
UN TASTET PER DEGUSTAR ELS PAÏSOS CATALANS 
 
Els Països Catalans són un territori amb una gran diversitat de 
begudes i de productes de qualitat. N’hi ha tants que gairebé a 
cada racó del país en podem trobar un de diferent. És per això que 
avui us proposem fer un tastet de begudes de la terra, tan sols 
perquè us en feu una idea i perquè, si us agraden, tingueu 
l’oportunitat de demanar-ne en una altra ocasió. 
 
En aquest tastet hem mirat de seleccionar una beguda 
representativa de cada territori. Així, hem triat l’aigua de València 
(País Valencià), la pomada (Menorca), el moscatell o moscat 
(Marina, Camp de Tarragona i Rosselló) i la ratafia (Pirineus).  
 
Beguda, preparació i origen 
 
La pomada és un combinat de ginebra de Menorca i granissat de 
llimó. És una beguda d’origen menorquí. 
 
L’aigua de València és un combinat de suc de taronja, cava, 
vodka, licor de taronja i sucre. És una beguda de l’Horta de 
València. 
 
El moscatell o moscat és un vi dolç obtingut del raïm moscat. El 
moscatell es pot acompanyar de fruits secs i aleshores en diem 
postres de músic. L’origen el trobem a les comarques del sud del 
País Valencià, al Camp de Tarragona i al Rosselló. 
 
La ratafia és una maceració d’aiguardent, nous verdes, herbes i 
espècies, amb sucre caramel·litzat. És un digestiu que combina 
molt bé amb els carquinyolis (pastes seques i dolces elaborades 
amb ous, llet, sucre, farina i ametlles). És d’origen pirinenc. 
 
Que vagi de gust! 

 

UNA MOSTRA DE TRADICIONS D’AQUÍ I D’ALLÀ 
 
Dansa dels caporales 
 
Els caporales són una dansa típica de Bolívia que va néixer durant 
l’època de la colonització espanyola. Es tracta d’una barreja de la 
música dels esclaus africans (saya) i de la música autòctona de 
Bolívia (huayño). Els homes representen els capatassos i porten  
picarols a les botes, que servien per anunciar la seva arribada. 
 
Castellers de Cerdanyola  
 
Els castells són una tradició catalana de més de 200 anys 
d’història que consisteix a aixecar d’una manera organitzada 
construccions humanes. Els castells poden tenir una alçada de 6 a 
10 pisos, i cada colla assaja fort per poder millorar el seu nivell. 
 
La colla castellera de Cerdanyola va néixer a mitjan del mes de juny 
de 1998, quan un grup d’unes deu persones de diverses 
procedències van posar els fonament de l’actual colla. El fet que els 
diferencia d’altres colles és que en poc temps han assolit una 
àmplia gamma de castells de set i set i mig, i en una zona sense 
gaire tradició castellera. 
 
La Martineta de Cerdanyola 
 
La Martineta és fruit de la voluntat de l’associació La Verema de 
Cerdanyola i representa una geneta o gat mesquer que habitava 
Collserola. Va ser elaborada artesanalment per alguns membres de 
la mateixa associació i és utilitzada en actes reivindicatius i 
populars. 


