
 
 
 
 
 
 

 



  



Bevedors de vi 

La primavera de 2012 vàrem engegar un projecte –Els Torrassos- que només 

tenia un objectiu: compartir amb vosaltres la descoberta de vins que ens han 

anat emocionant, vins en els que hem trobat passió, sinceritat, relat, generositat, 

vides. I hem intentat compartir-ho des de l’experiència directa que es dóna entre 

la persona i el vi, sense argumentacions tècniques, ni valoracions externes, ni 

prejudicis. És a dir, des del que som i el que sou: bevedors de vi –sens dubte, 

l’estament imprescindible per al món del vi-.  

Des d’aquest punt de vista, hem anat confeccionant els textos que han 

acompanyat els vins que seleccionàvem. I ara, amb el llibre que teniu a les 

mans, volem tancar aquest viatge de 5 anys i mig oferint-vos les fitxes dels 140 

vins inclosos a les 22 seleccions estacionals que us hem enviat des de 2012, més 

les 4 seleccions especials de cava que vàrem fer. Els trobareu ordenats segons 

les següents categories -de major a menor-: tipus de vi (blanc, rosat, negre, 

escumós, dolç i generós); procedència, primer per vins de Catalunya i vins de 

fora del país, i després alfabèticament per origen (independentment de si aquest 

està catalogat com a Denominació d’Origen, Vi de la Terra, vi de taula...); i, 

finalment, per seleccions ordenades cronològicament.  

Molts de vosaltres us vau apuntar als Torrassos un cop iniciat el projecte, així 

que, juntament amb el record dels vins que heu tastat amb nosaltres, esperem 

que aquestes fitxes us despertin les ganes de seguir descobrint d’altres vins que 

desconegueu. 

En tot cas, sigui això un agraiment sincer pel temps durant el qual ens heu 

acompanyat en aquesta aventura.  

Salut i vins! 

Oriol Molinos i Sergi Salinas / Girona, setembre de 2017 

 

  



els torrassos  2012 / 2017 

140 vins 
 

BLANCS d’aquí 

DO Alella   

FORANELL Pansa Blanca 2008 / Celler Joaquim Batlle (Primavera 2013)  12 

FORANELL Picapoll 2010 / Celler Joaquim Batlle (Primavera 2015)   13 

PEÇA D’EN BLANCH 2013 / Celler Oriol Artigas (Hivern 2015)    14 

Vi de l’Alt Camp   

CAMÍ DE LA FONT 2013 / Celler El Vi a Punt (Tardor 2014)    16 

DO Costers del Segre  

AGALIU 2010 / Coop. L’Olivera (Tardor 2012)      18 

BIU Blanc de noirs 2010 / Celler Batlliu de Sort (Tardor 2014)    20 

DO Empordà   

MASIA CARRERAS Blanc 2010 / Celler Martí Fabra (Tardor 2012)   22 

MAGENC 2012 / Cellers d'en Guilla (Tardor 2013)     24 

BLANC DELS ASPRES 2012 / Celler Vinyes dels Aspres (Primavera 2014)  25 

FINCA OLIVARDOTS Groc d'Àmfora 2013 / Celler Vinyes d'Olivardots (Estiu 2014) 27 

MAR 2013 / Celler Mas Oller (Hivern 2014)      28 

BLANC DE GRESA 2012 / Celler Vinyes d’Olivardots (Estiu 2015)    29 

ORIOL Blanc 2015 / Celler Vinyes dels Aspres (Primavera 2016)    31 

EL BEURAC Vins de Postal 2013 / Celler Cooperatiu d’Espolla (Tardor 2016)  32 

EL MISSATGER 2016 Blanc / Celler Pujol Cargol (Estiu 2017)    33 

DO Montsant   

DIDO Blanc 2013 / Celler Venus La Universal (Primavera 2015)    34 

AUSETÀ 2014 / Cellers Capafons-Ossó (Tardor 2016)     35  

BLANC d’ORTO 2014 / Celler Orto Vins (Estiu 2016)     37 

DO Penedès   

PARDAS XAREL·LO 2008 / Celler Pardas (Primavera 2012)    39 

3 MACABEUS de CAN MILÀ 2011 / Celler Albet i Noya (Hivern 2012)   40  

PRINCIPIA MATHEMATICA 2011 / Celler Alemany i Corrió (Primavera 2013)  41  

XAREL·LO Font Jui 2012 / Celler Gramona (Tardor 2013)    43 

CALCARI 2012 / Celler Parés Baltà (Hivern 2013)     44  

HORAFOSCA 2013 / Celler Descregut (Primavera 2016)     45 



CARGOL TREU VI 2015 / Celler Alemany i Corrió (Hivern 2016)    46 

BLAU CRU / Celler Pardas (Primavera 2017)      48 

VINOMI 2016 / Celler Descregut (Estiu 2017)      49 

DO Pla de Bages   

COLLBAIX Picapoll 2013 / Celler El Molí (Primavera 2014)    50 

BLANC DE PICAPOLLS 2013 / Celler Oller del Mas (Hivern 2014)   51 

DOQ Priorat   

L’ANTAGONIQUE 2011 / Celler Les Cousins (Tardor 2012)    53 

VINYA LLISARDA 2001 / Celler Fuentes-Gran Clos (Hivern 2012)    55  

MAS D’EN COMPTE Blanc 2011 / Celler Cal Pla (Hivern 2016)    56 

DO Terra Alta   

VIA TERRA Blanc 2011 / Celler Edetària (Primavera 2012)    58 

FRISACH SELECCIÓ Blanc 2012 / Celler Frisach (Primavera 2013)   59 

EDETANA Blanc 2012 / Celler Edetària (Tardor 2013)     61 

LAFOU Els Amelers 2012 / Celler LaFou (Hivern 2013)     62 

CENT x CENT 2013 / Celler Vins del Tros (Estiu 2014)     64 

EL QUINTÀ 2014 / Celler Bàrbara Forés (Tardor 2015)     65 

ILERCAVÒNIA 2015 / Altavins Viticultors (Hivern 2016)     66 

BLANCS d’allà 

Vi d’Alacant    

BENI / Celler La Muntanya (Primavera 2017)      70 

CASTA DIVA COSECHA DORADA 2016 / Celler Gutiérrez de la Vega (Estiu 2017)  71 

VT Cádiz    

NAVAZOS-NIEPOORT 2014 / Equipo Navazos-Niepoort (Primavera 2016)  73 

AOP Côtes du Roussillon 

AMISTAT blanc 2014 / Celler Amistat (Hivern 2015)     75 

VT Mallorca    

QUÍBIA 2011 / Celler Ànima Negra (Estiu 2012)      77 

DO Rías Baixas    

ALBAMAR 2013 / Bodegas Albamar (Tardor 2014)     79 

 



DO Ribeira Sacra   

LA POLA 2011 / Celler Dominio do Bibei (Primavera 2014)    81 

DO Ribeiro    

2 HECTÁREAS 2010 / Adega 2 Hectáreas (Estiu 2013)     83 

RAMÓN DO CASAR Treixadura 2014 / Celler Ramón do Casar (Estiu 2015)  84  

DOQ Rioja    

VIÑA GRAVONIA 2005 / Bodegas López de Heredia Viña Tondonia (Tardor 2015) 86 

AOC Sancerre    

LES BELLES DAMES 2011 / Celler Gitton père et fils (Estiu 2013)    88  

DO Tierra de León   

EL APRENDIZ Blanco 2013 / Celler Leyenda del Páramo (Primavera 2015)  90  

ROSATS d’aquí 

DO Montsant   

DIDO Rosat 2014 / Celler Venus La Universal (Estiu 2016)    92 

DOQ Priorat   

MAS D’EN COMPTE Rosat 2009 / Celler Cal Pla (Estiu 2012)    94  

DO Terra Alta   

L’ABRUNET / Celler Frisach (Primavera 2017)      96 

NEGRES d’aquí 

Vi de l’Alt Empordà  

IDÒ 2010 / Celler Can Torres -actualment La Gutina- (Hivern 2012)   100  

DO Conca de Barberà   

CARLES ANDREU Trepat 2011 / Celler Carles Andreu (Hivern 2013)   102 

GATZARA trepat 2013 / Gatzara Vins (Hivern 2015)     103 

 



DO Costers del Segre   

VILOSELL 2008 / Celler Tomàs Cusiné (Estiu 2012)     105 

ÓNRA Negre 2009 / Celler Lagravera (Tardor 2012)     106  

VI BORD Negre 2015 / Celler Batlliu de Sort (Tardor 2016)    108 

 

DO Empordà   

PUR 2010 / Celler Mas Oller (Primavera 2012)      110  

PUNTIAPART 2010 / Celler La Vinyeta (Estiu 2012)     111  

TOCAT DE L'ALA 2011 / Celler Roig Parals (Primavera 2013)    113  

PIRATA / Celler Vinya Ivo (Estiu 2013)       114 

MARTÍ FABRA Selecció Vinyes Velles 2010 / Celler Martí Fabra (Hivern 2013)  115 

L'ORATORI 2012 / Celler Martí Fabra (Estiu 2014)     116 

GELAMÀ samsó 2013 / Celler Gelamà (Tardor 2014)     117 

XOT DELS ASPRES 2012 / Celler Vinyes dels Aspres (Estiu 2015)    119 

MALLOLET negre 2014 / Celler Roig Parals (Hivern 2015)    120 

EL MISSATGER Samsó 2015 / Celler Pujol Cargol (Tardor 2016)    121 

FINCA LA GARRIGA Negre 2012 / Celler Castell de Perelada (Hivern 2016)  122 

DO Montsant    

COMUNICA SAMSÓ 2010 / Celler Comunica (Tardor 2012)    123 

SOLPOST Fresc 2009 / Cellers Sant Rafel (Estiu 2013)     124 

FLVMINIS 2011 / Celler Mas de l'Abundància (Tardor 2013)    126  

PATER 2009 / Celler Ficària Vins (Hivern 2013)      127 

ANEXE SAMSÓ 2013 / Celler Cedó Anguera (Primavera 2014)    129 

ALTAROSES 2012 / Cellers Joan d'Anguera (Estiu 2014)     130 

MASIA ESPLANES 2005 / Cellers Capafons-Ossó (Hivern 2014)    132 

SOLÀ FRED negre 2013 / Celler Masroig (Primavera 2015)    133 

MILOCA Garnatxa 2014 / Celler Vendrell-Rived (Estiu 2015)    134 

ESTONES DE MISHIMA 2013 / Celler Estones – Vins de Mas Sersal (Tardor 2015) 136  

VESPRES Vinyes Velles 2014 / Josep Grau Viticultor (Hivern 2015)   137  

COMUNICA 2012 / Celler Comunica (Tardor 2016)     138 

BLAU 2014 / Cellers Can Blau (Hivern 2016)      139 

FINCA L’ARGATÀ / Celler Joan d’Anguera (Primavera 2017)    140 

LA MILOQUERA 2015 Carinyena / Celler Vendrell Rived (Estiu 2017)   141 

DO Penedès   

COLLITA ROJA 2012 / Celler Pardas (Tardor 2014)     143 

PAS CURTEI 2012 / Celler Alemany i Corrió (Hivern 2014)    144 

SUMOLL / Celler Can Ràfols dels Caus (Primavera 2017)    146 

DO Pla de Bages  

PETIT BERNAT Negre 2015 / Celler Oller del Mas (Estiu 2016)    148 

 



DOQ Priorat   

RIU Negre 2008 / Celler Trio Infernal (Primavera 2012)     149 

LO GIVOT 2008 / Celler del Pont (Hivern 2012)      150 

LA CARENYETA 2010 / Celler Cal Pla (Primavera 2013)     152 

SOLANES 2007 / Celler Cims de Porrera (Estiu 2013)     153 

RARET negre 2011 / Celler Rar Vins Singulars (Primavera 2014)    154 

CIMS DE PORRERA Vi de Vila 2009 / Celler Cims de Porrera (Primavera 2015)  155 

CAL PLA Negre 2005 / Celler Cal Pla (Estiu 2015)     157 

FREDI TORRES Priorat Clàssic 2014 / Celler Fredi Torres (Primavera 2016)  158 

OLIM 2014 / Celler Trosset de Porrera (Estiu 2016)     160 

BELLMUNT Vi de Vila 2014 / Celler Mas d’en Gil (Estiu 2017)    161 

Vi de Tarragona   

LA FASSINA Trepat 2014 / Costador Terroirs Mediterranis (Primavera 2016)  163 

DO Terra Alta   

COMA D’EN POU 2007 / Celler Bàbara Forés (Estiu 2012)    165 

AY DE MI 2010 / Celler Vins del Tros (Hivern 2012)     166 

EL TEMPLARI 2011 / Celler Bàrbara Forés (Tardor 2013)    168 

VIA TERRA negre 2014 / Celler Edetària (Primavera 2016)    170 

NEGRES d’allà 

DO Bierzo  

FINCA LA CUESTA 2009 / Celler Luna Beberide (Primavera 2012)   174  

PITTACUM 2008 / Bodegas Pittacum (Tardor 2014)     175 

DO Calatayud    

LAS ROCAS VIÑAS VIEJAS 2009 / Bodegas San Alejandro (Tardor 2012)   177 

BALTASAR GRACIÁN Garnacha V. Viejas 2013 / Bodegas San Alejandro (Tardor 2015) 178 

VT Castilla   

VENTA LA OSSA 2009 / Bodega Mano a Mano (Primavera 2013)    180 

VT Mallorca    

12 VOLTS 2011 / Celler 4 Kilos Vinícola (Tardor 2013)     182  

ÀN2 2013 / Celler Ànima Negra (Tardor 2015)      183 

DO Sierras de Málaga   

PAYOYA 2010 / Celler Finca La Melonera (Primavera 2014)    185 

LA ENCINA DEL INGLÉS Negre 2013 / Celler Finca La Melonera (Tardor 2016)  186 



DO Valdeorras    

GABA DO XIL Mencía 2011 / Compañía de Vinos Telmo Rodríguez (Hivern 2014) 188 

Vi de València   

SAFRÀ / Celler del Roure (Primavera 2017)      190 

DO Yecla    

VIÑA AL LADO DE LA CASA 2011 / Bodegas Castaño – Vila Viniteca (Primavera 2015) 192 

ESCUMOSOS d’aquí 

Sobre el cava          196 

DO Cava   

BERTHA Brut Nature Reserva 2009 / Cavas Bertha (Estiu 2012) (Especial Caves 2012) 200 

BERTHA SEGLE XXI  Brut Nature Gran Reserva 2006 / Cavas Bertha (Especial  

Caves 2012)         201 

MARIA CASANOVAS Brut de Brut Reserva / Caves Maria Casanovas i Roig (Especial  

Caves 2012-2013)        203 

MARIA CASANOVAS Brut Nature Gran Reserva / Caves Maria Casanovas i Roig (Especial  

Caves 2012-2013)        204 

MESTRES 1312 Brut Reserva / Heretat Mestres (Especial Caves 2013-2014-2015)  205 

VISOL  Brut Nature Gran Reserva / Heretat Mestres (Estiu 2014) (Especial Caves  

2013-2014-2015)        206 

MARTÍNEZ Rosé / Cava Rimarts (Especial Caves 2014) (Hivern 2015)   207 

ROSAE Reserva / Cava Rimarts (Especial Caves 2014)     208 

CASTELLROIG Brut Nature / Castellroig – Finca Sabaté i Coca (Especial Caves 2015) 210 

CASTELLROIG Brut Nature Gran Reserva (Especial Caves 2015)    211 

MEMÒRIA Brut Nature Gran Reserva 2008 / Celler Descregut (Estiu 2016)  212 

MALVASIA 2011 Cava de Postres / Cava Freixenet (Estiu 2017)    213 

DO Penedès    

ARGILA Brut Nature Gran Reserva / Mas Bertran Viticultors (Especial Caves  

2012-2013-2014-2015)        215 

BALMA Brut Nature Reserva 2010 / Mas Bertran Viticultors (Estiu 2013) (Especial  

Caves 2012-2013-2014-2015)       217 

BALMA Brut Nature Reserva 2012 / Mas Bertran Viticultors (Estiu 2015)   218 

  



DOLÇOS I GENEROSOS d’aquí 

DO Empordà   

GARNATXA DOLÇA CAN CARRERAS / Celler Martí Fabra (Primavera 2012)  222  

SOLERA Garnatxa Dolça d’Empordà / Celler Cooperatiu d’Espolla (Tardor 2015) 223  

DO Montsant   

ÈTIM Verema Sobremadurada 2007 / Cooperativa Agrícola Falset-Marçà  

(Hivern 2013)         225  

DOLÇ d'ORTO Blanc 2010 / Orto Vins (Hivern 2014)     226 

DOLÇOS I GENEROSOS d’allà 

DO Málaga   

MR de MOLINO REAL 2009 / Compañía de Vinos Telmo Rodríguez (Hivern 2012) 230 

DO Jerez    

FINO EN RAMA Saca de Junio de 2014 / Bodegas Gutiérrez Colosía (Estiu 2014)  232 

MARUJA Manzanilla / Bodegas Juan Piñero (Estiu 2016)     235 

MANZANILLA PASADA PASTRANA / Bodegas Hidalgo (Hivern 2016)   236 
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FORANELL Pansa Blanca 2008 

Celler Joaquim Batlle > Tiana (Barcelona) > DO Alella 

100% pansa blanca 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2013 

Foranell és el nom del vent que bufa de mar cap a terra, un vent que 

porta un dels trets característics més presents i interessants d'aquest 

vi: la salinitat del mar. 

A aquesta se suma una mineralitat evident -se sent la terra al nas i a 

la boca- i una gran potència gustativa, per donar lloc a un blanc 

sorprenent i molt poc habitual. Gens a veure amb la idea estesa 

sobre els vins d'Alella: afruitats i fàcils. Ja només ensumant-lo un sap 

que no està davant d'un vi fàcil: és un vi amb personalitat que cal 

prendre amb temps i airejar-lo, obrint-lo mitja hora abans o fins i tot 

decantant-lo.  

En aquest vi no trobarem el gust de la fruita, sinó records d'ametlles i 

compotes i i un final amarg. Tot això el converteix en el company 

ideal de mariscs de clova com ostres, musclos i escopinyes, i sens 

dubte també de formatges.  

El celler d'en Quim Batlle és un projecte vital conseqüència de les 

ganes de continuar la tradició vitivinícola familiar en una de les 

denominacions d'origen més petites i antigues de tot l'Estat: Alella. 

En aquesta zona costanera, comprimida per l'entorn urbà de les 

comarques barcelonines que l'envolten, la producció de vins ha 

DO Alella 
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estat guiada fins fa pocs anys per un sentit comercial més 

quantitatiu que qualitatiu. L'aposta d'en Quim Batlle és exactament 

la contrària: treballar amb vnyes cara al mar de varietats autòctones 

-pansa blanca (el nom que a Alella donen al xarel•lo), picapoll i 

garnatxa blanca- sota els criteris de l'agricultura ecològica, amb 

llargues criances sobre les mares o llevats de la fermentació i 

deixant reposar els vins en ampolla abans de comercialitzar-los, tot 

buscant l'expressió més diferenciada dels vins d'Alella.  

Deixeu-vos sorprendre i descobriu amb ell el que pot donar de si 

aquesta denominació d'origen! 

 

FORANELL Picapoll 2010 

Celler Joaquim Batlle > Tiana (Barcelona) > DO Alella 

100% picapoll blanc 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2015 

Quim Batlle sempre sorprèn amb el seu esforç per recuperar la 

tradició de vins més antiga d’una de les primeres denominacions 

d’origen de tot l’Estat, Alella –i té sorna que això hagi de 

sorprendre... 

Ho vàrem comprovar amb el seu monovarietal de pansa blanca 

inclòs a la selecció de primavera de 2013, i aquest de picapoll ho 

ratifica: vins blancs sense fusta però amb llargues criances en 

dipòsit, juntament amb les seves mares –els llevats residuals que 

queden després de la fermentació-; vins blancs grassos, carnosos i 

complexos, que sorprenen amb records de granit i de molsa, de pell 
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de cítric, de fruita seca, de llevats, de sal marina –la que aporta el 

foranell, aquell vent que bufa de mar cap a terra a Alella. 

La varietat amb què està fet aquest vi, el picapoll, una varietat 

escassa que es conrea sobretot a Catalunya i Occitània i que ha 

esdevingut bandera i identitat a la Denominació d’Origen Pla de 

Bages, adquireix a mans de Quim Batlle una personalitat molt 

diferent a la de la majoria de picapolls monovarietals, i pren trets de 

grandesa: la perfuma de poma i flors per després vestir-la amb mil 

vels subtils.  

Així que quan us arribi a casa aquest picapoll, despulleu-lo amb 

cura, obriu-lo amb antel•lació, airegeu-lo a la copa i deixeu que us 

parli, amb un peix poc peix (un bacallà, una tonyina fresca i 

sanguinolenta, només marcada a la planxa), amb una guatlla o un 

conill en escabetx, amb formatges evolucionats. 

Creureu de nou en Alella. 

 

PEÇA D’EN BLANCH 2013 

Oriol Artigas > Alella (Barcelona) > DO Alella 

100% opansa blanca 

SELECCIÓ D’HIVERN 2015 

Aquest és un vi al que cal agrair seriosament la seva existència. És 

un vi que et fa posar la mirada de nou en la DO Alella, en aquesta 

denominació d’origen històrica, curiosa, a cops desangelada, que 

s’estira com s’estira la serralada litoral barcelonina, de Badalona fins 

a Mataró i Granollers, del Maresme al Vallès Oriental –amb un ull al 

mar i l’altre a la muntanya-. 
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D’un racó d’aquest territori surt aquest vi blanc fresc i gustós, amb 

un punt salí. Hi ensumes cítrics, mel, records de brisa de mar i 

aromes de terra. Un acurat treball de criança amb les seves mares 

durant 10 mesos li atorga una delicada complexitat, que omple la 

boca poc a poc i et parla amb nervi però sense cridòria. 

La Peça d’en Blanch és una finca alellenca preciosa, un circ orientat 

a mar, fet d’aquella terra granítica que se’t desfà a les mans –el 

sauló- i d’aquell aire ple d’aromes de plantes costaneres que 

t’eixampla l’esperit. La parcel•la està plantada amb vells ceps -

plantes imponents que en alguns casos gairebé t’igualen en alçada- 

de pansa blanca i rosada (el nom que rep el xarel•lo en aquestes 

terres), garnatxa negra, malvasia i algun cep de parellada. 

D’ella surten els tres Peces d’en Blanch –negre, rosat i blanc-. 

Perquè l’Oriol Artigas vinifica finques: els seus vins no es defineixen 

al celler, sinó a cada parcel•la, amb les varietats que hi troba, 

fermentades espontàniament amb els propis llevats de la vinya. I si 

això implica fer molts vins diferents, va i els fa; i s’implica 

produccions molt petites -en molts casos per sota de mil ampolles- 

va i les fa. Amb les idees claríssimes, un somriure constant i inquiet, 

i un admirable projecte vinícola per endavant. 

En sentirem a parlar d’ell, segur. És algú a qui també cal agrair 

seriosament la seva existència. 
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Camí de la font 2013 

El Vi a Punt > Vilabella (Alt Camp, Tarragona) > Vi de taula sense DO 

100% macabeu 

SELECCIÓ DE TARDOR 2014 

Un dia vas i et trobes amb una ampolla que et crida l'atenció, plena 

de rombes, un vi de taula de nom evocador: Camí de la Font.  

Te la mires i l'etiqueta t'explica que prové dels marges del Gaià, un 

riu que juntament amb el Francolí travessa l'Alt Camp. Et ve al cap la 

imatge de la comarca, una terra plenament mediterrània: pluja 

escassa, clima temperat, olor a pi i romaní, alzinar, garrigues on fa 

cent anys hi van haver garrofers, oliveres i vinyes. Et remires 

l'etiqueta: el tiet Pere va mantenir algunes d'aquestes vinyes! 

I clar, no t'hi pots estar: el vi -com totes les bones coses- no sap de 

prejudicis, així que te l'endús a casa. I resulta que hi descobreixes 

un macabeu concentrat, càlid, voluminós. Un vi que no ha passat 

per fusta però que ha reposat 7 mesos abans de ser embotellat. 

Alhora delicat i complex: no vol molt de fred, per poder mostrar tota 

la seva intensitat en nas i estructura en boca. 

El Camí de la Font està fet sense intervenir-hi gaire, sense maquillat-

ges ni tecnicismes, per tal que hi parli honestament la terra i la 

tradició, i parlant-hi recuperi la dignitat. Al seu darrere hi ha l'Oriol 

Pérez de Tudela, creador del projecte El Vi a Punt, les intencions del 

qual queden perfectament expressades en el nom del seu bloc: 

Perquè el vi sigui a la taula cada dia.  

Vi de l’Alt Camp 
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Fer -tornar a fer!- del vi quelcom quotidià, sense que això impliqui 

deixar de banda l'expressió de la tipicitat i l'origen. El projecte es 

vertebra en 3 bag-in-box, garnatxa blanca de Terra Alta, carinyena i 

garnatxa negra de Montsant, i ull de llebre de Tarragona. Vins per 

beure i compartir cada dia, informalment, sense prejudicis però 

amb rigor. I entre ells, troballes per a dies especials, com aquest 

Camí de la Font. 

Gràcies, Oriol, per un projecte que mitjançant el vi va més enllà del 

propi vi! 
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AGALIU 2010 

Coop. L'Olivera > Vallbona de les Monges (Lleida) > DO C. del Segre 

100% macabeu 

SELECCIÓ DE TARDOR 2012 

L'Agaliu és un dels pocs vins monovarietals de macabeu que es 

poden trobar al mercat. Aquesta varietat de raïm, originària de 

Catalunya, és present pràcticament a totes les zones vinícoles 

catalanes, així com arreu d'Espanya, especialment a La Rioja, on es 

coneix com a viura. A Catalunya és molt habitual en cupatge amb 

garnatxa blanca, però on la seva presència és fonamental és a la 

tradicional tríada del cava, juntament amb el xarel•lo i la parellada. 

A l'Agaliu, el macabeu és fermentat i criat sobre les seves mares (els 

llevats que queden després de la fermentació) en bótes de roure 

durant 6 mesos. Un cop oberta l'ampolla i airejada la primera copa 

per tal d'integrar els aromes de fusta, trobareu un vi delicat, de 

perfum suau i gust subtil i fresc, sense estridències però viu. És un vi 

de color pàlid, quasi transparent, molt net, que quadra perfectament 

amb la sensació en boca: pas lleuger, poc dens, recordant l'aigua 

fresca. 

És un vi per prendre en qualsevol ocasió. En contrast amb els blancs 

potents i estructurats habituals a Catalunya, aquest vi té una 

delicada vivesa que casa molt bé amb pastes amb salses làctiques 

suaus, o verdures -en crema o no- amb algun element contrastant 

DO Costers del Segre 
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(per exemple, bròquil amb maionesa cítrica i un punt de 

sobrassada). 

Agaliu és una paraula antiga que significa il•lusió. I això és el motor 

de la Cooperativa L'Olivera: il•lusió per mantenir les úniques vinyes 

que queden al terme de Vallbona, dins la subzona de les valls del 

Riucorb, però també per fer-ho com a cooperativa d'integració 

social, on persones amb dificultats -principalment discapacitats 

psíquics- participen activament en tot el procés de producció tant de 

vi com d'oli. També compten amb un servei de teràpia ocupacional, 

mantenen una llar-residència i participen en projectes socials al 3r i 

4t móns. I encara els queda il•lusió per col•laborar amb Slow Food 

Terres de Lleida en el projecte Vinyes Trobades, amb l'objectiu de 

salvaguardar les vinyes velles i les varietats tradicionals i recuperar la 

cultura vitivinícola a la comarca de la Noguera, que el mandat de la 

rentabilitat ha relegat.   

Bons productes, acció social i defensa activa del patrimoni cultural 

vitivinícola: Pocs projectes com L'Olivera! 
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BIU Blanc de Noirs 2010 

Batlliu de Sort > Olp – municipi de Sort (Lleida) > DO Costers del 

Segre 

50% pinot noir i 50% viognier  

SELECCIÓ DE TARDOR 2014 

Elaborar vi al Pirineu, a ple Pallars Sobirà? Doncs sí, i resulta que no 

és una bogeria de quatre al•lucinats, sinó un projecte molt seriós de 

recuperació del territori, que ha tornat a posat vinya on n'hi havia 

hagut de sempre. Tant és així que els quatre sortencs, amics 

d'escola, que hi ha al darrere estan desenvolupant paral•lelament 

amb l'Institut Català del Vi l'estudi i recuperació de les antigues 

varietats de raïm que s'havien plantat a la zona i que hi han trobat en 

forma de ceps salvatges, molts dels quals no se sap de quines 

varietats són, com es deien ni com era la seva producció de raïm. 

De moment, ells van haver de plantar tota la vinya de nou, triant 

varietats de climes freds que es poguessin adaptar a la zona: pinot 

noir, viognier i riesling. Les van observar, les van mimar, i finalment 

van vinificar el seu fruit per primer cop amb la collita de 2010. 

Gràcies a l'amabilitat d'aquests quatre amics -ja també amics 

nostres!- us hem pogut servir el primer blanc que van fer, i que ha 

resultat ser un blanc molt especial, que ha anat canviant molt i 

evolucionant sorprenentment durant els anys que porta embotellat.  

Quan el vam provar el primer any de la seva comercialització era un 

vi punxant, directe, amb una acidesa marcadíssima. Però ara us 

trobareu un vi molt més ample, on els records de fruita blanca es 

barregen amb els d'ametlla crua, amb una fascinant aroma que 
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recorda els vins de Jerez; un joc de notes meloses, amargants i 

oxidatives que fan regirar esquemes i trencar prejudicis. 

Obriu-lo al temps que obriu l'esperit, i jugueu amb aquest vi blanc 

fet en part a partir d'una varietat negra -la pinot noir, típica de la 

Champagne, vinificada sense maceracions per tal de mantenir blanc 

el seu suc-, però on la viognier s'imposa cada cop més. 

Aquest agost vam estar de nou a la borda que han restaurat com a 

centre neuràlgic d'aquest projecte tan especial, i vam gaudir jugant a 

maridar tots els seus vins amb els plats de la cuina dels Torrassos -i 

amb una festa posterior que recordarem durant molt de temps!-. 

Amb el Biu blanc 2010 ens van agradar uns fesols amb tripa de 

bacallà i sobrassada, i contrastadíssimament, un foie amb préssec a 

la planxa, gelea de llima i crema d'ametlla tendre... Així que, 

vosaltres mateixos! 
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MASIA CARRERAS Blanc 2010 

Celler Martí Fabra > Sant Climent Sescebes (Girona) > DO Empordà 

40% carinyena blanca, 30% carinyena roja, 10% garnatxa blanca,            

10% garnatxa roja, 10% picapoll  

SELECCIÓ DE TARDOR 2012 

Aquest és el primer celler que repetim a Els Torrassos, i volem 

explicar-vos per què. Parlar de Masia Carreras i del Celler Martí 

Fabra és parlar d'un dels referents més importants de l'Empordà -si 

no el que més-. Un celler familiar al que senzillament hi dediquen la 

vida. Cap cartell, cap indicador... una masia de pagès sense més 

pretensions que ser un lloc per viure i treballar, sense concessions a 

estètiques pseudorurals o avantguardistes, barrejant pedra i totxo 

segons necessitats i recursos, amb cotxe i fins i tot camió 

abandonats a l'era. 

En aquesta masia, on la mateixa família Carreras hi viu des del segle 

XII i de la que el primer document de compra d'una vinya data del 

1305, hi viuen la Carme Carreras, en Martí Fabra i el fill d'ambdós, en 

Joan Fabra, qui potser estarà a la vinya amb el seu pare, fent una 

conferència a la Universitat o a l'Escola d'Hostaleria de Girona, o al 

celler, assegut davant d'una munió d'ampolles sobre una vella taula, 

amb una copa a la mà i un munt de papers manuscrits, tastant, 

reflexionant i anotant durant hores. I amb la mateixa franquesa i 

humiltat amb què et reben, tu t'hi enamores. 

DO Empordà 
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És la pròpia història i el respecte a ella el que els ha donat un 

patrimoni excepcional de vinyes velles: ceps de varietats negres 

però també blanques de més de 70 anys. Entre elles en Joan va 

rescatar i dignificar la carinyena blanca, una varietat molt difícil de 

trobar avui dia, amb la voluntat de fer un blanc molt especial, el 

Masia Carreras Blanc. Hi va sumar garnatxa blanca, carinyena i 

garnatxa roges (fent en part un blanc de negres) i picapoll. Va 

fermentar i criar els mosts en bótes de roure amb totes les mares de 

la fermentació durant un any, sense fer cap trasvals, sense tocar-lo. 

El resultat, enorme. 

Impacta amb la seva entrada inicial plena de vivesa i frescor, per 

després anar mostrant poc a poc, delicadament, tota la seva 

complexitat: olors preses de les herbes aromàtiques que omplen el 

paisatge empordanès -romaní, fonoll-, fons mineral i fumat, 

espècies... Busqueu-li un moment calmat per descobrir-lo, estigueu 

receptius. No molt fred (sobre uns 11º), senzillament amb formatges 

o amb uns bolets frescos passats per la paella, o també amb plats 

aromàtics i saborosos: bacallà amb crema d'alls tendres o de porros, 

remenat de patates, ceps i ou, crema de verdures amb foie i 

gingebre, llobarro amb rossinyols i picada d'ametlles, o fins i tot 

pollastre amb escamarlans. 
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MAGENC 2012 

Cellers d'en Guilla > Delfià – Rabòs d'E. (Girona) > DO Empordà 

60% garnatxa blanca i 40% macabeu  

SELECCIÓ DE TARDOR 2013 

Va ser al maig d'enguany, a Arrels del Vi -la fira més important de 

vins empordanesos, que se celebra cada any a Sant Martí 

d'Empúries- que vàrem conèixer aquest nou projecte a l'Empordà, 

Cellers d'en Guilla. 

El seu blanc Magenc ens va enamorar. Un vi definit per una idea 

molt clara (i molt bona!): vi jove de vinya vella.  

Sempre hem defensat el gran valor d'un bon vi jove -és a dir, un vi 

sense criança en bótes de fusta-. Si es fa amb cura, un vi jove no és 

sinònim de vi rude, astringent, verd o prim! Un vi jove fet amb 

respecte, com aquest Magenc, reflecteix de forma transparent i 

sense disfresses el fruit de la vinya.  

Si a més la vinya compta amb una certa edat, els ceps produïran 

menys fruita, però amb major concentració aromàtica i gustativa. I 

si, un cop vinificat el most, es deixa un temps amb les seves mares -

és a dir, amb els llevats producte de la fermentació-, el vi augmenta 

en complexitat.  

El resultat és un vi jove, viu, directe, però no pas prim: el Magenc 

n'és un bon exemple, i a un preu imbatible! Gaudiu-ne amb l'alegria 

que es mereix, en qualsevol ocasió, i us aportarà aquell plus de 

felicitat que caracteritza tot bon vi jove. 

