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Esquerra Republicana del País Valencià

Intervenció en vídeo del diputat d'Esquerra, Joan Tardà a la compareixença del 
ministre d'interior al voltant de les càrregues policials a València als voltants de l'IES 
Lluís Vives.

Joan Tardà "no podem permetre xiquets emmanillats, 
estem emmanillant la democràcia"
youtube.com

15 de març a les 20:09

A 29 persones persones els agrada

Les piulades d’esquerra

Directora Anna Peña Redactora en cap Aina Requena Disseny Glòria Comellas  Redacció Esquerra País Valencià - Secretaria d’Imatge i Comunicació. Erudit Orellana, 10-1 46008 València. Telèfon 96 351 04 08 Fax 96 394 45 61 premsapv@esquerra.org 

Disseny Original Jordi Vinyet

Xixona Sí 

pacogaliano 
La política que no fas tu, la fan 
contra tu, diu Fuster. I els de 
dretes ben bé que ho saben. #no-
totselspolíticssoniguals

@joandemartines
«Tot està per fer i tot és possible, 
no perdes la il·lussió i lluita pel 

que creus». 

@MarioCarbonell
«Torna ploure i pense en els 
problemes de filtracions del 
Casc Vell. Estarà per fi arreglat? 
L’equip de govern diu que si, a 
vorem...#xixona». 

valencianna
Visc en un Estat on el Rei de-
mana perdó per anar de safari 
i matar un elefant però no pels 
crims de la dictadura franquista 
#vahomeva

Comencem una nova etapa informativa. A par-
tir d’ara deixarem, de moment de fer els butlletins 
Xixona Sí en paper. 

Els farem en versió electrònica, per correu elec-
trònic on podreu entrar a cadascuna de les notí-
cies que us interessen i amb versió pdf per penjar 
a la nostra web i a les xarxes socials. Continuarem 
fent entrevistes a associacions i personalitats de 
Xixona o del voltant. 

En aquest número fem una entrevista a Alexis 
Verdú Iborra sobre el maridatge de torrons i ali-
ments típics alacantins.  

Esperem que aquesta ferramenta ens servisca 
per poder informar a tot el poble de Xixona de les 
accions que fem per millorar la qualitat de vida 
de la nostra vila i convidem a qui vulga expressar 
la seua opinió o aportar qualsevol història, que 
no dubte en fer-ho posant-se en contacte amb 
nosaltres.

Sabina Alcaraz, secretària d’imatge i comunica-
ció d’Esquerra-Xixona.

Anna Peña
Secretària d’Imatge i 
Comunicació d’ERPV
@valencianna

L’Assemblea Local d’Esquerra-Xixona ha elegit 
per unanimitat la seua executiva local. Aquest 
procés forma part de la renovació que porta 
a terme tot el partit. Aquesta nova executiva 
està encapçalada per Elena Peiron Sirvent com 
a presidenta local i li segueix com a secretari 
d’organització Santi Gomez Arguelles, com 
a secretaria d’imatge i comunicació Sabina 
Alcaraz i Gonzalez, com a secretari de finances 
Mario Carbonell i Cremades i com a secretari 
de política municipal Joan de Déu Martines 
Llinares. Cal destacar que és la primer ocasió que 
una dona ostenta el càrrec de presidenta local.

Segons la nova presidenta Elena Peiron, 
“afronte aquesta etapa amb orgull i il·lusió. 
Tot i que tenim uns bons resultats a les 
eleccions municipals Esquerra pretén ser la 
força hegemònica de Xixona. Per això, cal fer 
la tasca necessària per a les properes eleccions 

municipals dependre de nosaltres mateixos”.

Així mateix la nova dirigent republicana ha 
declarat també “ens trobem en un moment 
que els ciutadans de Xixona, ara més que 
mai, necessiten el recolzament de totes les 
institucions: Ajuntament, Consell, Congrés 
dels Diputats, Parlament Europeu. Per això la 
nostra faena com a executiva local és aprofitar 
tots els representats d’Esquerra a les distintes 
institucions per a aconseguir el major benefici 
per als ciutadans i ciutadanes de Xixona”

Finalment, la presidenta d’Esquerra-Xixona ha 
recalcat “el nostre equip està caracteritzat per 
ser gent jove i preparada que aporta una nova 
forma de fer política i amb una gran vocació 
per millorar la qualitat de vida dels xixonencs i 
xixonenques”.

