
                                                             

 
 

Gyotaku + tast de peix 
per a dones de totes les edats 

 

Horaris i calendari: Dissabte 25 de novembre, de 16.30h a 20.30h 
 

Lloc: Consorci del Lluçanès 
 

Tallerista: Mireia Córdoba, artista 
   

Presentació del taller: El Gyotaku és una tècnica utilitzada pels pescadors japonesos per 
testimoniar les seves captures, estampant-les amb tinta sobre un paper. En aquest taller farem una 
introducció a la tècnica amb imatges, anècdotes, mites i llegendes que posen de relleu com les 
dones s’han relacionat amb el mar al llarg del temps. A part de la impressió dels peixos, també s’hi 
feien constar les seves mesures, el lloc de la captura i, de vegades, un petit poema d’agraïment 
abans de la signatura del pescador. Es tractava, per tant, d’una forma d’agraïment del pescador a la 
mar en reconeixement a la generositat dels oceans i alhora una expressió de la satisfacció i l’orgull 
de la captura. 
 
Aquest taller ens permetrà apropar-nos a aquesta tècnica i, un cop acabada la petita obra d’art, 
amb la voluntat que aquest taller sigui sostenible i comestible, cuinarem els peixos de manera 
participativa, i per acabar els podrem tastar acompanyats d’una copeta de vi blanc. 
 

Places disponibles / ràtio: mínim 6, màxim 12. 
 

Preu: Subvencionat pel Consorci del Lluçanès en motiu del Dia Internacional contra la violència 
envers les dones. 
 

Inscripcions: del 4 de setembre al 15 de novembre, aquí. 

Per a més informació: 
 

emal@consorci.llucanes.cat 
Consorci del Lluçanès 

c/ Vell. 3 
08515 Santa Creu de Jutglar (Olost) 

938880050 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyentgkk14Tn7HgB8QCE2whj5xFhk2M42hbjQwCQw8t0LtjA/viewform?usp=sf_link
mailto:emal@consorci.llucanes.cat

