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DIJOUS, 9 DE NOVEMBRE DEL 2017

36a FESTA DE LA RATAFIA

L

a Festa de la
Ratafia va
començar la seva
maceració en
l’època de canvi que va
venir després de la mort
de Franco. En la incipient
democràcia, els joves van
començar a demostrar
interès a participar en la
vida social de Santa
Coloma de Farners, més
enllà del moviment
escolta que els havia
acollit fins llavors. Els
Dàlmates, l’Esquitx i els
Voltamons eren alguns
dels grups locals, als
quals s’ha d’afegir els que
es reunien sovint al bar
Sport, que tenien per
costum regar els seus
àpats i sortides amb
ratafia, possiblement
procedent de can Xevi
Puigverd de Vilobí. Els
joves buscaven una
alternativa a les festes
tradicionals i, entre
partides de cartes i glops
de ratafia, van organitzar
un concurs durant la
festa major de Santa
Coloma de l’any 1982 per
veure qui feia la millor
ratafia. Aquest és l’origen
de la Festa i el Concurs
de la Ratafia de Santa
Coloma de Farners.

UNA TRADICIÓ AMB
GUST DE FUTUR
LA FESTA DE LA RATAFIA CONTRIBUEIX A RECUPERAR COSTUMS
I A PROJECTAR-LOS AMB NOVES I ATRACTIVES FÓRMULES
FOTOGRAFIES XAVI AMAT

Del licor a la festa

L’any 1984 la festa ja té
entitat i s’hi suma la fira
de ratafies i la fira de
productes artesans. És
una activitat que aglutina molta gent a finals
dels 80, per això rep el
sobrenom de la festa major petita. El Jovent del
Poble, l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, a més d’activitats
anuals, organitza una
festa carregada d’actes:
ball, teatre, concurs
d’aparadors, xerrades,
exposicions d’herbes,
mostres d’artistes joves,
concurs de pastissos… La
festa tindrà alts i baixos,
els seus punts àlgids, però ja serà imparable.
L’any 1997, a més, es
troben a Santa Coloma
les receptes de ratafia
més antigues de Catalunya, que havia escrit un
colomenc: Francesc Rosquellas. Als 90 la Festa de
la Ratafia ja s’havia convertit en l’esdeveniment
cultural més singular i
estimat pels colomencs,
un símbol d’identitat i
cohesió social.
L’any 2006, el del 25è
aniversari, es va publicar
el llibre La Festa de la
Ratafia. 25 anys, a càrrec
de Marc Alsina, on se’n
feia un repàs exhaustiu.
Des de llavors, la festa
comença a prendre una
dimensió que trenca
fronteres. Es conviden
territoris relacionats

La gresca de la cultura popular, representada pels capgrossos, es barreja a Santa Coloma amb la selecta gastronomia del tast.

amb les begudes espirituoses i es fan propostes
més innovadores, com la
infusió de ratafia o la
coca de ratafia. També
s’internacionalitza la fira
i es duen a terme estudis
i intercanvis amb productors d’altres països.
Avui la festa ha esdevin-

gut un gran aparador per
mostrar tot el que cal
saber sobre la ratafia, i
atreu gent de totes bandes que tenen interès per
aquesta beguda. S’hi fan
tota mena de presentacions de les innovacions
del sector. L’exitós
model de festa ha coinci-

dit amb un moment daurat d’aquest licor català.
Les aportacions de Santa
Coloma han contribuït a
fer-lo visible i donar-li
ressò.
La festa ha fet una
aposta per contribuir a
conèixer l’entorn, mostrant que abans de la

maceració d’aquest licor,
cal anar al bosc a buscar
tots els ingredients que li
donaran el gust característic i genuí de cada territori. La filosofia de la
ratafia contribueix a unir
generacions, ja que els
joves s’interessen cada
cop més per aquesta

beguda i els més ancians
tenen moltes coses per
explicar. Durant la Festa
de la Ratafia, Santa
Coloma de Farners continua difonent el passat
d’aquest extraordinari
licor i projectant-lo al
futur com a exemple de
cultura popular.
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VIRAT,
UN NOU
VINAGRE
D’HERBES

Santa Coloma de Farners s’omple de gent durant el cap de setmana de la Festa de la Ratafia, amb moltes activitats ben diverses.

