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l Tast Tiana és una 
de les cites més 
esperades per als 
amants del vi i la 
gastronomia. Esther 

Pujol n’és l’amfitriona i com 
a bona tianenca s’apunta a 
aquest grup de persones a les 
quals els apassiona tot el que 
envolta la cultura enogastro-
nòmica. 

Quina vinculació tens amb el vi 
i la gastronomia?
Crec que la viticultura i la gas-
tronomia entronquen amb les 
arrels mediterrànies de tots els 

que tenim la sort de viure en 
aquest marc. Just fa pocs dies 
era a Pompeia, envoltada de 
vinyes, i és fàcil connectar amb 
aquella civilització romana i 
grega que és tan nostra. Això 
no passa quan viatges a uns 
altres llocs, és una cultura que 
ens uneix. La nostra vinculació 
amb el vi és, per tant, de fa se-
gles. Només cal que la cultivis 
una mica per gaudir-la encara 
més amb tots els sentits.

I la connexió més evident i 
gustativa del municipi que pre-
sideixes és el Tast Tiana...

Sí, un Tast que celebra deu 
edicions i que jo ja vaig trobar 
engegat. I en aquest sentit cal 
agrair la feina feta als que em 
van precedir. Encara que no 
era ben bé tast, en l’època de 
Ferran Vallespinós ja havia 
existit un concurs de gastro-
nomia que amb els anys va 
derivar en el que ara coneixem 
com a Tast. Sí que és veritat 
que nosaltres hem contribuït 
que fes el salt i l’hem posi-
cionat com a referent de la 
comarca, de la província i fins 
i tot diria que a escala de tot 
Catalunya. 

Segons m’explicaves abans de 
començar l’entrevista, vas ser 
alumna d’una escola de tast.
Sí, durant l’etapa en què 
vaig viure a Madrid, on vaig 
estar-me cinc anys, i va ser 
d’aprenentatge continu. De 
fet, personalment considero el 
món del vi un d’aquells apre-
nentatges de vida continus, 
sempre n’aprens. T’obliga 
a exercir una memòria dels 
sentits, a tenir la capacitat de 
definir les aromes... Vaig co-
mençar com a principiant en el 
món del tast i de mica en mica 
et converteixes en experta. 

“El món del vi és un 
aprenentatge de vida continu, 

sempre n’aprens”
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El que no vaig fer és cap curs 
d’elaboració de vins, en aquells 
moments era molt masclista, 
però sí que he viatjat per tot 
Europa, també als Estats 
Units i a regions vinícoles tan 
diverses com Califòrnia, el 
Piemont, Galícia, la Xampanya 
i el nord de Portugal, llocs 
on aprens tot el que t’ofe-
reix la viticultura i l’enologia 
internacional. Això et dóna 
un coneixement que aquí, al 
Tast Tiana, apliquem en una 
escala molt més petita, però 
no menys important, i que 
evidentment t’ajuda a obrir un 
món i a millorar-lo any a any 
amb tot el coneixement que 
puguem aportar-hi.

T’hem sentit dir en alguna 
ocasió que per millorar i anar 
ampliant el Tast caldria obrir 
la porta a cellers de fora de la 
DO. És així?
És un tema complicat, ho sé, 
però el que dic és que de la 
mateixa manera que tenim 
restaurants convidats els dies 
del Tast, molts dels quals volen 
repetir, penso que seria inte-
ressant per a aquells que ens 
apassiona el vi anar obrint de 
mica en mica el Tast. A més, 
tenir més cellers obre noves 
oportunitats de xarxes comer-
cials, de millora de la competi-
tivitat. De manera progressiva, 
crec que seria molt interessant 
aportar convidats de fora de la 
nostra DO, sí.

Parlem de com és el Tast ara. 
Com s’ha anat gestant per 
arribar al que és?
Estic orgullosa del reconeixe-
ment del producte Km. 0 tant 
en l’àmbit gastronòmic com 
vitivinícola. És evident que 
al llarg dels anys els cellers 
s’han anat professionalitzant, 
i això ha repercutit no sols en 

la qualitat del producte, sinó 
també en l’increment de rela-
cions comercials fora del ter-
ritori català i espanyol. Crec, 
doncs, que en aquestes deu 
edicions de Tast Tiana s’ha 
vist la professionalització del 
sector, un fet evident. A escala 
d’ajuntament també considero 
que s’ha vist un creixement 
semblant. La nostra voluntat 

és presentar tots aquests pro-
ductes, que l’Ajuntament de 
Tiana es conegui dins el mapa 
gastronòmic i vitivinícola del 
país i que la DO pugui fer un 
salt important. Mentre tot 
això ha anat passant també 
hem fet créixer i hem adequat 
l’espai del Tast, fins al punt 
de fer-lo al mig del poble i col-
laborant amb l’Associació de 
Comerciants i els diferents 
agents del poble per fer més 
interessant la fira i implicar-hi 
al màxim la gent de Tiana. 
També és veritat que aquest 
camí creixent s’ha de fer amb 
cura de no morir d’èxit ni sa-
crificar el motiu pel qual vam 
néixer: mantenir i divulgar la 
qualitat dels productes Km. 0.