Cellers d'en Guilla és un projecte recent, però dut a terme per 

persones amb les idees molt clares: fer passos progressius, amb 
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premisses ben establertes -varietats autòctones, produccions 

limitades, cerca del caràcter empordanès-, sense presses però 

sense dilacions. Actualment tenen al mercat, juntament amb el 

Magenc, un vi rosat i un negre amb una lleu criança en bóta, però 

per finals d'any ens han promès dos dolços, un d'ells criat a sol i 

serena. Seguirem el projecte de ben a prop. 

Assumpta, Martí, Jordi: us desitgem el millor dels futurs! 

 

BLANC DELS ASPRES 2012 

Vinyes dels Aspres > Cantallops (Girona) > DO Empordà 

100% garnatxa blanca 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2014 

En moltes de les seleccions que fem incloem algun vi de garnatxa 

blanca de Terra Alta, ja que és en aquesta denominació d'origen on 

aquesta varietat ha esdevingut més emblemàtica. Però la garnatxa 

blanca no és exclusiva de la Terra Alta, sinó una de les varietats 

blanques més característiques de Catalunya, especialment dels seus 

extrems, tant a les comarques tarragonines com a les del nord del 

país. I amb qualitats ben diferents! 

Us presentem en aquesta ocasió un vi de l'Alt Empordà fet 

excusivament amb garnatxa blanca -lledoner blanc, com es coneix 

a terres empordaneses-. El Blanc dels Aspres és un vi seriós, sorgit 

de ceps arrelats a una terra pedregosa de granits i pissarres -en una 

zona d'aspres o terraprims-, una terra antiga, agresta i eixuta, 

castigada durament per la tramuntana, a la falda de Les Alberes -el 

Pirineu mediterrani-. 
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En ell, el caràcter untuós, gras, de la garnatxa blanca s'ha accentuat 

fermentant el most en bótes de roure i fent-ne una criança de sis 

mesos sobre les seves mares o llevats. El resultat és un vi ample i 

cremós, que combina certa vivesa cítrica amb tot allò que impregna 

la terra d'on surt: menta, fonoll, pedra seca, fum. Un vi gran! 

Preneu-lo amb plats substanciosos: pollastre amb escamarlans, 

faves a la catalana, bacallà, llegums, guisats d'aus, rostits, arrosos de 

muntanya. 

El fan al celler Vinyes dels Aspres, situat en una masia pairal on s'ha 

elaborat vi i oli almenys des del segle XVII. És un dels cellers més 

interessants de l'Empordà, on conviuen paisatge, història i cultura 

per embolcallar alguns dels vins que més ens han emocionat, fets 

amb paciència, honestedat i respecte. Un altre bon exemple 

d'aquest saber fer és el Bac de les Ginesteres, un dolç de garnatxa 

envellit en garrafes de vidre a sol i serena durant més de quatre 

anys!  

Si teniu ocasió, no deixeu de visitar Vinyes dels Aspres, per entendre 

el rerefons dels seus vins. 
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FINCA OLIVARDOTS Groc d’Àmfora 2013 

Vinyes d'Olivardots > Capmany (Girona) > DO Empordà 

50% lledoner roig, 30% garnatxa blanca i 20% macabeu 

SELECCIÓ D’ESTIU 2014 

Haver pogut seleccionar aquest vi ens fa especial il•lusió, ja que al 

costat del celler Martí Fabra, Vinyes d'Olivardots és el nostre altre 

referent del vi que es fa a l'Empordà.  

Vinyes d'Olivardots és un projecte relativament nou, nascut a 

Capmany el 2002 sense antecedents familiars, fruit senzillament de 

la il•lusió i la passió pel vi.  

Tots els seus vins són realment magnífics: el Gresa negre, el Blanc 

de Gresa, els Vd'O -una col•lecció de vins que busquen l'expressió 

de cada varietat en cada terrer diferent-. En cadascun dels seus vins 

es reflecteix la voluntat de la Carme Casacuberta i el seu home 

d'elaborar grans vins que expressin el caràcter i la identitat de la 

terra on es fan. I això és un objectiu admirable en un país com 

l'Empordà, amb una gran riquesa de terrers, i alhora amb un 

nombre massa gran de productors que no atenen a aquesta 

diversitat i a l'interès que té reflectir-la al propi vi. 

Finca Olivardots Groc d'àmfora és un vi blanc elaborat amb lledoner 

-el nom que es dóna a la garnatxa a les terres empordaneses- roig i 

blanc, i una petita proporció de macabeu, tots ells raïms procedents 

de vinyes plantades en terres de còdols, sorra i granit fa uns 80 anys. 

Però, per què “groc d'àmfora”? Doncs perquè el vi fermenta i es cria 

durant 4 mesos en àmfores de terrissa! Aquesta és una alternativa 

per madurar i afinar els vins que darrerament estan adoptant 
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diversos cellers, amb l'objectiu d'interferir el mínim possible en 

l'expressió de la vinya que es troba inicialment al vi. L'argila cuita i la 

seva mínima porositat permeten una oxigenació lenta dels vins, que 

els arrodoneix sense aportar aromes o gustos que amaguin les seves 

peculiaritats. 

El resultat és un vi fresc i amable, viu i amb una certa sedositat, ple 

de garnatxa, de tramuntana i de caràcter mediterrani: un vi que dura 

molt poc a l'ampolla! 

 

MAR 2013 

Mas Oller > Torrent (Girona) > DO Empordà 

80% picapoll blanc i 20% malvasia 

SELECCIÓ D’HIVERN 2014 

Mar: pot ser un nom més evocador?  

Frescor, llum, caràcter, vivesa, netedat... Teniu a les mans una 

alenada d'estiu embotellada, magnífica per obrir ara que arriba el 

fred i prendre-se-la a glops, deixant-se embolcallar per les seves 

aromes netes i la seva frescor. Un vi aromàtic, cítric, desengreixant i 

alhora untuós; un vi per riure entre família i amics -millor si estan 

acompanyats d'ostres, escamarlans o musclos, sens dubte!-. 

Mar és un dels vins que conformen el projecte que fa 14 anys va 

emprendre Carles Esteva, propietari del prestigiós celler 

penedesenc de Can Ràfols del Caus, recuperant el que havia estat la 

millor finca vinícola de Pals.  
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I precisament el Mar és un reflex de la viticultura tradicional del Baix 

Empordà, amb varietats de raïm -picapoll i malvasia- que havien 

estat habituals però que actualment són difícils de trobar a les vinyes 

empordaneses.  

Actualment a Catalunya emparentem quasi automàticament 

malvasia amb Sitges, on existeix un meravellós vi dolç històric fet 

amb aquesta varietat, però la malvasia és pròpia de tot el 

mediterrani. D'origen incert -de Grècia o Àsia Menor-, es va estendre 

amb força des d'Itàlia fins a Madeira o les illes Canàries. Dóna vins 

d'aromes molt peculiars, seductors, que havien estat molt valorats 

des de l'Edat Mitjana per les propietats medicinals que se'ls atorgava. 

El 20% de malvasia que trobem al Mar suma untuositat a la 

lleugeresa i frescor del picapoll, una varietat escassa que es conrea 

sobretot a Catalunya i Occitània. 

El resultat és evident: llenceu-vos a l'aigua de caps i sense pensar-hi, 

i ja ens direu quants minuts ha durat l'ampolla. 

 

BLANC DE GRESA 2012 

Vinyes d’Olivardots > Capmany (Girona) > DO Empordà 

Garnatxa blanca 50%, garnatxa roja 25% i carinyena blanca 25% 

SELECCIÓ D’ESTIU 2015 

Tornem al celler Vinyes d’Olivardots, i hi tornarem sempre que 

puguem! És un dels nostres -4 o 5 com a molt- grans referents 

empordanesos: compromís amb el que fan, honestedat, ganes 

d’aprendre i un coneixement seriós, que apliquen amb cura 

extrema en tot allò que fan. 
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I hi tornem amb un dels seus grans vins. El Blanc de Gresa és un 

blanc molt especial, un vi intens i complex, amb frescor i maduresa 

alhora, fruitós i especiat, lleugerament cremós, persistent i 

equilibrat. Plenament mediterrani. 

Està elaborat amb garnatxa i carinyena, el gran cupatge del país, 

però no qualsevulles garnatxes i carinyenes: són els raïms que 

donen uns ceps d’entre 90 i 110 anys d’edat, de garnatxa blanca, de 

garnatxa roja... i de carinyena blanca! Aquesta última varietat és 

escassíssima, pràcticament només es troba a l’Empordà i una mica 

al Rosselló. Darrerament sembla que s’està fent un esforç per donar 

a conèixer aquesta raresa, i situar-la on toca: entre els trets 

d’identitat dels vins empordanesos. 

Delicada com és, al Blanc de Gresa la carinyena blanca es vinifica i 

cria en dipòsits d’acer inoxidable, sense passar per fusta, juntament 

amb les seves mares (els llevats que resten després de la 

fermentació), dotant-la d’una certa amplitud però mantenint el seu 

caràcter punxant. 

Complementàriament, les garnatxes fermenten en bótes noves de 

roure i hi fan criança durant 8 mesos, també amb les seves mares, 

assolint una untuositat elegant i uns aromes lleugerament torrats 

que no s’imposen. 

El resultat: un dels grans vins blancs de l’Empordà. 
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ORIOL Blanc 2015 

Celler Vinyes dels Aspres > Cantallops (Girona) > DO Empordà 

100% lledoner roig (garnatxa roja) 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2016 

Cantallops és un petit poble empordanès situat a la serra de Les 

Alberes, les darreres muntanyes del Pirineu abans que aquest torci 

cap al mar, per morir al Cap de Creus. 

En aquesta terra asolellada i eixuta, segrestada per la tramuntana, es 

troben algunes de les poquíssimes vinyes de lledoner roig del país, 

una varietat de garnatxa pròpia de l’Empordà i emparentada amb la 

garnatxa gris de França, amb la que s’ha fet sempre la tradicional 

garnatxa dolça de l’Empordà, així com vins blancs amb més cos, 

estructura i llargada en boca que els de garnatxa blanca. 

Amb lledoner roig fan a Vinyes dels Aspres aquest Oriol blanc, un vi 

blanc jove, net, magnífic, com tots els vins que elaboren en aquest 

celler, del qual ja hem seleccionat alguns altres (el Xot i el Blanc 

dels Aspres). Lleugerament cremós, ens parla de les herbes i plantes 

que dibuixen el paisatge empordanès, especialment del fonoll i la 

tomatera. 

Gaudiu-lo aprofitant els meravellosos pèsols i faves de primavera, 

amb guisats de peix o senzillament amb uns llucets amb pa amb 

tomàquet, i brindeu per la sort de comptar amb cellers que posen la 

mateixa cura en l’elaboració de tots els seus vins, siguin joves o de 

guarda. 
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EL BEURAC Vins de Postal 2013 

Celler Cooperatiu d’Espolla > Espolla (Girona) > DO Empordà 

100% lledoner roig (garnatxa roja) 

SELECCIÓ DE TARDOR 2016 

El Beurac és un dels vins que formen part d’un projecte molt 

especial i encisador: Vins de Postal, una col•lecció de vins, 

cadascun d’ells fet amb una sola varietat, d’una sola finca i, per tant, 

d’un sol soci de la Cooperativa d’Espolla. El projecte, encetat l’any 

passat, ofereix cada any uns pocs vins en edicions molt limitades 

(d’aquest Beurac només en van fer 838 ampolles). 

Aquestes postals, a banda de portar-nos a la copa les finques més 

peculiars d’una de les zones viticoles empordaneses més 

interessants, són un homenatge i un reconeixement als socis 

cooperativistes: són ells qui han preservat durant els més de 80 anys 

d’història de la cooperativa unes vinyes velles d’un valor cultural 

incalculable. 

Amb els Vins de Postal, el celler cooperatiu d’Espolla busca 

mantenir les vinyes més velles i les finques més singulars dels seus 

socis, i evitar així que se les venguin o, encara pitjor, les arrenquin 

per la baixa producció que donen.  

Són vins de finca que reflecteixen la diversitat de varietats, 

parcel•les i paisatge que conformen l’enorme patrimoni de la 

cooperativa. Amb un respecte escrupolós, en Pau, enòleg del celler, 

estudia i elabora cada vi de forma diferent per tal de mantenir 

intactes les essències de cada paisatge, de cada postal. En el cas 

concret d’El Beurac, el most fermenta en bótes de roure ja 

utilitzades per a d’altres vins, i fa una criança durant mig any, però 
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no en bótes, sinó en dipòsits, a fi d’evitar una presència de fusta 

massa intensa. El resultat: un vi seriós, profund, saborós i gens 

feixuc, que ens reclama una dedicació lenta i una companyia 

treballada a la taula. 

I una dada més per dedicar-li l’atenció que es mereix: els Vins de 

Postal són homenatges anuals, que no es repeteixen d’un any a 

l’altre, així que gaudiu d’un vi espectacular, fet només amb l’anyada 

2013, i que no tornarà a existir. 

 

EL MISSATGER Blanc 2016 

Celler Pujol Cargol > Masarac (Girona) > DO Empordà 

garnatxa roja, garnatxa blanca i macabeu 

SELECCIÓ D’ESTIU 2017 

A la selecció de tardor de l’any passat vàrem tenir ocasió de saludar 

l’aparició d’un nou celler empordanès –Celler Pujol Cargol- incloent 

el seu Missatger negre.  

Doncs aquí teniu la versió en blanc, un vi saborós i net fet com es 

feien abans els vins a l’Empordà. Pura autenticitat. 

El Missatger és un vi bàsicament de garnatxes, amb la peculiaritat 

d’utilitzar-ne de blanca i de roja, una varietat aquesta última que 

només es troba a l’Empordà, dins del país. 

Gaudiu-lo amb arrossos, peixos o formatges, i celebreu amb ell el 

treball que s’està fent a tot l’Empordà per tal de tornar a ser una 

zona vitivinícola de prestigi. 
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DIDO Blanc 2013 

Venus La Universal > Falset (Tarragona) > DO Montsant 

50% macabeu, 45% garnatxa blanca i 5% cartoixà 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2015 

Venus La Universal va ser el primer projecte propi de la Sara Pérez i 

en René Barbier –fills de dos dels grans revolucionaris que van fer i 

continuen fent del Priorat una de les comarques vitivinícoles més 

importants del món: Josep Lluís Pérez i René Barbier pare-. 

Venus és un projecte de vi i de vida, una història de constant estudi i 

intuïció, de descoberta i reivindicació i canvi, de creixement, de 

passió i d’integració del vi i el territori en la pròpia manera de viure.  

La darrera aventura –de moment- de Venus La Universal va ser 

l’elaboració d’un vi blanc, en un moment en què encara molts 

pensaven que la comarca del Priorat no podia donar bons vins 

blancs. Dido blanc respon al desig de recuperar la tradició dels 

blancs mediterranis, dels blancs elegants però voluptuosos, 

eloqüents, passionals. Era i és un gran vi mediterrani, madur, 

cremós, enormement seductor. 

Un vi que va començar essent de garnatxa blanca i macabeu per 

convidar després el cartoixà a participar-hi, una variant del xarel•lo 

pròpia de les terres tarragonines. Totes tres varietats sorgeixen de 

vinyes d’edats diverses situades a diferents alçades, per poder 

realitzar un treball acuradíssim d’equilibri entre maduresa i frescor. 

DO Montsant 
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Un cop veremades, continua un procés gairebé preciosista, 

premsant directament una part de raïm i deixant macerar-ne una 

altra part amb les seves pells. I d’aquesta, una part macera durant 24 

hores i l’altra es deixa en bótes obertes de 3 a 5 dies per fer crèixer 

la població de llevats autòctons presents a la vinya (el “peu de 

cuba”), que dotarà de major autenticitat territorial al vi, enfront de 

l’habitual ús de llevats seleccionats en laboratoris. Després, un 30% 

del vi es es cria en àmfores de ceràmica –que mantenen la frescor i 

puresa de la fruita- i el 70% restant en bótes de tamanys molt 

diversos durant 8 o 9 mesos. 

Ja ho veieu: la Sara i en René fan una feina exhaustiva, 

mil•limetrada, però precisament per això poètica, escoltant la terra, 

escoltant el raïm. Tot per aconseguir una fita que hauria de ser 

fonamental per a tot productor de vi, i que ells apunten 

perfectament al final de la fitxa del Dido blanc a la seva web: 

“Prepareu-vos per ser seduïts!”. 

 

AUSETÀ 2014 

Cellers Capafons-Ossó > Falset (Tarragona) > DO Montsant 

100% garnatxa blanca 

SELECCIÓ DE TARDOR 2016 

Capafons-Ossó és un celler particular, com ho són tots els que tenen 

personalitat pròpia, però també pel fet de comptar amb finques i 

celler tant dins la denominació d’origen de Montsant com dins de la 

de Priorat (una a tocar de l’altra).  
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L’Ausetà és un dels vins que elaboren a la banda de Montsant, al 

celler Masia Esplanes. I és un vi molt montsanenc: ple, ample, fresc 

però potent, amb caràcter, amb tot allò que caracteritza el clima i la 

terra on neix. La seva no maquillada graduació alcohòlica (entorn 

als 14º), molt ben col•locada, dóna fins i tot alguns records de 

dolçor que combinen molt bé amb plats heterogenis, barrejant dolç 

i salat: aperitius, formatges, bacallans i carns blanques amb dàtils, 

amb melmelades, amb panses. 

Fa uns anys, quan vàrem anar al celler per posar en diàleg els seus 

vins amb la nostra cuina, vam maridar l’Ausetà amb un calamar a la 

planxa amb concentrat de taronja sobre una crema d’espinacs i 

anacards, i vàrem xalar de valent. 

Però també vam descobrir que tot i el seu preu més que raonable és 

un vi que millora amb la guarda: amb els anys en ampolla es fa gran, 

més dens i eloqüent. Ara, passa com sempre: a veure qui és capaç 

de guardar-lo! 

En tot cas, no patiu. Una de les coses que tenen ben clara a 

Capafons-Ossó és que els vins han de sortir al mercat en el seu 

moment, havent fet una adequada evolució en ampolla. Aquest 

Ausetà 2014 està ja ara mateix d’escàndol, no ho dubteu. Brindeu 

amb ell per la tradició vitivinícola que ja mantenia el poble iber dels 

ausetans, i que la família Capafons-Ossó recull amb serietat i 

convenciment. 

 

  



 

37 

BLANC D’ORTO 2014 

Celler Orto Vins > El Masroig (Tarragona) > DO Montsant 

100% garnatxa blanca 

SELECCIÓ D’ESTIU 2016 

Exactament untuositat i frescor: això és el Blanc d’Orto, una pura 

descripció líquida del que és i el que dóna de si la garnatxa blanca 

tarragonina. Allà és l’imperi d’aquesta varietat única, amb vinyes 

velles    –en aquest cas, de 40 a 60 anys d’edat- que donen un vi 

ample i carnós, però alhora refrescant, amb uns records cítrics que 

despunten plens de felicitat mediterrània. 

El Blanc d’Orto no vol més que la pròpia garnatxa: no hi ha cupatge 

ni criança en bóta, sinó unicament el suc de raïm, fermentat en 

dipòsits d’acer inoxidable. En aquests mateixos dipòsits reposa 

durant set mesos juntament amb les seves mares –els llevats ja 

morts procedents de la fermentació-, per adquirir volum i un tacte 

cremós. Bo amb peixos i crustacis, i excel•lent amb plats amb ou o 

formatges tous! 

Orto Vins és un projecte que ens ha anat segrestant a cada nou glop 

que hem fet dels seus vins. El celler el formen quatre viticultors d’El 

Masroig, d’entre els qui despunta l’enorme pou de coneixements i 

sensibilitats que és en Joan Asens, anterior col•laborador d’Álvaro 

Palacios i un dels responsables de què el Priorat sigui admirat arreu 

del planeta. Despunta per la seva capacitat de comunicació, per les 

paraules que surten de la seva boca sense aturador, atropellant-se 

en la difícil missió de seguir els seus pensaments en constant 

moviment: pura inquietud sàvia. 
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No obstant, si una cosa caracteritza Orto Vins és el fet que tots 

quatre són absolutament imprescindibles. Amb una llarguíssima 

tradició familiar cooperativista, l’any 2008 van decidir unir els seus 

patrimonis vitícoles en un projecte col•lectiu molt particular. A les 

seves velles vinyes es troben meravelles d’un interès brutal, que 

embotellen com a les Singularitats d’Orto i que si teniu ocasió de 

tastar no les oblidareu. Altament recomanables! 
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PARDAS XAREL·LO 2008 

Celler Pardas > Torrelavit (Barcelona) > DO Penedès 

100% xarel·lo 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2012 

Moltes vegades es fa difícil identificar la personalitat del Penedès, on 

conviuen varietats d’arreu: des del macabeu i el monastrell al 

riesling, el gewürztraminer o el pinot noir, entre moltes altres. 

Però en els darrers anys s’està impulsant amb força la producció de 

vins fets amb xarel•lo, una varietat en la que molts viticultors han 

retrobat el seu estendard, tal com ells mateixos l’anomenen.  

És la varietat més conreada a tot el territori penedesenc, fonamental 

en l’elaboració del cava amb el tradicional trio macabeu-xarel•lo-

parellada, i per si sola dóna lloc a vins plens, amb cos i estructura i 

una gran capacitat d’envelliment. 

I això és el Pardas Xarel•lo, un vi blanc molt especial, que cal 

prendre sense presses, gaudint de tota la complexitat d’un xarel•lo 

fermentat i criat en bótes de roure durant 6 mesos. 

Ensumeu-lo i us sorprendrà: fresc i molt complexe, passant dels 

cítrics i les fruites exòtiques (meló, mango, pinya) a herbes com 

fonoll, eucaliptus o menta. I beveu-lo lentament, gaudint del joc 

entre l’acidesa i el lleu amargor final, signe d’identitat del xarel•lo.  

El seu tacte gras a la boca i la llargada del seu gust, molt mineral, 

demana plats substanciosos: peixos grassos, marmitako, pop, 

DO Penedès 
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bacallà... però no només peix, també olles de llegums, rostits de 

pollastre o garrí, formatges blaus o Comté. 

I no el serviu gaire fred! Menys de 10 o 12 graus amagarien tot el que 

té per dir-nos. 

 

3 MACABEUS DE CAN MILÀ 2011 

Albet i Noya > Sant Pau d'Ordal (Barcelona) > DO Penedès 

100% macabeu 

SELECCIÓ D’HIVERN 2012 

La viticultura de tot el país fa anys que tendeix a potenciar les 

varietats autòctones, aquelles que històricament han demostrat una 

major adaptació al territori i al nostre clima. Això és especialment 

ressaltable al Penedès, on s'havia plantat una enorme diversitat de 

varietats foranes, pensant que eren millors que les pròpies. 

Actualment, s'hi està fent un treball molt important per desvetllar les 

interessantíssimes qualitats que té per separat cada una de les 

varietats amb què s'ha fet tradicionalment el cava -macabeu, 

xarel•lo i parellada-. 

En el cas d’Albet i Noya, a més, s’aposta per un respecte absolut a la 

vinya, practicant-hi una agricultura ecològica que evita l'ús 

d'herbicides, pesticides i adobs químics de síntesi. Les vinyes 

s'adoben amb matèria orgànica compostada, reciclada de restes del 

celler i la poda. I es busquen tractaments amb productes naturals. 

Tot per tal que el resultat sigui exactament allò que ens ofereix la 

natura. 
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El 3 Macabeus de Can Milà és un vi fenomenal: absolutament sincer, 

sense secrets tecnològics, sense invents, sense sofisticacions, un vi 

que vol ser el simple reflex de les 3 finques on Albet i Noya hi té 

plantades vinyes de macabeu d'entre 40 i 50 anys.  

 

En contraposició a la sobreexplotació a què ha estat sotmesa 

aquesta varietat al Penedès, aquí es busca un rendiment baix de les 

vinyes: pocs raïms per planta, perquè realment expressin la frescor i 

la fruita característiques d'aquesta varietat. Tal com diuen 

literalment els seus elaboradors, “és el retorn del macabeu”. 

El most és macerat en fred i fermentat lentament a baixes 

temperatures. Sense criança en fusta, tal qual raja. Sense 

sofisticacions ni glamour: un vi pensat per prendre en qualsevol 

moment i gaudir de la seva frescor immediata.  

Tant és així que es presenta amb tap de rosca, per poder guardar-te'l 

còmodament a la nevera, si és que en sobra! 

 

PRINCIPIA MATHEMATICA 2011 

Alemany i Corrió > Vilafranca del Penedès (Barcelona) > DO Penedès 

100% xarel•lo  

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2013 

El xarel•lo és la varietat autòctona del Penedès per la que, amb gran 

encert, han apostat els cellers de la zona per donar identitat a una 

denominació d'origen massa difuminada per  la immensitat de 

varietats forànies que s'hi van autoritzar. Tot just fa un any 
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seleccionàvem el Pardas Xarel•lo com a mostra d'això (segur que 

molts el recordeu!). 

Ara us en presentem un altre exemple de vi blanc penedesenc fet 

exclusivament amb xarel•lo: un vi seriós, amb estructura i 

persistència, que no hem de prendre a la lleugera. Obriu-lo amb 

antel•lació per a què respiri i acompanyeu-lo amb material potent: 

arrosos contundents, ja siguin de peix o de carn, guisats de bonítol, 

llegums, formatges saborosos... 

El Principia Mathematica és un vi peculiar, fet per un celler petit 

però reconegut internacionalment per la seva qualitat i autenticitat. 

El fan una catalana i un francès que es varen enamorar estudiant a 

la Borgonya, i precisament aquest xarel•lo està fet com si es tractés 

d'un chardonnay de la Borgonya.  

Fermentat en bótes, durant els sis mesos posteriors dos terços del vi 

fan una criança en fusta i un terç en dipòsit inoxidable sobre les 

mares o llevats morts procedents de la fermentació. El resultat és un 

vi complex, estructurat, amb un tacte untuós a la boca. 

L'Irene Alemany i en Laurent Corrió fan la seva feina amb tant 

d'entusiasme com de rigor: centren el treball en la vinya i estudien 

atentament els terrers on està plantada. La pròpia Irene Alemany 

afirma que el Principia és  "un xarel•lo per casualitat": ells fan vins 

de terroir més que vins varietals.  

No filtren ni clarifiquen el vi, i intenten seguir el procés d'elaboració 

de la manera més natural possible, raó per la qual és important obrir 

el vi amb antel•lació i deixar-lo que s'oxigeni, per tal que 

desapareguin el primers aromes de reducció (de tancament). 

Gaudiu-lo, perquè esteu davant d'un dels grans de Penedès. 
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XAREL·LO Font Jui 2012 

Celler Gramona > Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) > DO Penedès 

100% xarel•lo  

SELECCIÓ DE TARDOR 2013 

Si el vi blanc a Catalunya té una identitat pròpia -que la té-, la 

responsabilitat d'aquesta es reparteix entre les varietats garnatxa 

blanca i xarel•lo. De les dues, és sens dubte el xarel•lo el que ha 

permès treure a la Denominació d'Origen Penedès del seu 

eclecticisme insensat, de la seva manca de personalitat, difusa entre 

tant de chardonnay, sauvignon blanc i riesling. 

Tant ens ho creiem, que ja la primera selecció de la història dels 

Torrassos va comptar amb el Pardas Xarel•lo, un penedesenc 

d'excepció. I tant ens toca la fibra, que aquesta tardor hem volgut 

oferir-vos el primer vi que ens va obrir els ulls al xarel•lo, i ens va 

obligar a seguir de prop l'evolució que amb aquesta varietat s'estava 

donant al Penedès: el Gramona Xarel•lo. 

Sí, clar! Hauríem de ser de pedra per no quedar tocats per aquest vi! 

En servir-lo, ja emociona el seu color d'or, que et parla de la joia que 

tens al davant i et convida a gaudir-ne lentament: un vi cremós, gras, 

però amb una vivesa costant; cada glop t'embolcalla la boca i s'hi 

instal•la, persistent, amb un joc de records de peres i làctics. 

Les seves possibilitats de maridatge són quasi infinites! Fan cua per 

ballar amb ell bacallans i fesols, bonítols guisats i tonyines amb 

hortalisses de personalitat pronunciada -albergínia, espàrrecs, 

espinacs, carbassa-, pollastres i garrins i congres amb patates... I al 

final, sense dubtar-hi: formatges! 



 

44 

I és que el Gramona Xarel•lo és un vi amoixat des de principi a final, 

fruit d'una sola vinya amb més de 40 anys de la finca de Font Jui, 

conreada ecològicament. Després de seleccionar el raïm dos cops, 

a la vinya i al celler, es premsa lleugerament per utilitzar només el 

most flor i es fermenta en bótes de roure francès de 300 litres, on es 

mantindrà dos mesos juntament amb les seves mares. I per acabar 

d'adobar-ho, un cop embotellat no es comercialitza immediata-

ment, sinó que s'arrodoneix durant tot un any en l'ampolla. Pur 

respecte pel vi. Ens treiem el barret davant dels cellerers que deixen 

que el vi faci criança en l'ampolla: no hi ha color! 

Gaudiu-lo, però no gaire fred: mai per sota de 12-14 graus de 

temperatura. 

 

CALCARI 2012 

Parés Baltà > Pacs del Penedès (Barcelona) > DO Penedès 

100% xarel•lo  

SELECCIÓ D’HIVERN 2013 

El xarel•lo és un dels baluards vitivinícoles de Catalunya, una 

varietat autòctona del Penedès que ara fa ja uns anys s'ha convertit 

en bandera de la renovació d'aquesta denominació d'origen. 

És un raïm amb caràcter, que aporta estructura i pes a la tríada 

tradicional del cava -macabeu, xarel•lo i parellada- i que ha donat 

lloc a molts dels vins blancs de criança més seriosos i potents del 

país.  

Però també pot protagonitzar vins frescos i nítids, per beure 

despreocupadament, com aquest Calcari, un vi jove on la xarel•lo 
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es mostra despulladament, sense fusta ni complicacions. Un vi net 

amb molta fruita però amb la mineralitat i l'elegant amargor final 

que caracteritza a aquest raïm. Un vi que mostra amb transparència 

la vinya i el terrer on creix -calcari, evidentment. 

Parés Baltà és un celler familiar amb una història que es remunta al 

1790, però ple de dinamisme i joventud. Tots els seus vins, que 

actualment estan en mans de dues dones al front de l'enologia del 

celler, estan certificats com a ecològics. Compten amb 5 finques 

diferents que ofereixen una gran diversitat de sòls: zones calcàries, 

argiloses, zones riques en fòssils marins, pedregoses o de cantons 

rodons. 

El Calcari és un dels vins amb què volen mostrar sense 

complicacions el caràcter d'un d'aquests diferents terrers. Obriu-lo 

amb alegria, perquè us funcionarà amb quasi tot: des d'una 

amanida fins a peix de costa a la planxa o una plàtera de peix fregit, 

des de cloïsses al natural i musclos a la marinera fins a formatges de 

pasta tova. 

 

HORAFOSCA 2013 

Celler Descregut > Vilobí del Penedès (Barcelona) > DO Penedès 

100% xarel•lo 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2016 

A la darrera edició de la presentació de la Guia de Vins de Catalunya 

vàrem dedicar, com sempre, un temps a voltar, provar i descobrir 

projectes i vins que no coneixem. I som molts els que hi ha!  
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Però gairebé sempre hi ha un moment en què, sense idees 

preconcebudes, ens duem la copa als llavis i de sobte callem, ens 

mirem als ulls i somriem. I acte seguit ens llancem en voràgine a 

sobre del productor per cosir-lo a preguntes i lloances (som així...). 

Doncs bé, això és el que ens va passar amb el Celler Descregut, en 

particular amb el seu Sumoll Vermell i amb aquest Horafosca, un 

magnífic xarel•lo de glop lent, sedós, mineral, ple de matisos, que 

t’ataca amb frescor cítrica per acabar amb una complexitat 

d’espècies. Un vi mimat, al que 3 mesos de criança amb les mares 

(els llevats restants de la fermentació) i 3 mesos més en bótes de 

roure francès li atorguen una elegant estructura grassa, sense restar-

li frescor ni predomini de la fruita. 

Magnífic amb formatges cremosos, amb peixos marinats o 

lleugerament fumats, o amb plats de major contundència, com ara 

uns fesols amb cloïsses. 

Un exemple més, i un exemple diferent, de l’amplitud mesurada i 

seductora que pot donar el xarel•lo penedesenc quan és escoltat i 

estimat. 

 

CARGOL TREU VI 2015 

Alemany i Corrió > Vilafranca del Penedès (Barcelona) > DO Penedès 

100% xarel•lo 

SELECCIÓ D’HIVERN 2016 

Alemany i Corrió és per a nosaltres un dels més admirables cellers 

de Penedès: tot el que fan, ho broden. I això és fruit d’un estudi i un 

treball a fons –talent aplicat-, perquè cal saber molt bé què tens –
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varietats i, sobretot, terrers- per demanar-hi el millor que pugui 

donar de si. 

El Cargol treu vi és un xarel•lo 100%, com també ho és el seu 

Principia Mathematica i tants altres vins penedesencs que s’han 

pujat al carro de donar idèntitat a la zona mitjançant una de les 

varietats autòctones més interessants. Però en aquest vi el més 

important no és la varietat, sinó d’on surt. Vinyes de més de 70 anys 

plantades sobre al massís del Garraf: terra calcària i influència 

marina. 

El resultant és un vi muntanyenc, mineral, sec i salí, amb una 

riquesa aromàtica i gustativa que realment sorprèn; un vi amb una 

personalitat única i quelcom de misteriós.  

Fermenta i reposa en bótes durant 12 mesos, però això, amb un suc 

amb la potència d’aquests raïms, enlloc de disfressar-lo amb notes 

de fusta, accentua la seva amplitud i caràcter, sense apaivagar gens 

ni mica frescor i vivesa. 

És bo amb bonítol i guisats de peix blau, però excel•leix amb 

l’alquímia catalana dels mar-i-muntanya. Jugueu amb aquesta idea! 

Nosaltres, l’últim cop que el vam beure, el vàrem acompanyar amb 

un plat d’espardenyes, múrgoles i suc de guatlla rostida, i ens vàrem 

quedar sense paraules. 

Gaudiu doncs amb atenció d’aquest vi, del qual només se’n fan 

1.200 ampolles per collita: un vi difícil d’etiquetar, però sens dubte –

o precisament per això- un dels grans vins del Penedès. 
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BLAU CRU 

Celler Pardas > Torrelavit (Barcelona) > DO Penedès 

100% malvasia de Sitges 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2017 

Amics, vet aquí l’última creació del sempre admirat celler Pardas 

(tot un referent per als Torrassos): un vi blanc sec elaborat totalment 

amb la varietat malvasia de Sitges. 

El terme “malvasia” designa tota una família de varietats de raïm 

originària de Grècia i molt estesa al Mediterrani, Madeira i les illes 

Canàries. Ja coneguda i molt valorada des de l’Edat Mitjana (la 

podem trobar esmentada al Tirant lo blanc), la malvasia es 

caracteritza per donar vins molt aromàtics, que poden recordar els 

moscatells, però amb una acidesa refrescant i un rerefons amarg. 