CARRERS PLENS D’OLORS,
GUSTOS I ACTIVITATS
SANTA COLOMA FESTEJA EL LICOR CATALÀ PER EXCEL·LÈNCIA
EN UNA FESTA QUE OMPLE EL MUNICIPI DE GENT D’ARREU DE CATALUNYA
FOTOGRAFIES X. AMAT

E

l segon cap de
setmana de
novembre, just
al mig de la
tardor, Santa Coloma de
Farners s’engalana per
celebrar l’estrena de les
noves ratafies de l’any,
que s’han estat macerant
els últims mesos. Des
d’avui fins diumenge, la
Festa de la Ratafia omple
la plaça Farners i els
carrers dels voltants de
parades amb productes
artesans, de proximitat i
relacionats amb la
ratafia. Totes les
activitats de la festa van
tenir l’any passat una
gran afluència, amb
tallers i activitats plens al
cent per cent. Els
paradistes van assolir un
notable increment de
vendes. “Cada any tenim
més visitants i els donem
més varietat en les

activitats festives i
didàctiques al voltant de
la ratafia”, diu Xavi Amat,
membre de la Confraria
de la Ratafia, que
coorganitza la festa. “La
situació política del país
fa que la gent reivindiqui
tot el que és català, i la
ratafia és la beguda
nacional ”, recorda
Amat.

Ratafia, que reuneix
Raska, The Buhos i
Orquestra Tropical. Al
tradicional sopar
popular, aquest any
amenitzat per Fel
Faixedas i Carles
Xuriguera, es nomenen
els nous confrares. A la
Vela de Ratafia s’hi podrà
adquirir la ratafia
Corriols (No a la MAT), el

llibre Els colors de la
ratafia, d’Anna Selga, el
xarop suís d’herbes de la
ratafia, el vinagre de
ratafia Virat, la ratafia del
125è aniversari de Ratafia
Bosch i tota mena de
ratafies de Catalunya.
L’Espai Xics permet
participar en manualitats,
jocs i tallers. A la carpa
del circ s’hi faran

Programació diversa

Aquest any hi ha xerrades
sobre plantes i teràpies,
com la de Josep Pàmies;
exposicions com En
Panxo li va dir..., dedicada
a Francisco Fondevila,
Panxo, un personatge
popular creador de la
cèlebre pomada Panxo;
concerts com els de Marc
Parrot, Orquestra
Fireluche, Hora del
Joglar o Dàmaris
Gelabert, o el Ball de la

La destil·lació és un dels processos més delicats per
elaborar determinades begudes espirituoses.

espectacles orientats
sobretot als infants. A
l’espai Ratafiàrium s’hi
mostra la gastronomia a
base de ratafia, i a la Vela
de la Ratafia s’hi fa el tast
i venda de ratafies de tot
Catalunya.

Virat és el nom del
vinagre d’herbes de
ratafia que la Confraria de la Ratafia,
l’empresa Tegust
Infusions i el celler
Mas la Caçadora
presenten en exclusiva per a la festa.
Està aromatitzat
amb herbes que
s’utilitzen per elaborar ratafia
seguint la famosa
recepta del 1842 del
colomenc Francesc
Rosquellas, impulsor de la ratafia a
Santa Coloma.
L’empresa
Tegust Nature de
Forallac és una
marca d’infusions
de gran qualitat,
amb valor social i
mediambiental .
El vinagre està
fet amb vi de les
vinyes del celler
Mas la Caçadora
dels Guiamets (Priorat), un celler de
llarga tradició familiar, amb gairebé
nou hectàrees de
vinyes i que no
utilitza productes
químics.
Reposat en bota
de roure, el vinagre
de ratafia té un
punt d’acidesa just,
molt càlid i arrodonit per les aromes
que li aporten les
herbes i les espècies
macerades de la
ratafia, com la
menta, la marialluïsa, la nepta, la
tarongina, el fonoll,
la canyella, el ginebró, la nou verda i la
nou moscada. És un
producte innovador, inèdit i original, que comparteix
l’esperit creatiu de
Francisco Fontdevila, creador de la
pomada Panxo.

La litúrgia de la festa

Els rituals marquen
l’inici i el final de la
festa, que inclouen la
processó de l’inici i la
cerimònia d’investidura
dels nous confrares i del
confrare d’honor, que
aquest any serà Faustí
Bosch, de Destil·leries
Bosch, amb motiu del
125è aniversari de
l’empresa.
El dissenyador colomenc Xavier Massaneda,
autor del cartell, ha volgut donar-hi “un to trencador basat en imatges
icòniques”.