 

El plenari de Xixona va aprovar una moció presentada 
per ESQUERRA-XIXONA perquè l’església catòlica paga 
l’IBI dels seus edificis, local i dependències. Així mateix 
també es demana que el paguen les altres confessions 
religioses.

Segons el portaveu Joan de Déu Martines, “Esquerra 
Republicana, com a partit de vocació republicana 
i laïcista, propugna la llibertat personal de tots i 
cadascun dels ciutadans d’arreu del món, perquè la 
laïcitat és un moviment a favor de la llibertat de la 
persona des del vessant polític i social”.

Així mateix el dirigent republicà ha declarat també 
“l’església catòlica té un Concordat des de 1953 i uns 
acords amb la Santa Seu de 1970 que són una font de 
privilegis i una fragant contradicció amb el principi 
de no confessionalitat consagrat en l’actual marc 

constitucional espanyol. Per això demanem que és 
deroguen el Concordat i els Acords”.

Finalment, el regidor d’Esquerra-Xixona ha 
recalcat “des del govern espanyol ens demanen a les 
Corporacions Locals que apugem l’IBI als ciutadans 
i ciutadanes entre el 4 i el 10% i ,mentre, alguns no 
paguen pels seus locals. És un moment en el qual volen 
que els mateixos de sempre ens apretem el cinturó. I 
altres com les confessions religioses continuen amb els 
seus privilegis”.

     

Elena Peirón presidenta d’esquerra Xixona.

ESQUERRA-XIXONA ElEgEIX 
A ElENA PEIRON cOm A NOvA 
PRESIdENtA lOcAl.

L’ESgLéSIA CATòLICA pAgA L’IBI DELS SEUS EDIFICIS, 
LOCAL I DEpENDèNCIES.

Març 2012

LA NOTÍCIA + DESTACADA AL FACEBOOK
www.facebook.com/esquerra-xixona

aCTualiTaT

NOUS BUTLLETINS 
ELECTRòNICS 
XIXONA SÍ
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Enguany fa 50 anys de la publicació d’un llibre 
cabdal pels valencians, i també, pel conjunt 
dels catalans: “Nosaltres, els valencians”. 
La importància d’aquest llibre no és haver 
estat l’origen del valencianisme. Ja hi havia 
valencianistes abans de Fuster. A la Renaixença, 
i sobretot, al període republicà,  proliferen tot 
un seguit d’organitzacions cíviques, culturals, 
polítiques... valencianistes què corroboren 
l’existència d’aquest moviment. Una existència 
tan real com el caos doctrinal, conceptual 
i programàtic que manifesten aquestes 
organitzacions. I és Joan Fuster, coneixedor 
d’aquest moviment i conreador d’una intensa 
correspondència amb l’exili republicà, qui és 
capaç d’agafar tot el garbuix d’idees (de vegades 
contradictòries) del valencianisme i ordenar-

les. I en eixe sentit, Fuster és tan important pel 
pensament valencianista com Kant ho és per a la 
filosofia, salvant les distàncies per les qüestions 
tractades: després del “Nosaltres els valencians”, 
el pensament valencianista ja no serà el mateix; 
deixarà de ser un guirigall conceptual per 
convertir-se en un corrent de pensament rigorós, i 
sobretot, coherent.

Però és només aquesta l’únic argument 
pel qual considere Joan Fuster un pensador 
imprescindible. Fuster no només ordena el 
pensament nacionalitari: a més a més Fuster 
determina, de manera clara i nítida, quin és 
el subjecte polític central del seu estudi: els 
valencians. I a l’igual que Copèrnic explica 
l’univers situant el Sol i no la Terra al centre de 
l’Univers, Fuster explica la seva visió canviant 

la perspectiva i situant els valencians -què som 
els valencians?- com el subjecte polític, lliure, 
per tant, de la visió distorsionant de qualsevol 
element exogen a l’existència dels valencians 
com a subjecte col:lectiu històric. I al situar 
els valencians com el centre del seu estudi i 
preguntar-se què som, Fuster arriba a una altra 
conclusió: els valencians som part, particular, 
però indestriable de la nació catalana. “ Dir-
nos valencians és la nostra manera de dir-nos 
catalans”. Des de Fuster, la nació catalana ja 
no és la  la nació de Prat de la Riba o Vicenç 
Vives, restringida estrictament al Principat de 
Catalunya, sinó l’ampliada a valencians i balears. 
A partir de Fuster, la qüestió ja no és com encaixa 
la Catalunya estricta amb Espanya, sinó com fer 
els Països Catalans.