A casa nostra, la malvasia més coneguda és sens dubte la malvasia 

de Sitges, amb la que anomenem tant un tipus de raïm pertanyent a 

aquesta família, com el tradicional vi dolç elaborat des de fa segles 

en aquesta localitat catalana. 

El Blau Cru, però, és un vi de taula, sec, excel•lent com a aperitiu 

primaveral, acompanyant sushi o fent de parella a formatges de 

pasta tova i pell florida o formatges blaus. 

Si teniu prou paciència, guardeu-lo uns mesos: com passa en tants 

altres vins, és farà més gran i interessant. I si no, jugueu a descobrir-

hi els punts comuns amb un altre vi d’aquesta selecció, el Beni, amb 

un 50% de malvasia! 
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VINOMI 2016 

Celler Descregut > Vilobí del Penedès (Barcelona) > DO Penedès 

xarel•lo blanc i xarel•lo vermell 

SELECCIÓ D’ESTIU 2017 

Amics, res millor contra la calor que aquest blanc fresc, ple de 

cítrics, i a un preu que permet obrir-lo sense contemplacions! 

Però un vi amb personalitat, sens dubte –com tot el que fan a Can 

Descregut. Es tracta d’un vi jove que sintetitza les dues cares del 

xarel.lo, el conegut raïm blanc de xarel•lo, merescudíssimament 

convertit des de fa uns anys en icona del Penedès, i el xarel•lo 

vermell, una varietat tradicional penedesenca però pràcticament 

desapareguda, que té la particularitat d’aportar una major riquesa 

aromàtica gràcies al major gruix de la seva pell. 

Gaudiu de la seva aroma afruitada i del seu gust intens i sec al final. 

Acompanyeu-lo de peixos i arrossos, però també de plats 

d’inspiració oriental –la seva vivesa el mantindrà brillant.  

O encara millor: gaudiu-lo a mitja tarda, al racó ombrívol de la 

terrassa, ben maridat amb amics i bona conversa! 
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COLLBAIX Picapoll 2013 

Celler El Molí > Manresa (Barcelona) > DO Pla de Bages 

65% picapoll blanc i 35% macabeu  

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2014 

Des de la seva creació al 1995, la Denominació d'Origen Pla de 

Bages, amb seu a Manresa, està fent un esforç per potenciar els vins 

fets amb raïm picapoll, una varietat escassa que es conrea sobretot 

a Catalunya i Occitània. En terres catalanes, se'n troben vinyes 

residuals a Priorat, Alella o l'Empordà, però és al Pla de Bages on 

adquireix protagonisme, amb el 96% de tot el seu conreu català. 

Abans de la fil•loxera, el picapoll s'estenia per la immensa majoria 

de comarques catalanes, i era tradicional fer amb ell bons vermuts, 

o consumir-lo com a fruita fresca, en clara competència amb el 

moscatell. 

Recuperar varietats és recuperar patrimoni, diferenciació i riquesa 

de matissos. Aquest raïm, daurat i amb unes taques o picades quan 

està ben madur (d'aquí prové el seu nom) dóna vins lleugers, amb 

una graduació i acidesa moderades, vins d'un color groc brillant i 

aromes de fruita i flors als quals és impossible no rendir-se. 

El Collbaix és un bon exemple de picapoll, acompanyat amb un terç 

de macabeu, un vi fresc i sense criança que elaboren 

ecològicament al Celler El Molí. Preneu-lo amb alegria, sense 

buscar-hi gaires excuses, i descobriu una de les denominacions 

DO Pla de Bages 
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d'origen catalanes menys conegudes, i amb ella, un dels nostres 

raïms autòctons. 

 

BLANC DE PICAPOLLS 2013 

Oller del Mas > Manresa (Barcelona) > DO Pla de Bages 

50% picapoll blanc i 50% picapoll negre  

SELECCIÓ D’HIVERN 2014 

Identitat i carisma: 100% bagesenc, 100% autòcton, 100% picapoll, o 

millor dit, picapolls, perquè al picapoll blanc que podem trobar per 

tot el Pla de Bages, i també a altres zones de Catalunya -tot i ser 

escàs-, s'hi suma picapoll negre, vinificat com a blanc de noirs (és a 

dir, premsat ràpidament per evitar tota maceració amb les pells, que 

són les responsables del color d'un vi). Una varietat pràcticament 

desapareguda, de la que només coneixem, apart dels vins d'Oller 

del Mas, el magnífic monovarietal del Masroig Les Tallades de Cal 

Nicolau, d'Orto Vins. 

La tossudera i el compromís d'una família arrelada a l'impressionant 

castell d'Oller del Mas des de l'Edat Mitjana els ha permès començar 

a recuperar el picapoll negre, que juntament amb el picapoll blanc 

ha esdevingut bandera al Pla de Bages. 

Gràcies a la feina feta des de fa anys, el picapoll blanc ja no és una 

varietat autòctona recuperada, sinó un dels grans raïms blancs que 

consoliden la vinya catalana. La perseverància juntament amb les 

ganes d'aprendre estan definint un camí molt interessant al món 

dels vins blancs catalans: de fet, fa quatre dies el vi blanc a casa 

nostra era poc més que bevible, i actualment està agafant primeres 
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posicions als nostres cellers a una velocitat inesperada fa uns anys. 

Queda molt a fer encara, però ben contents ens tenen! 

Gaudiu doncs d'aquest vi únic, afruitat i finament cremós, dels seus 

aromes frescos i la seva untuositat en boca, conscients que som part 

protagonista d'un camí ja imparable que només ens portarà felicitat 

creixent. 
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L’ANTAGONIQUE 2011 

Les Cousins > Porrera (Tarragona) > DOQ Priorat 

60% garnatxa negra, 30% carinyena negra i 10% d’altres varietats 

autòctones blanques de vinya vella (garnatxa blanca, macabeu, trepat, 

escanyavelles...) 

SELECCIÓ DE TARDOR 2012 

Estàvem impacients per poder oferir-vos el primer blanc de l’Adrià i 

en Marc Pérez, amb el que augmenten a 3 les propostes de Les 

Cousins –juntament amb l’Inconscient i Sagesse-. 

L'Antagonique és un vi que acaba de sortir al mercat, aquest agost, 

però que nosaltres vàrem descobrir el novembre del 2011 en un tast 

que realitzaren l'Adrià i en Marc a Girona, on el van portar com a 

primícia, sense etiqueta i encara mancat de repòs en ampolla. El vi 

era pur nervi, cítric, amb una acidesa per domar i amb una energia 

que prometia. Quan el vàrem tornar a tastar al maig d’enguany a la 

Fira del Vi de Falset, la transformació havia estat espectacular: el vi 

s'havia arrodonit completament, l'acidesa era ara frescor 

perfectament integrada, i la riquesa aromàtica i gustativa s'havia 

multiplicat! 

El vi és ara a punt: de textura sedosa que t’omple la boca, ple de 

matissos cítrics, de poma i pera, cremós però agut. Magnífic amb 

salmó i oli de llimona, amb calamar, crema de pèsols i reducció de 

suc de taronja, amb timbal de poma i foie micuit... 

DOQ Priorat 
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Ara bé, un vi blanc fet amb varietats negres? Sí, i no només això, sinó 

precisament garnatxa i carinyena negres, el cupatge per 

antonomàsia dels vins negres prioratins (i més àmpliament, del vi a 

Catalunya). Transgressió i respecte a la tradició alhora. 

A aquestes varietats (premsades amb suavitat i evitant la maceració 

amb les pells per tal que el líquid no prengui color) sumen un 10% 

de diverses varietats blanques autòctones procedents de les vinyes 

velles dels diversos cooperativistes de Porrera –perquè Les Cousins 

és un projecte en col•laboració amb ells, igual que ho és el mític 

Cims de Porrera, també dirigit per l’Adrià Pérez. Fan el cupatge i 

l’afinen durant 4 mesos en bótes de roure que ja han estat usades 

amb altres vins, evitant l’excés d’aromes i tanins de la fusta que 

aporten les bótes noves. 

Ens fa especial il•lusió oferir-vos un vi de la família Pérez, de 

l’univers Martinet: en Josep Lluís, la Sara, l’Adrià, en Marc, una 

constel•lació enorme dins del Priorat, tant per la quantitat i qualitat 

dels seus imparables projectes vinícoles com per la història viva del 

Priorat que personifiquen i protagonitzen. Però sobretot per la 

generositat amb què comparteixen la seva passió i enorme 

coneixement, i és que el vi fa sang, però també fa amics! 
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VINYA LLISARDA 2001 

Celler Fuentes / Gran Clos > Bellunt de Priorat (Tarragona) > DOQ 

Priorat 

70% garnatxa blanca i 30% macabeu de vinyes centenàries  

SELECCIÓ D’HIVERN 2012 

Fa ja força anys, a la Fira del Vi de Falset, vàrem descobrir un blanc 

molt especial: Vinya Llisarda 2001, de Celler Fuentes (ara anomenat 

Gran Clos).  

Un vi d'una estructura brutal, gras, lent, amplíssim... Pura expressió 

dels més de cent anys que porten les vinyes de garnatxa blanca i 

macabeu d'aquest celler lluitant per viure a les indòmites terres 

prioratines. 

Vàrem quedar atrapats per ell. I fa anys que, de tant en tant, 

reapareix a la nostra taula sense decepcionar-nos mai, al revés!  

Un vi blanc ja amb 11 anys d'història i que continua completament 

viu, però que ha après amb l'edat: amb un color daurat profund, un 

nas més mineralitzat si cap, una textura sedosa, i una fusta 

completament integrada. El Vinya Llisarda es un vi especial, que 

busca silenci, intimitat i reflexió; que et transporta als paisatges de 

Bellmunt de Priorat a la tardor, i a aquell fred que es palpa al cos 

però encara no fa mal... El beus, i hi ets. 

Però, si us plau: ATENCIÓ! No és un blanc a l'ús, de cap manera. 

No és un vi afruitat, per refrescar. No el prengueu amb mariscos ni 

similars: vol terra, bosc, humitat, temps reposat...  
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És un vi molt gastronòmic, però amb una forta personalitat, ideal per 

maridar aquells plats consistents que no funcionen gens bé amb 

vins negres: escudella i carn d'olla, arròs de bacallà amb bròquil o 

altres plats de bacallà (amb panses i pinyons, a la llauna...), garrí, 

ànec a la taronja, capó farcit, pollastre amb escamarlans. 

Així que ja ho sabeu: quan us ofereixin aquest Nadal els 

indispensables canelons, no ho dubteu i treieu el Vinya Llisarda 

2001. 

Obriu-lo amb antel•lació, deixeu-lo respirar i gaudiu poc a poc 

d'aquesta joia que s'acaba. Algun dia ja no n'hi haurà, però 

mentrestant ens fa feliços poder compartir-la amb vosaltres. 

 

MAS D’EN COMPTE Blanc 2011 

Celler Cal Pla > Porrera (Tarragona) > DOQ Priorat 

50% garnatxa blanca, 25% picapoll blanc, 25% xarel.lo 

SELECCIÓ D’HIVERN 2016 

Cal Pla, com bé sabeu els qui porteu un temps amb els Torrassos, és 

per a nosaltres molt més que un celler. Els seus vins són més que 

vins: són missatges que parlen de generositat, d’esforç, de 

convenciment, de la felicitat de saber-se fent el que cal fer, de 

compromís i paciència, del lligam amb el temps, del respecte i el 

deure amb tots els qui abans han treballat les mateixes terres i les 

mateixes vinyes; els seus vins són paraules silencioses que arriben 

directes al cor i t’obliguen a reflexionar. 

Hem posat alguns dels vins d’aquest celler, però fins ara no havíem 

posat el que més ens estimem i que per a nosaltres resumeix tot el 
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que és Cal Pla: el Mas d’en Compte blanc. Aquest vi, amb un 

cupatge de les vinyes més velles del celler, és una fotografia del 

pedregar on sobreviuen els ceps, sense terra, entre retalls de 

pissarra antiga. Enfonsen les seves arrels fins allà on puguin trobar 

un mínim d’aliment, i en aquest lent camí, s’impregnen de 

mineralitat.  

En el Mas d’en Compte no busqueu la fruita d’un blanc habitual: hi 

trobareu fum, pedra foguera, frescor de roca (la que sents a la 

llengua en llepar una pedra). Així que ni se us acudeixi pensar en 

marisc ni peixets. Siguem seriosos: rostits amb bolets, de carn 

blanca o vermella, galtes, llegums guisades, bacallans treballats. 

I no tingueu pressa: l’altre opció és deixar-lo anys, lustres, dècades. 

N’hem provat ampolles amb més de 15 anys d’edat, i hem plorat. 

Quan li preguntes a en Joan Sangenís –actual comandant de Cal Pla, 

un vaixell que porta fent vi més de 200 anys- què és Priorat, ell 

sempre respon ràpidament, amb un somriure i com qui no està 

dient res de l’altre món: “Priorat és mineralitat i perdurabilitat”. I 

història, i herència, i humiltat. 

Serà que en Joan té un defecte: no és un poeta romàntic, li manca 

l’egolatria de l’artista, l’importa un rave l’autoria, es pensa a si 

mateix com un pas entre els que van ser i els que seran. No ho sap, 

però és el més postmodern dels cellerers. Serà per això que ens 

l’estimem sense condicions. 
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VIA TERRA Blanc 2011 

Celler Edetària > Gandesa (Tarragona) > DO Terra Alta  

100% garnatxa blanca 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2012 

Us presentem un deliciós vi jove fet exclusivament amb la varietat 

de raïm garnatxa blanca.  

És un vi en el que s’ha buscat la frescor, veremant a finals d’agost i 

sense posar-lo en bóta, però fent una criança amb les mares fines –

és a dir, amb les partícules sòlides que queden després de la 

fermentació, bàsicament llevats-. Aquest procediment, d’alça en els 

darrers anys, aporta cremositat i complexitat al vi sense amagar la 

fruita amb el gust i l’aroma de la fusta. 

La garnatxa blanca és tot un signe d’identitat a la Terra Alta, on es 

troba el 90% de les plantacions catalanes d’aquesta varietat i més 

d’un terç de la superfície mundial.  

Aquesta varietat dóna lloc a vins pròpiament mediterranis, de color 

groc i que sents a la boca; vins gustosos, grassos i perseverants, amb 

un carácter personal i força llunyà al dels blancs atlàntics tan de 

moda actualment.  

I el Via Terra que elaboren a Edetària -un dels cellers de referència a 

Terra Alta- és un vi de garnatxa blanca en estat pur, fresc i viu però 

amb consistència, i amb una magnífica relació qualitat-preu.  

DO Terra Alta 
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Amb marisc, especialment si és viu –ostres o cloïsses-, es converteix 

en una alternativa molt interessant al clàssic maridatge amb 

albariños. És magnífic amb un plat de llucets o sonsos fregits, però 

també amb formatges cremosos i àcids, com els de cabra tipus 

Garrotxa. 

És un vi per prendre en qualsevol ocasió, i sens dubte ideal per 

acompanyar la caiguda del sol en les tardes de primavera! 

 

FRISACH SELECCIÓ Blanc 2012 

Celler Frisach > Corbera d’Ebre (Tarragona) > DO Terra Alta 

100% garnatxa blanca  

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2013 

Us presentem un altre exemple magnífic de garnatxa blanca de 

Terra Alta: un vi jove per prendre'l en qualsevol moment, ideal per 

alegrar el sopar d’un dimecres acompanyant una amanida, uns 

sonsos fregits, una torrada amb anxoves i escalivada o una truita de 

patates.  

Tot i el seu preu, és un vi fet a consciència: la garnatxa blanca amb 

què està elaborat es recull en dues passades per cada cep. En una 

primera es busquen en el raïm notes àcides i fresques; en la segona, 

raïm madur i càlid, la contundència d’una garnatxa clàssica. El 

cupatge de les dues veremes dels mateixos ceps aporta aquesta 

dualitat de frescor i profunditat al vi final. 

Al Celler Frisach treballen la terra amb agricultura ecològica 

certificada, per a ells no hi ha altre manera de fer-ho. Se senten 
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pagesos, persones que viuen de i per la terra, convençuts que 

treballant així aconsegueixen la millor matèria primera. 

El raïm, de molta qualitat, entra al celler per ser mimat en un procès 

molt curòs, treballant en atmosfera inert per a minimitzar al màxim 

l’oxidació de la delicada garnatxa blanca. El most fermenta en 

dipòsits d'acer inoxidable, en els que farà una criança sobre les 

pròpies mares o llevats per a donar cremositat al producte abans de 

passar a ampolla. Un cop embotellat, el vi encara reposarà al celler 

el temps necesari fins tenir-lo enllestit. 

Els Frisach són familia de Corbera d’Ebre. El pare ja fa anys va 

comprar unes parcel.les de vinya a la comarca, ceps de garnatxa 

blanca, garnatxa negra i carinyena. El seu fill Francesc, encara 

estudiant, ja fa 4 anys que va agafar la responsabilitat de fer i 

embotellar vins amb els raïms de la finca, gran part dels quals 

encara venen a altres cellerers.  

Sobre aquesta sòlida base, en Francesc va edificant el seu projecte, 

amb noves idees que encara estan madurant al celler, i d'altres en la 

seva ment. Un projecte que parteix del respecte per la història, les 

varietats autòctones i la  terra on creixen per oferir els vins de 

sempre fets amb la cura d’ara. 
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EDETANA Blanc 2012 

Celler Edetària > Gandesa (Tarragona) > DO Terra Alta 

70% garnatxa blanca i 30% viognier 

SELECCIÓ DE TARDOR 2013 

La Terra Alta, una comarca que cada dia demostra amb més força el 

seu potencial qualitatiu, té en la garnatxa blanca una de les seves 

banderes més preuades: cal tenir en compte que dins d'aquesta 

denominació es troba més d'un terç de la plantació mundial 

d'aquesta varietat. 

I un dels cellers més importants de la Terra Alta -i més estimat pels 

Torrassos- és Edetària. Amb la seva personalitat imparable, en Joan 

Àngel Lliberia, ànima del projecte, està portant el seu nom a tots els 

racons del planeta, amb gran i merescut èxit. 

D'Edetària vàrem seleccionar el seu Via Terra Blanc per la primavera 

de 2012, i ara hem volgut portar-vos el seu germà Edetana. Si aquell 

era un vi jove de garnatxa blanca en estat pur, l'Edetana mostra la 

capacitat de joc d'aquesta varietat amb la varietat francesa viognier, 

combinant el caràcter gras i perseverant -plenament mediterrani- de 

la garnatxa blanca de vinya vella amb la frescor i vivesa d'una 

viognier veremada aviat. 

Després de la fermentació i el cupatge, la meitat del vi fa una 

criança de 4 mesos en bóta de roure francès. S'utilitzen bótes grans, 

de 300 litres, per tal de guanyar l'elegància i amplitud que dóna la 

criança sense que les aportacions aromàtiques i gustatives de la 

fusta s'hi imposin. 
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El resultat és un vi intens, rodó i ample, amb un caràcter alhora floral 

i mineral. Entra amb potència i s'amplia en la boca, cremós i 

elegant. Magnífic amb els bolets que ens regalarà aquesta tardor! I 

amb sobrada substància com per acompanyar a la perfecció rostits 

de carns blanques, canelons, escudella i carn d'olla, bacallà, peix 

blau, suquets i formatges seriosos. 

De fet, una nit que en Joan Àngel va venir a sopar a Les Torrasses, 

vàrem posar a prova el seu Edetana Blanc, combinant-lo 

arriscadament amb una crema d'espàrrecs verds amb anxova i 

reducció de mandarina, uns tallarins d'albergínia i calamar amb 

gamba crua i un arròs fosc de ceba, sípia i trompetes de la mort, i va 

mantenir-se amb un absolut domini de la situació.  

Tant és així que vàrem acabar cantant guitarra en mà fins les tantes 

de la nit! 

 

LAFOU Els Amelers 2012 

Celler LaFou > Batea (Tarragona) > DO Terra Alta 

100% garnatxa blanca 

SELECCIÓ D’HIVERN 2013 

Bé, ja ho sabeu, Els Torrassos tenim debilitat per algunes zones que 

hem acabat adoptant com a llars: Empordà, Montsant, Priorat... i la 

Terra Alta. 

Si amb el Calcari us parlàvem del xarel•lo com un dels raïms blancs 

icona de Catalunya, l'altra varietat blanca que comparteix amb el 

xarel•lo aquest caràcter identitari és la garnatxa blanca: untuosa, 
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greixosa, ample, sense concessions a la fruita fresca -no volem sucs 

de pinyes ni mangos- i reflex de la terra on s'hi arrelen els ceps. 

Els Amelers és densitat, sabor, plenitud. Un vi per gaudir-ne a cada 

glop, deixant-se endur pel joc d'aromes cítriques i notes d'ametlla 

tendra i de pedra. 

Un vi de terra endins per una taula seriosa on llueixin els guisats de 

bacallà i els estofats de llegums, els arrossos de cassola fonda i els 

rostits d'aus.  

I un vi que ha estat guardonat per segon any consecutiu amb la 

distinció de Millor Vi de Terra Alta de Garnatxa Blanca en l’edició 

2013 de la Festa del Vi a Gandesa, que organitza el Consell 

Regulador de la DO Terra Alta. 

LaFou és un projecte personal d'en Ramon Roqueta, qui dóna nom 

a una marca de vins del Bages que molts associem a vins de batalla 

que podem trobar als prestatges inferiors dels súpers, però que 

també compta amb el reconegut celler Abadal a Pla de Bages i el 

projecte Crin Roja a Albacete. 

Cal celebrar que empreses vinícoles de les dimensions de Ramon 

Roqueta apostin tan seriosament per projectes com LaFou, 

projectes de petites dimensions però de gran qualitat i autenticitat. 

Si les grans empreses -grans en quantitat i facturació- apostessin 

totes per desenvolupar paral•lelament projectes com aquest, el 

panorama vinícola canviaria molt. I potser ja està canviant... 
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CENT X CENT 2013 

Vins del Tros > Vilalba dels Arcs (Tarragona) > DO Terra Alta 

100% garnatxa blanca  

SELECCIÓ D’ESTIU 2014 

Els vins de garnatxa blanca són el paradigma dels vins blancs 

mediterranis, vins amb personalitat, que no passen desapercebuts: 

gustosos, densos, grassos i persistents. Alhora, són vins de caràcter 

obert, que absorbeixen el seu entorn, assimilant les aromes del terra 

i del sotabosc mediterrani -fonoll, romaní, farigola...-. 

I són els vins blancs propis de les grans zones vinícoles de Girona i 

Tarragona. Però si hi ha un lloc al món que ha fet de la garnatxa 

blanca el seu màxim exponent és la Terra Alta, on trobem el 90% de 

les plantacions catalanes d’aquesta varietat i més d’un terç de la 

superfície mundial. 

Tot això és el que busca reflectir aquest vi, ja en el seu propi nom: 

un vi elaborat 100% de garnatxa blanca, procedent d'una vinya de 

més de 75 anys. Fermenta amb llevats autòctons -és a dir, no els que 

es compren, sinó aquells que es troben a la pròpia planta- i 

posteriorment fa una criança de 4 mesos en dipòsit d'acer 

inoxidable amb aquests mateixos llevats, un cop ja han mort, per 

dotar el vi d'amplitud i cremositat. Un vi que és 100% d'on és: de la 

Terra Alta. 

El celler que l'elabora, Vins del Tros, és un projecte que enamora: 

nascut fa només cinc anys de la mà de dos apassionats pel vi i per la 

Terra Alta, en Joan i en Josep, fills de Vilalba dels Arcs, amics de la 

infància i amb l'enorme bagatge que dóna haver-se dedicat tota la 

vida a l'enologia i la viticultura.  
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L'any 2009 van decidir engegar un projecte personal amb la 

premissa de maximitzar el caràcter dels vins de la Terra Alta i 

preservar el seu gran patrimoni vitivinícola, i al cap de 3 anys el seu 

Señora Carmen era triat com a millor vi negre de Catalunya en el 

tast a cegues que efectuen cada any els responsables de la Guia de 

Vins de Catalunya. 

La mateixa Guia de Vins de Catalunya ha elegit el Cent x Cent com a 

millor vi blanc sense fusta de Catalunya en la seva edició de 2014, 

any en què el mateix vi també ha obtingut la medalla de plata al 

concurs internacional Grenaches du Monde. Un recorregut 

vertiginós per a dues bèsties del vi a Catalunya. 

 

EL QUINTÀ  2014 

Celler Bàrbara Forés > Gandesa (Tarragona) > DO Terra Alta 

Garnatxa blanca 100% 

SELECCIÓ DE TARDOR 2015 

Vet aquí una lectura seriosa d’una de les varietats més interessants 

de casa nostra: la garnatxa blanca. Una lectura que ens ve de mans 

del Celler Bàrbara Forés, referent de la Terra Alta i pioner en l’esforç 

per demostrar la qualitat i diferència que poden tenir els vins 

d’aquesta zona vinícola. 

Garnatxa blanca provinent de ceps de més de 60 anys, tractada amb 

veneració per tal que mostri plenament el seu potencial: fermentada 

en bótes de roure i criada en elles durant 6 mesos, juntament amb 

les seves mares –els llevats residuals de la fermentació, que li 

aporten cremositat i amplitud en boca-. El resultat, un vi mític que 
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fotografia i enalteix el paisatge de la Terra Alta: fruita madura, herba 

fresca, fonoll, sotabosc mediterrani, que entra en la boca lliscant 

lentament, amb untuositat, per quedar-se adherit al paladar i a la 

memòria.  

No el refredeu en excés i doneu-li bona companyia, més terrenal 

que no pas marina: és feliç amb un arròs de muntanya, amb una 

amanida tèbia de pedrers d’ànec confitats, amb guisats de perdius o 

guatlles, amb pollastre amb escamarlans, amb bolets o amb 

formatges de cabra evolucionats. 

La garnatxa blanca, si està ben treballada, evoluciona de meravella 

amb el temps, en contra de certs prejudicis. Els anys en ampolla li 

atorguen amplitud i la vesteixen de mil matisos. Val a dir que aquest 

Quintà 2014 ha estat embotellat aquesta primavera: ara mateix està 

boníssim, però sens dubte guanyarà molt en eloqüència si sou 

capaços de guardar-lo uns anys en un racó oblidat, lluny de 

temptacions. Si sou capaços... 

 

ILERCAVÒNIA 2015 

Altavins Viticultors > Batea (Tarragona) > DO Terra Alta 

100% garnatxa blanca 

SELECCIÓ D’HIVERN 2016 

L’Ilercavònia és un vi terraltí amb totes les lletres: garnatxa blanca –

varietat que és bandera a la zona- jove i neta, sense fusta, i amb 

l’ampli ventall aromàtic que ofereix aquesta varietat a la Terra Alta. 

Un vi preciós, daurat, que omple de fruita el nas i embolcalla la boca 

amb la untuositat que el clima atorga aquí al vi. Al final, allò tan 
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propi de les garnatxes blanques en aquestes contrades: un record 

d’herbes aromàtiques –menta, fonoll, marduix...- per no oblidar la 

seva absoluta identitat mediterrània. 

El seu volum i suculència acompanyarà magníficament les 

elaboracions que juguen amb peix i greix: els arrossos de fons 

seriós, les calderetes de peix, els suquets amb peix d’escata, fins i 

tot els escabetxos de verat o similars. Però també podeu utilitzar-lo 

amb plats de carn blanca (pollastre, conill, guatlla...), o com a 

cloenda amb formatges mitjanament curats. 

I si un dia podeu, no deixeu d’anar a visitar els seus productors, al 

preciós poble de Batea. 
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BENI 

Celler La Muntanya > Muro (Alacant) 

50% malvasia i 50% garnatxa blanca 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2017 

El passat desembre, com cada any, vàrem agafar carretera i manta i, 

amb l’esperit ben obert, ens vàrem llançar a descobrir els tants i tan 

interessants cellers que encara desconeixem. En aquesta ocasió 

vam decidir tirar avall i fer una molt parcial descoberta d’unes terres 

força desconegudes per a nosaltres: les muntanyes de València i 

Alacant. 

D’aquest petit viatge us portem aquesta meravella alacantina: un vi 

blanc fresc i seductor, però no per llamineria o fruita evident (que 

també hi són), sinó pel seu caràcter ben especial. Gaudiu de les 

seves aromes i del gust particular d’un magnific cupatge: garnatxa 

blanca amb malvasia (en bóta durant 6 mesos), una varietat, 

aquesta darrera, tan històricament important com poc present avui 

dia, però que aporta unes notes especialíssimes al vi, com 

comprovareu a la primera ensumada i al primer glop. 

Beni és un dels resultats d’un projecte enològic i cultural en sentit 

ampli, que ens va tocar l’ànima: la dèria d’en Joan Cascant per 

recuperar les vinyes perdudes o quasi abandonades de les rodalies 

del poble de Muro. I aquí “recuperar” no significa comprar i explotar 

vinyes, sinó animar els propietaris de petites plantacions a formar 

part de la iniciativa “microvinyes”, col•laborant per oferir vins de 

Vi d’Alacant 
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qualitat d’una terra en la que s’havia conreat vinya des de temps 

dels ibers i fenicis, però en la que actualment la seva presència és 

gairebé anecdòtica. L’interès d’aquest projecte no és senzillament 

produir vi, sinó fer-ho retribuint justament al viticultor, fomentant les 

bones pràctiques agrícoles i formant part activa de la societat i la 

cultura de l’entorn immediat. Vi entès com a vi. 

Llarga vida a les microvinyes! 

 

CASTA DIVA COSECHA DORADA 2016 

Celler Gutiérrez de la Vega > Parcent (Alacant) 

100% moscatell 

SELECCIÓ D’ESTIU 2017 

A Parcent, un petit poblet de la muntanya alancantina, hi ha una 

família que al 1982 van decidir fer les coses com cal. Van excavar un 

impressionant celler subterrani i van apostar per la terra on eren, pel 

caràcter i les vinyes d’Alacant, fins portar el seu fruit a les copes i 

taules d’arreu del món. 

I van fer del moscatell la seva bandera. Els seus dolços fets amb 

aquesta varietat són meravellosos, però avui us portem la versió en 

sec: un vi fet únicament de moscatell que és perfecte per 

acompanyar plats d’arròs o de fideus, amb el safrà com a element 

indispensable de la cuina del país. 

El seu nas té tota la seducció del moscatell, fresc, aromàtic i floral, 

però en boca és sec, untuós i persistent. Una autèntica meravella 
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plena de caràcter mediterrani que us sorprendrà al temps que us 

segrestarà. 

Alacant és gran! 
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NAVAZOS-NIEPOORT 2014 

Equipo Navazos-Niepoort > Jerez de la Frontera (Cadis) > VT Cádiz 

100% palomino fino 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2016 

Jerez és una de les zones vinícoles amb més història i identitat del 

món, i els seus vins són reconeguts internacionalment com a únics. 

Tot i que en el caràcter dels vins de Jerez hi influeixen molts altres 

condicionants (clima, criança, ubicació dels cellers...), són tres els 

factors essencials que els diferencien de qualsevol altre tipus de vi 

del planeta: la varietat utilitzada majoritàriament, el palomino; els 

terrenys d’albariza on es troben les vinyes, unes terres calcàries, 

blanquinoses, resultants de la degeneració de les cloves dels éssers 

marins que van poblar la zona fa més de 25 milions d’anys; i la 

fascinant criança biològica a la que se someten els vins, bajo velo de 

flor, és a dir, sota una capa de llevats autòctons que es troben als 

cellers i que formen espontàniament una pel•lícula a la superfície 

del vi quan es troba dins les bótes (mai plenes del tot), protegint-lo 

de l’oxidació al temps que consumint alcohol i glicerina. Aquest 

procés atorga als vins un caràcter summament sec, prim, punxant i 

salí, alhora que els embolcalla d’aromes de massa fresca de pa i 

d’ametlles crues. 

Ara bé, als vins de Jerez associem també un alt grau d’alcohol. Per 

què? Perquè des de fa segles es va generalitzar la pràctica de 

VT Cádiz 
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fortificar, afegint alcohol vínic, els vins que havien de ser transportats 

lluny de Jerez, per tal d’assegurar-ne la seva estabilitat i conservació.  

Però fa 200 anys, aquesta fortificació alcohòlica no es practicava 

amb els vins destinats al consum local! L’imparable Equipo Navazos, 

en col•laboració amb el gran productor portuguès de vins Niepoort, 

van voler fer un vi blanc tal i com es consumia aleshores a la zona: 

un vi de palomino de terrers d’albariza criat bajo velo de flor però 

sense una gota d’alcohol afegit. Un projecte que ens permet gaudir 

d’un vi històric i alhora revolucionari, un vi blanc de 12,5º d’alcohol 

però amb totes les característiques pròpies dels vins de Jerez: sec i 

vibrant, amb records salins i de fruita seca, molt persistent i llarg 

però gens feixuc. 

No cal que el prengueu molt fred, acompanyeu-lo de marisc cru o 

obert però sense elaborar, de peix fregit, de tapes de qualsevol 

mena, i embarqueu-vos amb nosaltres en aquest viatge al passat, 

que marca sens dubte el futur dels vins andalusos. 

 

  



 
 

75 

 

AMISTAT Blanc 2014 

Celler Amistat > Llupià (Rosselló) > Vi de França 

Garnatxa blanca, garnatxa roja i macabeu 

SELECCIÓ D’HIVERN 2015 

Us portem un dels vins blancs que més ens ha impressionat i seduït 

darrerament. Un vi blanc francès molt català: fet al Rosselló, amb 

vinyes velles sobre sòls de pissarra degradada, en un clima 

mediterrani, amb el marcat caràcter que dóna la tramuntana. 

La garnatxa és un símbol a les dues bandes de les Alberes, i és el 

tret d’identitat dels dos vins –un blanc i un negre- que elaboren els 

dos amics que van decidir tirar endavant el projecte Amistat, 

compartint la seva passió per les garnatxes que fem a terres 

catalanes. 

Aquest Amistat blanc és un vi de garnatxes rojes i blanques i 

macabeu, el suc de les quals fermenta i madura durant 12 mesos en 

grans bocois de roure francès. És un vi gran, molt ric en matisos 

aromàtics: herba fresca, fonoll, préssec, poma madura, brioix...  

El notable punt de maduració amb què es verema el raïm dóna lloc 

a un vi d’una impressionant graduació alcohòlica: 15º. Tot i això, no 

peca de ser un vi càlid o feixuc: aquest alcohol, molt ben integrat, li 

aporta un tacte dens en boca i una sensació dolcenca, llaminera. 

És molt adient amb plats intensos, d’arròs a la cassola, suquets de 

peix o confit d’ànec. Tanmateix, la seva estructura tànica jugarà bé 

AOP Côtes du Roussillon 
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amb vegetals de caràcter marcat: espàrrecs de marge a la planxa, 

bledes amb formatge, espinacs a la catalana o escalivada amb 

anxoves. 