El vinagre Virat,
elaborat amb herbes.
FESTA DE LA RATAFIA
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LA FÓRMULA PERFECTA PER
Litúrgia
d’inici
de la festa:
penjada de
penó i brindis
col·lectiu
PLAÇA FARNERS,
DIJOUS, 21 h

La Fira de la Ratafia
també té la seva
litúrgia, amb la
tradicional penjada
del penó i el brindis
col·lectiu. Tot seguit,
inici de la cercavila
de la ratafia, amb els
Trabucaires d’en
Serrallonga, els
Grallers de Santa
Coloma i els gegants
Sol i Serena. Hi
haurà novetats i
sorpreses durant el
recorregut amb els
nous capgrossos d’en
Francesc Rosquellas
i d’en Francesc
Fontdevila, Panxo.
Durant la ruta
tindran lloc diversos
espectacles de
Contaminando
Sonrisas.

PER A MÉS
INFORMACIÓ
SOBRE LA
FIRA DE LA
RATAFIA

LA FESTA DE LA RATAFIA PROPOSA UN VENTALL
D’ACTIVITATS MOLT DIVERS, AMB NOMBROSES PROPOSTES
QUE INCLOUEN EXPOSICIONS, CONCERTS, MERCATS, TASTOS,
TALLERS, XERRADES O ESPECTACLES DE CARRER

Exposició
‘En Panxo li
va dir...’
CASA DE LA PARAULA,
FINS AL 30 DE
NOVEMBRE,

Presentació
de la ratafia
Corriols
ARXIU COMARCAL, 11 DE
NOVEMBRE, 10.30 H

CONSULTEU
LA PROGRAMACIÓ
A LES WEBS:
WWW.RATAFIA. CAT
WWW.SCF.CAT
TWITTER:
@Conf_Ratafia
FACEBOOK

Confrariaratafia
INSTAGRAM

@confrariaratafia

Una ratafia de
qualitat, en una
edició única,
numerada i
irrepetible que posa
en valor el territori i
denuncia la línia de
molt alta tensió
(MAT). S’ha fet amb
herbes que creixen
en la zona
preservada de
l’acció depredadora
de la MAT. Els seus
beneficis es
destinaran a
finançar projectes
contra la línia d’alta
tensió.

ARXIU, DISSABTE, 17 h

En aquest atractiva
novel·la, Sergi Pons
Codina posa la
picaresca de barri, la
postveritat dels
diaris, l’alcohol de
garrafa, l’humor pel
broc gros, la ironia
més fina i fins i tot
una història d’amor
al servei de la
supervivència d’en
Xavier Morell, un
pobre diable elevat a
categoria d’heroi del
nostre temps. La
ratafia està de moda
i s’obre pas fins i tot
en la novel·la de
ficció.

FOTOGRAFIES X. AMAT

Francisco
Fontdevila, Panxo,
és un personatge
singular de Santa
Coloma i en aquesta
mostra es recupera
el seu llegat, centrat
en la cèlebre
pomada Panxo. El
1882 va tornar de
Cuba amb diners,
un cavall blanc i un
lloro que parlava.
Organitzava
espectacles amb
demostracions
públiques del seu
producte guaridor.

Presentació
de ‘Dies de
ratafia’, de
Sergi Pons

Ball de
purificació
PL. DE LA PAU.
DISSABTE, 20.30 h

Ball de purificació
de les herbes a
càrrec de la
Confraria Jove. Tot
seguit, hi haurà ball
diables, amb els de
l’entitat Diables
d’en Pere Botero.

Xerrada
de tes i
infusions
a càrrec de
Mònica Fanlo
ARXIU,
DISSABTE, 19 h

Tes i infusions: saps
el que beus? és una
de les moltes
xerrades i tallers
que es porten a
terme en el marc de
la fira. Totes les
xerrades i tallers són
gratuïts, però per
raons d’aforament
cal fer una
inscripció prèvia a
www.ratafia.cat.

Ball de la Ratafia
amb Raska, The Buhos
i Orquestra Tropical

Concert de
l’Orquestra
Fireluche

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA NÒRIA,

CARPA DEL CIRC.

DISSABTE, 23 h. ENTRADA GRATUÏTA

DISSABTE, 12 h

La música sempre ha combinat bé amb la ratafia.
Raska són els guanyadors del concurs de bandes
emergents per triar la formació que havia d’obrir
el Festival Canet Rock 2017: música pop, rock i
ska de lletres reivindicatives. The Buhos fa més
de deu anys que giren i s’han guanyat un
merescut prestigi com a banda de referència de la
música festiva i tropical del país. Orquestra
Tropical toquen un repertori de versions de
clàssics de la música disco dels anys vuitanta i de
grans èxits de la música popular més comercial.
Segur que oferiran un concert amb trempera.