A pROpòSIT DE FUSTER

Agustí Cerdà
President d’ERPV
@agusticerda

Aquest 2012 es compleixen 90 anys del naixement de 
Joan Fuster, 20 de la seua mort i 50 de la publicació 
de Nosaltres els valencians (també de Qüestió 
de noms, El País Valenciano i Poetes, moriscos i 
capellans). Per això Esquerra Republicana del País 
Valencià celebrarà durant tot l’any diferents activitats 
al voltant de la figura de Joan Fuster per tal de 
difondre el seu pensament polític.

A més de les activitats que Esquerra organitzarà 
a desenes de municipis, a diferents ciutats del 
País Valencià es realitzaran actes de la campanya 
“Nosaltres els Fusterians”, una iniciativa conjunta 
d’Esquerra, El Moviment en Defensa de la Terra 
(MDT), el Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
(PSAN) I Solidaritat per la Independència (SI), 
en una campanya que s’inicià amb un acte el 25 

d’abril a València. Durant aquests actes, les diferents 
organitzacions reflexionaran sobre el bagatge del 
pensament fusterià defensant la seua vigència i 
reivindicant-lo com a la base de les respectives 
organitzacions, ja que comparteixen el marc nacional 
dels Països Catalans com l’àmbit de la seua activitat 
política i l’objectiu de la independència per al conjunt 
de la nació catalana.

2012: ANY FUSTER
Presentació de la campanya 
“Nosaltres els fuesterians” a 
l’Octubre-CCC (València, 25 
d’abril). F: Esquerra

A méS dE lES ActIvItAtS QUE 
ESQUERRA ORgANItzARà A 
dESENES dE mUNIcIPIS, A 
dIfERENtS cIUtAtS dEl PAíS 
vAlENcIà ES REAlItzARAN 
ActES dE lA cAmPANyA 
“NOSAltRES ElS fUStERIANS”, 
UNA INIcIAtIvA cONjUNtA 

Anna Peña

jOAN fUStER
“dIR-NOS ‘vAlENcIANS’ 
éS lA NOStRA mANERA dE 
dIR-NOS ‘cAtAlANS’”

90 anys després deL seu naixement, 
20 anys després de La seua mort i 
50 anys després de La púbLicació 
de ‘nosaLtres eLs vaLencians’, eL 
pensament de Joan Fuster continua 
més vigent que mai. en aquest any 
2012, esquerra recorda i reivindica 
a través d’una sÈrie d’actes eL paper 
cLau de L’escriptor suecÀ com a 
reFerent cuLturaL i poLÍtic deLs 
paÏsos cataLans

TeMa CeNTRalTeMa CeNTRal
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ESQUERRA-XIXONA va recolzar les 
al·legacions del Consell Escolar de l’Eloi 
Coloma, del Consell Escolar Municipal i totes 
les accions que es van dur a terme l’Ajuntament 
i la comunitat educativa xixonenca. Després 
de la resolució de 29 de juny de la Conselleria 
d’Educació, Formació i Treball per la qual se 
suprimeixen professorat i unitats del CP Eloi 
Coloma. 

Esquerra Republicana ha recolzat les 
al·legacions del Consell Escolar d’aquesta Escola 
i també del Consell Municipal de Xixona. A més 
a més, ha acompanyat a membres del Consell 
Escolar, de l’Ajuntament i de la comunitat 
educativa xixonenca en la concentració que s’ha 
fet a Xixona i en el lliurament de les al·legacions a 
la delegació de Conselleria a Alacant.

Segons el portaveu republicà “aquestes coses 
no es poden fer d’aquesta manera, sense donar 
temps a reaccionar i quan ja està planificat 
el pròxim curs. Amb aquestes retallades de 
personal el centre haurà d’ajuntar 3r i 4t de 
primària i 5é i 6é, amb les conseqüències 
que açò porta. A banda de tot açò dues de les 
persones afectades són de la direcció del 

centre. ”.   
Joan de Déu Martines ha declarat també “açò 

no és un problema només de l’escola, l’IES 
Xixona també pateix la supressió d’una unitat 
de 4t d’ESO i una altra de 2n de Batxillerat, que 
s’haurà de fer mixt i amb uns 38 alumnes que 
no caben a l’aula. Tot açò és causa de la mala 
política del govern del Partit Popular que ha 
balafiat i ha dilapidat els recursos públics. A 
més a més, i des de fa temps el PP vol carregar-
se l’educació pública per beneficiar la privada”.