Preneu-lo sense presses i gaudiu de com va canviant a mesura que 

aneu fent copes, tant com anirà canviant el vostre estat de felicitat. 
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QUÍBIA 2011 

AN Negra Viticultors > Felanitx (Mallorca) > Vi de la Terra de Mallorca 

50% premsal 50% callet 

SELECCIÓ D’ESTIU 2012 

Sempre és un bon moment per prendre un vi blanc, però sens dubte 

l'estiu hi convida, especialment als blancs joves i frescos, que no ens 

reclamen grans esforços a la cuina. Ara bé, això no implica 

conformar-se amb vins anodins o exageradament aromàtics, més 

propers a sucs de pinya i similars que a un vi que ens ha de parlar 

de la seva terra i de qui la treballa. 

És per això que aquest estiu us convidem a acostar-vos a Mallorca, 

sense haver de patir la ferum a cremes bronzejadores. Perquè 

Mallorca és una de les zones vinícoles més desconegudes i  

interessants, pels seus terrers i per les seves varietats autòctones, 

com han sabut demostrar diversos cellers locals en els darrers anys. 

I entre ells destaquen els viticultors d'AN Negra, un celler que amb el 

seu Ànima Negra va fer que es tornés a admirar el vi mallorquí com 

no s'havia fet des de finals del segle XIX.  

El Quíbia és un blanc fet a parts iguals amb premsal blanc o moll 

(noms que li donen a Mallorca a la varietat xarel•lo) i la varietat 

autòctona callet (o calleu). Aquesta varietat, originària del municipi 

de Felanitx, on se situa el celler, és una varietat negra de poca 

coloració i cos lleuger. Així doncs, el Quíbia és un curiós intermig 

VT Mallorca 
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entre un blanc ortodox i un blanc fet de varietats negres (un blanc 

de noirs, que li diuen els francesos). 

La combinació funciona: el cos i estructura del premsal amb la 

lleugeresa i personalitat aromàtica del callet. Cercant la màxima 

expressió d'aquestes varietats, el Quíbia fa una criança de 4 mesos 

amb les seves mares dins de dipòsits de ciment, buscant potència 

aromàtica i untuositat sense amagar la fruita darere de les 

aportacions de fusta que suposaria una criança en bótes. És la 

mateixa criança sobre mares que vàrem trobar al Via Terra de la 

selecció de primavera. 

El resultat és un vi estiuenc molt mediterrani, fresc i saborós, amb 

aromes de cítrics i flors blanques i una entrada sec i concentrada, 

per persistir després en boca amb un final alhora lleuger i llarg. 

És un vi amb personalitat, però fàcil de beure, per obrir amb marisc 

cru (gambes, ostres, cloïsses), arrossos de marisc, peix blanc a la 

brasa o a la planxa. Gaudiu d'aquesta petita escapada a l'illa gran de 

les Balears! 
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ALBAMAR 2013 

Bodegas Albamar > Cambados (Pontevedra) > DO Rías Baixas 

100% albariño 

SELECCIÓ DE TARDOR 2014 

Si hi ha una denominació d'origen en la que tothom pensa 

immediatament quan pensa en Galícia, és sens dubte Rías Baixas, la 

zona que va rellançar els vins blancs gallecs arreu del món amb la 

varietat albariño com a bandera. Tant és així, que molta gent 

anomena albariños als vins de les Rías Baixas, tot i no ser l'única 

varietat que s'hi conrea i vinifica.  

Però, com passa sovint quan trobem la pedra filosofal, l'eclosió de 

l'albariño va comportar l'aparició de molts cellers i l'elaboració de 

grans quantitats de vi poc interessant, fets amb els ulls posats més 

en la comercialització que no pas en la qualitat. Cal, doncs, gratar. 

Les Rías Baixas es compon de 5 subzones diferents, amb condicions 

comunes de temperatures suaus, baixa altitud, proximitat a mar i 

situació en els trams inferiors dels cursos fluvials, però també amb 

trets diversos que donen vins de diferents personalitats a cada 

subzona. 

L'Albamar que us presentem aquí s'elabora en un celler situat en 

una de les subzones més interessants de les Rías Baixas, la Val do 

Salnés, en la desembocadura del riu Umia, on s'elabora vi d'albariño 

des de l'Edat Mitjana. 

DO Rías Baixas 
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L'Albamar vol ser i és un albariño en majúscules: brillant i intens, 

amb una acidesa sense concessions que refresca i persisteix, 

recordant pomes verdes i cítrics. Però alhora hi ha la salinitat marina 

que les arrels dels seus ceps xuclen de l'humitat del terra. Demana a 

crits cloïsses i musclos al vapor, marisc, peix a la planxa: mar sense 

vestits. 

En Xurxo ha capgirat aquest celler familiar on feien vins a granel, i 

ha començat a embotellar vins procedents de vinyes familiars, de 

parents i de veïns pròxims. Passejar per aquestes vinyes –algunes 

d’elles literalment a tocar de mar- és passejar per la història dels 

minifundis de Galícia, minúsculs trossos procedents d’herències 

compartides per multitud de descendents: la parcel•la més gran 

que tenen fa una hectàrea!  

Endinseu-vos doncs en aquesta història vinícola que es remunta a 

molts segles enrere mitjançant aquest albariño brillant. 
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LA POLA 2011 

Dominio do Bibei > Manzaneda (Ourense) > DO Ribeira Sacra 

70% godello, 20% albariño i 10% dona blanca  

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2014 

Galícia és sinònim de gran riquesa paisatgística, gastronòmica i 

també enològica, tot i que els albariños de les Rías Baixas hagin 

acaparat el mercat de vins gallecs. 

Un des racons més ferèstecs de Galícia és la Ribeira Sacra, una zona 

muntanyosa enmig de la qual transcorren els rius Miño i Sil formant 

congostos impressionants, entre Lugo i Ourense. Al llarg de les 

escarpades riberes un sistema d'esglaons de pedra d'origen romà, 

anomenats socalcos, manté les vinyes mínimament planeres. Valls 

inaccessibles i aïllades que són els garants d'una cultura vinícola 

immensa, de vins singulars, amb un marcat caràcter atlàntic, fets 

amb raïms autòctons, molts dels quals no es troben enlloc més del 

món(mencía, brancellao, sousón, caíño, mouratón, treixadura, 

godello, dona blanca, albariño...). 

La Pola és una clara ilustració d'aquesta singularitat: un vi 

majoritàriament de godello, amb albariño i dona blanca, provinents 

de ceps amb edats des dels sis fins als cent anys. Tradició i 

continuïtat.  

El most es fermenta lentament per ser criat inicialment en bótes de 

roure de gran capacitat i foudres de diversos usos, i després en ous 

DO Ribeira Sacra 
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de formigó. Durant deu mesos, el vi es manté amb les mares -els 

llevats ja morts de la fermentació- per guanyar amplitud i untuositat. 

Un vi elegant que cal escoltar a poc a poc, fet amb el màxim 

d'atenció per un conjunt de persones que s'estimen el que fan i on 

ho fan, i que creuen en la col•laboració entre la terra i les persones -

entre les quals s'hi troben els enòlegs prioratins Sara Pérez i René 

Barbier fill-. A tots ells els uneix la il•lusió d'aconseguir vins atlàntics 

amb gran capacitat de guarda, que creixen amb els anys, i que 

trasnsmeten el terroir on són fets. 

Un vi per obrir finestres i al mateix temps mirar endins. 
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2 HECTÁREAS 2010 

Adega 2 Hectáreas > Ribadavia (Ourense) > DO Ribeiro 

treixadura, albariño, lado i godello 

SELECCIÓ D’ESTIU 2013 

Alvaro Bueno és un home discret, però un dels grans enòlegs 

gallecs, qui ha treballat a molts cellers i ha ajudat a molts viticultors 

apassionats a aconseguir vins de gran autenticitat. 

El 2 Hectáreas és un clar exemple de la seva manera d'entendre el vi 

gallec: directe, fresc i aromàtic, però ple de detalls que et sorprenen 

i t'obliguen a aturar-te i prestar-li atenció. Expressiu, equilibra a la 

perfecció el caràcter afruitat -que no dolç- típic dels vins atlàntics 

amb un fons mineral que li atorga una elegant amargor final.  

Fet amb el cupatge de 4 varietats autòctones gallegues -treixadura, 

albariño, lado i godello-, el 2H madura tranquilament sobre les seves 

mares -és a dir, els llevats de la fermentació- i reposa en ampolla 

abans de sortir al mercat, per tal que quan l'obrim es manifesti en 

tota la seva complexitat. Amb marisc, és clar! 

Sens dubte, cal agrair a les Rías Baixas la projecció internacional 

que han donat als vins de Galícia amb els seus famosos albariños, 

però Galícia és un paradís enològic que no s'acaba aquí. Compta 

amb 5 denominacions d'origen on la defensa de les varietats 

autòctones ha esdevingut la bandera comuna actual.  

DO Ribeiro 
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Ribeiro n'és una, amb una història vitivinícola com poques a Europa 

-més de 1000 anys-. Actualment despunta amb vins 

interessantíssims que fan oblidar el moment, després de la Guerra 

Cívil, en què es va prioritzar la quantitat enfront a la qualitat.  

Val la pena indagar en els vins de Ribeiro i descobrir meravelles 

com aquest 2 Hectáreas, difícil de trobar -només en fan 6500 

ampolles- i que nosaltres vàrem tenir la sort de descobrir en un dels 

espais més al•lucinants de Galicia, l'Abastos 2.0: una taberna 

situada al Mercat d'Abastos de Santiago de Compostela, on en una 

sola taula s'apleguen meravelles gastronòmiques, vins brutals i 

l'amistat dels seus propietaris. 

 

RAMÓN DO CASAR Treixadura 2014 

Ramón do Casar > Castrelo de Miño (Ourense) > DO Ribero 

Treixadura 100% 

SELECCIÓ D’ESTIU 2015 

La treixadura és una varietat de raïm pròpia de Ribeiro, amb plantes 

que donen poca producció però una alta qualitat i una gran 

capacitat d’evolució en l’ampolla, raó per la qual forma part del 

cupatge històric de Ribeiro (unida a varietats també autòctones com 

el loureiro, el torrontés o la godello). 

Aquest vi, elaborat únicament amb treixadura, és un homenatge a 

aquesta varietat, i la culminació dels reptes del celler Ramón do 

Casar. Un vi plenament atlàntic, fresc, amb aromes de poma, de 

cítrics, de fruita tropical, combinades amb records d’herbes –de 

menta, fonoll o eucapliptus-, però amb una estructura poc habitual 
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en els vins de Ribeiro, melós i persistent, que a taula aguanta molt 

més que crustacis i mol•luscs. 

És la joia d’un celler molt nou –la primera anyada que van 

comercialitzar és la de 2013- però d’una història llarga i pacient, una 

història d’esforç i perseverància: la d’un gallec que l’any 1955 va 

haver d’emigrar a Amèrica, però que des d’allà va anar adquirint 

petites finques situades al seu lloc d’origen, a les ribes del Miño, on 

hi va tornar al cap dels anys i on finalment s’ha fet realitat el seu 

somni, amb la plantació de vinya l’any 2000. 

Ramón do Casar és la materialització d’un desig net i clar: elaborar 

vins de qualitat a Ribeiro, i formar part de la revolució que està vivint 

aquesta denominació d’origen des de principis del segle XX, amb el 

desig de tornar a posar-la entre les millors zones vitivinícoles 

d’Europa. 
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VIÑA GRAVONIA 2005 

Bodegas López de Heredia Viña Tondonia > Haro (La Rioja) > DOQ 

Rioja 

100% viura 

SELECCIÓ DE TARDOR 2015 

Companys, alto! Un vi blanc del 2005, envellit en bótes de roure 

durant 4 anys, i amb 6 anys més de criança en ampolla. Inàudit? 

Quasi bé, almenys pels nostres rodals, a no ser que parlem dels 

grans, com ho són a la Rioja el celler López de Heredia, 

responsables dels mítics vins de Viña Tondonia. 

I és que en aquest celler, amb una història centenària, mana la 

convicció absoluta en els mètodes d’elaboració tradicionals, com ho 

és la criança de vins blancs en fusta. Lluny de modes, no tenen 

perjudicis a l’hora d’igualar en anys la criança dels vins blancs amb 

la dels negres. El seu objectiu és clar: anar més enllà d’aquella 

presència immediata de la fruita que es troba en un vi elaborat tot 

just de nou, per vestir-lo a consciència d’aromes complexos, 

sorprenents, aromes de llarga criança en bótes de roure i d’evolució 

dins l’ampolla durant anys.  

Si durant 4 anys la fusta de les bótes anirà traspassant al vi aromes 

de torrats, de fum, de fruita seca i espècies, el repòs durant 4 anys 

més dins l’ampolla serà el darrer pas en “l’educació superior” del vi, 

integrant tot el que li ha aportat la fusta, fent-ne una unitat, 

suavitzant-lo i alhora ampliant-ne els seus matisos.  

DOQ Rioja 
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Així que busqueu un moment en què estigueu receptius i obriu-lo 

sabent que esteu obrint un vi blanc gens habitual, que us sorprendrà 

i fins i tot dessituarà. I beveu-lo a poc a poc, gaudint de com va 

canviant a la copa. Per companyia, ni se us acudeixi pensar en 

marisc: potser un tàrtar de vedella amb presència de bona 

mostassa, aus en escabetx, bonítol amb escalivada, marmitako... És 

excel•lent amb ous: amb un remenat de bolets, amb ous ferrats 

amb patates i ceps, amb ous de guatlla fregits sobre torrades 

untades amb micuit. 

Però sobretot acompanyeu-lo d’esperit obert i abandó d’idees 

preconcebudes. Per aconseguir-ho, us recomanem amb fermesa 

que busqueu a TV3 a la Carta el capítol del programa En clau de vi 

titulat “Remírez de Ganuza/López de Heredia: Els Extrems”, en què 

es contraposen dues maneres radicalment diferents d’entendre 

l’elaboració i criança del vi. Comprendreu molt millor tot el que 

s’amaga darrere dels vins de López de Heredia. 

 

  



 
 

88 

 

LES BELLES DAMES 2011 

Gitton père et fils > Ménétréol sous Sancerre (França) > AOC 

Sancerre 

100% sauvignon blanc  

SELECCIÓ D’ESTIU 2013 

Aquest és el primer vi francès que hem inclòs a una selecció, i l'hem 

triat expressament pel fet que està elaborat exclusivament amb una 

varietat de raïm d'origen francès però força estesa a tot Espanya: la 

sauvignon, considerada la segona varietat blanca més fina d'origen 

francès, després de la chardonnay. 

És una varietat blanca molt utilitzada, per exemple, al Penedès i, 

fora de Catalunya, especialmenta Rueda. En aquesta zona de 

Castella-Lleó, productora principalment de vins blancs, el sauvignon 

blanc fa parella en importància amb l'autòcton verdejo.  

Si n'heu tastat alguns vins de sauvignon blanc de Penedès o Rueda, 

serà una experiència interessant tastar Les Belles Dames i 

comprovar la importància del terrer (és a dir, de la suma de les 

característiques climàtiques, de la vinya i dels sòls d'una zona).  

La mateixa sauvignon dóna lloc a la Península a vins més càlids, 

més madurs, amb records molt marcats a fruites tropicals (en 

alguns casos, exagerats!). En canvi, amb Les Belles Dames us 

trobareu amb un vi més lleuger i fresc, amb una magnífica acidesa 

que delata la seva procedència més septentrional, de clima més 

AOC Sancerre 
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fred i humit -s'elabora a Sancerre, un preciós poble de la Vall del 

Loire-. 

Les vinyes d'entre 30 i 45 anys i el terreny de sílex -aquelles pedres 

que desprenen guspires quan les piquem i que recorden l'olor a 

pólvora- donen a aquest vi una amplitud especial: untuós, cremós, i 

amb un fons mineral gairebé fumat. 

Aquestes característiques es potencien amb un criança de 9-10 

mesos especialment acurada, ja que una part del vi es cria en bótes 

grosses, de 500 litres, ja utilitzades per a d'altres vins, i l'altra part en 

dipòsits d'acer inoxidable. Quan s'ajunten les parts, en resulta un vi 

persistent en boca però que respecta la fruita amb què s'elabora, 

sense amagar el raïm sota les aportacions aromàtiques i gustatives 

de la fusta.  

Us recomanem que el gaudiu amb peix en salsa o formatges tous. 
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EL APRENDIZ Blanco 2013 

Leyenda del Páramo > Valdevimbre (León) > DO Tierra de León 

100% albarín blanco 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2015 

Quan de sobte et cau a les mans una ampolla de la que ningú no te 

n’ha parlat i hi descobreixes tot un regal de vi, és sens dubte una 

gran alegria. I això és el que ens va passar en encetar la primera 

ampolla d’El Aprendiz. Al primer glop, ja somrius: el nas ple 

d’aromes de fruita, i a la boca juventut, frescor, vivesa atlàntica, però 

amb amplitud i persistència.  

El Aprendiz està elaborat amb una varietat única i molt escassa, 

l’albarín blanc, de la que n’hi ha al món només 50 hectàrees 

repartides entre Astúries, Cantàbria i Lleó. És una varietat que pot 

recordar l’albariño –ja en el propi nom- per la seva frescor i acidesa, 

però amb una sensació major d’untuositat, de greix.  

Darrere l’albarín blanc d’El Aprendiz hi ha un projecte singular, 

Leyenda del Páramo, nascut l’any 2010 per mostrar al món les 

excel•lències d’aquesta varietat i de la negra prieto picudo. El 

promotor i ànima màter d’aquest projecte és Pedro González 

Mittelbrunn, qui va ser responsable del celler Dominio Dostares i 

porta mitja vida entestat en demostrar la gran qualitat dels vins fets 

amb varietats autòctones de la terra de Lleó. En aquests cinc anys 

de vida, Leyenda del Páramo ha aconseguit sumar 120 socis, 

propietaris de vinyes de fins a 100 anys d’edat. Així doncs, el seu 

futur està assegurat: caldrà seguir-los amb atenció!

DO Tierra de León 
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DIDO Rosat 2014 

Celler Venus La Universal > Falset (Tarragona) > DO Montsant 

Garnatxa negra, carinyena, syrah, granatxa grisa i macabeu 

SELECCIÓ D’ESTIU 2016 

No us altereu abans d’hora! Sí, un rosat! Però no és qualsevol rosat! 

Oblideu-vos de sucs de fruita i vins acaramelitzats, esborreu de la 

vostra memòria tots els rosats anodins que heu hagut de patir: aquí 

no hi ha ni una concessió a piruletes ni juventuts supèrflues! 

Ens agraden els rosats. Tant, que ens costa horrors trobar-ne 

d’interes-sants. De fet, en 5 anys els Torrassos només n’havíem 

seleccionat un. I com aquell, aquest és una altra història: un vi rosat 

de criança, el 80% del vi durant 14 mesos en bótes de roure de més 

de 10 anys, i el 20% restant en damajoanes –aquells recipients de 

vidre típics per l’elaboració de ratafia o de granatxes dolces a sol i 

serena-.  

Abans, totes les varietats s’han premsat conjuntament i el most 

resultant ha fet una lenta fermentació de 8 mesos (fent xup xup...). 

I tot això, a més, ho fan dos personatges que són garantia absoluta 

d’excel•lència en tot el que elaboren: els grans Sara Pérez i René 

Barbier fill. Abans de treure la primera anyada d’aquest rosat (i la 

que tenim ara és la segona), s’hi van estar 4 anys fent proves i 

assajos. 

DO Montsant 
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Trobareu un rosat amb una gran personalitat, sense exuberàncies en 

nas, delicat però al temps voluminós –gaudiu de com s’amplia dins 

la boca-, amb un tacte greixós que és una meravella.  

Amics, ompliu la taula d’aus rostides i seieu amb calma i veneració: 

val la pena gaudir-ne lentament de la vostra ampolla, una de les 

1.000 que existeixen al món. 

Salut! 
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MAS D’EN COMPTE Rosat 2009 

Celler Cal Pla > Porrera (Taragona) > DOQ Priorat  

garnatxa roja i picapoll negre 

SELECCIÓ D’ESTIU 2012 

Segurament el vi rosat és l'ovella negra dels vins, i segurament ho és 

a causa de la quantitat de vins rosats mediocres que ens hem hagut 

d'empassar -i que encara ens trobem massa sovint-. Però això 

només vol dir que cal fer un esforç suplementari per descobrir 

rosats que valguin la pena, i us assegurem que n'hi han. 

Com a mostra d'això, hem volgut aprofitar el moment de l'any en 

què més venen de gust, a l'estiu, per presentar-vos un rosat, però 

molt especial, que us sorprendrà per la seva estructura i 

complexitat: ni més ni menys que un rosat de Priorat, elaborat per 

Cal Pla, un dels cellers amb major tradició vinícola de la comarca.  

No es tracta d'un rosat merament afruitat i lleuger, acaramelat, 

aigüalit, sino ben bé al revés. I és que el Mas d'en Compte és una 

aposta del Celler Cal Pla per oferir un rosat diferent, fet amb 

garnatxa i picapoll, varietats pròpies del Priorat (enfront als 

nombrosos rosats de syrah o merlot), difícils de conrear però que 

doten el vi de cos i profunditat. Per acabar-ho d'adobar, el 

fermenten en roure i el crien en bótes grosses de 3 anys durant mig 

any, juntament amb les mares o llevats que han quedat de la 

fermentació.  

DOQ Priorat 
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El resultat és magnífic. No el refredeu massa, i combineu-lo amb 

plats d'una certa consistència, com un arròs de carn, un bonítol a la 

planxa amb confitura de tomàquet, un bacallà amb panses i pinyons 

o una brandada de bacallà amb una punt de confitura de fruits 

vermells (móres, gerds). És també perfecte amb plats ben adients 

amb la calor, com carpaccios, tonyina crua amb cireres i un 

pensament de mostassa... 

Es tracta doncs d'un vi que no busca l'espectacle aromàtic amb que 

se solen vestir els rosats, sinó la profunditat que mereixen tots els 

vins prioratins: una bona presentació d'una família que porta més de 

200 anys fent vi a Porrera i que en Joan Sangenís ha sabut respectar, 

seguint la tradició en silenci, sense estridències, confiant en el propi 

producte, que no cal disfressar. Els seus són vins absolutament 

sincers amb la història, amb la terra i amb les vinyes velles que els 

produeixen. 

Els Torrassos som uns incondicionals de Cal Pla, com bé sap en 

Joan, qui cada any riu de la nostra perseverància en trobar-nos de 

nou a la ineludible Fira del Vi de Falset, a primers de maig. Si podeu, 

acosteu-vos-hi i us assegurem que quedareu seduïts per l'amabilitat 

i la generositat de la gent prioratina. 
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L’ABRUNET  

Celler Frisach > Corbera d’Ebre (Tarragona) > DO Terra Alta 

garnatxa blanca, grisa i negra 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2017 

Si la garnatxa –o vernatxa, com també es diu a les Terres de l’Ebre- 

és un signe d’identitat de la Terra Alta, aquest rosat, fet amb 

garnatxes blanca, grisa i negra, és com un compendi d’aquesta 

família varietal, tal com es mostra de forma directa, sense criances 

ni artificis. 

Teniu a les mans un vi rosat jove, brillant i ple, on es barregen notes 

de fruita vermella amb tocs cítrics, aromes florals i records d’herbes 

–especialment, anisades-. Un rosat llaminer i saborós que refresca 

però que és carnós i voluminós: si l’acompanyeu amb amanides, 

que tinguin substància (bacallà esqueixat, anxoves, romesco... un 

xató!); si li poseu al costat un plat de pasta, que sigui amb marcada 

personalitat (una bolonyesa generosa en carn, una carbonara –amb 

ou i sense nata, si us plau!-, un pesto –curiosa combinació, la del vi 

amb l’alfàbrega-, una puttanesca –olives, tàperes, de nou anxoves-). 

Vaja, un vi ideal per donar la benvinguda a la primavera, si és que 

ens interessa una primavera lluminosa però no anodina –amb certa 

contundència-.  

Que en Francesc, culpable de donar-li un volt admirable i ja 

imparable a la tradició familiar de més de dos-cents anys, barregi 

aquí tres tipus de garnatxes no és cosa gratuïta. És així com es troba 

DO Terra Alta 
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a la finca les Trufes, d’on prové tot el raïm d’aquest vi i on conviuen 

junts els tres tipus de garnatxes, cosa que era habitual antigament 

en la tradició viticultora: el cupatge es fa a la vinya. Després de 

veremar-lo, l’únic que es fa al celler és deixar macerar les tres 

garnatxes juntes durant un dia, premsar molt suaument i deixar 

fermentar. Pur suc de la Terra Alta. 
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IDÒ 2010 

Can Torres (ACTUALMENT La Gutina) > Vilartolí / Sant Climent 

Sescebes (Alt Empordà / Girona) 

100% garnatxa negra de vinyes velles 

SELECCIÓ D’HIVERN 2012 

Us presentem, per primer cop en una Selecció, un vi dels que 

s'anomenen naturals, és a dir, sense sulfits ni cap dels afegits de la 

interminable llista de productes enòlogics autoritzats (llevats 

seleccionats, adobs i herbicides químics, enzims, àcids, bacteris...) 

Un vi natural és un vi fet exclusivament amb el suc del raïm, 

fermentat pels propis llevats presents a les pells, les fulles i les rapes 

(la part llenyosa del raïm). Així de senzill, i així d'inhabitual en el 

món que ens ha tocat viure, on la tecnocràcia és per tot arreu.  

A Can Torres, en Joan Carles i la Bàrbara s'hi van trobar: allà s'hi ha 

fet vi des de fa 4 generacions, i sempre s'ha fet de la mateixa 

manera. Ells van reprendre'n l'elaboració als anys 80, i van adonar-se 

que estaven complint tots els preceptes dels vins naturals, perque 

feien el vi igual que els pares, els avis i els besavis. 

Hi ha elements que hi ajuden: a la gran finca que tenen als peus de 

l'Albera la tramuntana bufa amb força, eixugant el terreny i per tant 

dificultant la procreació de plagues a la vinya. A això ells sumen la 

recollida a mà del raïm, la limitació dels rendiments per cep per tal 

de tenir el raïm airejat i sa, les vaques que netegen els voltants...  

Vi de l’Alt Empordà 
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L'Idò és un dels seus vins naturals. Està fet exclusivament de 

garnatxa negra, la que donen les tres vinyes més velles de la finca, 

que, amb edats entre 51 i 67 anys, produeixen poc però intens. 

El vi fermenta en cups subterranis, per després envellir en bótes 

durant deu mesos i acabar d’arrodonir-se en la pròpia ampolla. 

El resultat és un vi particular, original: els vins naturals sorprenen al 

primer glop! És curiós com recorda a terra, assecada per la 

tramuntana. Obriu-lo amb temps -cal que s'oxigeni- i no us 

estranyeu pel pòsit que es fa a l'ampolla: és precisament la 

demostració de què el vi no pateix correccions posteriors, ni 

clarificacions ni filtratges. 

Sens dubte, l’Idò és un clar reflex de les persones que hi ha al 

darrere, i del seu projecte de vida, on el vi es barreja amb 

l'horticultura, el bestiar, els productes locals, el turisme rural de 

debò i mil projectes més que bullen a Can Torres, amb l’única 

pretensió de viure dignament. 

I generosament! Nosaltres els vàrem anar a conèixer i la visita va 

durar més de set hores, entre vinyes, dòlmens, menhirs, menges i 

vins. Si teniu ocasió, no deixeu d'anar a veure'ls! 
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CARLES ANDREU Trepat 2011 

Celler Carles Andreu > Pira (Tarragona) > DO Conca de Barberà 

100% trepat 

SELECCIÓ D’HIVERN 2013 

Us presentem el primer vi de la Denominació d'Origen Conca de 

Barberà que incloem en una selecció, una DO amb una enorme 

tradició vitivinícola però que va quedar estancada durant molts anys, 

sense acabar d'apostar per la qualitat fins fa uns anys. Conca de 

Barberà es belluga, i els resultats comencen a ser molt interessants. 

Un dels arguments d'aquest canvi ha estat la revalorització d'una 

varietat autòctona d'aquesta comarca: la trepat. Una varietat que ha 

estat menystinguda per la seva lleugeresa i poca coloració, 

característiques però que la fan única i que són precisament 

l'argument per defensar-la. 

Els vins de trepat són aromàtics i lleugers, frescos, gustosos, però 

sense la tanicitat i contundència habitual a moltes altres zones. Si bé 

ens encanten els vins profunds i concentrats, també ens sedueixen 

vins rodons i lleugers com aquest, que aporten al paisatge vinícola 

riquesa i diferència.  

I un molt bon exemple de trepat és aquest vi de Carles Andreu, 

productor de referència dins de la denominació d'origen Conca de 

Barberà. Precisament, en Josep Roca, sommelier d'El Celler de Can 

Roca, recomanava aquest mateix estiu el Carles Andreu Trepat per 

la seva frescor, acidesa incisiva, tacte amable i intensitat fruitosa.  

DO Conca de Barberà 
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Beveu aquest Carles Andreu Trepat amb fumats o plats de peix blau  

-una tonyina a la planxa, un guisat de bonítol i patates, uns verats 

amb tomàquet...- i obrireu una nova finestra a les infinites 

possibilitats de maridar menjar i vi.  

Que passi l'aire! 

 

GATZARA Trepat 2013 

Gatzara Vins > Montblanc (Tarragona) > DO Conca de Barberà 

100% trepat 

SELECCIÓ D’HIVERN 2015 

Quan volem maridar diversos plats, molts cops ens trobem que la 

immensa majoria ens demanen vins blancs, per la seva indubtable 

diversitat i versatilitat gastronòmica. I si no recorrem a caves, rancis, 

dolços... El vi negre acaba relegat al final de l’àpat, amb el 

contundent plat de carn de cloenda. L’estructura, la potència, la 

tanicitat habitual dels vins negres no dóna opció a gaire més. 

Però aleshores pica a la porta el trepat, una varietat històrica de la 

Conca de Barberà, i et descol•loca. Com el sumoll –una altra de les 

varietats històriques catalanes-, dóna lloc a vins negres molt frescos i 

lleugers, de poca estructura i bona acidesa, plens de fruita i exempts 

d’astringències i graduacions alcohòliques altes. I et preguntes: que 

potser els vins negres mediterranis no han de ser potents i 

contundents per definició? 

En fas el primer glop, i realment quedes desconcertat. Però si hi 

tornes amb la ment oberta i neta de prejudicis, comences a 



 
 

104 

descobrir que la manca de contundència permet mostrar noves 

perspectives del vi negre: aromes de violetes, de pètals de rosa, de 

mentolats i regalèssia, d’espècies fresques com el pebre negre en 

nas -enfront a espècies calentes com la vainilla i la canyella, típiques 

de molts negres habituals-. 

I mentre el trepat pica a la porta, a la taula s’apilen, impacients, 

tonyines crues, marinades o marcades a la planxa, anguiles 

fumades, guisats de bonítol, verats o guatlles escabetxades, calçots, 

embotits, conill en samfaina, arròs de muntanya... fins i tot xocolata 

negra amb 70% o més de cacau, amb un polsim de sal en escates i 

un rajolí d’oli verge: tot allò que mai havíem aconseguit acompanyar 

bé amb un vi negre. 

El Gatzara Trepat és l’expressió pura d’aquesta varietat: el raïm, 

provinent de ceps de 40 anys d’edat, es premsa i es macera en fred 

juntament amb les pells i els pinyols durant el màxim de dies abans 

no comenci a fermentar, per extreure tot el seu ventall aromàtic. 

Després es cria en dipòsits d’acer inoxidable juntament amb les 

mares o llevats residuals, sense ni ensumar una sola bóta de fusta. 

El resultat, trepat a dojo: la felicitat de (re)descobrir aquesta varietat, 

i amb ella eixamplar el ventall gastronòmic dels vins negres. 

 

  



 
 

105 

 

VILOSELL 2008 

Celler Tomàs Cusiné > El Vilosell (Lleida) > DO Costers del Segre 

43% ull del llebre, 18% syrah, 16% cabernet sauvignon, 14% merlot, 6% 

samsó i 3% garnatxa 

SELECCIÓ D’ESTIU 2012 

El Vilosell és un d'aquells vins negres que et beuries en qualsevol 

ocasió, gustós, carnós, llaminer i còmode, sense complicacions 

artificioses: un vi magnífic per aompanyar les barbacoes d'estiu, 

servit a la temperatura adequada -Mai l'ambiental! La nevera és 

també un gran aliat dels negres per aconseguir els 16 graus desitjats. 

És un dels fruits d'un dels elaboradors amb major experiència dins 

de la denominació de Costers del Segre, en Tomàs Cusiné. Després 

d'anys d'experiència com a responsable dels vins de diversos cellers 

de la DO, en Tomàs va decidir engegar el seu propi projecte al 2003, 

situant-lo a l'antiga cooperativa del poble del Vilosell. Dins de Les 

Garrigues i limitant amb Tarragona, Conca de Barberà i Priorat, en 

aquest poble es respira la tranquilitat de la zona, paradigma de la 

muntanya mediterrània, entre vinyes i boscos de pins, alzines, 

roures i ginebrons. 

Això es el que transmet aquest vi amable i de tanins suaus, fruit 

d'una verema precisa per tal de no sobremadurar el raïm, d'unes 

maceracions curtes amb les pells i una petita criança de tan sols 9 

mesos. Tot això fa del Vilosell un vi d'aroma intens i sensacions 

polides, rodones. 

DO Costers del Segre 
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El Vilosell és un vi en el que s'ensamblen ni més ni menys que 6 

varietats diferents de raïm, com si volgués reflectir 

l'heterogeneitatde Costers el Segre una denominació molt àmplia, 

amb 6 subzones diferenciades i on estan autoritzada una quantitat 

enorme de varietats de raïm, tant pròpies del país com forànies. 

Però en Tomàs Cusiné és el rei del cupatge, aconseguint amb aques 

joc gairebé d'alquímia un esultat miraculosament unitari i ple de 

matisos. I no ho diem perquè sí: el seu blanc Auzells compta amb 7 

o 8 varietats diferents, entre les quals trobem chardonnay, riesling o 

albariño! Una demostració de què no cal tenir gaires prejudicis sinó 

un gran domini de la feina. 

Feu-lo servir de comodí, perquè us encantarà tant amb un bon tall 

de carn a la brasa com amb una sardinada, uns bon embotits o uns 

formatges curats. I amb el preu que té, no cal pensar-s'ho gaire a 

l'hora d'obrir-lo. 

 

ÓNRA Negre 2009 

Celler Lagravera > Alfarràs (Lleida) > DO Costers del Segre 

47% garnatxa negra, 39% merlot, 14% cabernet sauvignon  

SELECCIÓ DE TARDOR 2012 

El concepte francès de terroir (quelcom que en català intentem 

traduir amb el terme “terrer”) pretèn reunir en una unitat els 

paràmetres que determinen la personaltat d'un vi: la terra on es 

cultiven les vinyes (el tipus de sòl, la seva composició química, 

textura i fertilitat, les seves condicions de drenatge, l'alçada respecte 

del nivell del mar, la latitud, l'orientació, el pendent...), el clima (la 
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quantitat i distribució anual de les pluges, les hores d'insolació que 

rep diàriament, les temperatures i les diferències tèrmiques de la nit 

al dia, la humitat, els vents...) i les varietats de raïm emprades. 