Presentació de
l’últim disc del grup,
Colibrí en flames,
un treball amb el
qual retornen als
seus orígens
instrumentals amb
música d’envelat,
sons eteris,
melodies vocals i
l’èpica minimalista.
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AGRADAR A TOTHOM
Conferència:
‘Ratafia i
perfum’

Fira de
Ratafies de
Catalunya

Concert de
Dàmaris
Gelabert

ARXIU COMARCAL,

VELA DE LA RATAFIA,

PAVELLÓ DE LA NÒRIA,

DISSABTE, 12 h

PLAÇA FARNERS.

DISSABTE, 16.30 h.

Ramon Monegal, un
dels perfumistes
més importants i
influents del món, la
quarta generació de
la reconeguda firma
Myrurgia, va crear el
2009 el seu propi
projecte, amb una
col·lecció d’autor.
Serà una
conferència única
per demostrar que
l’olfacte és un dels
sentits que cal
revaloritzar en
l’elaboració i
consum de la ratafia.
Cal inscripció
prèvia.

DISSABTE 11

GRATUÏT

I DIUMENGE 12.

A més de pedagoga i
musicoterapeuta,
sap com engrescar
els més petits amb
les seves cançons.
La diversió està
assegurada amb un
dels actuals
referents de la cançó
infantil a casa
nostra.

DURANT TOT EL DIA

S’hi podran trobar
totes les marques
de ratafia de
Catalunya, algunes
de ben especials.
Hi haurà destil·lació
d’aiguardent
amb un alambí. S’hi
podrà adquirir el
vinagre Virat,
presentat a la fira.
Un espai ideal per
descobrir la varietat
comercial d’un licor
que cada cop té més
requesta.

Activitats
per als Petits
Confrares
A LES MESURES

Els
restaurants
també
honoren
la ratafia

Una carpa de circ que reuneix
els espectacles destinats
als infants i els joves
PATI DE LA SALLE, DISSABTE I DIUMENGE,
DIVERSOS HORARIS. GRATUÏT

CADA DIA
DE LA FESTA.
DIVERSOS LOCALS.

La majoria dels
restaurants de Santa
Coloma de Farners
posen el seu granet
de sorra a la festa i
ofereixen menús
especials o
incorporen a les
seves cartes plats
elaborats amb
ratafia.

Destil·lació
d’aiguardents
VELA DE LA RATAFIA.

S’oferiran mostres
de destil·lació
d’aiguardent
per part d’en Joan
Pujades i en Tomàs
Bosch (Priorat Terra Alta).

Ratafiàrium
DISSABTE I DIUMENGE.

Litúrgia de
tancament
de la festa

TOT EL DIA

VELA DE LA RATAFIA

Mostra de
productes
gastronòmics
elaborats amb
ratafia. S’hi podran
tastar i comprar
productes ben
diversos: xuixos,
magdalenes, galetes,
bunyols…, tots
elaborats amb
ratafia.

A LA PLAÇA FARNERS,

PLAÇA DEL FIRAL,

DIUMENGE, 20 h.

La cerimònia de la
despenjada del
penó, i el recorregut
que el durà a la casa
del custodi (persona
guanyadora del
premi de millor
ratafia local
d’enguany), tanca
cada any la Festa
de la Ratafia.

Presentació de
la ratafia dels
125 anys de
Destil·leries
Bosch
ARXIU,
DIUMENGE, 10.30 h

Presentació de la
ratafia reserva
elaborada amb motiu
dels 125 anys de
Destil·leries Bosch,
de Sant Quirze de
Besora, a càrrec de
Faustí Bosch.

La Festa de la Ratafia creix i es renova a cada
nova edició. Aquest any incorpora una novetat:
una carpa de circ situada al pati de l’Escola La
Salle que reunirà espectacles pensats per als
joves i petits. Un lloc màgic i acollidor per on
desfilaran titelles, teatre, cançons... L’espai també
ajudarà a descongestionar el centre de la ciutat.
Consulteu el programa per veure els horaris i
grups, entre els quals destaquen Marc Parrot,
Orquestra Fireluche i Tony Pisador.

