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«És un gran reclam per atreure gent»
Entrevista
Una gran promoció. L’esdeveniment, que compleix l’edició número 40, serveix per arribar a milers de
persones també gràcies a les xarxes socials. Restaurants i hotels estan plens aquest cap de setmana

ÀNGEL JUANPERE
VALLS

En un món de xarxes socials, quina és la importància que té actualment la Festa de la Calçotada en la promoció del calçot?
Ara precisament, gràcies a les xarxes socials, la festa agafa més importància, perquè són milers de
persones les que venen i que després utilitzen la imatge icònica dels
calçots coent-se a la plaça de l’Oli
o d’una persona menjant-se’ls amb
el pitet de la Festa de la Calçotada, o de les motes de calçots. I això dona la volta al món. Es multiplica el nostre esforç publicitari i
promocional. Les xarxes socials
són el màxim aliat, les fem servir
i les potenciem.
La Festa de la Calçotada es va
celebrant des del 1981. Molt
han canviat les coses des de llavors?
Va començar com una idea del Congrés Català de la Cuina que s’havia fet. I una de les persones que
va influir molt en aquesta decisió
va ser Joan Pedrell, del restaurant
Can Gatell de Cambrils. En aquell
moment, de calçotades només n’hi
havia als restaurants d’aquí, que
feien una gran publicitat d’ells mateixos per portar gent i autocars.
El pas dels anys ha fet que la calçotada s’hagi anat ampliant a altres
entorns, ja no és solament a Valls.

Tots els restaurants tenen ple
aquest diumenge. S’ha aconseguit, però, desestacionalitzar la
calçotada, que realment funcioni des de novembre fins a pràcticament l’abril?
Presentem les primeres motes de
calçot a finals d’octubre, es fa una
campanya de promoció amb l’Ajuntament per arrancar els primers
calçots. I sabem que cada vegada
més molts restaurants fan calçotades abans de Nadal. Aquest és
l’èxit, la solució.
Quin impacte econòmic té el
conreu del calçot per a la comarca?
Es traduiria en la quantitat de calçots que sabem que es consumeixen, perquè porten l’etiqueta de
l’IGP –al voltant dels 20 milions,
que es cultiven en quatre comarques–. Però no solament són els
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El Concurs de Salsa de la Calçotada tornarà enguany a la 40a
edició de la Gran Festa de la Calçotada, que se celebra a Valls el
diumenge a la Plaça del Blat, a
dos quarts d’onze del matí, amb
demostracions de com es fa la tí-

arribat a fer 5.000) per mesures
covid.

És la manifestació gastronòmica
més important de Catalunya. Calculem que a Catalunya es poden arribar a fer més de tres milions de
calçotades l’any, de les quals 600
o 700.000 a Valls. Els 18 o 20 milions de calçots que cullen els productors de la IGP representen un
percentatge important però no el
més gran que es produeixen a Catalunya.
Ara, la calçotada arriba a interessar tant al Japó com als Estats
Units, quan abans era una cosa
dels catalans i molt d’aquí.

pica salsa. El morter d’aquesta
edició l’ha realitzat la Terrisseria
Ventura de Miravet. Es tracta d’un
taller de ceràmica amb una especial dedicació a la ceràmica creativa, al disseny de peces originals i exclusives. La seva aposta
segueix sent la ceràmica tradicional miravetana, càntirs, gerres,
testos, galets, murals personalit-

Potser enguany no per la situació pandèmica, però teniu al
cap introduir algun al·licient
més?
Estem treballant en la innovació
per si hem de canviar alguna cosa. En els tres concursos que tenim consolidats no ho farem perquè ja tenen una solera. Però potser sí recuperar la calçotada a la
premsa, que s’havia fet fa molts
anys. Ens hem de plantejar entre
tots si la Festa de la Calçotada és
la que ha de ser en el futur, si li
hem de donar alguna cosa més de
nivell com s’està fent amb la cuina, que és la posterior, què es pot
fer amb calçot o amb el que sobra
d’una calçotada. I l’altre, que enguany ja hem fet un primer pas en
posar una bossa de paper, és la calçotada més sostenible. Que la gent
eviti els plats de plàstic, els gots. El
proper any les terrines seran reciclables.
Rovira diu que es treballa per una festa més sostenible. FOTO: A.JUANPERE

Teniu constància que hi ha gent
que pernocta a l’Alt Camp per poder estar aquest diumenge a
Valls a la festa?
Sí. Els hotels s’omplen. Per exemple, l’any passat havia una parella
del País Basc que va venir a visitar
Valls per la festa i aprofità per fer
la ruta del cister. Però hi ha gent
d’altres llocs. La calçotada és un
reclam.

Heu notat enguany un major
interès de la gent per venir a la

festa a causa dels mesos de
pandèmia que portem?
Tenim una gran quantitat de trucades amb molt d’interès en venir
a la Festa de la Calçotada, demanant informació. Hem hagut de
dir-los que enguany es farà una
quantitat de racions més petita
(seran unes 1.500 quan se n’havia

zats i utensilis de cuina, plats, tasses, olieres, etc.
Enguany se seguirà amb la seva tradició iniciada el 2017 obsequiant amb un morter exclusiu
de terrissa a les tres persones guanyadores del Concurs de Salsa de
la Calçotada de Valls. Els participants també rebran una ampolla
de cava, un lot de vins i un joc
del calçot .
En altres edicions l’havia dut a
terme el ceramista Antoni Majó de
Breda (de la Selva), la salsera de
Santes Creus, de l’artista Jaume
Satorra; el morter de ceràmica
Sambola de Verdú; el morter alt
o de llagut de Miravet, de l’artesà Josep Papasseit; el morter baix
de Miravet, fet expressament també per Papasseit.

Els morters que es lliuraran enguany. FOTO: DT

calçots, hi ha també els productes
de la terra associats: patates, carxofes, fesols, etc. I la part de carnisseria i de les salses amb ingredients naturals de la terra. També
el vi i la cava.