Socioeconòmicament, quina 
importància dóna l’ajuntament 
a la viticultura?
Abans era un poble envoltat 
de vinyes, ara no tant, però 
evidentment la viticultura 
és una línia clara de desen-
volupament econòmic local. 
El Tast implica que Tiana es 

converteixi dos dies en un 
municipi referent en aquest 
àmbit. Serveix de reclam amb 
posteriors efectes multiplica-
dors durant la resta de l’any, i 
no deixa de ser un dels millors 
aparadors que tenen disponi-
ble durant un dia i mig tots els 
qui hi participen. Que després 
tinguin l’habilitat de mantenir 
aquest interès creat durant la 
resta de l’any ja és cosa seva 
i de la qualitat dels menús i 
els productes que ofereixen. 
Així doncs, no hi ha dubte que 
el Tast s’ha convertit en una 
pota important del desenvo-
lupament econòmic no sols de 
Tiana, sinó també de la resta 
de la comarca i la DO.

Sentint-te parlar amb tant 
d’orgull de la mostra, la meva 
pregunta és: els participants 
s’ho creuen tant com l’ajunta-
ment?
Sí, crec que sí. Si no, no repeti-
rien. A més, crec que són molt 
conscients d’aquest efecte 
aparador. Fins i tot alguns ens 
han vingut a fer propostes per 
recuperar el tast gastronòmic 
que vam canviar per fer el 
TastetXef, orientat a particu-
lars per incloure-hi la resta de 
la població.

Si haguessis de definir Tiana, 
dues de les paraules que hi 
apareixerien serien vi i gastro-
nomia?
Crec que abans parlaria de 
l’estat de benestar local, la 
qualitat de vida que pots tro-
bar a Tiana, això és el que més 
en destacaria. Mentre totes 
les administracions retallaven, 
davant d’una situació de sus-
pensió de pagaments fortíssi-
ma per l’ajuntament, vam ser 
capaços de redreçar-ho i man-
tenir tots els serveis i el nostre 
estat de benestar local. Una 

qualitat de vida que es conver-
teix en reclam per a la gent que 
treballa a Barcelona i rodalia. 
A part, crec que de mica en 
mica la viticultura i la gastro-
nomia –sobretot la viticultura–, 
amb alguns dels cellers més 
competitius de la zona, ajuda 
que el sector aparegui també al 
costat de l’educació i la cultura. 
De fet, el vi també és cultura. 
Però sí, vi i gastronomia sor-
tirien com dos dels sectors 
competitius en la definició de 
Tiana, i han d’anar a més.

Et queden ganes de fer més 
coses relacionades amb el vi, a 
títol particular?
Sí, i tant! Jo anava a l’Escuela 
Matritense del Vino, era una 
escola molt crítica i alhora 
divertida. Recordo que cada 
setmana, el divendres, podies 
participar en un grup de tast 
–quan tenies ja un cert nivell– 
i per practicar anàvem al Mer-
cado de la Paz, on compràvem 
fruites de tota mena per olorar 
i millorar les nostres aptituds 
gustatives. Però, és clar, de 
mica en mica s’anava compli-
cant, i a mesura que tastaves 
vins introduïes noves olors 
més minerals, de terra mu-
llada, fins i tot de bugaderia. 
Però també és veritat que tot 
això es va perdent, i es perd 
molt fàcilment, i jo encara tinc 
moltes ganes de tornar-m’hi a 
enganxar i continuar-ne apre-
nent. Una assignatura pen-
dent són els vins d’Alemanya. 
La inquietud continua.

Com a alcaldessa, fins on 
t’agradaria que arribés el Tast 
Tiana?
M’agradaria que fos un refe-
rent de mostra per als professi-
onals que hi participen, un lloc 
d’encontre amb capacitat per 
fer-hi relacions comercials. 

“El Tast és una 
pota del desenvolu-
pament econòmic 
de Tiana, la comar-
ca i la DO”

Aromes i gustos mediterranis 
per gaudir de l’autèntic sabor 

de la nostra terra
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