LLIURAMENT D’AL·LEgACIONS 
pER LA SUpRESSIÓ DE L’ESCOLA 
pÚBLICA

El plenari de Xixona va aprovar una moció presen-
tada per ESQUERRA-XIXONA contra les retallades 
en els serveis públics al País Valencià. Així mateix es 
demanava la retirada del Decret-Llei de 5 de gener 
i la dimissió del Conseller Vela, responsable directe 
en l’elaboració i execució dels pressupostos en les 
últimes legislatures.
Segons el portaveu republicà “és el major atac de 
la història, amb aquesta mesura pretenen estalviar 
més 1.000 milions d’euros de la forma més fàcil, 
retallant salaris i serveis. I tot açò, vulnerant els 
convenis col·lectius d’aplicació al personal laboral 
i la negociació col·lectiva i retallant en personal, 
prestacions i serveis públics”.
Joan de Déu Martines ha declarat també “el go-
vern del Partit Popular ha balafiat i ha dilapidat els 
recursos públics amb una política clientelar basada 
en els grans esdeveniments que no han generat 
riquesa ni ocupació, l’especulació urbanística, que 
ha suposat l’enriquiment d’unes poques persones a 
costa de la destrucció del territori, i la privatització 
de serveis públics amb el desviament de recursos 
a empreses privades que obtenen beneficis a costa 
de les arques públiques.”.
Finalment, el regidor d’Esquerra-Xixona ha recalcat 
“des d’Esquerra recolzarem totes les mobilitzacions 
que es convoquen des dels sindicats i des de la 
societat civil en defensa dels serveis públics”.

MOCIÓ CONTRA LES 
RETALLADES EN ELS 
SERVEIS pÚBLICS

aCTualiTaT

ESqUERRA-XIXONA pRESENTA 
AL pLENARI DE NOVEMBRE LA 
MOCIÓ RECUXIXONA

AqUEST éS L’ESTAT 
DELS NOSTRES pARCS 
I L’AJUNTAMENT NO 
DÓNA CAp SOLUCIÓ.

Esquerra-Xixona presenta al plenari de novembre la Moció 
RecuXixona, per recuperar objectes de segona mà depositats a 
l’ecoparc i que encara estan en bon estat.

El portaveu d’Esquerra, Joan de Déu Martines explica que 
“vivim en uns moment de crisi en què molta gent de Xixona 
no pot comprar alguns objectes i electrodomèstics. A banda 
de tot açò, sempre s’ha d’indentar tenir menys residus i 
allargar la vida dels diferents aparells per millorar el nostre 
medi ambient. Per aquestes raons pensen que és un bon 
moment perquè des de l’Ajuntament es fomenten aquests 
hàbits, i així prologar la vida de mobles, electrodomèstics, 
material informàtic, joguets... i que siguen útils per a altres 
persones”.

Joan de Déu Martines diu que des del grup municipal 
d’Esquerra Republicana han demanat a l’Ajuntament de 
Xixona que “adeqüe una zona a l’ecoparc perquè la gent puga 
arreplegar els aparells, objectes o joguets que la gent deixa 
a l’ecoparc o que arrepleguen els treballadors de la neteja. 
Així com un horari de recollida del material. Que únicament 
puguen emprar aquest servei les persones empadronades al 
municipi perquè no es convertisca en un mercat. I, finalment, 
perquè tinga èxit aquesta iniciativa, que l’Ajuntament faça una 
campanya per informar a la ciutadania”.

El dirigent republicà ha conclòs que “amb aquestes iniciatives 
volem millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Xixona 
i del nostre medi ambient i si té èxit pot acabar sent un 
mercat de segona mà cada cert temps i així, a banda de la 
reutilització, serviria per reactivar l’economia del poble amb 
les possibles visites de gent d’altres pobles.”.

“El PP vOl cARREgAR-
SE l’EdUcAcIó PúblIcA 
PER bENEfIcIAR lA 
PRIvAdA”.
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ALEXIS VERDÚ IBORRA

QUÈ SÓN ELS MARIDATGES?

Per parlar de maridatges, hem de saber que 
necessitem la figura del Catador, i aleshores, s´ha 
de parlar de Cata també, i al mateix temps s´ha 
d’anomenar què és l’Anàlisi sensorial, per tant 
començarem per ací.