És el terrer el que fa que una mateixa varietat, conreada i vinificada 

d'idèntica manera a zones geogràfiques diferents, doni vins diferents 

entre si. Però a aquest concepte fonamental cal sumar-hi la mà de 

l'home: les decisions preses a la vinya i al celler influeixen 

essencialment en la personalitat d'un vi, i fins i tot en el propi terrer! 

Per exemple, les varietats que hom decideix conrear o els 

procediments de cultiu utilitzats any rere any poden modificar i 

redefinir un terrer. 

Doncs bé, el projecte del celler Lagravera s'enfronta a quest 

concepte ampli de terrer de forma ambiciosa i tremendament 

valenta: partint de zero, converteix una antiga gravera en un terrer 

vitivinícola, plantant vinyes noves on només hi havia grava i utilitzant 

el magatzem com a celler. 

L'Ónra és un vi nascut de les pedres, amoixat des del principi, amb 

un tractament ecològic de la vinya, completament respectuós amb 

l'entorn, i una criança ajustadíssima: 7 mesos en  bótes de torrats 

suaus i mitjans, per tal que les aportacions de la fusta al vi siguin 

subtils i no predominin. 

És un vi molt expressiu en nas (fruita madura, regalèssia, cirera), 

fresc, aromàtic, lleuger i saborós, ideal per prendre sense pensar-

s'ho gaire, en qualsevol moment, amb un formatge de cabra 

d'acidesa incissiva, amb tonyina molt poc feta, amb conill amb 

allioli...  

És un vi que transmet optimisme, el mateix sentiment posat en el 

projecte de Lagravera, on es demostra que la confiança i la 
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dedicació a una idea són les forces transformadores que 

combinades poden fer d'una il•lusió un fet. 

 

VI BORD Negre 2015 

Celler Batlliu de Sort > Sort (Lleida) > DO Costers del Segre 

Merlot, garnatxa i ull de llebre 

SELECCIÓ DE TARDOR 2016 

Vet aquí un vi que fins aquest any no es podia comprar enlloc més 

que a les comarques pallareses: un vi dels Pallars, fet per pallaresos 

i per als pallaresos; una aposta dels quatre amics que comanden el 

celler Batlliu de Sort per fer arribar a les taules de la comarca un vi 

de cada dia, fet allà mateix. 

Els vins Bords –perquè n’hi ha de blanc i de negre- són vins fets amb 

humor i amb serietat, amb ganes de despertar l’interès diari pel vi 

mitjançant un producte net i clar però fet amb tota l’atenció.  

Els Bords cada anyada són diferents: canvien les varietats, canvien 

les vinyes, canvien les etiquetes. En aquesta ocasió, ens trobem amb 

un vi procedent de vinyes dels dos Pallars –el Jussà i el Sobirà-, 

vinyes a 500 i 900 metres que comparteixen clima de muntanya. El 

vi ha madurat durant 12 mesos en dipòsits d’acer inoxidable, amb 

les seves mares o llevats morts procedents de la fermentació, per 

assolir un cert volum. El Bord 2015 és un vi amable, més llaminer 

que en darreres anyades, un vi que dóna alegria en qualsevol 

situació, sense buscar més que això. 



 
 

109 

I per què “bord”? Amb aquest terme es designa en les terres 

pallareses un nen entremaliat i divertit, així com també un fill no 

legítim: una barreja de trets que li va molt bé a aquest vi transgressor 

i sense prejudicis. 

Porteu-lo a taula entre setmana, i brindeu per aquests quatre amics 

sortencs que van endegar una de les primeres iniciatives per 

elaborar vins de qualitat al Pirineu lleidatà, recuperant una tradició 

perduda. I una coincidència feliç: el projecte està assessorat per en 

Pep Aguilar i en Patri Morillo, els mateixos que elaboren el 

Comunica, un altre dels vins d’aquesta selecció.  

Així que va per tots ells! 
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PUR 2010 

Celler Mas Oller > Torrent (Girona) > DO Empordà 

50% Syrah, 30% Garnatxa, 20% Cabernet Sauvignon  

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2012 

No fa gaires anys vàrem descobrir aquest celler tan proper a casa 

nostra, Girona, i vàrem quedar absolutament sorpresos per la 

qualitat i la personalitat diferenciada dels seus vins dins de la 

Denominació d’Origen Empordà.  

Mas Oller es troba a l’anomenat Baix Empordà, Empordà Petit o 

Empordanet, on la tradició vinícola s’havia abandonat força, en favor 

de la tradició turística. Carles Esteva, el seu propietari –i també del 

fantàstic celler del Garraf Can Ràfols dels Caus-, va recuperar amb 

paciència i saber fer la masia construïda fa més de 300 anys, i va 

replantar l’any 2000 els terrenys del que havia estat el celler més 

important de Pals.  

No va ser fins l’any 2009 que va presentar formalment els seus vins, 

un cop les vinyes li van donar allò que ell esperava de Mas Oller: 

vins expressius, aromàtics i frescos, amb una notable concentració 

de fruita. 

El Pur és un dels millors resultats d’aquest treball. És un vi amb una 

mínima criança en roure, només de 3 mesos, per arrodonir la seva 

força sense apagar-ne l’aroma i la frescor. Us seduïrà d’entrada el 

seu color intens i els records a móres, i encara més el seu glop, suau 

i rodó però saborós i persistent. 

DO Empordà 
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El Mas Oller Pur és un vi dúctil, per acompanyar tant carns vermelles 

com aus, embotits o formatges semicurats, però si teniu ocasió 

proveu-lo amb un ànec rostit amb figues: el regal es multiplica. 

 

PUNTIAPART 2010 

Celler La Vinyeta > Mollet de Perelada (Girona) > DO Empordà  

85% cabernet sauvignon 15% samsó (carinyena) 

SELECCIÓ D’ESTIU 2012 

El Puntiapart és la culminació de la tríada que defineix els 

fonaments de La Vinyeta -juntament amb l'Heus i el Llavors-, un 

projecte molt jove que comença a donar els seu fruits el 2006, però 

que parteix i s'arrela a l'experiència i l'enorme tradició vinícola de 

Mollet de Perelada. 

És un vi elaborat amb un cabernet suau i exempt d'aspror i sequedat 

en boca, gràcies a la vellesa de les seves vinyes (amb una edat de 80 

anys), i amb el percentatge de samsó suficient per impregnar-lo de 

caràcter mediterrani. S'envelleix durant 13 mesos en bótes de roure 

de diverses procedències (francès, hongarès i romanès), buscant el 

ventall d'aromes i tanins que aporten els diferents roures. Un vi 

seriós, concentrat i complex  que reclama atenció, però que és 

còmode de beure si l'obrim amb temps i el servim a una 

temperatura adequada (mai per sobre dels 18 graus). Per alguna raó 

va ser escollit d'entre els  millors vins negres de la DO Empordà com 

a Vi  del Centenari de la Costa Brava, celebrat el 2008-2009. 

En Josep Serra, propietari, enòleg i viticultor de La Vinyeta, ens 

assegura que el Puntiapart té tanta vida que durant els propers 10 
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anys continuarà evolucionant favorablement, però qui és capaç 

d'esperar amb l'ampolla tancada al costat?  

En tot cas, ell, que confesa ser com el cul d'en Jaumet, no esperarà 

de braços creuats. Perquè La Vinyeta és molt més que la tríada de 

vins que esmentàvem abans, és també un constant esclat de 

propostes fora de l'habitual: cupatges insospitats (el seu magnífic 

MigMig està fet de marselan i garnatxa a parts guals), mistela amb 

suc de poma, i la darrera elaboració, un ranci que de moment 

només té 3 anys de solera, però que compta amb la il•lusió d'ajudar 

a què no es perdi una tradició de rancis gairebé extingida. 

Si teniu ocasió, no deixeu d'acostar-vos a Mollet de Perelada i gaudir 

de la humiltat, l'extrema amabilitat i la inquietud que caracteritzen 

en Josep, qui us atendrà com si fossiu a casa vostra. I al mateix 

temps, passegeu i deixeu-vos seduir pel paisatge de la Vinyeta, 

absolutament preciós. Voltant-hi, descobrireu les oliveres 

centenàries amb les que elaboren un deliciós oli de la varietat 

autòctona argudell, o les gallines de raça empordanesa aperdiuada 

que s'ha entestat en recuperar. Quan marxeu, compreu-li uns ous: 

aquell sabor que ja tots havíem donat per perdut, encara existeix! 
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TOCAT DE L’ALA 2011 

Celler Roig Parals (EN COL·LABORACIÓ AMB Coca i Fitó) > Mollet de 

Peralada (Girona) > DO Empordà 

60% garnatxa negra i 40% carinyena  

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2013 

El Tocat de l'ala és un nou vi empordanès ple del caràcter d'aquesta 

zona, però domesticat: manté la força pròpia d'aquesta terra de 

Tramuntana, però amb una sedositat a la boca que sorprèn i 

sedueix des del primer glop. 

Fet amb garnatxa i carinyena, la díada varietal característica de la 

tradició de vins negres empordanesos i catalans en general, aquest 

vi  mostra l'autenticitat evitant l'aspror, amb una elaboració molt 

acurada que permet obrir-nos-el en qualsevol moment: no caldrà 

esperar al cap de setmana ni haver de fer-li grans muntatges a taula. 

Per entedre'ns, és un vi fet per alegrar-nos la setmana amb un bon 

tall de carn. 

El Tocat de l'ala és un projecte curiós: un vi elaborat conjuntament 

per dos cellers molt allunyats entre si, l'empordanès Roig Parals i 

Coca i Fitó, un celler de Montsant de dos germans d'origen 

penedesenc. Amb les magnífiques vinyes de garnatxa i carinyena 

que Roig Parals té a Mollet de Peralada, han ajuntat saber i amistat 

per encetar un camí de col•laboració que comença amb aquest vi -i 

que seguirà amb noves grans sorpreses!-. 

Seguirem de ben aprop aquest projecte de col•laboració. 
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PIRATA 

Vinya Ivo > Cadaqués (Girona) > DO Empordà 

diverses varietats i diferents anyades 

SELECCIÓ D’ESTIU 2013 

Trobar un vi jove, sense cap criança, i que estigui boníssim no és 

fàcil, però quan ho aconsegueixes tens la sort de gaudir de quelcom 

molt valuós: un vi que presenta de forma immediata i en estat pur el 

raïm i la terra de la que surt. Un bon vi jove té un poder de seducció 

brutal. 

Doncs bé, aquí en tenim un molt bon exemplar de vi jove: fresc, net 

i llaminer -fruita i més fruita-. Absolutament ideal per a l'estiu, si el 

refresquem lleugerament. En fas una copa, i no pots parar! 

L'Ivo Pagès, un francès català o un català francès, sap tan bé el que 

fa que no contrinyeix la seva feina a una fórmula predeterminada de 

varietats a utilitzar, ni al resultat concret de cada anyada. Juga sense 

normes, i barreja amb saviesa diferents anyades de diferents 

varietats en el seu Pirata. Amb molts anys d'experiència a les seves 

esquenes elaborant vins a França, Itàlia i Espanya, busca sense 

prejudicis embotellar la llibertat i la seducció que evoca Cadaqués. 

Així que deixeu-vos endur per aquest Pirata saborós i rodó, amable i 

alhora transgresor, i un vespre d'un dijous qualsevol acabarà sent un 

cúmul de felicitat. 
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MARTÍ FABRA Selecció Vinyes Velles 2010 

Celler Martí Fabra > Sant Climent Sescebes (Girona) > DO Empordà 

60% garnatxa, 25% carinyena, 8% syrah, 5% cabernet sauvignon, 2% ull de 

llebre 

SELECCIÓ D’HIVERN 2013 

El Vinyes Velles de Martí Fabra és tot un referent històric del vi 

empordanès de gran qualitat: un vi que des de fa mots anys mai no 

falta a casa nostra! 

És una autèntica pòcima que concentra en forma líquida el paisatge 

agrest de l'Empordà: pedra granítica i pissarra en la que conviuen 

vinyes, oliveres, herbes aromàtiques i matolls punxeguts, suportant 

amb orgull la severitat de la tramuntana. 

Les vinyes velles del celler Martí Fabra, de més de 70 anys, han  

xuclat any rere any tot aquest caràcter empordanès per concentrar-

lo en uns pocs raïms. Tenim al davant un vi per gaudir lentament, 

elegant i poderós, un vi complex, ple d'espècies, aromes de 

sotabosc i torrefactes.  

Amb una ajustada criança de 8 mesos en bótes de roure francès 

Allier, assoleix una noble tanicitat que li atorga profunditat i 

persistència en boca, amb un llarg final per fruir sense presses en 

una taula seriosa, amb llegums, rostits especiats, civets de caça, 

embotits i formatges curats. 

I sens dubte a un preu d'escàndol, un preu posat no obstant a 

consciència, perquè el bon vi a Martí Fabra no es concep com un 

luxe o un esnobisme, sinó com la necessitat de viure dignament. 



 
 

116 

Que Els Torrassos estem enamorats de la família Fabra Carreras és 

un secret a crits, però és que hi ha pocs exemples com aquest de 

respecte a la tradició històrica: una història que es remunta al segle 

XII i que ens permet gaudir d'un patrimoni excepcional de vinyes 

velles, sense maquillar el seu fruit amb tecnocràcies innecessàries. 

Una història i un saber fer que els han fet mereixedors de molts 

premis, entre ells el darrer Premi a la Trajectòria de la Guia de Vins 

de Catalunya 2014. 

Gaudiu-lo, perquè és un petit privilegi que esperem que es 

mantingui de per vida. 

 

L’ORATORI 2012 

Celler Martí Fabra > Sant Climent Sescebes (Girona) > DO Empordà 

50% garnatxa negra, 30% cabernet sauvignon i 20% carinyena 

SELECCIÓ D’ESTIU 2014 

Ho sabeu: Cellers Martí Fabra és un dels nostres grans referents de 

l'Empordà -i del vi català en general-. Us hem ofert la seva garnatxa 

dolça, el seu Masia Carreras blanc, el negre Selecció Vinyes Velles, i 

ara us oferim un dels seus vins més “senzills”, però que ens té el cor 

robat: mai falta a casa dels Torrassos! 

El primer cop que vàrem tastar L'Oratori vam quedar desconcertats: 

mostra la frescor i la fruita d'un vi jove, però sense arestes, rodó, 

amable; està domat. Com si fos un vi jove amb trets de criança. 

Ràpidament ens vàrem posar en contacte amb en Joan Fabra, per 

demanar-li si ens havíem tornat folls. L'explicació és ben senzilla: un 
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cop fet el vi, el deixa madurar durant un any en cups de ciment 

subterranis, uns dipòsits històrics de què disposa la Masia Carreras. 

Al llarg d'aquests 12 mesos, el vi s'arrodoneix, els seus aromes i 

gustos s'integren, l'astringència característica dels tanins de la 

joventut se suavitza i adquireix una grandesa inusual en un vi jove. 

Però a diferència d'una criança en bótes, els cups no aporten 

absolutament res al vi, no hi ha aromes de torrats, no hi ha tanins de 

la fusta, la fruita continua completament present, fresca, sucosa, 

neta, sense emmascaraments: podríem dir que després d' un any de 

criança continua sent un vi jove! 

Sempre hem estat defensors del vi jove, del vi que no maquilla el 

producte de la terra on neix, però en Joan, com sempre, ens sorprèn 

i ens ensenya, fent un pas de rosca més. 

Gaudiu-lo en qualsevol moment, sense miraments i amb alegria: 

segur que acabeu formant part d'aquest enorme grup d'admiradors 

que té el nostre estimat Joan Fabra! 

 

GELAMÀ Samsó 2013 

Celler Gelamà > Vilajuïga (Girona) > DO Empordà 

100% samsó (carinyena) 

SELECCIÓ DE TARDOR 2014 

Permeteu-nos un previ aclaratori: “samsó” és el terme amb què 

trobem designada a moltes ampolles catalanes la varietat carinyena, 

i això és així perquè l’administració espanyola va prohibir l’ús del 

terme carinyena com a varietat, atès que hi ha una denominació 

d’origen i una ciutat a l’Aragó que tenen aquest nom. Xocant, si 
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pensem que en aquesta denominació d’origen aragonesa 

pràcticament no hi ha vinya de carinyena, i que la carinyena, així 

dita, és una varietat tradicional a tot Catalunya –especialment a 

l’Empordà, al Priorat i a la Terra Alta-, una varietat que a França es 

coneix com a  carignan i a Itàlia com a carignano. Per acabar 

d’embolicar la troca, resulta que, segons molts experts, “samsó” –un 

nom que no hem sentit pronunciar mai a cap pagès!- prové de 

“cinsaut”, que és una varietat francesa diferent de la carinyena, i que 

precisament s’utilitza en molts casos per a suavitzar la potència de 

la carinyena! Sense comentaris. 

Precisament, el Gelamà Samsó és una bona mostra de la tradicional 

carinyena empordanesa, que, com la del Rosselló, té característi-

ques prou diferents de les carinyenes de les comarques de 

Tarragona. És un vi plenament empordanès, amb la potència pròpia 

dels negres de la zona, que molts intenten maquillar a favor d’una 

concepció homogènia del vi, una concepció internacional al gust de 

tothom i de ningú en particular.  

El Gelamà Samsó és un vi que sorgeix d’una vinya plantada l’any 

1955: estructurat, madur, rodó, que entra sedós a la boca i s’instal•la 

càlid a l’esperit, reconfortant. Per la seva qualitat singular podria 

haver estat destinat a la criança, però el seu elaborador, en Roger 

Rius, el vol així, ressaltant les seves qualitats primàries: autèntic. 

En Roger va recuperar l’elaboració de vins d’un dels cellers més 

antics de l’Empordà, fundat el 1892 pels seus antecessors, i on feia 

70 anys que s’havia abandonat l’activitat vinícola. I ho va fer amb 

l’objectiu clar i net de fer vins honestos, que reflecteixin sense 

embuts el caràcter de la terra, del clima i de la gent de l’Empordà.  

Aquí en teniu un bon exemple, i a sobre amb una relació qualitat-

preu espectacular! 
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XAT DELS ASPRES 2012 

Vinyes del Aspres > Cantallops (Girona) > DO Empordà 

70% carinyena i 30% garnatxa negra 

SELECCIÓ D’ESTIU 2015 

A Vinyes del Aspres treballen molt i molt bé, i ho demostren 

constantment tots els vins que fan. A la masia, on s’ha elaborat vi i 

oli des del segle XVII, continuen treballant sense fer soroll i amb 

molta cura. 

El Xot és el nou vi d’aquest celler, presentat aquest mateix any. És 

un vi rodó, fàcil de beure en el millor sentit de l’expressió: sense 

arestes, amable però ple, que et satisfà a cada glop i no et cansa en 

cap moment. Amb una criança en bótes de roure ajustadíssima, de 

vuit mesos, que li dóna l’amplitud necessària sense prendre 

protagonisme al raïm amb què està fet.  

I, com ha de ser, com són tots els vins de Vinyes dels Aspres, fidel a 

la terra abrupta d’on surt, una terra marcada per la tramuntana, que 

a Cantallops es manifesta sense concessions, una terra eixuta on les 

herbes aromàtiques i els fruits del bosc maduren lluitant i 

concentrant-se. El Xot s’enriqueix amb tot aquest paisatge, 

recordant gerds i móres, espècies i cacau, i esdevenint un bàlsam 

cremós i llaminer per al cos i per a l’ànima. 

Si trobeu qualsevol dels vins de Vinyes dels Aspres, no deixeu de 

provar-lo, perquè és un dels cellers més interessants de l’Empordà. 
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MALLOLET Negre 2014 

Celler Roig Parals > Mollet de Perelada (Girona) > DO Empordà 

Carinyena i garnatxa negra 

SELECCIÓ D’HIVERN 2015 

Dintre d’aquesta ampolla trobareu pura vitalitat, sang empordanesa 

sense disimular, neta i feréstega!  

No hi ha enigma: la voluptuositat de la garnatxa negra juntament 

amb la seriositat de la carinyena, el cupatge per excel•lència de 

tants vins empordanesos i prioratins. Raïms macerats en fred durant 

un dia, i posterior fermentació amb les pells durant uns quants dies 

més, per extreure tota la potència d’una fruita valenta, victoriosa 

davant les constants etzibades de la tramuntana. 

No hi ha disfresses: el vi reposa durant cinc mesos en dipòsits d’acer 

inoxidable, per reintegrar-se després de l’esvalotament de la 

fermentació, i és embotellat. De fusta, ni un borrall. 

No hi ha misteris: obriu-lo i acompanyeu-lo de carn vermella, poc 

feta, i preneu-lo com qui pren una poció màgica contra l’abatiment. 

Apodereu-vos de la seva juventut absoluta, del seu caràcter tànic i 

potent, i deixeu que passi a córrer per les vostres venes. 

Bé, sí que hi ha un petit gran secret... Us l’explicarem: l’anyada 2014 

va ser complicada, amb un hivern sec, una primavera poc plujosa i 

un estiu fresc i humit. Aquest fet va fer decidir als responsables de 

Roig Parals de no elaborar aquest any el seu gran vi, el Camí de 

Cormes, una autèntica meravella feta de carinyenes plantades al 

1896 i 1900. Les carinyenes que havien d’anar al Camí de Cormes 
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van passar a formar part del cupatge d’altres vins del celler, entre 

ells aquest Mallolet. No cal dir més! 

 

EL MISSATGER Samsó 2015 

Celler Pujol Cargol > Masarac (Girona) > DO Empordà 

100% samsó (carinyena negra) 

SELECCIÓ DE TARDOR 2016 

Avui celebrem amb aquest vi ni més ni menys que el naixement 

d’un nou celler a l’Empordà, al petit poble de Masarac, on des de la 

plana el món mira a l’Albera com intentant endevinar quan arribarà 

una nova tramuntanada.  

I de ben segur que no serà un celler més: en David Pujol Cargol és 

un dels viticultors empordanesos que, en el silenci de la seva feina, 

ha contribuït a la notable millora esdevinguda en els darrers anys als 

vins de l’Empordà. Les seves vinyes han aportat raïms decissius al 

celler Vinyes d’Olivardots   –un dels grans referents de qualitat de la 

zona-, celler on ell mateix exerceix amb saviesa d’enòleg. 

Ara fa un salt endavant i inaugura el seu propi projecte, el celler 

Pujol Cargol, i ho fa amb un primer vi net, jove i sense disfresses, el 

Missatger. Un vi tal qual raja, però no de qualsevol planta, sinó de 

vinyes centenàries de carinyena. Un vi fresc però amb tot el caràcter 

de la terra empordanesa. 

Gaudiu-lo en qualsevol ocasió, però amb l’atenció que mereix el 

naixement d’un nou celler que de ben segur donarà molt a parlar. 
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FINCA LA GARRIGA 2012 

Castell de Perelada > Perelada (Girona) > DO Empordà 

100% carinyena negra 

SELECCIÓ D’HIVERN 2016 

Si esteu buscant un negre ample i seriós per al gran plat de carn que 

fareu aquestes festes, no ho dubteu: aquest és el vostre. Un vi dens i 

intens, greixós, amb cos... però ple de vivesa.  

Aquest vi forma part d’un dels projectes de Castell de Perelada que 

més ens toquen la fibra: els vins de finca, vins amb una identitat 

pròpia, cadascun d’ells fet amb el raïm d’una única finca per tal de 

reflectir la personalitat del seu terreny.  

Juntament amb La Garriga (blanc i negre), s’hi troben el Finca 

Malaveïna i el Finca Espolla, tots ells fets molt acuradament i 

altament recomanables.  

Però potser de tots, el que per a nosaltres presenta un caràcter més 

peculiar és aquest Finca La Garriga, fruit d’una carinyena 

espectacular (són els ceps més antics de Castell de Perelada), un vi 

on no s’ha volgut maquillar “per a tots els gustos” la rusticitat de la 

varietat, el terreny de sorres i graves on creix, el marcat caràcter del 

clima empordanès. 

Brindem amb La Garriga perquè cellers de l’envergadura de 

Perelada (un dels majors exportadors de vi de tot Espanya) apostin 

també per projectes d’una qualitat vinícola tan alta com aquest 

projecte de finques. 
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COMUNICA Samsó 2010 

Celler Comunica > Falset (Tarragona) > DO Montsant 

100% samsó (carinyena negra)  

SELECCIÓ DE TARDOR 2012 

Aquest és el primer vi de la Denominació d'Origen Montsant que 

incloem en una selecció. I no perquè no ens agradi el que es fa en 

aquesta DO: Ens encanta! Montsant, compartint comarca amb la DO 

Priorat però diferenciada d'ella principalment pel tipus de sòls, és 

una denominació relativament jove, molt dinàmica i amb una de les 

millors relacions qualitat-preu.  

Però volíem posar-ne un vi especial, poc esperable. I això és el que 

vàrem trobar amb el Comunica Samsó, una raresa de la qual només 

se n'han embotellat 700 ampolles! Quan el vàrem provar per primer 

cop ens vam quedar parats, sorpresos, intentant ressituar-nos. 

Es tracta d'un vi atípic, amb una carinyena de vinyes d'entre 70 i 90 

anys però fresca, àcida, gens contundent. Ha fet una criança de 10 

mesos però no pas en bótes, sinó en dipòsits d'acer inoxidable 

juntament amb les seves mares: una criança força habitual en els 

vins blancs, per atorgar-los untuositat i profunditat sense vestir la 

fruita amb aromes de fusta, però poc aplicada als vins negres. 

Això fa d'aquest vi una expressió immediata i neta de la carinyena, 

diferent, pura fruita, amb una acidesa que el llença directe al fons 

del paladar al temps que te'l sents a l'estòmac. Refresca i al temps 

escalfa. Puja i baixa. Curiós! 

DO Montsant 
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Maridar-lo és una tasca que obliga a desfer-se d'etiquetes i idees 

preconcebudes. Abandoneu les carns vermelles -entrecots de 

vedella, cavalls, xais o cabrits- i oblideu els rostits contundents. 

Anxoves amb escalivada, figues amb formatge o foie, faves amb 

botifarra i menta, marmitako, verat, sorell o bonítol amb confitura de 

tomàquet, guatlles amb fruites vermelles,...  

I qui fa aquest vi? El Celler Comunica és un projecte d'en Pep Aguilar 

i en Patri Morillo, dos personatges sense prejudicis i amb una 

empenta envejable. A més de ser els enòlegs del prestigiós celler 

prioratí Trio Infernal, han dut a terme projectes a cellers de tot l'arc 

mediterrani peninsular, destacant actualment el celler Batlliu de 

Sort, al Pallars Sobirà, a ple Pirineu lleidatà. 

I sobretot són dues persones que et transmeten tan ràpidament la 

seva passió pel vi com la seva amistat. No deixeu de seguir-los al 

Facebook! 

 

SOLPOST Fresc 2009 

Cellers Sant Rafel > Pradell de la Teixeta (Tarragona) > DO Montsant 

80% garnatxa negra, 10% cabernet sauvignon i 10% syrah  

SELECCIÓ D’ESTIU 2013 

La garnatxa negra és una de les varietats més esteses a tot 

Catalunya. De caràcter clarament mediterrani, dóna lloc a vins 

llaminers, voluptuosos, que conviden a gaudir del moment. 

Però pot arribar a ser feixuga en zones càlides, on el raïm gairebé es 

cou sota el sol. Per això és important conèixer el terrer on plantem i 
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potenciem una varietat. I el Solpost Fresc és un vi bàsicament de 

garnatxa no perquè sí, sinó perquè les vinyes de Sant Rafel es troben 

en terrers de muntanya, amb un 30% de pendent i una temperatura 

mitjana anual de 14º: una de les zones més fredes i amb major 

pluviometria de la DO Montsant. 

Això fa que les seves garnatxes siguin més fresques, florals i 

aromàtiques. Dins l'ampolla de Solpost Fresc trobarem un vi negre 

magnífic per prendre a l'estiu, a la temperatura adequada (entorn a 

15º): llaminer i fresc ahora, sense que per això deixi de tenir 

profunditat i estructura.  

Fa una petita criança de 4 mesos, més per arrodonir-lo i donar-li 

sedositat que per afegir aromes de fusta; de fet, utilitzen bótes de 

segon any -ja usades per al seu Solpost Criança- per respectar la 

fruita i no amagar-la sota les aportacions de la fusta. Un vi amb 

records de fruita vermella (móres, cireres) i lleugerament especiat, 

que omple la boca i l'esperit i et convida a gaudir dels vespres 

estiuencs del Mediterrani, amb embotits, formatges de pasta dura i 

bon pa. 

Només el podreu millorar si el degusteu allà on es fa i amb 

l'amabiíssima companyia d'e Xavier i la Pilar, els elaboradors i 

propietaris de Cellers Sant Rafel. Perdeu-vos un dia per Pradell de la 

Teixeta i aneu a visitar-los a la preciosa vall on està situada la masia 

del segle XVIII que van restaurar: val molt la pena! 
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FLVMINIS 2011 

Mas de l'Abundància > El Masroig (Tarragona) > DO Montsant 

60 % cabernet sauvignon, 25 % garnatxa i 15 % samsó 

SELECCIÓ DE TARDOR 2013 

La comarca del Priorat -presidida per l'imponent massís del 

Montsant, que dóna nom a una de les seves dues Denominacions 

d'Origen- és una terra plena d'història, i el Mas de l'Abundància n'és 

un dels molts exemples.  

Aquesta finca duu des del segle XV aquest nom tan eloqüent, per la 

quantitat i qualitat de tot el que s'hi produïa. Va formar part de la 

Baronia dels Castellvell a l'Edat Mitjana, per després pertànyer als 

ducs de Cardona i posteriorment al prior d'Scala Dei, fins que va 

arribar la desamortització.  

Va ser sempre un mas autosuficient, que comptava amb vinya, 

olivar, camps de cereals i horta. L'any 1995, el seu actual propietari, 

Jesús del Rio Mateu, va voler retornar als orígens i seguir la tradició 

familiar interrompuda durant una generació. El seu projecte era 

dedicar la finca de nou al conreu de la vinya i elaborar-hi vi amb 

cura i qualitat, atenent a les varietats i als millors indrets on plantar 

cadascuna d'elles. 

Fruit d'aquest afany teniu a les mans el Fluminis, un vi intens i 

amable, complex, ple de records a fruites del bosc, xocolata i 

vainilla. És un vi untuós a la boca, que hi persevera notablement. 

La seva vinificació és especial: és un vi jove amb secrets amagats!  

Una gran part del most fermenta en dipòsits d'acer inoxidable, però 

entre el 15% i el 20% fa la fermentació malolàctica en les mateixes 
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bótes on el seu germà gran, el Mas de l'Abundància, va fer la 

criança. I per acabar d'arrodonir-ho, se suma un tret molt 

característic: s'hi afegeix entre un 5% i un 10% del vi de guarda del 

celler de l'anyada anterior -un vi amb una criança de 13 mesos. 

Un vi cuidat amb atenció per portar-nos a la copa un tros d'història 

revifada. 

 

PATER 2009 

Ficària Vins > La Figuera (Tarragona) > DO Montsant 

100% garnatxa negra 

SELECCIÓ D’HIVERN 2013 

El concepte del Nadal sens dubte ha anat canviant al llarg dels anys, 

però si hi ha un tret que s'ha anat mantenint constantment és potser 

el de ser temps de regals, i aquest és el nostre regal de Nadal: un 

vinàs a preu reduït per tal que entri dins la gamma de preus de les 

nostres seleccions, perquè ens fa molta il•lusió que el conegueu. 

Un vi pot ser un producte agradable i molt ben elaborat, però pot ser 

molt més, pot ser un projecte de vida en majúscules, i això és el 

Pater: el projecte d'un matrimoni que fa deu anys va decidir deixar-

ho tot per dedicar-se exclusivament a fer un vi que fos un 

compromís amb el llegat familiar i amb el territori on se situa. 

El Pater està elaborat amb les vinyes de garnatxa negra que va 

plantar a La Figuera el pare d'en Jaume -d'aquí el seu nom-, vinyes 

de muntanya -entre 500 i 650 metres d'alçada- que cuiden pare i fill 
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tots dos sols de manera ecològica des de la seva primera anyada al 

2003. 

Un vi sedós, madur i expressiu, amb la llamineria característica de la 

garnatxa però sumant-hi la profunditat que atorga el terrer i el clima 

de la comarca del Priorat. Un vi que s'imposa i ens demana atenció, 

però que desapareix de l'ampolla gairebé sense adonar-te'n, perquè 

està boníssim! 

Al 2004 van presentar l'Èlia, un vi dedicat a la filla del mateix nom, 

ple de caràcter i rebel•lia, i fa molt poc han engegat una nova línia 

de vins interessantíssims, els Matraketa, com anomenen el seu fill 

petit (entre els quals es troba el seu primer vi natural, sense addició 

de sulfits). Tots els seus vins defineixen una manera d'entendre el 

territori, la família i la història amb compromís i alhora amb total 

llibertat per fer i aprendre. I els distribueixen ells mateixos! Els hi 

podeu comprar directament a través de la seva web 

www.ficariavins.net. 

Fa molt poc vàrem estar amb ells dinant al tros i provant les millors 

anyades d'aquests vins sincers: els vins eren espectaculars, però el 

sentiment de ser amb uns amics de tota la vida va ser infinitament 

més valuós.  

Gràcies, Montse i Jaume, per embotellar una manera de ser! 
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ANEXE Samsó 2013 

Celler Cedó Anguera > La Serra d'Almos (Tarragona) > DO Montsant 

100% samsó (carinyena) 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2014 

La darrera edició de la ineludible Fira del Vi de Falset ens va 

reportar com sempre diverses alegries, i entre elles la descoberta 

d'aquest vi jove, de l'any, fet de samsó (carinyena) de vinyes velles. 

Quina magnífica troballa! 

Cal celebrar que surtin al mercat vins negres sense criança però 

amb gran dignitat, perquè són vins molt interessants, en els que el 

raïm s'expressa com a fruita de la manera més directa, sense 

guarniments. Un vi negre jove no ha de ser per definició un vi dur, 

tànic, ple d'arestes o astringent. Si el raïm és valuós, es verema en el 

moment oportú i es vinifica amb cura, el resultat és meravellós! 

L'Anexe Samsó et sedueix al primer glop: es completament rodó, 

d'entrada sedosa i elegant, fresc i llaminer. I això, a més, amb 

carinyena, una varietat que va estar considerada durant molt de 

temps barruera i sense valor per si sola. El resultat li ha valgut haver 

estat triat com a millor vi negre jove al 20è Concurs de Vins de la 

Fira de Móra la Nova de 2013. 

Cedó Anguera és un dels moltíssims cellers de la Denominació 

d'Origen Montsant, una de les denominacions més dinàmiques i 

amb una millor relació qualitat-preu. Nosaltres vàrem conèixer el 

seu Samsó a una sessió explicativa del projecte de diferenciació de 

subzones a la  Denominació d'Origen Montsant, durant la Fira del Vi 

de Falset de 2013, i en acabar vam sortir literalment corrents a 
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buscar en Xavi Cedó. L'acabava de presentar... i ja s'havia esgotat! 