DE LA PLAÇA FARNERS,
DIVENDRES, 18.00 h

La fira vol introduir
els més petits en
l’afinació dels
sentits i en les
litúrgies. Les
Aromes rebran els
futurs Petits
Confrares per fer el
seu últim
compromís. Tot
seguit en Salvador i
la Farners
despertaran en Nou
Verda i tindrà lloc
una rua per la plaça
Farners. Per acabar,
tindrà lloc
l’intercanvi anual
d’herbes amb els
Petits Confrares.

Concert de
Pony Pisador
CARPA DE CIRC
AL PATI DE LA SALLE,
DIUMENGE, 17 h.

Un engrescador
viatge musical i
festiu de caràcter
familiar que,
passant per les
travesses
marítimes dels
pirates o els duels
dels cowboys de
l’Oest americà,
portarà el públic a
descobrir les
cançons i danses
tradicionals
d’Irlanda i altres
músiques d’arreu
del món. Presenten
el seu primer disc,
Yarr’s i Trons! Una
invitació a la gresca
i al ball des de la
primera nota.
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MÉS
ACTIVITATS
PER ALS
MÉS PETITS

L

a Festa de la
Ratafia sempre
programa
activitats per
complaure tota la família, i
especialment els més
petits. A més, cada any
creix i en aquesta edició
incorpora un nou espai
que s’ubicarà al pati de
l’Escola La Salle i que està
pensat precisament per a
ells: una carpa de circ. Allà
hi haurà un ampli ventall
d’espectacles en sintonia
amb l’esperit de la festa:
circ, titelles, teatre,
cançons d’autor o música
amb instruments infantils.
Entre els artistes que hi
actuaran hi ha el músic
Marc Parrot i la
il·lustradora Eva Armisén,
que presentaran
l’espectacle Tots a taula,
en què sis personatges
explicaran les seves
experiències al voltant del
menjar. Per la seva banda,
l’Orquestra Fireluche
portarà a Santa Coloma el
seu nou disc, Colibrí en
flames, que van presentar
al març.
Titelles Pam i Pipa, una
companyia de reconeguda
trajectòria, presentarà
l’espectacle Miranius per

Junts van regentar el cafè
del Círculo fins que, amb
el temps, Fontdevila es va
quedar sol el bar, i hi va
fer pintar figures de dones nues en honor de les
principals civilitzacions
dels cinc continents, cosa
que va escandalitzar les
autoritats eclesiàstiques
de l’època.
La pomada miraculosa

als nens i nenes de 0 a 3
anys. També serà de titelles l’espectacle Kumulunimbu, del col·lectiu
Ortiga, que vol parlar de la
immigració als més petits.
El grup infantil Pony Pisador presentarà el seu primer disc, Yarr’s i Trons!, i
hi haurà un espectacle de
clown de Contaminando
Sonrisas.
Espai Xics

L’oferta per a la canalla es
complementa amb l’Espai
Xics, on els visitants
podran aprendre a jugar a
diferents jocs. També s’hi
farà un campionat de cub
Rubik, amb un taller
inclòs per aprendre a
resoldre’l, i es presentaran
diferents jocs educatius a
càrrec d’El Ninot. La
diversió també estarà
garantida en el concert
que la pedagoga,
musicoterapeuta, autora i
cantant de cançons
infantils Dàmaris Gelabert
farà al pavelló
poliesportiu. Gelabert és
tot un referent per a
l’educació musical a
Catalunya.
Per a més informació,
www.confrariaratafia.cat.

Hi haurà una carpa de circ al pati de l’Escola La Salle. F. R.

Francisco Fontdevila retratat amb el seu inseparable lloro. FESTA DE LA RATAFIA

EN PANXO I LA
SEVA POMADA

UNA EXPOSICIÓ S’ENDINSA EN LA CONTROVERTIDA
FIGURA DE FRANCISCO FONTDEVILA

F

rancisco Fontdevila i Jofré (18371913), conegut popularment com a
Panxo, va ser un dels personatges colomencs més
singulars. Peculiar i enigmàtic, es va fer famós per
haver inventat una miraculosa pomada que, segons ell, podia curar ferides, nafres, cremades,
contusions o berrugues,
entre altres malures. Fill
d’una família pobra de
Santa Coloma de Farners,
primer va fer de pastor i

després es va embarcar a
la primera Guerra de Cuba (1868-1878), on va passar penúries fins al punt
d’haver de vendre’s els
pantalons per poder menjar. Es diu que a Cuba va
fer diners i que va tornar
el 1877 com a indià ric,, però que la seva fortuna aviat es va esgotar. El 1882,
82,
29 homes del poble van
an
crear el Círculo de la
Unión Farnense, a
l’actual edifici de Can
Panxo, el van contractar
tar
i es va poder refer unaa

mica econòmicament.
Deu anys després es va associar amb Ramon Rosquellas, un colomenc
d’il·lustre nissaga ratafiaire, ja que les receptes de
ratafia més antigues que
s’han trobat a Catalunya
–1842– eren del seu pare.