L’anàlisi sensorial és una disciplina que permet de-
finir, mesurar, analitzar i interpretar objectivament 
les característiques organolèptiques percebudes 
pels sentits, fent possible un millor control de les 
tècniques i tecnologies aplicades en la investigació 
i desenvolupament dels processos de fabricació 
d´aliments. És a dir, mitjançant el control d´un 
atribut sensorial a un aliment adaptant-lo al que 
requereix o buscant el que el consumidor valora 
en ell, es pot optimitzar la cadena de fabricació del 
mateix buscant reproduir-lo el millor que es puga. 
Es tracta d´una ciència experimental que té les 
seues bases en molt diverses disciplines: psicofísi-
ca, psicologia, sociologia, neurobiologia i fisiologia, 
i que precisa per a la seua correcta interpretació del 
recolzament de l’estadística.

Al Catar sotmetem el producte als nostres sentits 
(gust, olor, vista, flavor, oïda,  textura,..) per determi-
nar els seus caràcters, descriure i mesurar les seues 
propietats i obtindré una definició de cadascuna 
d´elles mitjançant una llista de propietats, atributs 
o descriptors del aliment predefinits.

S´ha de tindre en comte, al cap i a la fi, que els 
descriptors o atributs sensorials pertanyen in-
trínsecament a l´aliment (producte a catar), sent 
independents del subjecte (catador), i això implica 
reproductibilitat de les mateixes, deuen ser recone-
gudes d’igual forma per qualsevol observador.

En aquest sentit les proves sensorials, amb una 
finalitat tècnica de control, tenen certes dificultats 
en la posta a punt, especialment pel que es refereix 
a la necessària quantificació de les sensacions 
rebudes per a cada atribut establert de l´aliment, 
en resum, per catar el catador necessita formació 
i entrenament en els descriptors sensorials esta-
blerts per a cada aliment.

Els resultats de l’anàlisi sensorial són objectius 
quan:
es fa ús de la metodologia adequada a la resolució 
de cada problema.
es respecta escrupolosament aquesta metodolo-
gia.

Catar un aliment, o combinació d´ells (maridatge) 
és distingir i reconèixer, segons una tècnica i un 
vocabulari predefinits i precisos, les seues qualitats 
sensorials identificats com atributs positius i atri-
buts negatius (defectes) abans del plaer d’ingerir-
los.

Quan realitzem un maridatge procurem analitzar 
i memoritzar conscientment el major nombre 
de sensacions que cada aliment ens transmet, a 
sols o en conjunt -maridant, per poder, d´aquesta 
manera augmentar el nostre plaer i coneixement 
al voltant d´ells. Catar es tractar simplement de 
memoritzar els aromes i els sabors d’un gran nom-
bre d´aliments i preparats alimentaris agafats com 
a patrons sensorials i utilitzar-los per comparar, 
valorar i descriure els atributs obtinguts del nostre 
aliment o combinació d´aliments problema. De 
manera que el procés d´identificació recorre a la 
memòria i és el resultat d´eliminacions successives 
d´aromes i sabors apresos prèviament fins donar 
amb el correcte i, és més, es fa imprescindible 
posseir un vocabulari que ens permeta descriure 
aquestes sensacions percebudes, però com tota 
llengua estrangera, exigeix un esforç d´aprendre.

QUAN I COM VAU COMENÇAR A FER-LOS?

Maridatges es fan. Inconscientment, tots el dies de 
l´any  i cada menjada, però amb una metodologia 
analítica, és a dir, conscientment nosaltres vam tin-
dre l´oportunitat de fer el nostre primer maridatge, 
anem a dir-li oficial, amb gent formada i catadors 
acreditats a la Fira internacional Vino Elite 2004, 
que es va celebrar aquell any a Valencia, de la mà 
dels nostres companys del Consell Regulador dels 
vins d´Alacant - DO Alacant.

