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La Fira del Vi de Falset té una bona
verema
A més d'haver-se viscut un ambient distès i festiu, entre divendres a la tarda i
dissabte al matí s'han venut més de 3.500 tiquets

Falset viu, aquest cap de setmana, la Fira del vi | Joel Medina

Aquest 2022 està sent l'any de les tornades; dels retrobaments amb els esdeveniments i les
tradicions més típiques de casa nostra. Com no podia ser d'una altra manera, la Fira del Vi de
Falset, una mostra dels millors cellers de la DO Montsant i la DOQ Priorat, no ha estat una
excepció. Ha tornat per la porta gran per celebrar la seva 27a edició; i com els bons vins, va
millorant amb els anys, ja que entre el passat divendres a la tarda i aquest dissabte al matí, s'han
venut més de 3.500 tiquets de degustacions. Per tant, tenint en compte que hi ha persones
que no compren tiquets, o famílies que només en compren un, és una dada que il·lustra la bona
rebuda que està tenint la Fira.
Falset ha despertat amb un temps ideal per sortir a fer un tast dels millors vins del territori a
cadascun dels prop de 70 cellers que hi han participat. L'espai de l'Euterpe ha acollit una Fira
que ha espaiat els recorreguts i ha doblat les places d'aparcament per tal de poder acollir més
visitants. Fins i tot turistes belgues s'hi han volgut apropar per gaudir d'aquesta tradició i tastar els
productes de les nostres comarques. Nens, joves i adults, el barret de la Fira del Vi no entén
d'edats. Ha estat el primer cop per a la Carla Garcia i pel Bernat Garcia, que han visitat la Fira
per recomanació d'uns amics: ?Pensàvem que hi hauria molta menys gent, ens ha sorprès veure'n
tanta?.
No ha estat la primera vegada de la Núria Guillén, que ja fa anys que s'hi acosta, i el que més li
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crida l'atenció és el fet ?que es puguin ajuntar tants cellers, ja que cada any n'hi ha més, és
impressionant?. Han estat dos anys gairebé a l'ombra i això s'ha notat. S'ha respirat un ambient
de celebració. Els nens han jugat, sense separar-se dels adults però, que s'han passejat pels
estands fent tastos dels diferents vins i comentant la jugada. Per al Josep Maria Costa, és una
Fira que esperava amb ganes: ?He sortit corrent per poder gaudir d'aquest dia?, ha comentat.
I no només els visitants tenien ganes de Fira, sinó que els cellers estaven desitjant que arribés
aquest moment. Júlia Gomis, del Celler Pasanau, ha expressat que espera ?que la gent xali
amb el vi, perquè tots teníem ganes de veure'ns les cares?. Ha afegit que, tot i que suposa una
despesa important, han volgut participar-hi i ?apostar per la comarca?. ?La veritat és que
esperàvem aquesta afluència; ho estem notant també a les vendes, el fet que la gent està cansada
del dia a dia i busca aquesta part més lúdica?, ha argumentat Ramon Masip, del Celler Cairats.
Per als cellers, la tornada de la Fira del Vi representa tornar a la normalitat, ho ha explicat Joan
Asens, del Celler Orto Vins: ?Fa molt bon temps i volíem això; però esperem que vingui encara més
gent?.
Tot i que la Fira va començar el passat divendres a la tarda, l'acte inaugural s'ha dut a terme
aquest dissabte al matí a dos quarts d'onze, al teatre L'Artesana. Hi han fet cap moltes autoritats
de la zona: l'alcalde de Falset, Carlos Brull, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí
Llauradó, i també el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. L'acte ha anat
acompanyat musicalment per la violinista Marta Cardona i el contrabaixista Miquel Àngel Cordero,
que han fet les delícies dels amants de la música interpretant diferents temes instrumentals.
Carlos Brull ha recordat les dues darreres fires i s'ha mostrat feliç que tornés la normalitat a la
Fira del Vi: ?I quines ganes en teníem tots plegats de ser avui aquí?.
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La presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, i el president de la DOQ Priorat, Sal·lustià Álvarez,
han valorat l'estat del sector en l'actualitat. Segons Álvarez, s'ha d'evitar ?que tot caigui en mans
d'especuladors?. Ha fet referència al cas de Reserva de la Tierra, on suposadament es van
comercialitzar uns 60 milions d'ampolles falsificades. A més, s'ha rendit homenatge a Ricard
Pasanau, copropietari i cofundador del Celler Pasanau de la Morera de Montsant, que va morir el
passat mes d'agost. Ha estat el seu germà, Albert Pasanau, qui ha recollit el reconeixement. Un
reconeixement que també s'ha atorgat a la Cooperativa Falset Marçà, i que ha estat recollit pel seu
secretari, Robert Perelló i pel president, Ricard Rull.
Tot seguit ha estat el torn de la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, que ha destacat
l'adaptació que la Fira ha tingut als nous temps i les noves circumstàncies. Llauradó ha participat en
una taula rodona amb Pilar Just i l'enòloga Sara Pérez, que han debatut sobre el paper de la dona
en el sector vitivinícola.
La Fira del Vi de Falset ha tornat. Una altra més. Es podrà gaudir fins diumenge a les 9 de la nit,
tot i que tot no queda aquí, ja que hi ha programades una seixantena d'activitats tant a Falset com
a diversos pobles de la comarca del Priorat durant tot el mes de maig. Es manté també la Fira
als cellers, que es va impulsar el 2021 i que permet fer degustacions en cellers de la comarca,
entre el 2 i el 31 de maig.
Al web del certamen (www.firadelvi.org) es poden comprar en línia tant els tiquets de degustació de
la Fira presencial com les reserves a cellers durant tot el mes de maig. A banda, també s'hi
poden consultar totes les activitats incloses al programa: des de tastos i maridatges fins a
mostres de cultura popular i música en directe.
L'Ajuntament de Falset també va anunciar la creació de les beques Fira del Vi, amb l'objectiu
d'atorgar ajuts a alumnes que cursin els seus estudis a l'Escola d'Enologia Jaume Ciurana. Les
beques comptaran amb el suport del celler Álvaro Palacios, que hi destinarà la recaptació de les
visites exclusives que rebi aquest cap de setmana.
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