Així que hem hagut d'esperar a aquesta nova collita per poder oferir-

vos-el. De ben segur haurà valgut la pena esperar-se: és un d'aquells 

antidepressius naturals que ens fan somriure plàcidament els dies 

d'entre setmana.  

Gaudiu-lo sense miraments i sense contenció, ara que encara en 

queda! 

 

ALTAROSES 2012 

Cellers Joan d'Anguera > Darmós (Tarragona) > DO Montsant 

100% garnatxa negra 

SELECCIÓ D’ESTIU 2014 

Us presentem un vi que de ben segur us sorprendrà: un vi negre 

delicat, elegant, fresc i molt fi, fet a una de les zones més càlides de 

Montsant, on els vins es caracteritzen majoritàriament per la seva 

contundència, pel seu pes i per la presència de l'alcohol. 

I això? Doncs perquè amb l'Altaroses assistim a un canvi radical de 

paradigma en l'elaboració de vi a Montsant, un canvi molt ben 

pensat i definit per en Joan i en Josep, la nova generació que ha fet 

que Cellers Joan d'Alguera -amb quasi 200 anys d'història- hagi 

esdevingut ben bé un nou celler.  

Ells han sentit la necessitat de fer quelcom diferent, desprenent-se 

amb valentia de prejudicis enològics -com el requeriment de color 

en el vi- però sense caure en “fricades”, en ser diferents perquè si i 

sense arguments. I sens dubte amb un ull posat en La Borgonya. 
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El canvi de paradigma a Joan d'Anguera comença per buscar una 

definició molt concreta del vi a la boca: vins amb poc pes, que 

tinguin una entrada recta fins al fons del paladar, buscant la frescor i 

fugint del tradicional escalfament al pit. En paraules d'en Joan, “una 

entrada del vi clara, brillant, recta i aplomada”, que defugi la 

cremositat i la calidesa alcohòlica que per a ell emmascaren els 

vins. 

Aquest concepte es va consolidar amb l'aparició d'un nou vi entre 

els clàssics del celler, l'Altaroses, ara fa 2 anys. Un vi molt particular, 

cuidat al detall, per al que el raïm es veremat a finals d'agost, quan 

és madur però sense estar encara confitat pel sol. Hi fan una 

maceració curta, que busca poca extracció -el raïm ja té prou força-. 

Ara bé, no es conformen amb la fruita despullada: l'Altaroses 

madura durant 12 mesos en bótes de roure... de 10 anys. Amb 

aquesta criança el vi creix i suma a la fruitositat un rerefons 

elegantment amarg, sense, però, quedar disfressat per la fusta. 

El resultat és un vi de garnatxa llaminer però molt fi, ple d'elegància i 

frescor, i gens anodí. Desfeu-vos de tot prejudici i beveu-lo amb 

atenció, acompanyant-lo per exemple de peixos blaus -bonítol, 

tonyina, verat...-.  

I gaudiu amb l'Altaroses d'una finestra que s'obre per deixar entrar 

una alenada d'aire fresc i nou en el món del vi català. 
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MASIA ESPLANES 2005 

Cellers Capafons-Ossó > Falset (Tarragona) > DO Montsant 

Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 35%, Syrah 15% i Garnatxa 10% 

SELECCIÓ D’HIVERN 2014 

Masia Esplanes és el gran dels vins que la família Capafons-Ossó fa a 

Montsant -una família a cavall entre aquesta denominació d'origen i 

la de Priorat, on té la finca de Mas de Masos-. Un vi tremendament 

agradable de beure, mimat, carnós però alhora suau, ple i fresc, 

amb la justa criança en fusta per ampliar la seva complexitat sense 

amagar la fruita ni les aromes de les herbes aromàtiques que 

cohabiten amb les vinyes de la finca. 

I un dels pocs vins als que se li ha respectat el temps necessari de 

criança en ampolla per arrodonir-se: ens beurem un 2005, poca 

broma! 

Vàrem provar aquesta anyada a la Fira de Falset d'enguany, ens hi 

vam enamorar perdudament i immediatament li vàrem dir a en 

Francesc Xavier -qui, juntament amb el seu pare, és el responsable 

d'aquests cellers familiars- que el volíem per a la selecció dels 

Torrassos. 

I clar, és va embolicar la troca. Amb l'excusa d'anar a buscar el vi, 

vàrem oferir-los de maridar els seus vins amb la cuina dels 

Torrassos, i ens vam aplegar 7 amics, 7 vins i 7 plats al llarg d'una 

tarda que recordarem ja per sempre (bé, 7 vins i uns quants més 

que van anar sortint, incloses  sorpreses víniques enormement 

emocionants!). 
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Al Masia Esplanes que us portem, li va tocar un ànec confitat 

acompanyat de trompetes de la mort amb salsa de ceba rostida, suc 

d'ànec i foie. 

Vàrem sortir de la masia Esplanes pletòrics, plens de vi, de felicitat i 

d'agraïment. I és que en Francesc Xavier t'encomana l'optimisme de 

viure tossudament, creient en el que fas -de quina altra manera 

sinó?-, orgullós del que fas i alhora obert constantment a aprendre, a 

corregir, a experimentar i a millorar -de quina altra manera sinó?-. 

Així que gaudiu tossudament d'aquest vi , i deixeu-vos endur per tot 

el que hi ha al seu darrere i que el fa ser com és, que sens dubte no 

és només un terrer privilegiat o un raïm magnífic, sinó 

essencialment unes persones excepcionals. 

 

SOLÀ FRED Negre 2013 

Celler El Masroig > El Masroig (Tarragona) > DO Montsant 

90% carinyena negra (samsó) i 10% garnatxa negra 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2015 

Comptar al rebost amb una ampolla de vi de debò a 5€ de cost és 

una auntèntica alegria, una medicina contra el cansament, la 

incredulitat o l’apatia de qualsevol vespre entre setmana. I és un 

luxe al que, si rebusquem una mica, tenim accés amb certa facilitat, 

gràcies a la feina i la justesa de persones com les que porten la 

Cooperativa del Masroig, al Montsant. 

I medicina és el que és aquest Solà Fred, un vi que amb 

independència del seu preu ha rebut premis, reconeixements i 
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agraïments de part de tots aquells que el prenem amb fruïció. 

Perquè la vida es compon de molts moments, i tots són igualment 

dignes de vi!  

I enfront de líquids complexos, que ens demanen atenció i lentitud, 

hi ha moments en què el que un necessita és un vi directe, jove, 

flexible, intens en aromes primaris, net i sucós, sense fusta ni res 

més que el pur raïm... però sempre sincer i ben fet: fresc, amb 

volum i equilibrat. 

Això és exactament el que ens dóna aquesta magnífica carinyena 

que tenen al Celler El Masroig. Amb aquest celler, la cooperativa del 

poble      –amb gairebé 100 anys d’història- ha sabut posar-se les 

piles i apostar pel treball ben fet, una feina en la que podeu 

aprofundir seguint amb els seus vins anomenats Les Sorts. 

Amics: un Solà Fred i una carn a la brasa o a la planxa, i que troni! 

 

MILOCA Garnatxa 2014 

Celler Vendrell-Rived > Marçà (Tarragona) > DO Montsant 

100% garnatxa negra 

SELECCIÓ D’ESTIU 2015 

Aquest any s’ha celebrat la 20a edició de la Fira del Vi de Falset, al 

cor de la comarca del Priorat, i allà hi érem els Torrassos, com fa 

molts anys. 

Cada principi de maig, Falset s’aboca a una fira conjunta de les dues 

denominacions que hi ha a la comarca, les DO Priorat i Montsant, 

per mostrar al món el dinamisme brutal d’unes terres i unes 
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persones brutals: passió pel vi, per la terra, per l’esforç, per aprendre 

constantment, per comprometre’s, per canviar, provar, tornar-hi...  

Hi estem enganxats! I és que no pot ser d’altra manera, perquè al 

costat dels vins que ja formen part de la nostra sang, sempre hi 

descobrim novetats que ens toquen l’ànima, com el Miloca 

Garnatxa d’enguany. 

Un vi d’aquells que semblen medicina per l’esperit: cada glop, un 

somriure. Pura amabilitat i pura seducció: garnatxa. Un vi jove, que 

no ha vist fusta per enlloc, ple de fruita i de vitalitat, saborós, rodó, 

net, llaminer. 

El secret? Formar part de la nina dels ulls dels seus elaboradors. Els 

Miloca –que n’hi ha dos, un de garnatxa i un de carinyena- són vins 

fets amb molta cura, de raïms d’una sola finca (la millor que tenen 

de cada varietat) i on mana la qualitat (només fan unes 1000 

ampolles per anyada). 

Els amics de Falset i rodalies són així. Tenen coses espectaculars, 

ho saben, i ho mimen. I de pas, ens mimen a nosaltres! 

Suposem que hores d’ara ja esteu convençudíssims: ens veurem a 

la pròxima Fira del Vi de Falset, oi? 
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ESTONES DE MISHIMA Set Tota la Vida 2013 

Celler Estones – Vins de Mas Sersal > Falset (Tarragona) > DO 

Montsant 

50% garnatxa negra, 40% syrah i 10% carinyena (samsó) 

SELECCIÓ DE TARDOR 2015 

Cal enfrontar els prejudicis cara a cara. A l’edició d’enguany de la 

Fira del Vi de Falset ens vam trobar de sobte davant de l’estand del 

Celler Estones/Mas Sersal i del seu vi Estones de Mishima. Vi i grup 

musical de moda? Una estratègia comercial? Un argument de venda 

aliè al propi vi? La reacció primera va ser girar cua immediatament; 

però precisament per això ens hi vam dirigir amb pas ferm, i els vam 

demanar que ens convencessin que això de Mishima no era un mer 

reclam fruit del marquèting. En Salvi i en Sergi, responsables del 

celler, van riure –sempre riuen- i ens van omplir les copes. Feina 

feta! 

Ens vam trobar un vi saborós, llaminer, fresc i sucós –¡Salvi, torna a 

omplir les copes!-. Entrava suau en la boca, sense cap aresta, sense 

complicacions, rodó i gustós, demostrant l’atenció posada en la seva 

elaboració per tal d’aconseguir el que ells volen aconseguir: “un vi 

alegre i amable, que convidi a beure’n, a compartir-lo, a passar 

bones estones”. 

Els capitans del celler de Mas Sersal i els del grup Mishima són 

amics de fa anys. I fa anys que comparteixen aficions –la música i el 

vi-, així que un dia se’ls va ocórrer de col•laborar per fer un vi amb 

l’ànima d’aquesta amistat. I es van embarcar en el projecte, partint 

d’una selecció acurada de raïms i donant-li al vi resultant una 

criança molt ajustada, de tan sols 7 mesos, en bótes de segon i 
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tercer any d’ús, per tal de prioritzar la juventut del vi, la presència de 

la fruita. El resultat va compartir títol amb un dels discos de Mishima, 

“Set tota la vida”, i des del 2013 acompanya barbacoes, festes i 

trobades d’amics... qualsevol d’aquelles estones en què, sense altes 

pretensions però amb ganes de gaudir de la vida, dius: ens obrim un 

vi? 

 

VESPRES Vinyes Velles Negre 2013 

Josep Grau Viticultor > Marçà (Tarragona) > DO Montsant 

90% garnatxa negra i 10% carinyena 

SELECCIÓ D’HIVERN 2015 

Montsant, Montsant i Montsant: això és el que és aquest vi. Color 

fosc i potència aromàtica, seductors fruits vermells, sàndal, 

sensacions balsàmiques que embolcallen, plenitud de boca sense 

concessions, per acabar amb un final persistent i fresc alhora. 

Estructura i equilibri. 

En Josep Grau sap molt bé el que es fa, i sap molt bé el que té: unes 

magnífiques garnatxes negres d’entre 50 i 70 anys, ampul•loses, que 

en aquest Vespres vesteix de profunditat amb una petita porció de 

carinyena. Fermenta els seus sucs en dipòsits de ciment amb els 

llevats autòctons que es troben a la vinya, sense cap afegitó, i 

arrodoneix el resultat amb una criança de 7 mesos en bótes o 

foudres de roure de gran capacitat –per madurar el vi sense 

maquillatges de fusta-.  

La seva aposta és una aposta valenta i molt conscient, producte 

d’una decisió vital per abandonar el que emmanilla i redirigir tots els 
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esforços envers el que apassiona. De broker a Barcelona a viticultor 

al Montsant. Viure allò que val la pena viure: ¿potser és aquest el 

sentit del nom del seu vi de base L’efecte Volador?  

Una aposta seriosa i ben pensada, plena d’ofici, feta a base de 

recopilar experiència i observar amb atenció el que ens envolta: la 

terra, la planta, els trets diferencials de cada anyada.  

Un treball fet amb respecte i congruència: no cal corregir cap vi al 

celler ni utilitzar llevats seleccionats, perquè en Josep vol beure’s 

l’essència de la terra en cadascun dels seus vins. Clar i net. 

 

COMUNICA 2012 

Celler Comunica > Falset (Tarragona) > DO Montsant 

45% garnatxa negra, 45% carinyena, 10% syrah 

SELECCIÓ DE TARDOR 2016 

Què és Comunica 2012? La constatació de què la barreja de 

perseverància, confiança, esforç i coneixement acaba donant 

resultats espectaculars. 

Si fa 4 anys vàrem seleccionar el Comunica Samsó, quan tot just 

aquest celler iniciava el seu camí, ara podem dir –i volem dir- que 

amb aquest Comunica 2012 en Pep i en Patri l’han clavat! És rodó: 

textura fluïda, frescor i gust, vivesa equilibrada, llamineria justa, 

rerefons de granit, final salí.  

Els trets fundacionals del celler es mantenen: bona acidesa, reflex 

del terrer, criança sobre les seves mares en dipòsit d’acer (en aquest 

cas, de 20 mesos), sense interferir en el resultat, expressant el 
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context climàtic i geològic on viuen les vinyes –honestedat, 

singularitat de la terra-.  

Si bé és cert que tothom o gairebé tothom en el món del vi afirma 

actualment que el vi es fa a la terra, en Pep és l’única persona que el 

primer dia de conèixer-lo, des del primer minut, ens va fer una 

classe magistral sobre terres i pedres, amb la brillantor als ulls de 

qui parla amb passió i respecte. 

En Pep i en Patri no han parat mai el seu delit per aprendre, per 

experimentar, per arriscar. Han assessorat cellers arreu de l’arc 

mediterrani peninsular, del Pirineu lleidatà fins a València i 

Almansa. Fins trobar el seu propi projecte, fins trobar-se, fins 

escolar-se dins les ampolles dels seus vins. Ara recullen els fruits de 

tanta experiència, i nosaltres amb ells! 

 

BLAU 2014 

Cellers Can Blau > El Molar (Tarragona) > DO Montsant 

50% carinyena, 25% syrah i 25% garnatxa 

SELECCIÓ D’HIVERN 2016 

Amics, en aquests dies nadalencs que vindran, on tot serà –en major 

o menor mesura- pompa i fast, cal guardar-se a la màniga un 

antídot.  

Aquí el teniu: un vi per entre setmana, per a un dia qualsevol, sense 

recarregaments ni trascendències, i a un preu ben baix... però 

boníssim! I, com tantes vegades, vingut d’aquesta denominació 

d’origen inabastable i exuberant que és Montsant. 
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No us trobareu amb cap experiment. És un vi negre amoratat, 

fruitós, fresc i gustós, amb certa vestimenta d’espècies. Madur, però 

que flueix amb alegria gola avall.  

Fàcil de beure, però no anodí: tres varietats provinents de tres 

terrenys diferents (la garnatxa en llicorella –pissarra-, la carinyena en 

argila i la syrah en sòls calcaris) es barregen i acaben d’equilibrar-se 

durant una ajustadíssima criança de 4 mesos en bótes de roure. Tot 

acuradament calculat per a obtenir un vi sincer i plaent. 

Al final, la sensació d’un glop agradable i saborós, que et recorda la 

bellesa de la simplicitat. Amb la copa a la mà, ja podeu anar 

escalfant la planxa per fer-vos un magnífic filet de pobre volta i volta, 

acompanyat de patates rosses, i adormir-vos després al sofà –els 

peus a la tauleta, sens dubte- i a viure! 

 

FINCA L’ARGATÀ 

Celler Joan d’Anguera > Darmós (Tarragona) > DO Montsant 

garnatxa negra i syrah 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2017 

Joan d’Anguera és un d’aquells cellers històrics de la denominació 

d’origen Montsant, a la comarca del Priorat. Un celler propietat 

d’una família lligada a la viticultura des de fa gairebé 200 anys. 

I sens dubte, un dels seus vins més emblemàtics ha estat el Finca 

L’Argatà, i continua sent-ho. 

Però el temps passa per a tothom i per a tot, el per al concepte del vi 

també -en moltes ocasions, com aquesta, per millorar-. En Josep i 
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en Joan, germans i actuals responsables del celler, han reflexionat i 

li han donat completament la volta als seus vins, afinant-los, 

substituint contundència per elegància, buscant l’essència i 

desproveint-los de maquillatge –és a dir, d’aquella cremositat i 

càrrega alcohòlica que en moltes ocasions acaba amagant el 

caràcter del raïm, de la vinya i de la terra-. 

Finca L’Argatà entra en la boca amb les idees clares: ple de fruita 

fresca, brillant, sedós però recte, amb la justa mesura de llamineria i 

records especiats. 

Per a nosaltres, forma part d’aquell conjunt de vins dels quals no es 

pot dir gran cosa: el serveixes, el beus, el gaudeixes... i et lamentes 

de com de petites són les ampolles. 

 

LA MILOQUERA Carinyena 2015 

Celler Vendrell Rived > Marçà (Tarragona) > DO Montsant 

100% carinyena 

SELECCIÓ D’ESTIU 2017 

Com bé sabeu els que ens seguiu fa un temps, per a nosaltres la Fira 

del Vi de Falset és sagrada. Cada primer de maig hi som allà com un 

clau, per gaudir dels vins de les denominacions d’origen Montsant i 

Priorat, vins amb un enorme reconeixement internacional que 

neixen en una comarca única al món. La Fira ens permet seguir vins 

i persones amigues de fa anys, però també –sempre- ens descobreix 

alguna magnífica novetat amagada entre els estands. 
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Allà hi vàrem trobar l’any passat la suculenta garnatxa negra de La 

Miloca, que molts deveu recordar amb fruïció. Doncs bé, enguany, 

en acostar-nos a saludar efusivament als seus creadors, ens van 

rebre amb una autèntica meravella que ningú coneixia: La 

Miloquera –o Les Miloqueres, perquè n’han fet dues, una de 

garnatxa i una de carinyena. 

Un caprici: uns pocs centenars d’ampolles elaborats perquè sí, per 

amor, per ganes de fer un homenatge a unes poques vinyes 

extraordinàries. 

En provar-lo, ens hi vàrem enamorar immediatament: ample però 

amabilíssim, fet amb delicadesa, sense maquillatges ni 

contundències, però amb tot el caràcter de les terres del Montsant. 

Doneu-li la importància que mereix. N’hi ha poquíssim, i arribarà a 

poquíssims racons, però us n’ha arribat una ampolla, i us arribarà al 

cor! 
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COLLITA ROJA 2012 

Celler Pardas > Torrelavit (Barcelona) > DO Penedès 

90% sumoll i 10% marselan 

SELECCIÓ DE TARDOR 2014 

De ben segur, aquest vi us sorprendrà: un vi negre únic, de frescor 

quasi centreeuropea, ple de fruita i mancat de tota aspror, amb 

aromes intenses que t'embolcallen de terra humida, de fulles 

caigudes i fruites del bosc, i al mateix temps desperten records de 

llorer, regalèssia i pebre. Entra a la boca sense aclaparar, 

fluïdament:  citant literalment als seus elaboradors a Pardas, “no 

sedueix ni pregunta, s'imposa, directe”. 

I és que, tot i haver estat criat durant 10 mesos en bótes de roure (de 

2n i 3r any), l'estructura d'aquest vi no se sustenta en els tanins del 

raïm o de la fusta, sinó en la seva acidesa, que l'emparenta amb els 

vins de pinot noir de la Borgonya. No li poseu davant carns 

poderoses: més aviat jugueu-hi amb peixos blaus, amb bonítols, 

sardines, verats, amb escalivada i anxoves, amb formatges grassos. 

Si no estem prou descol•locats ja, una segona sorpresa: el Collita 

Roja no és un experiment, un invent o una fricada, sinó una de les 

millors cartes de presentació d'una varietat de raïm autòctona del 

Penedès i que havia dominat la vinya arreu de Catalunya: la sumoll.  

Serà que ens hem de treure del cap la idea de què tots els vins 

mediterranis són i han de ser per naturalesa vins contundents, 

voluminosos i pesants? Els vins de sumoll, com també els de trepat a 

DO Penedès 
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Conca de Barberà, sacsegen prejudicis i amplien els límits d'un 

patrimoni vitivinícola molt més ric del que sembla. 

És una varietat difícil de treballar bé, massa productiva quan els 

ceps són joves, que havia donat vins herbacis, aspres, propis de 

raïm poc madurat. Tot això -i les modes- la van fer retrocedir en 

favor de varietats internacionals –cabernet, merlot, syrah...- i 

actualment la seva presència és gairebé anecdòtica, limitada 

pràcticament al Penedès, Pla de Bages i Tarragona.  

Però quan els ceps de sumoll arriben a la senectut, retorçats i 

gairebé decrèpits, donen un vi savi: complex, viu i singular. Això és 

el que mostra aquest Collita Roja, i aquest és el missatge que hi han 

introduït a cada ampolla en Ramon i en Jordi, artífexs de Pardas, un 

dels projectes més admirables de Penedès: aquí teniu un patrimoni 

únic i inimitable que cal conèixer i cuidar amb respecte. 

 

PAS CURTEI 2012 

Alemany i Corrió > Vilafranca del Penedès (Barcelona) > DO Penedès 

Cabernet sauvignon, merlot i carinyena 

SELECCIÓ D’HIVERN 2014 

Pas Curtei és una declaració de sinceritat: un vi potent, que no 

busca amagar ni suavitzar la seva estructura, sinó que confia 

plenament en ella perquè sap que si li donem el temps necessari, 

aquesta potència esdevindrà concentració de fruita, amplitud en la 

boca, intensitat que embolcalla amablement i persevera. 
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Decanteu-lo amb antel•lació i deixeu-lo respirar en la copa, i la seva 

robustesa esdevindrà profunditat plena de frescor. 

Pas Curtei és ja un vi emblemàtic del Penedès, però no de qualsevol 

Penedès, sinó del més autèntic, d'aquell Penedès que creu que s'ha 

de mostrar tal qual és, sense artificis ni prejudicis. Un Penedès que 

s'allunya de les grans produccions, dels grans projectes comercials 

que hi ha instal•lats, i que creu en si mateix com un gran territori 

per fer grans vins. 

És el Penedès en el que creuen l'Irene Alemany i en Laurent Corrió, i 

al que dediquen respecte, talent i treball. Ells hi van començar al 

1999, després d'haver treballat a França i Estats Units, i de bon 

principi van capgirar la truita penedesenca amb l'enorme Sot 

Lefriec, un vi que des d'aleshores demostra any rere any que al 

Penedès, a més de blancs, es poden fer grans vins negres.  

Fa pocs dies, en Laurent ens va rebre a les onze del matí, i a les set 

de la tarda sortíem del celler -una petita nau de Vilafranca- plens 

d'admiració, intentant pair tot el coneixement i la generositat que 

ens havia regalat amb cada frase i amb cada vi tastat. 

No vàrem parlar de notes de tast ni de cupatges i varietats: vàrem 

parlar de terrers, de la necessitat de conèixer on plantes per decidir 

què plantes, del paper primordial dels llevats i bactèries autòctons 

per definir un terroir -perquè un terroir no és un cúmul de diverses 

pedres i terres, és quelcom viu!-, vàrem parlar d'estructura tànnica 

enfront de verdors o d'enganys suavitzadors, vàrem parlar de no 

disfressar amb aromes de vainilles o similars, però no per això 

bandejar la criança en fusta -en el seu cas, fusta pura, sense cap 

mena de torrats-... I de projectes vitals, de sentits i de batecs. Vàrem 

sortir a les set perquè havíem de tornar a Girona, si no, encara hi 

seríem! 
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SUMOLL 

Can Ràfols dels Caus > Avinyonet del Penedès (Barcelona) > DO 

Penedès 

100% sumoll 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2017 

Que aquest vi es digui senzillament i planerament “Sumoll” és tota 

una declaració d’intencions. I és que amb ell, Can Ràfols dels Caus, 

celler emblemàtic del Penedès, va apostar sense embuts per 

recuperar i defensar una de les varietats ancestrals catalanes més 

interessants i alhora més relegades a l’oblit en els darrers 40-50 anys, 

quan es van arrencar moltíssimes vinyes per plantar varietats 

forànies (cabernet sauvignon, merlot, chardonnay...). 

El sumoll és una varietat autòctona del Penedès que, juntament 

amb la varietat blanca xarel•lo, està esdevenint bandera i signe 

d’identitat de la zona. És la reacció de qui torna a confiar en si 

mateix. Però... quin interès té? 

Doncs ni més ni menys que eixamplar les possibilitats 

organolèptiques i gastronòmiques del vi negre, amb uns resultats 

caracteritzats per la seva frescor, l’acidesa que neteja, l’amabilitat 

exempta d’astringències secants a la boca, la fluidesa que no satura 

el paladar –molt en comú amb el trepat, una altra varietat ancestral 

catalana oblidada-. 

Aquest Sumoll, provinent de ceps de 50 anys d’edat i fementat i criat 

en bótes de castanyer amb llevats autòctons silvestres, recorda les 

fruites del bosc -les móres, els nabius, les magranes àcides-, amb 
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sensualitat i alhora un punt de salvatgisme. Jugueu-hi: guisats d’aus, 

conill amb xocolata o bonítol a la planxa –pura versatilitat-. 

Celebrem haver inclòs per primer cop un vi d’un celler que és tota 

una icona al Penedès: un projecte nascut al 1979 al mig del massís 

del Garraf, on l’alçada, la influència marítima, el terreny pedregós i 

els homes han donat vins que acaben formant part de la biografia de 

qui els beu (com ara, els mítics Rocallís i La Calma, o aquest mateix 

sumoll). 

 

  



 
 

148 

 

PETIT BERNAT Negre 2015 

Celler Oller del Mas > Manresa (Barcelona) > DO Pla de Bages 

40% syrah, 25% cabernet franc, 20% merlot, 10% picapoll i 5% cabernet 

sauvignon 

SELECCIÓ D’ESTIU 2016 

És una sort viure en un país on podem gaudir de bons vins a preus 

més que raonables! Arribar a casa un vespre entre setmana i obrir-

se un Petit Bernat és un exercici de salut incalculable, que hauria de 

figurar en les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

Omples la copa, i el seu color intensament grana ja parla per si sol. 

És un vi rodó en tots els sentits: les seves aromes a fruites vermelles 

i negres ben madures et fan salivar immediatament, i quan te’l duus 

a la boca, et trobes amb un vi fresc, llaminer, de tanins suaus i ple 

de fruita. 

Però no és senzillament un vinet per somriure. És un vi fet a 

consciència, amb un acurat cupatge de varietats i una lleu criança 

de tres mesos en bótes de roure que li confereixen amplitud, 

estructura i complexitat, amb un fons de notes torrades. I és que al 

darrera hi ha un celler capdavanter en l’elaboració de vins de 

qualitat al Pla de Bages: Oller del Mas. No en va és un vi que cada 

any s’acaba ràpidament un cop surt al mercat! 

No dubteu de refrescar-lo lleugerament a la nevera, i somrieu als 

vespres estiuencs d’entre setmana amb aquest regal vinícola. 

DO Pla de Bages 



 
 

149 

 

RIU Negre 2008 

Trio Infernal (Combier-Fischer-Gérin) > Torroja del Priorat 

(Tarragona) > DOQ Priorat 

Garnatxa negra, carinyena i syrah a parts iguals 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2012 

El Priorat és una de les zones vinícoles més valorades 

internacionalment per les seves peculiars característiques de terra, 

clima i tradició. Tant és així que l’any 2002 tres reconeguts viticultors 

de la vall del Roine, cercant on desenvolupar un projecte conjunt, 

no van dubtar en posar en marxa el Trio Infernal al bell mig de la 

comarca, a la vila de Torroja. 

Els vins de Trio Infernal busquen el que tot bon vi vol: reflectir el lloc 

on es fa, el clima, la terra i la tradició històrica en l’elaboració de 

vins. I el Priorat es caracteritza per moltes coses, però sobretot per la 

llicorella o pissarra present al seu terra, que confereix als vins 

frescor i elegància, al temps que potència i concentració.  

Això és el que mostren els vins del Trio, vins tan espectaculars com 

les seves vinyes, plantades en costers pissarrossos de pendents 

impossibles on conviuen les varietats tradicionals de la zona, la 

garnatxa i la carinyena, amb ceps de syrah del seu Roine. 

I el Riu és la seva porta d’entrada: un vi criat durant 12 mesos en 

bótes de roure de 500 litres d’un i dos anys, perquè l’aportació 

aromàtica i gustativa de la fusta sigui mínima. Polit, rodó, carnós i 

DOQ Priorat 
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molt llaminer, és perfecte amb qualsevol carn, rostida, a la brasa o 

guisada, amb llegums o arròs de colomí.  

No correu en beure’l: doneu-li temps perquè s’expressi i gaudireu 

de tota la complexitat d’aquest vi fet per un dels cellers més 

interessants del Priorat. 

 

LO GIVOT 2008 

Celler del Pont > La Vilella Baixa (Tarragona) > DOQ Priorat 

garnatxa negra 32%, carinyena 33%, cabernet sauvignon 25%, syrah 10% 

SELECCIÓ D’HIVERN 2012 

Torrassencs: aquest és el nostre regal de Nadal! Un particular 

agraïment als que ens heu acompanyat en el primer cicle anual dels 

Torrassos.  

En aquestes primeres 4 seleccions de primavera, estiu, tardor i 

hivern de 2012, hem volgut oferir-vos vins molt diversos, però 

sempre especials, compartint amb vosaltres les descobertes i 

l'aprenentatge continu que ens ha reportat decidir i aconseguir cada 

una de les seleccions -i el gaudi constant que ens ha suposat! 

Per celebrar-ho, vet aquí Lo Givot, un priorat gran entre els grans, un 

referent històric del que pot oferir aquesta comarca vitivinícola 

reconeguda i respectada arreu del món. 

És l'únic vi que fan al Celler del Pont, a La Vilella Baixa, un projecte 

engegat l'any 1998 per un grup de persones vinculades al Priorat. El 

seu únic objectiu és elaborar un gran vi ,amb cura, amb total 

atenció, sense cap més obligació que complir amb la pròpia 
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exigència. Escullen entre les diverses finques d'alguns dels associats 

les millors vinyes (que arriben a tenir 70 anys d'edat), seleccionen el 

raïm amb pulcritud i segueixen pas a pas tot el procés de 

maduració, vinificació i criança (entre 12 i 14 mesos de bóta, més 6 

mesos de criança en ampolla).  

Tot per oferir any rere any des de 1998 un gran priorat: un vi d'alta 

concentració i intensitat, especiat i amb caràcter mineral, amb un 

final llarg i persistent en boca. Però amb una finesa que el distingeix 

com un dels vins de Priorat més elegants que es poden trobar.  

Un vi que no té preu, però que al mercat es troba entre 37 i 38 euros. 

Gràcies a la generositat i amabilitat que ens han ofert els seus 

elaboradors, hem tingut la sort de poder incloure'l en aquesta 

selecció a la meitat del seu preu, i celebrar d'aquesta manera tan 

especial el nostre primer any amb tots vosaltres. 

Obriu-lo amb antel•lació i presteu-li tot el temps i atenció que es 

mereix. I quan el proveu, brindeu per les persones que hi ha al 

darrere del Celler del Pont, i perquè n'hi hagi moltes més com elles. 

Gràcies a tots per seguir amb nosaltres: Us desitgem un gran 2013! 
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LA CARENYETA DE CAL PLA 2010 

Celler Cal Pla > Porrera (Tarragona) > DOQ Priorat 

100% samsó (carinyena) 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2013 

Atenció: tenim a les mans un vi gran, una joia difícil de trobar que 

resumeix com pocs vins la història més antiga del Priorat, juntament 

amb l'evolució que han fet els seus vins en els darrers anys. 

És pura carinyena de vinyes velles que sobreviuen des de fa més de 

mig segle en pedregars de llicorella, domada amb saviesa per donar 

lloc a un vi complex, persistent, prioratí, però molt fi i elegant. La 

contundència i pesantor dels vins de Priorat d'abans ha estat 

substituïda per la potència de la fruita i la frescor que  li aporta la 

pròpia pissarra del terreny. 

Un vi amb 15 mesos de criança en bótes de roure que es mantindrà 

viu durant 15 anys, ens assegura en Joan Sangenís, responsable 

actual de la nissaga de Cal Pla. Ell entèn perfectament que els vins 

de Priorat poden i han de ser fins, però no perdre la seva essència: 

mineralitat i perdurabilitat en el temps. Per això -i perquè en sap- fa 

vins per aguantar 15 o 20 anys perfectament. 

Cal Pla és realment un celler emocionant, que ja forma part de la 

nostra biografia, del qual ja vam seleccionar anteriorment el seu 

especialíssim rosat. Cal Pla és un llegat històric que explica com 

pocs el significat que tenen paraules com família, compromís i 

responsabilitat. I paciència: la que hi ha dins de cada ampolla del 

seu celler, per donar allò que els avis d'en Joan ja cuidaven i que els 

seus fills continuaran.  
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Ara només ens toca donar-los les gràcies, i gaudir dels seus vins 

amb lentitud i respecte. 

 

SOLANES 2007 

Cims de Porrera > Porrera (Tarragona) > DOQ Priorat 

carinyena, garnatxa negra, cabernet sauvignon, merlot i syrah 

SELECCIÓ D’ESTIU 2013 

Teniu a les mans una de les últimes ampolles d'un referent històric 

del Priorat que aviat deixarà d'existir! I no perquè a Cims de Porrera 

no n'estiguin satisfets, sinó perquè han decidit fer un vi nou que 

encara ha d'aparèixer (i que segurament al principi durà a l'etiqueta 

una referència a la marca Solanes). 

Cims de Porrera és un projecte sempre viu, dut a terme per una de 

les famílies icones del Priorat -i de la nostra personal experiència 

vinícola-: la família Pérez Ovejero, responsable d'alguns dels millors 

cellers i vins de la comarca (Mas Martinet, Venus La Universal, Les 

Cousins...). 

I és un projecte paradigmàtic de com s'haurien de fer les coses al 

món del vi: apostant per la qualitat i defensant-la seriosament allà 

on comença, que no és sinó en els pagesos que cuiden la vinya. 

Perquè Cims de Porrera elabora els seus vins amb el raïm dels socis 

de la Cooperativa de Porrera, exigint-los qualitat en la matèria 

primera, però alhora pagant-la al preu que es mereix, molt més que 

a la majoria de viticultors d'arreu.  
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Només d'aquesta manera és possible que aquests pagesos 

mantinguin unes valuoses vinyes velles, que en alguns casos 

superen els 100 anys de vida, amb uns rendiments baixíssims: 

vinyes sobre sòls de pissarra que donen poc raïm però molt 

concentrat. 