Després d’una època en
què es va implicar en la
vida social i política del
poble (va arribar a ser regidor de l’Ajuntament),
el 1893 Fontdevila es va
centrar a comercialitzar
la seva pomada per vendre-la a tot Catalunya i
tot Espanya, amb l’objectiu de curar els pobres de
franc. Per això es presentava en mercats amb el
seu cavall blanc, amb un
lloro a l’espatlla, per presentar la seva pomada,
amb operacions amb animals vius, que avui sens
dubte serien considerades sàdiques i cruels, per
demostrar les propietats
curatives del seu invent.
Però tot això li va donar
renom i va fer que vengués
la seva pomada a cabassos.
L’ungüent es va arribar a
vendre al carrer Canuda
de Barcelona i va ser tan
conegut que fins i tot va
sortir a la novel·la L’impenitent (1848), de Prudenci Bertrana.
Per reivindicar i endinsar-se en la figura
d’aquest home inquiet,
rebel, heterodox i sense
pèls a la llengua; estrafolari, xarlatà, entabanador i venedor de fum
per a uns, i visionari,
avançat al seu temps,
gairebé un geni per a altres, hi ha l’exposició En
Panxo li va dir..., que es
pot veure a la Casa de la
Paraula des d’avui fins
al 30
3 de novembre.
També s’ha reeditat la
Tam
seva
sev pomada, que està
feta
fet amb ingredients
fàcils de trobar a la cofà
marca, i es podrà comm
prar a la Parada de la
pr
Confraria dins la Vela
Co
de la Ratafia.
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CAP A UNA RATAFIA
CADA COP MÉS CASOLANA

LA RATAFIA,
INGREDIENT EN
MOLTS PLATS

MÉS DE 180 RATAFIES, TAMBÉ DE POLÒNIA, EL CANADÀ I MALLORCA,
PARTICIPEN EN EL CONCURS MÉS ANTIC I CONCORREGUT DE CATALUNYA
FOTOGRAFIES X. AMAT

Dues imatges de la primera fase del tast de ratafies casolanes d’aquest any, que es va fer dissabte passat. FESTA DE LA RATAFIA

P

er antiguitat,
pel nombre de
ratafies que
s’hi presenten
i pel prestigi que té la
Festa de la Ratafia de
Santa Coloma de Farners, el concurs de ratafies casolanes que s’organitza des de la primera edició es pot considerar com el concurs més
prestigiós de Catalunya.
Aquest any s’hi han presentat 181 ratafies, entre
les quals tres que s’han
fet a Polònia, el Canadà i
Mallorca, cadascuna
amb una majoria d’herbes i ingredients autòctons. Com en altres edicions en què s’han presentat ratafies d’altres
indrets del món, també

es dona la circumstància
que cap d’aquests participants és català, sinó
que per diverses raons
han conegut la ratafia i
s’han animat a fer-ne al
seu país.
Jurat d’experts

El concurs s’estructura
en dues fases: en la primera, un jurat de trenta
membres valora totes les
ratafies i en selecciona
deu, que van a la final. En
la segona, decideix els
guanyadors un jurat de
cinc membres que canvia
cada any. Enguany els escollits per formar part
del jurat d’experts són
Xavier Codina, de Ratafia
Russet; Faustí Bosch, de
Ratafia Bosch; Damià

Mulà, professor de cocteleria de la Universitat de
Barcelona; el catedràtic
de botànica Joan Vallès
Xirau, i Montse Mascaró,
de la casa de licors Mascaró. Els experts puntuen les ratafies per la seva
part visual –el color que
tenen i si estan ben filtrades–, l’olfactiva i la
gustativa, i en ponderen
el grau, la dolçor i
l’harmonia.
Tots els participants
reben un obsequi i els
deu finalistes un premi.
Als tres guanyadors se’ls
lliuren les garrafes d’or,
plata i bronze, i a la ratafia guanyadora se l’obsequia amb l’embotellament de 200 ampolles
per a la Festa del Mercat

de les Herbes de la Ratafia. Al concurs s’hi presenten ratafies fetes
arreu de Catalunya,
encara que les comarques de muntanya tenen
més tradició de fer-ne. La
quantitat mínima per
presentar-s’hi és mig
litre.
Ratafies més de casa

Un dels objectius de la
Confraria de la Ratafia
és que cada vegada més
els ratafiaires casolans
entenguin que l’interessant és anar més enllà
del fet de comprar licor
d’anís, posar-hi unes desenes d’herbes i altres
ingredients, i esperar
unes setmanes que tot
es vagi macerant.

