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LA CLOTXa, icona gastronòmica

Serà la icona del territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip.

L

a clotxa es convertirà en la icona gastronòmica del territori de la MIDIT, la mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip. Aquesta
decisió és fruit del treball encomanat a la Fundació Alícia per posar en valor la gastronomia
d’aquest territori.
La Fundació està presentant el projecte, el Receptari Tradicional que s’editarà enguany i les
variacions de la clotxa de la zona, als municipis
de la mancomunitat. En aquests actes s’explica
que tant la MIDIT com la Fundació Alícia consideren que cal identificar el territori amb una icona
gastronòmica, “perquè tot i que el territori pugui
gaudir de molts i diversos productes com a propis, la simplificació del conjunt i la generació d’un
sol producte, com a representant del territori, pot
gaudir d’una força comunicativa molt major, més
fàcil d’explicar i molt més efectiva”.
La idea és “cridar l’atenció del visitant, perquè un
cop es desplaci al territori, mogut per la curiositat
que li generi aquest producte icònic, es trobi amb
la resta de valors i productes del mateix que om-
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plin el seu coneixement i la seva estada”, segons
argumenten.
Pel que fa als motius que han dut a escollir la clotxa com a icona, s’al·ludeix a “l’autenticitat rural
lligada a les tradicions del territori”; “la salut” (la
clotxa és un producte saludable que inclou ingredients
presents a la dieta mediterrània, com ara pa, oli, verdures i peix blau); i a “la història” (la clotxa és deguda a unes necessitats concretes i situades en un
moment del calendari concret. Aquests dos fets
ens permeten parlar de paisatge, de temporada i
obren un camp de possibilitats a l’hora de fer propostes entorn un esdeveniment lligat al moment
de l’any en que va ser originat).
Altres arguments són “la força gràfica de la seva
forma, l’adaptabilitat del seu format i la seva singularitat quant a l’elaboració” (tot i que no és un
producte singular del territori de la MIDIT ja que és present en territoris contigus, la seva singularitat a nivell
de les terres del sud de Catalunya i el fet que cap altre
territori n’hagi fet bandera de forma exclusiva amb
anterioritat, permet a aquesta elaboració gaudir de
trajectòria, recorregut gastronòmic i potencial turístic).