Solanes és un vi intens, madur, amb una forta personalitat. Sedós i 

untuós en la boca i amb un final persistent, reclama atenció, temps i 

materials seriosos al plat. 

Siguem obedients i donem-li el que demana! 

 

RARET 2011 

Rar Vins Singulars > Scala Dei (Tarragona) > DOQ Priorat 

85% garnatxa negra, 5% carinyena, 5% cabernet sauvignon i 5% syrah 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2014 

Garnatxa negra! Sí, una de les debilitats del nostre caràcter 

mediterrani: seducció, llamineria, fruita, potència, vivesa, maduresa, 

amplitud de boca, dolça finesa... 

I aquest exemplar, un problema: l'obrireu i se us acabarà sense 

adonar-vos-en.  

El Raret és un vi de garnatxa fet al terme prioratí més garnatxer, allà 

on la garnatxa és la varietat principal: Scala Dei. 

És un dels resultats del projecte personal d'en Ricard Rofes, enòleg 

inquiet amb gran recorregut (Portal del Montsant, Cooperatva de 

Masroig... i actualment Cellers Scala Dei). Va fundar Rar Vins 
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Singulars fa només tres anys, però en aquest projecte ha concentrat 

tota l'experiència de molts anys treballant a Priorat, coneixent cada 

terra i cada varietat, per acabar triant les garnatxes més especials de 

Scala Dei: ceps de 30 a 90 anys, penjats a finques que arriben a tenir 

més de 600 metres d'alçada. 

El Raret vol mostrar sense trampes el caràcter d'aquestes garnatxes 

d'alçada, sense criança en bótes, sense aportacions de fusta, però 

amb un repòs de vuit mesos en dipòsits d'acer inoxidable que li 

permet arrodonir-se i esdevenir més expressiu. 

I sens dubte, ho aconsegueix! Cada glop que en feu us omplirà de 

fruita, amb caràcter i intensitat però una entrada sedosa i un final 

fresc i llarg. 

Un d'aquells vins que passa volant! 

 

CIMS DE PORRERA Vi de Vila Negre 2009 

Cims de Porrera > Porrera (Tarragona) > DOQ Priorat 

Carinyana i garnatxa negra 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2015 

L’estiu de 2013 vàrem incloure a la nostra selecció un vi històric del 

Priorat: el Solanes de Cims de Porrera. Ja en aquella ocasió us vam 

avançar que deixaria d’existir, perquè al celler havien decidit fer un 

vi nou. Doncs aquí el teniu! 

Però aquest Vi de Vila de Porrera no és només un substitut del 

Solanes, sinó un molt bon exemple de la segona revolució que està 

vivint actualment el Priorat, caracteritzada per la recuperació i la 
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defensa de les varietats autòctones o històriques, que en negre i al 

Priorat són fonamentalment la carinyena (o caranyana) i la garnatxa 

negra, i que havien estat subestimades anteriorment enfront de 

varietats forànies com el cabernet sauvignon o la syrah.  

Aquesta segona revolució prioratina està mostrant l’enorme 

potencial que tenen les varietats autòctones per si soles, sense 

necessitat de millorants, alhora que aposta per fer-ne vins amb més 

vivesa i menys contundència, que reflecteixin amb sinceritat la fruita 

i la terra. 

Ensumeu aquest vi i deixeu-vos embolcallar pel caràcter de Porrera! 

Trobareu un vi ample, intens, amb estructura i concentració, ple de 

fruita i espècies. Un vi de tanins vius que, conforme es va obrint, va 

mostrant el caràcter avellutat que li atorguen 12 mesos de criança 

en roure molt ben integrats. Rostits, vedella amb bolets, aus de 

cacera... i a gaudir. 

Els Vins de Vila, vins que s’elaboren únicament amb raïm provinent 

d’un mateix municipi i que volen mostrar la tipicitat de les 12 

subzones de producció establertes, són un pas més en el 

compromís prioratí amb la terra on s’origina cada vi, un compromís 

que li escau com anell al dit al celler Cims de Porrera, ja que aquest 

projecte va néixer al 1996 vinculat als socis de la cooperativa del 

poble amb l’objectiu de poder mantenir i fer vins de gran qualitat 

amb les seves vinyes. 

Si a això li sumem que al capdavant de Cims de Porrera hi ha la 

família Pérez Ovejero, precursora de la revolució enològica del 

Priorat i un dels seus grans referents, es multiplica per tres la 

garantia de tenir a les mans un vi de qualitat, sincer, sense artificis, 

fet amb la voluntat d’expressar el rerefons de pedra, sol i homes que 

li dóna sentit i valor. 
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CAL PLA Negre 2005 

Celler Cal Pla > Porrera (Tarragona) > DOQ Priorat 

50% garnatxa, 40% carinyena i 10% cabernet sauvignon, 

SELECCIÓ D’ESTIU 2015 

Teniu a les mans una petita gran joia prioratina, un vi que resumeix 

tot el caràcter d'aquesta Denominació d'Origen tan aclamada 

internacionalment i que compta amb uns trets d'identitat 

inconfusibles: força, mineralitat, profunditat, maduresa i 

perseverància. 

Però a més en teniu un exemplar de l’anyada 2005: alerta! Deu anys 

d’evolució que vam tenir ocasió de provar aquest maig amb en Joan 

Sangenís, capità del celler Cal Pla. Ipso facto li vam demanar, amb 

ulls brillants, si en tenia molt d’amagat d’aquesta anyada que 

evidentment ja no està al mercat... I la resposta va ser un somriure! 

Obriu-lo amb temps, beveu-lo poc a poc. Us trobareu un vi de color 

net, brillant i intens, i amb un nas brutal, que ens omple d'aromes de 

fruites negre, sotabosc i mineralitat a la primera ensumada. En la 

boca és saborós, carnós i persistent, però alhora fresc i fruitat, sense 

cap aresta: sorprèn el seu equilibri! Magnífic per a guisats i rostits de 

carn a foc lent. 

És un vi fet per durar i per evolucionar: amb una criança de 14 

mesos en bótes de roure ja utilitzades per altres vins, que fan que la 

presència aromàtica i gustativa de la fusta sigui subtil i no 

emmascari la fruita. Com afirma en Joan, Priorat és mineralitat i 

durabilitat, i aquest Cal Pla 2005 ho demostra amb escreix. 
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Cal Pla és el vi de presentació d'una família que porta més de 200 

anys fent vi a Porrera, seguint la tradició en silenci, sense 

estridències, confiant en el propi producte, que no cal disfressar. Els 

seus són vins absolutament sincers amb la història, amb la terra i 

amb les vinyes velles que els produeixen. 

Si teniu ocasió d'acostar-vos a Porrera i veure en viu el paisatge de 

vinyes sobrevivint entre pedres de pissarra quedareu corpresos per 

una imatge que us apareixerà a cada glop de vi. 

Perquè sens dubte un bon vi sempre recull a la copa la terra d'on 

sorgeix. 

 

FREDI TORRES Priorat Clàssic 2014 

Celler Fredi Torres > Gratallops (Tarragona) > DOQ Priorat 

75% garnatxa, 20% carinyena, 3% Syrah i 2% Macabeu 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2016 

Aquest vi, 100% caràcter prioratí, és la foto d’un enamorament 

absolut, passional i sistemàtic, per un territori únic en el món, 

misteriós i seductor, ple de diversitat i gairebé intacte des de fa 

segles.  

Fredi Torres, suís d’ascendència gallega i discjòquei retirat, va tastar 

un dia una ampolla de Clos Mogador d’en René Barbier, i la seva 

vida va canviar completament: es va posar a estudiar enologia i 

viticultura a Ginebra, va treballar amb en René i va engegar el seu 

propi projecte al cor del Priorat, al poble de Gratallops. I en aquest 

projecte hi va abocar esforç i respecte, aportant tot el que pogués 
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perquè no es perdi una manera de treballar –i de viure- a punt de 

l’extinció. Treballa la vinya de forma orgànica, prefereix els animals 

als tractors, segueix el calendari lunar, aplica pràctiques 

biodinàmiques i hi posa totes les hores i tota la dedicació que calgui.  

Potser podem pensar que tot això és mer romanticisme sense 

rerefons, que l’important és el producte final, independentment de 

com vestim els processos per elaborar-lo... Però costa de creure que 

la manera com ens hi posem no sigui determinant per al resultat 

final del que fem. I segurament, l’ingredient fonamental del treball 

d’en Fredi i tants altres, no sigui la tècnica concreta que faci servir, 

sinó la fascinació: aquella manera de mirar les coses combinant 

admiració, respecte, curiositat i generositat. 

 

Aquest vi amable, sedós, profund, personal, és una foto de la 

fascinació per la natura, per l’artesania, per la simbiosi entre l’home 

i la terra, una simbiosi que al Priorat és obligada i és absoluta –a no 

ser que et dediquis al teatre de l’engany i la cobdícia-. 

És un manifest més d’aquesta jove generació de productors que 

està duent a terme una nova i interessantíssima revolució al Priorat, 

la de l’elegància interna, la de la frescor pètria, la de l’autenticitat. 
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OLIM 2014 

Celler Trosset de Porrera > Porrera (Tarragona) > DOQ Priorat 

95% carinyena i 5% cabernet sauvignon 

SELECCIÓ D’ESTIU 2016 

Què dir-vos d’aquest “país” anomenat Porrera que no haguem dit 

ja? Si hi aneu, ho entendreu tot: els vins parlen porrerà, les vinyes 

parlen porrerà, i les pedres de llicorella que hi són arreu, amagant la 

terra a sota... 

Òlim és una expressió d’origen llatí que significa “en altre temps, 

abans”. És l’expressió que, posada actualment en boca dels 

germans Duran –artífexs del celler Trosset de Porrera-, il•lustra 

perfectament la particular renovació de la vitivinicultura prioratina, 

la que vol reaprendre gratant en la tradició, la que cerca 

l’autenticitat, la que es fa tornant a l’origen (¿no es fan així, totes les 

veritables renovacions?). 

Un gran exemple d’aquesta manera d’entendre la renovació és, sens 

dubte, Cims de Porrera, l’empresa que fa meravelles amb els raïms 

de la cooperatva de Porrera i en la que en Dic Duran té un paper 

cabdal. Ell i el seu germà Eduard porten tota la vida dedicats a 

l’agricultura, però va ser a partir de l’any 2000 que van voler relatar 

aquesta vida mitjançant un celler propi, petit, de producció artesanal 

i minsa, que compta només amb dos vins –aquest Òlim i el Trosset 

de Porrera- però del que tothom parla amb respecte i admiració. 

Les vinyes de l’Òlim viuen entre 350 i 500 metres d’alçada, 

despullades i valentes, i els seus raïms fermenten únicament amb 

els llevats salvatges que es troben a les seves pells. El vi reposa 12 
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mesos en bótes, després dels quals s’obté un resultat espectacular i 

ben particular: un vi fresc, mineral i especiat, agradable i ample; un 

vi que és una mirada sincera als vins d’abans, amb els ulls posats en 

tot el que encara ha de venir. 

 

BELLMUNT Vi de Vila Negre 2014 

Celler Mas d’en Gil > Bellmunt del Priorat (Tarragona) > DOQ Priorat 

garnatxa i carinyena 

SELECCIÓ D’ESTIU 2017 

Priorat és excel•lència i compromís. Amb la terra i amb la seva 

història. És per això que fa uns pocs anys varen decidir introduir una 

nova classificació per als seus vins, els Vins de Vila. 

Es tracta de vins elaborats únicament amb raïm provinent d’un 

mateix municipi i que volen mostrar la tipicitat de les 12 subzones 

de producció establertes. 

El que teniu a les mans és un vi del municipi de Bellmunt del 

Priorat. Un vi amb totes les caracteristiques del vi tradicional 

d’aquest poble, però polit amb la saviesa de la família que regenta 

Mas d’en Gil, garantia d’elegància i qualitat. 

Garnatxa i carinyena –díada històrica de varietats en els vins 

prioratins- plantades sobre llicorelles, és a dir, aquelles terres plenes 

de pissarra que fan del Priorat un racó vitivinícola únic al món. 

10 mesos de criança en bótes i un any de repòs a l’ampolla, 

imprescindible per tal que el vi integri totes les seves aromes i 

gustos i guanyi en volum i sedositat. 
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Entra a la boca amb llamineria, s’amplia, i persisteix com ho fan els 

grans records. Feu-li els honors, amb temps i dedicació, 

acompanyat de plats contundents com ara una espatlla de xai rostit 

al forn, i el gaudi està assegurat. 
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LA FASSINA Trepat 2014 

Celler Costador > Forès (Tarragona) > Vi de Tarragona 

100% trepat 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2016 

Si a la selecció anterior us vam portar un vi de trepat, el Gatzara, 

amb les característiques pròpies que dóna aquest raïm -vins poc 

estructurats, frescos i lleugers-, avui us presentem un vi de trepat 

completament diferent: fresc però amb consistència, subtilment 

voluptuós, provinent de vinyes centenàries plantades a 800 metres a 

les rodalies del poble de Forès, al nord de la conca de Barberà. 

La poca producció de raïm de les vinyes velles (i per tant la 

concentració en els seus gotims), una verema tardana, amb una alta 

maduració del raïm (el 26 d’octubre!), i una maceració llarga (dues 

setmanes de contacte del most amb les pells del raïm per extreure’n 

aromes i color) fan d’aquest un vi més fosc i amb més cos que els 

habituals vins de trepat. Una criança final amb la meitat de vi en 

àmfores i l’altra meitat en bótes de roure de dos anys acaben de 

donar-li caràcter, sense perdre frescor. 

El celler Costador és el projecte d’un personatge poc conegut en el 

món del vi i alhora imparable: en Joan Franquet, un bevedor que no 

fa gaire va decidir fer vi, amb la rauxa de qui sent passió pel que fa. 

Té arrendades ni més ni menys que 19 vinyes velles de muntanya, 

sempre buscant la frescor que dóna l'alçada, ja sigui a Conca de 

Barberà, al Penedès, al Priorat o a la Terra Alta, vinificant a tres 

Vi de Tarragona 
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cellers diferents, provant, comprovant i consolidant en funció dels 

resultats obtinguts, amb determinació i sense prejudicis. Treballa 

ecològicament, fermenta el vi amb llevats salvatges (no 

seleccionats, sinó els que es troben a la pròpia vinya) i utilitza 

àmfores i bótes de roure usades, per tal d’aconseguir un autèntic 

suc de raïm. 

Proveu doncs, sense prejudicis, i comproveu l’ampli ventall que pot 

tenir una varietat tan peculiar com el trepat. 
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COMA D’EN POU 2007 

Celler Bàrbara Forés > Gandesa (Taragona) > DO Terra Alta 

35% garnatxa negra, 27% cabernet sauvignon, 38% syrah 

SELECCIÓ D’ESTIU 2012 

La Terra Alta és terra històrica de vins (la DO té 30 anys), però alhora 

força desconeguda. En ella malauradament encara es troben 

diversos cellers que no han apostat pel camí de l'esforç i la qualitat, 

però també hi ha veritables joies, i el celler Bàrbara Forés és sens 

dubte una d'elles.  

El celler ocupa els baixos de la casa pairal, al bellmig de Gandesa, 

una casa senyorial edificada a principis del segle XX, on ja s'hi va 

començar a elaborar vi desde bon principi. Quatre generacions 

després, els actuals propietaris, la Carme i en Manuel, l'any 1994 

executen una profunda reforma del celler, dedicant la planta baixa a 

la vinificació i convertint la zona de cups (dipòsits sota terra on 

abans s'elaborava el vi) en sala de bótes per a la criança.   

Val la pena visitar-lo si passeu a prop de Gandesa. Els Torrassos vam 

visitar-la el desembre pasat. La Carmen, el cap visible del celler, ens 

va atendre discreta i atenta: fa un treball rigorós a les vinyes i al 

celler. 

El Coma d'en Pou és el vi insigne de la bodega. Un vi que combina 

gairebé a parts iguals la garnatxa negra, el cabernet sauvignon i el 

syrah. Veremat manualment i fermentat en part en tines d'acer 

inoxidable, en part en bótes de fusta a temperatura controlada, i una 

DO Terra Alta 
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llarga criança posterior en bótes durant 16 mesos, que els aguanta 

perfectament, sense quedar amagat per la fusta. Un vi al que li heu 

de buscar una ocasió especial, un àpat d'alçada. Els torrassos l'hem 

maridat amb entrecots madurats (reposats durant 45 dies a la 

càmara) i amb guisat de perdiu, però també us funcionarà molt bé 

amb caça (de pèl o de ploma), llegums o formatges curats. 

Si us agrada aquest vi, busqueu la resta de vins del celler: ressalten 

les garnatxes blanques del Blanc Bàrbara Forés (imbatible a la seva 

gama de preu) o del Quintà, elaborat amb les garnatxes velles de 

dues petites finques, així com el vi negre (vermell, li diuen) 

anomenat El Templari, un homenatge a la tradició viticultora de 

Terra Alta, amb un cupatge de garnatxa negre i morenillo, varietat 

local que estan recuperant. 

Bàrbara Forés és una de les raons que fa necessari conèixer els vins 

de la Terra Alta. Som-hi, doncs. 

 

AY DE MÍ 2010 

Vins del Tros > Vilalba dels Arcs (Tarragona) > DO Terra Alta 

70% garnatxa negra i 30% syrah  

SELECCIÓ D’HIVERN 2012 

Ay de mi és una de les descobertes de la nostra visita aquesta tardor 

a la Festa del Vi a Gandesa, que aquest any celebrava la seva 25a 

edició, amb més cellers que mai. Vins del Tros era un dels cellers 

amb el que tothom a qui havíem consultat coincidia: "L'heu de 

conèixer". I tant si l'havíem de conèixer! I vosaltres també. 
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Es tracta d’un celler recent que neix a Vilalba dels Arcs, a 10 minuts 

de Gandesa, de la mà de 2 amics decidits a elaborar uns vins que 

transmetin el caràcter d'un patrimoni que volen preservar. 

En Josep Arrufat i en Joan Ramon Bada són fills de Vilalba i amics 

de la infància. En Josep s'ha dedicat sempre a l'agricultura en el si 

d'una família amb llarga tradició en el cultiu de la vinya i l'olivera. En 

Joan és fill d'una família d'elaboradors de vi que s'ha format com a 

enòleg a la Terra Alta, però també a cellers del Montsant i el Priorat.  

El 2009 decideixen unir coneixements i esforços i apareix Vins del 

Tros. En Josep n'és el viticultor, d'ell depèn la qualitat del raïm que 

arriba al celler. En Joan Ramon n'és l'enòleg, essent el responsable 

últim d'enaltir el raïm transformant-lo en un vi que sigui reflex de la 

seva procedència. Respecte i confiança absoluta per la feina de 

l'altre: treball entre amics. 

Entre els vins que elaboren hi ha Cent x Cent, una garnatxa blanca, i 

Señora Carmen, que fa pocs dies ha estat escollit -en tast a cegues- 

millor vi negre per la Guia de Vins de Catalunya, juntament amb el 

prioratí Ferrer Bobet Selecció Especial.  

Però aquest que us presentem, l'Ay de Mi, és el primer vi negre que 

va sortir d'aquest celler: un vi on predomina la llamineria de la 

garnatxa negra, però amb la frescor que hi aporta el petit 

percentatge de syrah, tot arrodonit amb un pas per bóta de roure de 

12 mesos.  

Un vi franc, net, contundent però amable, que ens recorda els vins 

d'abans: és com un plat del receptari tradicional però polit, amb 

tanins que escalfen però són rodons. Un vi que demana temps per a 

gaudir de l'evolució entre la primera copa i l'última. La sequedat 
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inicial s'esvaeix ràpidament per a mostrar un vi amb força però polit 

i ben acabat.  

Demana plats d'una certa contundència, calòrics, amb un punt 

greixós. Un vi perfecte per a l'hivern, d’un celler a seguir. 

 

EL TEMPLARI 2011 

Celler Bàrbara Forés > Gandesa (Tarragona) > DO Terra Alta 

55% morenillo i 45% garnatxa negra 

SELECCIÓ DE TARDOR 2013 

Al bell mig de Gandesa trobes una casa pairal imponent, preciosa, la 

qual alberga un celler construit al segle XIX i modernitzat al segle XX 

per elaborar els vins que duen el nom de Bàrbara Forés -un dels 

cellers pioners de la Terra Alta i que més ha defensat i defensa el 

potencial qualitatiu i diferenciat dels vins d'aquesta Denominació 

d'Origen amb més de 30 anys d'història. 

La Carme Ferrer i el seu marit en Manuel Sanmartín condueixen 

aquest projecte ple de respecte envers una tradició familiar de més 

de cent anys, però també ple d'ímpetu creixent i de constant 

perfeccionament de l'herència rebuda. No en va la secció 

d'Emprenedors de La Vanguardia del 12 de setembre d'enguany els 

dedica un article, ressaltant les inversions constants en la seva 

aposta per la qualitat, ampliant vinyes, seleccionant llevats 

autòctons i experimentant la criança en ànfores de fang fabricades a 

Miravet. 
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El Templari és, precisament, un homenatge a la tradició vinícola de 

la Terra Alta. El seu nom ho delata, apel•lant l’energia i 

l’organització que els cavallers de l’Orde del Temple donaren a la 

Terra Alta quan la van repoblar. Ho delata la denominació de “vi 

vermell” a l'etiqueta (denominació anterior a l'actual “vi negre”). I 

també ho delata la seva raó de ser: la recuperació d'una varietat 

autòctona pràcticament perduda, el morenillo, un cep superb que 

poc a poc va retrobant el seu lloc al territori que l'havia deixat de 

banda. 

El morenillo aporta frescor i vivesa, i la garnatxa llamineria: el 

resultat, un vi magnífic, fàcil de beure però ple de personalitat, molt 

especial, amb una presència constant de fruites vermelles i de 

sotabosc tant en nas com en boca, i una perfecta conjunció amb les 

aportacions d'una criança de 13 mesos en bótes de roure francès. 

Saborós, molt agradable i amb una personalitat única! 

Serviu-lo un pèl fresc, sobre els 16º, i acompanyeu-lo amb plats 

especiats, amb conill rostit amb farigola i romaní, amb bacallà amb 

samfaina o a la launa. O amb una paellada, un plat absolutament 

terraltí que ve a ser una freginada de carbassó, patata i ceba. Un plat 

auster, com els templers; i el valor del qual depèn de la gran qualitat 

de la matèria primera, com els vins d'aquest celler que és per a 

nosaltres un dels grans referents de la Terra Alta -i que ja vàrem 

conèixer amb el seu Coma d'en Pou a la Selecció d'Estiu 2012. 
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VIA TERRA Negre 2014 

Celler Edetària > Gandesa (Tarragona) > DO Terra Alta 

100% garnatxa fina 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2016 

Un vespre entre setmana de març o abril, el sol ja triga més a 

pondre’s, s’ensuma la primavera en l’aire, la vitalitat que desperta, 

un estat de felicitat gratuïta... Obriu-la: és moment de garnatxa 

negra! 

La nostra proposta, Via Terra negre: un vi directe i llaminer, amb la 

voluptuositat de la garnatxa negra (“fina” li diuen a Terra Alta, per 

diferenciar-la de la garnatxa peluda). No cal donar-hi voltes, portem 

gravada aquesta varietat d’origen catalano-aragonés a la nostra 

herència gustativa: fruita, plenitud, seducció, amabilitat, caràcter 

mediterrani. 

A la primera selecció dels Torrassos vam incloure el Via Terra blanc, 

un vi de garnatxa blanca d’un dels nostres cellers icona, Edetària. En 

aquest celler van començar fent un treball espectacular amb els vins 

blancs de Terra Alta, que ha marcat el camí en l’esdevenir d’aquesta 

Denominació d’Origen. Però aquest celler, caracteritzat per la 

inquietud, la perseverància i el saber fer, va tardar poc en posar-se a 

treballar seriosament els negres, fins haver aconseguit, en l’última 

edició de la Guia de Vins de Catalunya, situar un dels seus vins 

negres (Finca La Personal) com el millor vi de Catalunya 2016, 

juntament amb el Finca Mas la Rosa de Vall Llach. 

El Via Terra negre és un dels bàsics del celler, un vi molt fàcil de 

beure, però no pas un vi simple. El fruit de vinyes de baixa 
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producció es vinifica en dues tongades: una macerant-lo en fred, 

per extreure tota la riquesa aromàtica de la garnatxa, i una altra de 

forma tradicional i amb raïms més madurs, per aconseguir 

complexitat i estructura. Després, el vi passa 6 mesos en bótes de 

roure francès de 300 litres, per amorosir els tanins sense perdre ni 

una gota de fruita. El resultat és ple de móres i groselles, de bosc 

mediterrani, amb un rerefons d’espècies. 

Gaudiu-lo amb un xai a la brasa, un arròs de conill, o amb un bon 

formatge serrat d’ovella, i brindeu per la Mediterrània! 
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FINCA LA CUESTA 2009 

Luna Beberide > Cacabelos (León) > DO Bierzo 

Mencía 100% 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2012 

El Finca La Cuesta de Luna Beberide és una de les millors opcions 

per descobrir el Bierzo, una zona vinícola interessantíssima per la 

conjugació del seu microclima –de caràcter mediterrani, en un racó 

de Lleó a tocar d’Orense, Lugo i Oviedo!-, les seves varietats 

autòctones, principalment mencía com a negra i doña blanca i 

godello com a blanques, i el seu terrer, ric en pissarra. 

És un vi original i seductor des del primer moment, que combina els 

records de cireres i fruita vermella –móres, nabius, gerds- amb una 

profunda mineralitat (s’hi sent la pedra!).  

Està elaborat per Luna Beberide, un dels cellers més dinàmics del 

Bierzo, amb el raïm de mencía que recullen a la vinya anomenada 

Finca La Cuesta. Allà hi tenen ceps amb una edat de 60 anys o més, 

cosa que determina una baixa producció per planta, i per tant una 

major concentració aromàtica i gustativa en cada raïm. Això permet 

fer una criança de 12 mesos en bótes de roure sense perdre la 

llamineria de la fruita.  

El resultat és un vi directe, fresc i avellutat, fàcil de beure i gens 

feixuc, que no deixarà indiferent a ningú. I a més a un preu 

imbatible! 

DO Bierzo 
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Sens dubte una boníssima opció és maridar-lo amb el famós botillo 

lleonès –una mena d’embotit fet amb carn de porc adobada, fumat i 

semicurat-, pel joc entre la contundència del plat i la frescor de vi, 

però serà magnífic amb qualsevol cassola de llegums.  

I una idea més: amb un magret d’ànec amb salsa de móres, nabius 

o gerds. L’amistat entre el vi, l’ànec i vosaltres està assegurada. 

 

PITTACUM 2008 

Bodegas Pittacum > Arganza del Bierzo (León) > DO Bierzo 

100% mencía 

SELECCIÓ DE TARDOR 2014 

El Bierzo, una zona amb una dilatada història vinícola, està situat al 

nord-oest de Lleó, tocant Astúries i Galícia, amb la que comparteix 

la tradició d'elaborar vins negres amb la varietat mencía. Però el 

Bierzo té uns trets diferencials que la fan una zona única: gaudeix 

d'un microclima suau i sec, quasi mediterrani, tot i estar situat en la 

vessant atlàntica de la península ibèrica. Això fa que els seus siguin 

vins molt particulars, en concret els negres fets de mencía, amb 

major potència que els gallecs però compartint amb ells frescor i 

mineralitat. 

I el Pittacum és com una ressenya d'aquesta terra: tot ell mencía de 

vinya vella de 80 anys d'edat mitjana, provinent de diferents 

parcel•les -ni més ni menys que de 200 parcel•les es nodreix el 

Pittacum!-, de terrers diversos, amb pendents i orientacions solars 

diferents entre si, veremats cadascun en el seu moment òptim i 

vinificats per separat. El vi es cria en bótes de diverses procedències 
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i diferents graus de torrat, on roman durant 8 mesos sense ser tocat. 

Després s'embotella i es manté durant 2 anys més al celler abans de 

ser comercialitzat, per tal que les seves característiques s'expressin 

en tota la seva riquesa. 

Un esforç posat en atendre a tots els detalls, per fer de cada ampolla 

de Pittacum un gran compendi del que és el Bierzo i del seu enorme 

potencial vinícola. 

El resultat és un vi intens i elegant, carnós i alhora fresc, amic 

d'estofats, guisats de vedella, llegums i brases. Un vi que ja és un 

clàssic entre els vins de qualitat d'aquesta zona tan particular. 
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LAS ROCAS VIÑAS VIEJAS 2009 

Bodegas San Alejandro > Miedes (Zaragoza) > DO Calatayud 

100% garnatxa negra  

SELECCIÓ DE TARDOR 2012 

Las Rocas Viñas Viejas és un gran exemple del potencial de la 

varietat mediterrània més plantada a tot el món: la garnatxa.  

L'origen d'aquesta varietat és incert, però moltes veus autoritzades el 

reclamen peninsular, i més concretament, aragonès. En qualsevol 

cas el que és segur és que a les denominacions d'origen 

saragossanes de Campo de Borja o Calatayud atresoren algunes de 

les vinyes de garnatxa més velles i interessants de la península. 

Potser va ser el fet que en el moment -sortosament ja llunyà- en què 

es va menysprear aquesta varietat i es van arrencar centenars de 

vinyes de garnatxa per substituir-les per tempranillo o altres, molts 

pagesos aragonesos no van disposar dels recursos econòmics per 

poder fer-ho. El temps i la història els ha compensat, i ara les vinyes 

que van mantenir han esdevingut un patrimoni sense preu: vinyes 

velles, que poden arribar a ser centenàries, i que donen uns fruits 

meravellosos. Per què? Perquè la vinya vella és molt menys 

productiva, dóna menys raïm i per tant concentra molt més els 

sucres i aromes en cada gotim. I a més, sol tenir les arrels més 

profundes, assimilant la mineralitat del terra en major grau que una 

vinya jove. 

DO Calatayud 
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Las Rocas Viñas Viejas de Bodegas San Alejandro -segurament el 

celler més important de la desconeguda Calatayud- ens ofereix tota 

la llamineria seductora de la garnatxa. Procedent de vinyes d'entre 

60 i 80 anys i amb una criança de 10 mesos en bótes, ens regala un 

nèctar voluptuós, concentrat, ple d'aromes i gustos mediterranis 

(móres i herbes aromàtiques).  

El nom de Las Rocas fa referència als terrenys pedregosos on es 

troben les vinyes que seleccionen per a aquesta garnatxa, situades a 

gran altitud en les immediacions del Moncayo. Aquest terrer li 

aporta un caràcter mineral que li confereix profunditat al mateix 

temps que frescor. Si hi sumem les característiques climàtiques 

(sequedat, alta insolació i freds hiverns) tenim un vi d'estructura 

amable i gran sedositat, i a més a un preu excepcional. 

No us talleu: xai, vedella, guisos, rostits, llegums... No se us quedarà 

curt! 

 

BALTASAR GRACIÁN Garnacha Viñas Viejas 2013 

Bodegas San Alejandro > Miedes (Saragossa) > DO Calatayud 

100% garnatxa negra 

SELECCIÓ DE TARDOR 2015 

Aquí teniu un molt bon representant del tresor més valuós de la poc 

coneguda Calatayud: les garnatxes velles. Un vi amb una relació 

qualitat-preu magnífica, amb estructura però molt amable, rodó, 

gustós, llaminer i ple de records a fruits vermells boscans.  
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Una mena de vi que el nostre cos el reconeix immediatament 

formant part de la nostra sang. I és que la garnatxa és la varietat 

mediterrània més plantada a tot el món. Una varietat d’origen 

peninsular –possiblement aragonès- i que a Calatayud compta amb 

algunes de les vinyes més velles de la península, pel fet que a la 

trista època en què les varietats autòctones es menyspreaven i 

arrencaven en favor de varietats forànies, molts viticultors 

aragonesos no van disposar de recursos econòmics per fer-ho i van 

haver de mantenir les vinyes heretades. 

El que va ser pobresa és ara un tresor: plantes velles –en el cas del 

Baltasar Gracián, entre 60 i 80 anys-, que a causa de l’edat 

produeixen menys fruita, i precisament per això, fruita amb major 

concentració d’aromes i gustos. Alhora, amb els anys han 

desenvolupat arrels més profundes, reflectint així als seus fruits el 

terrer on estan plantades amb més fidelitat que els ceps joves.   

A tot això se suma que les garnatxes del Baltasar Gracián estan 

plantades en terrenys pissarrencs, pobres en nutrients, cosa que les 

obliga a endinsar-se més a la terra. I es troben a una alçada 

considerable –entre 700 i 1100 metres-, patint per aquesta raó grans 

diferències tèrmiques entre el dia i la nit, cosa que les fa madurar 

lentament, absorbint poc a poc l’essència del paisatge.  

Tot plegat, juntament amb una criança de 10 mesos en bóta, atorga 

a aquest vi la complexitat i tipicitat que el caracteritza.  

Beveu-lo, i sentiu com passa a ser element essencial del líquid 

vermell que transita per les nostres venes. 
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VENTA LA OSSA 2009 

Bodega Mano a Mano > Alhambra (Ciudad Real) > VT Castilla 

95% ull de llebre (tempranillo) i 5% syrah  

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2013 

Ep, no hi ha engany: tan llaminer és el líquid de dins com apetitosa 

l'etiqueta! 

I és que el Venta La Ossa és una bomba de fruites vermelles, de sol i 

raïm madur, sàviament equilibrat amb els torrats i les espècies que 

durant 12 mesos extreu de les bótes de criança.  

Un vi saborós i amable que sedueix i acompanya a la perfecció 

carns no massa contundents: guisats d'aus de corral o de cacera, 

conill a la brasa o a la cassola, pollastre amb escamarlans... Vigileu 

perquè us l'acabareu sense adonar-vos-en! 

El Venta La Ossa concentra tot el que pot donar de si a les terres de 

Castella-La Manxa la varietat cencibel, com allà anomenen al 

tempranillo o ull de llebre.  

Aquesta varietat és coneguda per molts com el “raïm noble” 

d'Espanya, d'on és originària. Ella és la raó de ser dels vins de La 

Rioja, de Ribera del Duero, de Toro... El seu nom és diminutiu de la 

paraula “temprano”, ja que és un raïm primerenc, que madura 

diverses setmanes abans que la majoria de varietats negres 

espanyoles. Axò explica el privilegi que se li ha atorgat, ja que en un 

país amb moltes hores d'insolació i altes temperatures, és 

VT Castilla 
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interessant comptar amb un raïm que es recull aviat  per evitar el 

perill de què quedi sobremadurat a la pròpia vinya. 

I això és encara més important a una zona tan càlida com Castella-

La Manxa, on es troba la major extensió de vinya de tot el planeta i 

on es produeix més de la meitat del vi espanyol.  