“Animem la gent a ferse l’aiguardent, o a comprar-lo, però que decideixi la quantitat de sucre
que hi vol posar. Perquè
si tothom posa la mateixa
base i només canvien les
herbes, el concurs es fa
més avorrit, perquè totes
les ratafies tenen un gust
molt semblant”, explica
Xavi Amat, membre de la
Confraria. “És com anar a
buscar una base de pizza
al súper o fer-te-la tu mateix, la cosa canvia força”,
afegeix.
Més enllà del concurs,
la Confraria fa cada any
tallers i cursos per formar ratafiaires. Aquest
any n’ha fet quatre per
aprendre a fer-ne i un per
ensenyar com es filtra.

La ratafia és ben present en nombroses
receptes de la cuina tradicional de la Selva i
d’altres comarques prepirinenques i pirinenques. A Santa Coloma,
els dies de la festa tots
els restaurants ofereixen menús amb plats
cuinats amb el licor
català per excel·lència, i
una bona part els tenen
a la carta tot l’any. A
l’espai Ratafiàrium, una
carpa de 400 m2 instal·lada a la plaça del
Firal, hi ha venda i
degustació de productes
elaborats per petits productors amb ratafia
com coca, xuixos, pa,
foie, iogurt, melmelada,
caramels o infusions.
Aquest any hi ha la
novetat de galetes,
bunyols i coca freda de
ratafia.
Tot i que cada any hi
ha més peticions per
estar presents al Ratafiàrium, aquest any hi
haurà 14 parades, dues
menys que l’any passat,
“per donar més qualitat
tant als productors com
als visitants”, segons
explica Jordi Cassassayas, responsable de
l’espai. També repeteix
l’espai per a food trucks,
que estan més ben ubicades, a la plaça del
Firal, amb un espai de
bancs i taules per seure.

Una de les parades del
Ratafiàrium l’any
passat. FESTA RATAFIA
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l 2 d’octubre, sí,
l’endemà mateix
d’aquell
diumenge
històric, es va celebrar a
Mas Marroc el II Simposi
Sobretaula sobre licors
casolans i artesanals,
gràcies al paraigua i
l’acolliment de Joan, Josep
i Jordi Roca. Es va
concloure que destil·lar el
paisatge no és tan fàcil, i
que macerar-lo és una
mica més senzill; que
l’artesania no garanteix
l’excel·lència, però sí que
assegura la genuïnitat.
També es va alertar que un
defecte dona personalitat i
que pot obrir camins
infinits cap a noves
perfeccions. Josep Roca
ens va obrir les portes i les
seves reflexions sempre
ajuden a obrir els ulls.

Josep Roca
SOMMELIER D’EL CELLER DE CAN ROCA

“LA RATAFIA ÉS UN
DIÀLEG DE PAISATGE
I MESTISSATGE”
TEXT ATENEU SOBRETAULA

XAVI AMAT

Què és la ratafia?
Una beguda costumista
d’un espai, d’un moment,
d’un paisatge de bosc. I té
un punt universal que
connecta amb el sota nostre i amb productes derivats d’ultramar… Aquí encara no es fa cafè ni clau,
ni canyella…

I el rom?
Funciona en combinats.
Insisteixo, però, que els
que més han baixat són els
destil·lats de vi envellits.
De grapa i d’orujo se’n va
venent.
¿A què atribuiries el
descens?
A diverses circumstàncies. Aquí, a El Celler, perquè apostem pels vins. Podem fer fins a 14 tastets de
vi. I això condiciona seguir bevent i sobretot amb
alta graduació. L’altra és
la realitat d’alcohol i conducció, en què es recomana moderació. I l’altra,
que probablement està
vinculada al màrqueting
brillant d’altres begudes
d’alta graduació, és que
han sabut conduir els consumidors cap al producte.

Quan dius ratafia o licor
casolà, sigui d’on sigui, i
parles de paisatge, ¿vols
dir expressió del territori propi?
Com a espai poètic agrada
que expressi el paisatge,
però en gran part té a veure amb espècies d’arreu
del planeta. Per tant, la ratafia és un diàleg entre
paisatge i mestissatge.