La idea va sorgir quan a una altra fira espanyola on 
participem tots el consells reguladors agroalimen-
taris, vam coincidir tots dos consells i comentant 
amb l’actual secretari de la DO Alacant, Eladio 
Aniorte, que el vi “fondillon de Alicante” fundellol 
per nosaltres, apareix citat fins i tot al llibre del 
Comte de Montecrist d´Alexandre Dumas del 
S.XIX i en aquest sentit ens explicà que el torró i el 
fundellol van ser durant molt de temps companys 
de viatge com a producte alimentaris que des 
d´Alacant sortien amb el vaixells cap a altres països.
A més a més, en moltes cançons i refranys populars 
alacantines que ens han arribat fins avui atestaven 
aquests fets; com per exemple al nostre repertori 
xixonenc tenim la estrofa:

“cAtAR UN AlImENt, O cOmbINAcIó d’EllS (mARIdAtgE) éS 
dIStINgIR I REcONèIXER lES SEUES QUAlItAtS SENSORIAlS.”

“cAtAR éS tRActAR 
SImPlEmENt dE 
mEmORItzAR ElS AROmES 
I ElS SAbORS d’UN gRAN 
NOmbRE d´AlImENtS”.

 ... A mi m´agraden les rotllos,
I les coques amb tonyina,
Les bones botifarres,

I el vi de la condomina.

Ens explicà que la Condomina era la zona de la 
platja d´Alacant (Zona Entreplatges Albufereta 
– Postiguet) on coincidia que es feia el millor vi 
d´Alacant perquè agafava la denominada zona de 
l´horta d´Alacant regada pel riu que venia del Pantà 
de Tibi i, a més, a esta zona de platja s’entonaven els 
barrils de vi que anaven a ser embarcats als vaixells 
per exportar-se a altres terres. La fusta d´aquests 
barrils amb el temps i els viatges es deteriorava i 
molts d´ells havien de ser arreglats per fusters. De 
Xixona, en baixaven bons fusters que ajudaven a 
arreglar-los i amb el fet que dels pous de neu de la 
Carrasquesta també baixaven el gel pel peix, les co-
municacions entre Xixona i Alacant a la seua època 
eren de les millors i així també el torró aparegué als 
ports d´Alacant.

Això i altres cites com aquest fragment ens va fer 
adonar-nos que tots dos productes han estat tota la 
vida convivint junts...
El VI I EL TORRÓ

No  podia  faltar  el  vi i el torró damunt  la  taula.
Una  solemnitat,  un  ritu  que  venia
des  de  la  nit:  tots dos encenien la  taula,
encenien la  casa, encenien la  vida.
Una  vella  litúrgia  els  posava  a  la  taula.
Una  vella  litúrgia  nocturna,  inescrutable,
encenien la  sang,  palpitaven en  els  ulls.

Vicent Andrés Estellés - Xavier Batllés
Crònica d’un temps, Ovidi Montllor

A partir d´aquesta primera fira i primer maridatge, 
vam participar en moltes altres participacions:
Firavinum 2006, Congrés Nutrició Senc València 
2008, Curs de Sumillers Sala de Cates d´Alacant 
(2008 a 2012), en Village Vip Volvo Ocean Race 
2008, Cursos Degustació Bodegas Torres per tota 
Espanya (Madrid, Valencia, Barcelona, Mallorca, etc.) 
Jornades UA – ADICCA 2009, Jornades Universitat 
UMH – Elche 2009, Feria lo mejor de la gastronomia 
(2009-2011),...

Un punt d´inflexió en la realització de maridatges 
amb torró va ser quan per primera vegada, el nostre 
company de viatge va ser un altre aliment distint 

al vi, però relacionat amb ell, perquè també van 
ser begudes amb alcohol; en concret, va ser amb 
Begudes Espirituoses: Cafè Licor, Anís i Herbero de 
Mariola del seu Consell Regulador ubicat a Alcoi. 
L’experiència va ser a més de novedosa, molt inno-
vadora per la quantitat de matisos sensorials que 
van sortir entre les diferències i sinèrgies de les tres 
begudes amb els distints torrons que ens van mari-
dar: Torró de Xixona, a la pedra i Torró d´alegria.

Aquesta excèntrica experiència, junt a l’excel·lent 
resposta de gent als tallers i els resultats tècnics 
derivats del maridatge ens va obrir els ulls i ens 
plantejà provar a fer maridatges amb altres produc-
tes tradicionals o d´altres denominacions d’origen, 
per veure l’harmonització de caràcters de tots dos 
productes i extraure noves conclusions i resultats 
amb altres productes que des de el nostre consell 
regulador del torró sempre hem bolcat als nostres 
empresaris com a inputs d´innovació que en alguns 
casos també donaren lloc a plantejar-se a nivell in-
dustrial l´elaboració i diversificació en nous produc-
tes com: els bombons de torró (xocolata), torrons 
i pralines amb licors i vins, galetes o postres lactis 
amb torró, galetes amb torró, etc.

