat per fer de monjo lector. Mentres els altres monjos són 
al refectori menjant en silenci, el monjo lector llegeix textos piadosos, 
vides de sants o fragments de textos sagrats.  
Però en una de les publicitats del diari ElPuntAvui deia també que la meva 
introducció seria divertida, i que introduiria el tema de Ciència i cuina. 
Farem el que podrem... 
 
1. De sempre la ciència s'ha interessat per la cuina i l'alimentació.  
Denis Papin (S.XVII) va inventar una espècie de termomix, una olla de 
pressió amb agitació interior, i que va ser la base de la màquina de vapor.  
A França també van desenvolupar les llaunes de conserva (Nicolas Appert 
el 1795 en ampolles de vidre, o sigui que no eren de llauna), l'extracció de 
sucre de la remolatxa (1811, per tenir sucre en lloc del de les Antilles, 
perquè estaven en guerra amb UK, van inventar la margarina (1869, 
barreja de sèu, llet i aigua), i la pasteurització dels aliments. Tot ciència al 
servei de la indústria dels aliments. 
Mentrestant, el 1802 Benjamin Thomson comte de Rumford feia 
experiments de transmissió del calor, i així va inventar la truita noruega, 
truita sorpresa, i que ara n'hi solen dir baked Alaska: un pastís gelat per 
dintre i gratinat per fora.  
 
2. 1969. Nicholas Kurti, físic hongarès que vivia a UK diu "Sabem millor la 
temperatura de l'atmosfera de Venus que la temperatura de dins d'un 
suflé".  Inventa la Frozen Florida, un pastís gelat per fora i calent per dins, 
que requereix un microones.  Funda els encontres d'Erice (Sicília) sobre 
ciència i cuina, i el 1992 inventa el concepte de "Gastronomia Física i 
Molecular"., junt amb Hervé This, químic, que fa recerca en química I 
cuina. El seu concepte culinari és aconseguir "el millor soufflé, el millor 
gigot, la millor velouté, el millor confit, …" 
 
3. Ferran Adria anava al seu aire. Especialment a partir de 1993: 
desconstruccions, esferificacions, aires.  Pere Castells, químic (2003) 
treballa a elBulliTaller, iniciativa novedosa amb cuiners I científics, 
iniciativa que segueix actualment amb la Bullipèdia. 
Ferran Adrià és nomenat el 2007 doctor honoris causa per la UB per la 
seva utilització de la ciència com a eina útil en la creació gastronòmica, i 
perquè la seva aproximació a noves preparacions segueix el mètode 
científic, i fins i tot ho publica tot en una sèrie monumental de llibres. 
 



4. Molts físics i químics agafen exemples quotidians de cuina per explicar 
física. El 2010 es fa a Harvard el curs "Science and Cooking: from Haute 
Cuisine to the science of Soft Matter" explicada per físics dels EUA  a partir 
d'exemples de cuiners catalans i espanyols.  
D'aquí el davantal que porto (veure foto del final): equacions força 
elementals de física que expliquem a les classes d'Enginyeria Química i de 
Física a les nostres facultats d'aquí, però malauradament sense el suport 
dels cuiners famosos. 
 
5. La tertúlia parlarà de ciència i cuina, però ¿de quina cuina?: la de casa, 
del restaurant, de l'hospital, de la indústria alimentària?  
 
6. La nutrició i seguretat alimentària (Abel Mariné) s'ha basat sempre en 
la ciència. Els químics analítics poden trobar de tot a tot arreu (per 
exemple poden veure que hi ha més mercuri al fetge de la tonyina que als 
pulmons del lluç, especialment perquè el lluç no té pulmons).  Fan com els 
metges que saben que una persona sana és un malalt mal diagnosticat, i 
que la salut és un estat transitori entre dues malalties que no augura res 
de bo, com solia dir en Robert Xalabarder. 
 
7. La ciència ha ajudat la cuina de finals del segle XX:  ja existien les 
espumes, les emulsions i els gels però no les sferificacions. Ha subministrat 
productes (goma xantana, goma gellan, mil tipus de gelatines 
texturitzadores) i ha introduit l'alginat per les sferificacions de Ferran 
Adrià,… Ha subministrat aparells i procediments novedosos (cuina a baixa 
temperatura, destil·ladors, liofilitzadors, nitrogen líquid). 
 
8. La ciència explica per que les gambes es tornen vermelles en coure-les, 
què és la salmonella i com evitar-la, si existeix el bífidus actiregularis, com 
donar color als aliments sense additius colorants,… La pastisseria, que fa 
cremes, musses i gels, és força exacta en les seves operacions: pesar am 
precisió de grams, mesura temperatures precises, els temps són exactes. 
Però molt més difícil és preveure quant temps i a quina temperatura  ha 
de coure una cuixa de be, perquè el nombre de variables és molt elevat: 
la química i la pastisseria treballen amb substàncies i en condicions que 
s'assemblen una mica, però la cuina treballa amb objectes biològics i la 
pastisseria sobre tot amb substàncies, per això és molt menys exacta la 
cuina.  
 
9. Cal que els científics es posin a cuinar? No. Qui cuina és el cuiner. Però, 
segons quin sigui el seu estil, cal que li arribi el que s'està coent per la 
ciència implicada en la seva cuina. El cuiner haurà d'anar a trobades de 
formació y a discussions amb científics…  El científic cuiner és com el 



problema del periodisme científic: qui ha de fer la comunicació científica: 
el científic o el periodista? Jo crec que el periodista, però ha de saber 
ciència o tenir qui li expliqui. 
 
Pot semblar que la ciència deshumanitza la cuina: però no és així: una 
vegada vaig formar part d'un panell de degustadors per tal de veure quina 
era la millor aigua per preparar les paelles del 7 Portes. Es va aplicar un 
procediment científic (pseudo-doble cec) i en van sortir conclusions. Era 
aplicar el mètode científic per tal que els clients d'aquest restaurant surtin 
més satisfets. 
 
Com va dir Ferran Adrià quan se li va concedir el doctorat per la UB "La 
química també alimenta l'ànima".  Doncs bon profit. 
 
 

 
El davantal científic del curs de Harvard 