¿Tenim bona cultura de
licors?
M’agradaria dir-te que sí.
Tenim transmissió cultural de licors, més que d’aiguardents, i ens podem
sentir orgullosos que en
comarques com la Garrotxa o la Selva està arrelada
entre el jovent.

¿Les begudes de la sobretaula dominants són més
els destil·lats?
La veritat és que nosaltres
tenim l’oportunitat de
proposta molt amplificada d’artesania i de paisatge proper, però també
s’aprecia una tendència a
la baixa graduació. Vull
dir que hi ha gent que segueix amb els vins després
de l’àpat. Per fi hem reduït
el consum de gintònic.
I els grans destil·lats, han
caigut de l’escambell?
Hi ha hagut una davallada
progressiva al llarg dels
anys del consum de conyacs, armanyacs i brandis. Només el whisky
manté el to dels últims
vint anys.

Què expressen les
ratafies?
Expressen idees d’acolliment, generositat, hospitalitat i acompanyament
d’un temps concret, amanint una part del paisatge amb la maceració, i
un alcohol que hi dona el
caliu.

Del debat que els alcohols han de ser de proximitat què en penses?
En la idea de la ratafia hi
ha prioritats. El més important és la convivialitat.
Es tracta de fer una beguda per rebre. Rebre des de
la proximitat, d’herbes collides al costat de casa. Però l’alcohol no m’atreviria
a dir que ha de ser local, ja
que tothom no té aquesta
accessibilitat.

es recuperen licors casolans mediterranis que
eren arraconats a les lleixes de la història.
Sí. No podem renunciar a
les influències externes
que ens poden fer revisar
costums antics i que ens
poden fer veure que és un
bon moment per reactivar
aquesta cultura antiga.

I en l’alta gastronomia?
El món dels licors es veu
en un moment ascendent,
amb una certa actitud,
que ara en diuen trending,
de la mixologia. Els licors
són per ara d’interès en
tant que la cocteleria és
un nou fenomen per la
cosa casual de la gastronomia de mestissatge global, amb un accent dels
picants i umamis, que necessiten begudes més fortes que els vins tranquils.
Quines són les begudes
de sobretaula a l’alta
gastronomia?
Per exemple, a El Celler
tenim la sort de poder

oferir productes d’alta
qualitat fets a casa. Extraiem l’esperit del paisatge
en forma de fermentats i
licors. És una oportunitat
d’oferir singularitat, orfebreria contemplativa, i
connectar la proposta
d’avantguarda amb el recull savi dels antics mestres de l’alquímia.
A la Masia vau obrir un
taller d’alquímia on
experimenteu amb fermentats i destil·lats.
Quan ho vau decidir?
Quan vam coincidir amb
Joan Carbó i vam trobar
que ell podia dedicar
temps i coneixement a

una cosa que sempre
m’havia voltat pel cap.

Han entrat des del món
del còctel, tant a les entrades com a les sortides de
l’àpat, probablement per
aquesta visió menys mediterrània que impera
avui a les cuines.

Què és el Taller
d’Alquímia?
És un espai de recerca per
reobrir portes al coneixement dels alcohols des de
l’Ars natura, d’Arnau de
Vilanova, o l’Ars combinatoria, de Llull. Ho fem amb
respecte i amb la inspiració
de Xavier Nogués i les seves Galeries Laietanes, on
s’obria fa un segle un espai
de diàleg cultural i de beure i viure amb el seu conductor dels bons esperits.

I això?
És difícil que avui no hi hagi un tiradito, kimchi o taco
a la cuina. I tot plegat fa
que, a les propostes de restaurants, un Pisco Sour o
un Tequila Sunrise puguin
ser una entrada normal en
un país mediterrani, de
cultura de vi o cervesa.

¿Els licors són tendència
en la restauració?

La paradoxa seria que
gràcies a altres cultures

I acabem amb els combinats i els còctels.
Sempre he sigut un apassionat dels còctels. En la
meva adolescència creativa vaig viure el món dels
còctels amb passió. Em
fascinava preparar begudes originals i versions als
meus amics que mai no he
oblidat com el White
Lady, el Sidecar, el Grasshopper, l’Alaska o el Negroni. Sobre els alcohols
combinats amb refrescos,
crec que és una
modalitat que impera
fruit de campanyes intenses de màrqueting de la indústria de les carbonatades i la indústria dels alcohols, que aconsegueixen
seduir una massa.