Entre aquests nous maridatges podem citar:
Diferents tipus de xocolata (blanc – amb llet – pur) 
amb distints tipus de torrons
Varietats de Salaons (Melva- tonyina – bacallar – 
moixama – “hueva”) amb distints tipus de torrons
Diferents tipus d´elaboració de vins (jove – criança – 
reserva) amb distints tipus de torrons
 Varietats diferents de vins dolços (moscatell – mis-
tela – Vi negre (ximenez, noble) -   – “fondillon”) amb 
diferents tipus de torrons.
Diferents Tipus Vins amb carbònic (cava – sparkling 
(dolços i normals - champagne) amb diferents tipus 
de torrons.
Fins i tot hem fet maridatges de varietats de puros 
“habanos” amb diferentes varietats de torrons amb 
resultats molts sorprenents per aquells que els agra-
da el plaer de fumar i gaudir amb el torrons.

QUÈ ES PRETÉN ACONSEGUIR AMB AQUESTOS 
MARIDATGES? 

Per enfocar bé la resposta hem de partir d’una pre-
missa que existeix al món del maridatge: 
“Ni totes les carns ni tots els peixos són iguals, ni 
tampoc ho són els vins blancs o els negres; 
existeix un ampli espectre de matisos organolèptics 

en tots ells 
que s´ha de tindre en compte a l´hora d’encertar 
l’elecció”.

En aquesta línia d’assemblar aliments i en concret 
els torrons de Xixona, també s´ha establert un dog-
ma incorrecte que el torró combina bé amb qualse-
vol vi, per exemple, o més en carn que en peix, o en 
altres dolços que en salat i no és així... hi ha un gran 
rang de possibilitats a l´hora de elegir un o altre. 
Aleshores, la clau és harmonitzar, crear el maridat-
ge perfecte, conjugant el torró amb l´altre aliment 
que més s’adequa. Per filar prim s´ha de tindre en 
compte que:
“ els sabors del torró i de l´altre aliment mai poden 
anul·lar ni ser anul·lats, sinó que han de comple-
mentar-se i matisar-se i, fins i tot, si es possible 
millorar-se mútuament”.

OBJECTIU

La metodologia que s´aplica en tots els maridatges 
està baix els criteris estadístics establerts per la 
“Norma Española – UNE 87023, Título: Ensayo de 
Clasificación por Ordenación”, la qual descriu un 
mètode per a l´avaluació sensorial d´una sèrie de 
mostres dels dos aliments a maridar amb l´objectiu 
d´establir entre ells un ordre d’harmonització i 
finalment una millor qualificació de les combina-
cions realitzades i amb els resultats aconseguits 
i l´experiència tècnica obtinguda poder extraure 
conclusions i informació al voltant del maridatge 
d´aquests tipus d’aliments i enriquir així l´art de 
combinar aliments amb dolços com els nostres 
torrons.
  
S’entén per “Harmonització” com la millor integració 
dels sabors de tots dos productes sense que arriben 
a distorsionar gustatívament, tant a nivell de via 
bucal como retronasal.

A més el mètode que estableix aquesta norma 
permet apreciar diferències entre varies mostres 
basant-se en la intensitat relativa de l’atribut pro-
blema.
  
NORMES PER A CONSULTA:
UNE 4 070:1989 – Estadística.
UNE 87 001:1994 – Análisis Sensorial. Vocabulario
UNE 87 008:1992 – Análisis Sensorial. Metología

eNTReVisTa
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pOTS pARTICIpAR AL 
XIXONA SÍ!

AL SAFAREIg TENIM UNA 
OBRA “EMpANTANADA”. 
FA UN ANY qUE L’OBRA 
ESTà TANCADA I SENSE 
NINgÚ TREBALLANT A 
MéS DE TALLANT EL pAS.

ESCRIUS?
FOTOgRAFIES?
BALLES?
VOLS CONTAR ALgUNA COSA?
O pOT SER OpINAR?

Des d’Esquerra Xixona et convidem a que participes obertament al 
nostre butlletí .
Tant si vols aportar una foto-denúncia, opinant sobre algun tema, 
escrivint un relat o qualsevol cosa que et vinga al cap.
T’ESPEREM!

esquerra.cat/xixona
facebook.com/esquerraxixona