És cert que molt del vi de Castella manca de prestigi, a causa d'un 

passat recent on la producció estava marcada per la quantitat de 

litres i no per la qualitat (un criteri que malauradament encara es 

troba en alguns cellers), però també és cert que si els busques, hi 

trobes bons exemples del potencial qualitatiu de la zona.  

Aquí en teniu un! 
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12 VOLTS 2011 

4 Kilos Vinícola > Felanitx (Mallorca) > VT Mallorca 

50% callet i fogoneu, 30% syrah, 10% cabernet, 10% merlot  

SELECCIÓ DE TARDOR 2013 

Mallorca és una zona vitivinícola fascinant: en ella les 

característiques del terra i les varietats autòctones semblen 

multiplicar-se. Callet, fogoneu, mantonegre... s'han mantingut durant 

segles en una terra rogenca, l'anomenat call vermell, un terrer 

argilós amb abundància d'òxid fèrric que impregna les baies de la 

vinya de notes metàl•liques. 

Vinificades amb respecte i cura, aquestes varietats donen vins de 

sorprenent finesa, vins sense arestes, amb aquella aroma particular 

dels vins mallorquins, un record ferruginós i una frescor insospitable 

en un paisatge que un imagina calorós, feixuc. 

Aquest estiu hem visitat els dos cellers més emblemàtics de l'illa: 

Ànima Negra -del que ja vàrem posar un vi en la Selecció d'Estiu 

2012- i 4 Kilos Vinícola. D'aquest darrer, us oferim ara el 12 Volts. 

Fet amb un cupatge on les varietats autòctones callet i fogoneu són 

complementades a la perfecció amb les franceses cabernet, syrah i 

merlot, el 12 Volts és un vi que sedueix immediatament: elegant, 

sedós, llaminer i amb un gran caràcter, on ressalta una vessant 

elèctrica i mineral. 

VT Mallorca 
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El 12 Volts no respon a estereotips: per a la seva criança de 12 

mesos reparteixen el vi en bótes de fustes, tamanys i edats diversos. 

És un vi que només respon al lema amagat al darrere del seu nom i 

que defineixen perfectament els seus productors: “12 Volts funciona 

com un acumulador d'energia, és un vi que connecta amb el 

sistema nerviós i recarrega les piles.” 

I és que 4 Kilos Vinícola és el fruit d'un gran coneixement de la 

vitivinicultura de la zona, sumat a un esperit absolutament lliure. No 

tenen regles fixes, sinó atenció a cada anyada: el que els importa és 

l'equilibri resultant del conjunt cep-sòl-clima-viticultor.  

Un esperit que està íntimament vinculat al poble de Felanitx, on 

personatges més o menys reals conviuen amb ovelles, ovnis, 

gallines i foques. Si voleu entendre-ho, no us perdeu els vídeos que 

tenen penjats a www.4kilos.com! 

 
ÀN2 2013 

Celler Ànima Negra > Felanitx (Mallorca) > Vi de la Terra de Mallorca 

85% callet, mantonegre i fogoneu, 15% syrah 

SELECCIÓ DE TARDOR 2015 

Potser heu vist, tastat o sentit a parlar del vi Ànima Negra. És un dels 

vins de referència de Mallorca, elaborat al celler del mateix nom. 

Doncs bé, us duem aquí el germà de l’Ànima Negra, un vi de preu 

més asequible però que manté en comú amb el seu germà una 

qualitat i un interès molt notables. 

I és que l’Àn/2 respon, com la resta de vins del celler, a la voluntat 

impertorbable d’escoltar, treballar i reflectir l’especificitat de la terra 



 
 

184 

mallorquina a través de les varietats autòctones de raïm que s’hi han 

desenvolupat. 

En aquest cas, callet, mantonegre i fogoneu formen l’equip 

majoritari d’un vi intens i seductor, carnós i amb caràcter, però gens 

feixuc. Un vi que demostra la personalitat pròpia d’aquestes tres 

varietats, del terrer pobre i mineral on viuen i del marcat clima de 

l’illa, tot plegat domesticat amb un envelliment de 13 mesos en 

bótes de roure. Magnífic amb carn de mè –xai en mallorquí-, 

domesticat amb brases roents. 

Mallorca és un univers vinícola particular, amb trets prou potents -de 

clima, terra i varietats- com per configurar uns vins propis, diferents: 

reflectir i defensar aquest sentit primigeni del concepte de 

“denominació d'origen” -tot i que oficialment no ho són- és el 

projecte d'Ànima Negra, i el duen a terme sense concessions a 

modes ni tendències de mercat. Fan el que volen, i resulta que fent-

ho han posat Mallorca en el punt de mira internacional -

evidentment. 

Ara que ha acabat l'estiu i comença a esvair-se la ferum de cremes 

solars, és el moment de visitar les illes: aquí teniu el bitllet d’anada. 
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PAYOYA 2010 

Finca La Melonera > Ronda (Màlaga) > DO Sieras de Málaga 

50% garnatxa negra, 35% syrah i 15% tintilla de rota 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2014 

Tanqueu els ulls i aneu fins a la malaguenya Serranía de Ronda. 

Esteu a 800 metres d'alçada, en un esplèndit paisatge de prats i 

deveses d'alzines. A les seves ombres, alguns porcs ibèrics roseguen 

glans, mentre el sol andalús multiplica les aromes de les herbes 

aromàtiques mediterrànies. Els fruits silvestres maduren lentament, 

sense eixugar-se, gràcies a la frescor pròpia de l'alçada de la serra.  

Imagineu petites parcel•les de vinya, plantades entre les alzines. 

Allà hi conviuen garnatxes, monastrells i syrahs amb varietats 

autòctones andaluses desconegudes, quasi extingides: romé, tintilla, 

melonera, blasco. I el silenci. 

D'aquests ceps i d'un treball acuradíssim surt un vi de color vermell 

viu, ple de records a fruites del bosc, a herbes silvestres i espècies, 

un vi envolvent, saborós, madur i, alhora, amb la frescor que atorga 

el privilegi de l'altitud. 

Els seus creadors de Finca La Melonera li diuen Payoya, en 

homenatge a la raça autòctona andalusa de cabra així anomenada, 

amb la llet de la qual es fa a Cadis i Ronda el magnífic formatge 

Payoyo, untuós i de gust intens. 

DO Sierras de Málaga 
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Finca La Melonera és un projecte d'excel•lència, una finca 

experimental promoguda per l'empresa catalana Thalassa Taller de 

Vinos i assessorada per l'incombustible Josep Lluís Pérez -un dels 

pares de la revolució prioratina i responsable del celler Mas 

Martinet-. A La Melonera treballen en col•laboració amb l'Instituto 

del Rancho La Merced per elaborar vins amb varietats autòctones 

andaluses, entre les que destaca l'emblemàtica tintilla de rota. I no 

només això, sinó que també han fet els primers vins elaborats amb 

vinyes silvestres, amb raïms salvatges que surten de ceps neolítics, 

ceps no domesticats anteriors a la vitis vinífera (la planta amb la que 

es fa a tot el món el vi que bevem).  

El Payoya té només un petit percentatge de tintilla de rota, però sens 

dubte això li atorga una personalitat pròpia: és un vi especial, que 

sorprèn. Manteniu tancats els ulls, ensumeu la copa, feu-ne un petit 

glop, i deixeu-vos endur per la màgica capacitat del vi per fer-nos 

viatjar, no només a paisatges a mil quilòmetres, sinó també a temps 

remots. 

 

LA ENCINA DEL INGLÉS Negre 2013 

Finca La Melonera > Ronda (Màlaga) > DO Sierras de Málaga 

30% cabernet sauvignon, 25% garnacha, 25% tempranillo, 10% syrah, 10% 

merlot 

SELECCIÓ DE TARDOR 2016 

Aquí teniu un magnífic vi negre elaborat a la serranía de Ronda, un 

vi llaminer, d’aquells que no pots deixar de beure’n, i amb una 

relació qualitat-preu excepcional. 
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La encina del inglés és fruit del caràcter malagueny de muntanya, 

amb vinyes a alçades entre 600 i 900 metres, envoltades d’alzines 

centenàries. Aquesta alçada, que contraresta la calor del clima 

andalús, juntament amb una maceració mitjana, deixant el most 

amb el raïm premsat el temps just per no carregar-lo i fer-lo feixuc, li 

atorga frescor i potencia els seus aromes a fruits vermells i herbes 

aromàtiques. Una equilibrada criança, de només 6 mesos en tines 

grosses de roure, li acaben de conferir una textura carnosa i elegant 

que embolcalla la boca. 

I és que La encina del inglés no és simplement un vi més, sinó un 

dels dos vins amb què La Melonera va iniciar un projecte únic a 

Ronda: recuperar-hi una tradició vitivinícola amb més de 3.000 anys 

d’antiguitat, interrompuda a finals del segle XIX a causa de la plaga 

de la filoxera. 

L’equip de La Melonera ha estat rebuscant des de l’any 2003 ceps de 

varietats històriques (tintilla de rota, rome) per retornar-ne el seu 

conreu, i fer-ho amb una viticultura en harmonia amb la terra i el 

clima. 

Si bé La encina del inglés no inclou cap d’aquestes varietats 

històriques (busqueu-les a d’altres vins del celler, com ara el 

Payoya), continua essent un vi singular, que transmet totes les 

característiques que defineixen el racó excepcional que és la 

Serranía de Ronda. 

I, a sobre, està boníssim! 
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GABA DO XIL Mencía 2011 

Compañía de Vinos Telmo Rodríguez > Larouco (Ourense) > DO 

Valdeorras 

100% mencía 

SELECCIÓ D’HIVERN 2014 

Telmo Rodríguez és un referent i una garantia per als Torrassos: 

inquiet i inconformista, ha estat un dels grans instigadors de la 

viticultura espanyola.  

La seva companyia va néixer el 1994 amb un vi de garnacho a 

Navarra, però ràpidament es va estendre per la geografia espanyola, 

buscant les millors zones i motivant les famílies de viticultors per 

recuperar vinyes quasi oblidades.  

Amb la premissa d'utilitzar únicament varietats autòctones de zones 

originals, en un moment en què es plantaven varietats forànies arreu 

d'Espanya, Telmo Rodríguez i Pablo Eguzkiza han explorat i han tret 

el millor de zones tan diverses com Rueda, Màlaga (el meravellós 

Molino Real que vam seleccionar ara fa dos anys), Cebreros, 

Alacant, Toro, Aragó, Ribera del Duero, Rioja, Valdeorras i Cigales, 

zones on han estudiat a fons les varietats tempranillo, tinto fino, tinta 

de Toro, garnacho, monastrell, mencía, verdejo, viura i godello, 

sempre amb la intenció de fer una fotografia fidel al paisatge. 

I, efectivament, el Gaba do Xil Mencía és un pur reflex líquid dels 

terrenys granítics situats a més de 500 metres d'alçada a Larouco, a 

la província gallega d'Ourense, on la tradició vitivinícola es remunta 

DO Valdeorras 
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a l'època dels romans. Un vi jove que vol mostrar sense màscares 

varietat i terrer: fragant i sucós, ple d'aromes florals i fruita vermella, 

i alhora especiat i mineral. Amb la frescor pròpia dels raïms de 

mencía en terres àcids, entra sedós i fi, però persisteix a la boca, 

saborós: un plaer tant amb aus com amb peixos blaus, llegums, 

guisats de conill o formatges de pasta dura. 

Gaudiu d'aquesta delícia negra purament atlàntica, amb la garantia 

d'un personatge compromès en reunir coneixement i intuïció per 

portar-nos el millor de cada racó. 
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SAFRÀ 

Celler del Roure > Moixent (València)  

85% mandó i 15% garnatxa tintorera i monastrell 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2017 

Del nostre darrer viatge enològic, el passat desembre, per terres 

valencianes (com us explicàvem a propòsit del Beni, també en 

aquesta selecció), tenim molts i molt bons records adherits a 

l’esperit, però si parlem de vins, va ser aquest Safrà el que més ens 

va segrestar. 

La primera copa és el presagi d’un final d’ampolla ràpidíssim, 

urgent. És una conversa àgil, intel•ligent i distesa amb un amic de 

somriure brillant, quan el sol ja està baixant. Vi fluid, que 

t’embolcalla amb amabilitat i frescor; que no satura les papil•les, 

sinó al contrari, que les desperta, que les anima, que les interroga.  

En paraules de Pablo Calatayud, propietari del Celler del Roure i 

artífex d’aquesta meravella –persona amable i generosa com 

poques-, “un vi mediterrani més fresc, amb més sensacions 

electritzants, amb més ànima de blanc”. Magnífic amb plats 

especiats, amb formatges tous, amb arrossos de muntanya. Un vi 

que, com el safrà, té el lloable desig de realçar les coses bones de la 

vida. 

Té nassos: el Safrà és considerat el vi més radical i modern d’aquest 

gran referent valencià de qualitat que és el Celler del Roure. Té 

nassos perquè està elaborat en una immensa part amb una de les 

Vi de València 
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varietats més antigues de la Mediterrània, el mandó, autòctona de la 

comarca dels Alforins, on es troba el celler (i que també podem 

trobar, en quantitats ínfimes, a l’Empordà, al Pla de Bages o al 

Penedès). Una d’aquelles varietats que, veremada al seu moment 

just, demostra que els vins negres mediterranis no tenen per què ser 

densos, pesants i altament complexos. 

I té nassos, perquè el raïm es vinifica com i on es feia fa anys i 

panys, amb llargues i delicades maceracions en els cups de pedra 

del segle XVII amb què compta el celler. 

No deu ser gens gratuït que en Pablo anomeni precisament “vins 

antics” a aquesta gamma de vins del Celler del Roure, moderns, 

sorprenents, diferents. Coses de la intel•ligència, que cal agrair. 
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VIÑA AL LADO DE LA CASA 2011 

Bodegas Castaño – Vila Viniteca > Yecla (Múrcia) > DO Yecla 

Monastrell, cabernet sauvignon, syrah, garnacha tintorera 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2015 

A la província de Múrcia, a tocar d’Alacant, hi ha Yecla, una zona de 

tradició vinicultora mil•lenària. I allà el negociant barceloní Quim 

Vila –qui comanda una de les distribuïdores de vi més importants 

d’Espanya, Vila Viniteca- es va enamorar d’unes bótes de vi que la 

família Castaño havia elaborat amb la varietat monastrell. Ja sabem 

com és això d’enamorar-se, així que en Vila s’hi va llençar de caps i 

va fundar, juntament amb Bodegas Castaño, el que es va anomenar 

Viña al lado de la casa. 

Es tracta d’un vi plenament mediterrani, ample i corpulent, però de 

tall modern, evitant la pesadesa que pot caracteritzar alguns vins 

mediterranis. Hi trobareu densitat, fruita madura i llaminera 

envoltada d’herbes aromàtiques, de regalèssia i cacau, i de torrats 

propis dels seus 12 mesos de criança en bótes de roure. Una aposta 

necessària que demostra com de grans poden ser els vins de zones 

càlides. 

Fa anys que també a nosaltres ens té enamorats. Us serà ben fàcil 

entendre perquè ens va tocar la fibra des del primer dia, quan no 

pogueu desenganxar-vos de l’ampolla fins que no vessi l’última gota.  

  

DO Yecla 
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I quan us l’hagueu acabat, continueu el joc i busqueu el seu germà 

Detrás de la casa, elaborat amb els vins que per la seva personalitat 

no van formar part del cupatge anual d’Al lado de la casa i van ser 

embotellats apart.  

Cada anyada, una sorpresa! 
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Sobre el cava 

COM ES FA EL CAVA? 

El vi tranquil (el vi com a tal, sense gas) és el resultat d'una fermentació del most o suc 

del raïm. El vi escumós (on queda inclòs el cava) és el resultat de dues fermentacions 

consecutives. 

Ara bé, el cava -i ara ja no parlem de qualsevol vi escumós- realitza la segona 

fermentació dins l'ampolla (com el xampany francès i algunes cerveses de qualitat). És 

el que es coneix com a mètode champenoise o mètode tradicional.  

En què consisteix aquest mètode? 

Per fer cava, l'elaborador parteix d'un vi blanc tranquil, usualment de graduació 

alcoholica baixa, el vi base, que embotella afegint a cada ampolla una barreja de llevats 

i sucre -l'anomenat tiratge-. 

Dins les ampolles, col·locades en rima, és a dir, horitzontalment dins les caves o cellers 

subterranis, els llevats aniran consumint els sucres per tal d'alimentar-se. I en aquest 

procés  produïran diòxid de carboni, el característic gas del cava. És la segona 

fermentació. 

Un cop consumit el sucre, els llevats aniran morint. Finalment, caldrà extreure'n tots 

aquests llevats i altres impureses, producte de la segona fermentació. Es col·locaran les 

ampolles inclinades boca avall en els anomenats pupitres i s'aniran girant per tal que 

tots els sediments sòlids quedin acumulats al coll de l'ampolla: és el procés de remogut. 

Un cop tenim els llevats dipositats al coll, les ampolles seran degorjades o degollades, 

obrint-les un instant per tal que les impureses surtin, impulsades pel gas carbònic, i ens 

quedi un líquid clar i net. 

Ara bé, l'ampolla haurà perdut volum i caldrà reomplir-la. Això es pot fer amb el mateix 

cava d'una altra ampolla que tinguem oberta per a aquest ús, o amb el conegut com a 

licor d'expedició, una barreja de vi i sucre. La tria del tipus de vi amb què es reomple 

l'ampolla i la proporció de sucre afegit conferiran a cada cava unes característiques 

pròpies d'aromes i dolçor. Un cop l'ampolla és plena de nou, es tanca amb el 

característic tap de suro i ja tenim cava. 
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LA DOLÇOR 

La dolçor del cava vindrà bàsicament determinada per la quantitat de sucre afegit amb 

el licor d'expedició. Segons això, els caves es classifiquen en: 

BRUT NATURE: Sense addició de sucre (l'ampolla es reomple amb el propi cava). 

Presenta un màxim de sucres de 3 grams per litre, en tot cas mai afegits sinó 

residuals, és a dir, sucres procedents del propi most i que han quedat sense ser 

consumits pels llevats. 

EXTRA BRUT: amb un màxim de 6 grams de sucre per cada litre 

BRUT: amb un màxim de 12 grams de sucre per cada litre 

EXTRASEC: entre 12 i 17 grams de sucre per litre 

SEC: entre 17 i 32 grams de sucre per litre 

SEMISEC: entre 32 i 50 grams de sucre per litre 

DOLÇ: amb més de 50 grams de sucre per litre 

Tot i que existeixen caves bruts d'altíssima qualitat, i fins i tot darrerament s'elaboren 

també alguns caves dolços molt recomenables, són els Brut Nature els més apreciats 

majoritàriament. 

LA CRIANÇA 

El temps que passa entre el tiratge -l'embotellat del vi tranquil juntament amb llevats i 

sucre, per produir la segona fermentació- i el degorjat o degollat de l'ampolla, per 

extreure'n les impureses, és el temps de criança d'un cava. 

Una criança, doncs, amb les mares o llevats, que sempre es realitza en ampolla.  

El temps mínim que ha de passar entre el tiratge i el degollament per tal que un vi 

escumós es pugui anomenar cava és de 9 mesos. Són els coneguts com a caves joves. 

A partir dels 15 mesos de criança el cava es classifica com a Reserva, i a partir de 30 

mesos serà un cava Gran Reserva (podent arribar a criances llarguíssimes, de 5, 6 o 

més anys). 

Les diferències aromàtiques i gustatives seran notables segons el temps de criança. Si 

els caves joves mostren principalment aromes propis del mateix raïm, essent frescos i 



 
 

198 

cítrics, quan la criança s'amplia l'aroma i el gust del cava es fa més complex, amb 

records de pastisseria (pa, mantega, brioix, confiteria). 

En els caves de més llarga criança els llevats comencen a desintegrar-se, trecant-se les 

seves parets cel·lulars: és el que es coneix pel nom d'autòlisi. Aquest procés de 

degradació dels llevats comporta en el cava una major untuositat i complexitat 

aromàtica, amb notes làctiques, de torrats i fumats que persisteixen en la boca. 

EL SERVEI 

Hem d'anar alerta per no servir un bon cava a una temperatura massa freda, la qual 

podria amagar tota la complexitat d'aromes i gustos (tal com passa amb els vins 

blancs). 

6-8 graus és una temperatura apropiada, podent arribar fins als 10 graus per als Grans 

Reserves. Però vaja, el millor que podem fer és comparar el resultat d'un cava conforme 

baixa la temperatura, i prendre'l com més ens hagi agradat. 

D'altra banda, també és important deixar que un cava de llarga criança respiri, que 

s'obri: no podem esperar que manifesti de forma immediata tota la complexitat que ha 

estat tancada a l'ampolla durant anys. Atengueu a la diferència entre el primer i el tercer 

glop d'una copa, entre el principi i la meitat de l'ampolla: no cal dir més. 

EL MARIDATGE 

El cava és un magnífic company de taula, la seva versatilitat gastronòmica és enorme! 

Harmonitza perfectament amb una gran diversitat de plats i productes, molts dels quals 

difícilment lliguen amb un vi tranquil: salaons (anxoves, esqueixada, arengades...), 

vegetals i peixos avinagrats, amanides, tartars, caviar, marisc cru, romescos, salses 

picants, verdures de gust molt marcat (carxofes, espàrrecs de marge, espinacs, 

calçots...), embotits secs i salats, formatges blaus, ous, ceps, tòfona... 

Per això, un cava és perfecte amb els aperitius i entrants -especialment un de criança 

curta, més fresc i afruitat-, estimulant les papil·les gustatives i obrint la gana. 

Però també és ideal com a vi per a tot un àpat! De principi a fi, un cava de llarga criança, 

ric en aromes, ampli, complex en boca, casarà a la perfecció també amb plats untuosos 

i contundents: arrossos, suquets de peix, rostits d'aus (amb pollastre amb escamarlans 

és brutal!), canelons, guisats de vedella... No en va era costum a pagès acompanyar el 
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dinar col·lectiu de diumenge, greixós i consistent, amb cava. La seva frescor i acidesa, 

juntament amb el carbònic, netegen i contraresten el greix d'un plat consistent, ajudant 

a què no se'ns faci feixuc. 

Dit tot això, cal dir, però, que al cava no li cal res: alegra la vida com a copa sola, a mig 

matí, a la tarda, per encetar la nit, en qualsevol moment de l'any. 

UN APUNT HISTÒRIC 

Si bé actualment la Denominació d'Origen Cava abasta, a més de diversos municipis de 

les 4 províncies catalanes, zones de l'estat espanyol tan diverses com Saragossa, 

Navarra, Àlava, La Rioja, València i Badajoz (una enorme contradicció amb el que 

hauria d'implicar la definició d'una denominació d'origen determinada), el cava és va 

originar al Penedès, concretament a Sant Sadurní d'Anoia, el darrer quart del segle XIX.  

En aquell moment en què la producció de vi a Catalunya vivia un moment d'esplendor a 

causa de la manca de producció vinícola de França, afectada de ple per la plaga de la 

fil·loxera, es va apostar a Sant Sadurní d'Anoia per la millora de les vinyes i la producció 

de vins escumosos, especialment amb varietats blanques autòctones. 

El procés de diferenciació i definició d'una personalitat pròpia per al vi escumós català 

que va comportar aquest canvi de varietats, es va veure definitivament consolidat amb 

l'adopció el 1973 del nom de cava, arran de la disputa existent amb França per l'ús de la 

denominació protegida xampany i aprofitant el fet que el vi escumós ja era conegut 

popularment com a vi de cava, ja que reposa en caves o cellers subterranis. 

Un darrer tret característic va acabar de definir el cava com un vi únic: l'establiment d'un 

cupatge tradicional del cava amb la tríada de varietats formada pel macabeu, el xarel·lo 

i la parellada, que ofereix un magnífic equilibri entre acidesa, fruitositat i estructura. 

Tot i això, en l'elaboració de diversos caves també s'inclouen varietats franceses com la 

chardonnay i la pinot noir, a més d'altres varietats pròpies de Catalunya i de zones 

espanyoles emparades sota la denominació d'origen Cava. Malvasia (subirat parent), 

garnatxa negra, monastrell, trepat, sumoll... se sumen en un producte que viu 

actualment un moment d'apogeu, amb una altíssima qualitat reconeguda 

internacionalment.  
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BERTHA Brut Nature Reserva 2009 

Cavas Bertha > Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) > DO Cava 

macabeu, xarel•lo i parellada 

SELECCIÓ D’ESTIU 2012 - SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2012 

El cava és una meravella vinícola, un regal que a la nostra terra està 

íntimament associat a la celebració, a la festa. Havíem, doncs, 

d'incloure'l en aquesta selecció que us presentem concidint amb la 

celebració del solstici d'estiu, la revetlla de Sant Joan. 

Però el cava és molt més que un vi festiu, és un dels vins amb major 

versatilitat gastronòmica. Els Torrassos el fem servir molt sovint per 

obrir un àpat: per maridar amb els aperitius i els entrants, obrint la 

gana i aportant felicitat a l'esperit. La seva frescor i capacitat per 

netejar la boca, gràcies al gas carbònic, permet utilitzar el cava amb 

milers de combinacions gastronòmiques, sent la millor opció davant 

de productes de difícil aliatge amb vins tranquils: carxofes, espinacs, 

espàrrecs verds i altres verdures de gust vegetal pronunciat, 

anxoves, esqueixats i salaons en general, tartars, amanides i 

envinagrats, embotits, formatges blaus... I és magnífic amb rostits 

contundents, com es feia a pagès, netejant la boca del greix del 

cuinat per seguir gaudint-ne fins al final. Quan no sapigueu amb què 

maridar un plat, feu servir un cava: sempre funciona! 

Però això no vol dir que el cava sigui un vi sense personalitat, ni 

molt menys. Tenim la sort de comptar amb molts caves d'una 

enorme qualitat i usualment amb una excepcional relació qualitat-

preu, especialment entre els productes de petits viticultors, qui s'han 

d'esforçar doblement per ressaltar entre les grans marques. 
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Aquest és el cas dels caves Bertha, una de les descobertes dins del 

món dels caves artesans que més hem celebrat. A Bertha elaboren 7 

propostes diferents, totes molt cuidades, amb una rigorosíssima 

selecció dels vins base que després tornaran a fermentar en 

ampolla per transformar-se en cava. En els seus 20 anys d'història, 

aquest projecte relativament jove ha situat els seus productes entre 

els referents nacionals i internacionals de qualitat. 

El Brut Nature (és a dir, un cava sense sucres afegits) que us 

presentem representa perfectament la filosofia d'aquest celler. Amb 

les tres varietats tradicionals (macabeu xarel•lo i parellada) amb les 

quals s'ha fet cava al Penedès des de fa més de 100 anys, i una 

criança d'entre 15 i 24 mesos en rima, aconsegueixen un cava molt 

elegant, de bombolla petita i molt amable, absolutament integrada, 

juntament amb un ventall aromàtic molt seductor, on es barregen 

fruites, flors i aromes làctics. Un equilibri perfecte entre frescor, 

profunditat i persistència, i a un preu realment increïble. 

 

BERTHA SEGLE XXI Brut Nature Gran Reserva 2006 

Cavas Bertha > Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) > DO Cava 

35% macabeu, 25% parellada, 25% xarel.lo i 15% chardonnay > 60 mesos 

de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2012 

Si a les caves Josep Torres Sibill, en ple centre de Sant Sadurní 

d'Anoia, elaboraven cava des del 1989 (embotellat amb el nom del 

mateix propietari), no és fins el 1998 que passen a utilitzar la marca 

Bertha. Però no es va tractar només d’un canvi de nom, sinó que va 
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venir lligat amb un canvi profund en el concepte dels seus caves, 

que els ha col•locat entre les millors referències internacionals en 

poc més d'una dècada.  

Quin és el secret? Gaudir de la feina i fer-la amb cura exhaustiva.  

Parteixen d'una rigorosa selecció dels vins base, tastant i analitzant 

més de 60 vins diferents fins triar un de cada varietat. Per a la 

segona fermentació en ampolla, seleccionen acuradament els 

llevats. I amb un atent procés de criança aconsegueixen que gas i vi 

siguin una unitat (no aquelles dues coses separades que 

malauradament encara es poden trobar en alguns caves). 

Dit amb les seves pròpies paraules: unió d'experiència, intuïció i 

sensibilitat.  

Nosaltres afegim: honestedat, coherència i visió àmplia, perquè a 

Bertha embotellen només 180.000 ampolles anuals, però ofereixen 

ni més ni menys que 7 tipus diferents de caves! Un gran ventall per 

potenciar l'enorme dimensió gastronòmica del cava: més frescos i 

lleugers o més complexos, amb diversos cupatges, amb criances 

més o menys largues... que ens permeten comptar amb un cava 

idoni per a cada plat i cada moment.  

El Segle XXI és un d'aquells caves que quan el proves dius: Quin 

vinàs! Un cava per prendre lentament, gaudint de tot el que ens diu 

a cada copa, que va canviant conforme es va acabant l'ampolla. 

El seu cupatge especial, amb un petit percenatge de chardonnay 

que li dóna major untuositat, li atorga una personalitat diferenciada, 

potenciada amb una molt llarga criança: ni més ni menys que de 5 

anys! 
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Complexitat aromàtica i gustativa: la cremositat torrada del brioix, 

els fumats dels fruits secs, la humitat del sotabosc. 

El gas, subtil i molt elegant, manté el vi viu en boca per gaudir del 

seu final persistent i de la seva capacitat per jugar amb cadascun 

dels plats de tot un àpat, des dels entrants fins als més contundents. 

Un gran company de taula! 

 

MARIA CASANOVAS Brut de Brut BN Reserva 

Maria Casanovas > Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) > DO Cava 

32% xarel•lo, 32% macabeu, 36% parellada > de 18 a 24 mesos de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2012 / 2013 

Maria Casanovas és un petit celler familiar situat al cor del Penedès 

que, tot i dedicar-se feia dècades a la vinya i el vi, no va ser fins el 

1984 que va començar a elaborar caves, de la mà dels seus fills. I de 

bon començament varen tenir les idees clares: oferir productes 

únics i de gran qualitat, amb la intenció de situar-se entre els millors. 

Si inicialment es van consolidar com a especialistes en l'elaboració 

de bruts de qualitat, el canvi de segle esdevingué un punt d'inflexió: 

coincidint amb el seu centenari com a celler, varen crear el Maria 

Casanovas Brut Nature Gran Reserva i el Maria Casanovas Brut 

nature Pinot Noir Rosat, dos caves de produccions estrictament 

limitades, de gran complexitat, diferents, que introduïen noves 

varietats -la chardonnay i la pinot noir- i que suposaren el 

reconeixement nacional i internacional dels productes d'aquest petit 

celler. 
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Successor del Roig Ollé Brut de Brut, anterior marca del celler, el 

Brut de Brut és un cava elaborat amb la tríada de varietats clàssica, 

però fent ressaltar la parellada, un raïm que intensifica la frescor, els 

aromes florals i una equilibrada acidesa. 

Aquesta frescor es potencia pel fet de ser un cava jove, amb una 

criança curta que fa destacar la presència de la fruita. Des del 

principi fins al final manté un punt d'acidesa cítrica molt refrescant 

que el converteix en el cava ideal per a aperitius diversos, per 

acompanyar mariscs crus o en vinagreta, o per a peixos en coccions 

simples (a la sal o a la planxa). 

Però també per prendre’n una copa en qualsevol moment, amb 

alegria, perquè enfront d’un cava seriós i corpulent, aquest Brut de 

Brut et convida a obrir-te una ampolla a mitja tarda sense necessitat 

de cap excusa. 

 

MARIA CASANOVAS Brut Nature Gran Reserva 

Maria Casanovas > Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) > DO Cava 

42% chardonnay, 38% pinot noir, 20% xarel•lo, macabeu i parellada > de 

30 a 38 mesos de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2012 / 2013 

Un cava amb un cupatge únic, on a les varietats tradicionals s'han 

sumat les franceses pinot noir i chardonnay per obtenir un producte 

molt personal i diferenciat. 

És un cava complex, molt sec, llarg, ampli i cremós, amb aromes 

minerals, de poma, d'avellana, de fruita compotada. 



 
 

205 

Però alhora és un cava fàcil de beure: no et descol•loca, al revés! 

Sents que això que tens a la copa és precisament el que ha de ser el 

cava: equilibri entre frescor, fruita, estructura i cremositat, sense res 

que despunti. 

Amb un carbònic molt ben integrat, és pura elegància, dotada, no 

obstant, d'una força capaç d'enfrontar-se a qualsevol mena de plat, 

des del principi fins al final de l’àpat. 

 

MESTRES 1312 Brut Reserva 

Heretat Mestres > Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) > DO Cava 

30% macabeu, 30% xarel•lo i 40% parellada > de 20 a 24 mesos de 

criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2013 / 2014 / 2015 

Mestres és un celler mític, una de les més grans icones del cava: 

una família santsadurninenca dedicada al vi des de 1312, fa més de 

700 anys!  

A partir de 1925, quan van elaborar el primer cava, la família Mestres 

va decidir especialitzar-se en l’elaboració de vins escumosos a partir 

del mètode tradicional, assolint uns resultats de qualitat 

reconegudíssima tant aquí com internacionalment. 

Al llarg d'aquests anys, Mestres ha destacat no només per 

l'excel•lència dels seus productes, sinó també pel seu esperit 

innovador, que ha marcat el camí del món del cava. Van ser 

precursors en utilitzar el nom “cava”, i pioners en l'elaboració de 

caves a partir de vins base amb criança en bótes. 
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El 1312 és el cava més senzill de Mestres, però que no obstant 

compta amb dos anys de criança, superant amb escreix el temps 

mínim de criança dels caves (que és segons la ormativa de 9 

mesos). 

És un cava amable, d'aromes delicades, fresc i fàcil de beure: ideal 

per a qualsevol ocasió, amb aperitius, peix fregit, marisc, fumats i 

amanides. 

Un cava sincer i amb el nervi de la juventut que porta per nom el 

primer any en què està documentat que la família Mestres va 

dedicar-se al món del vi, aplegant així història, tradició i vivesa. 

 

VISOL Brut Nature Gran Reserva 

Heretat Mestres > Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) > DO Cava 

40% xarel•lo, 35% macabeu i 25% parellada de vinyes velles > 50 mesos 

de criança 

SELECCIÓ D’ESTIU 2014 - ESPECIAL DE CAVES 2013 / 2014 / 2015 

Mestres va ser el primer celler en elaborar un cava sense afegir licor 

d'expedició, és a dir, sense addició de sucre després del degorjat. Va 

ser al 1945, quan va néixer el primer Brut Nature de la història sota el 

nom de VISOL: un cava que era i és vi sol, sense cap afegit. 

Les ampolles de cava, quan acaben el procés de la segona 

fermentació -que dota el cava de gas carbònic- i la criança en 

ampolla durant mesos, cal degorjar-les, obrint-les un instant per tal 

que surtin les impureses. Amb el degorjat, l'ampolla perd volum i 

caldrà reomplir-la. Això s'havia fet sempre amb el que es coneix 
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com a licor d'expedició, una barreja de vi i sucre, fins que Mestres va 

decidir reomplir amb el mateix cava d'una altra ampolla oberta per a 

aquest ús. Així van néixer els caves Brut Nature, caves sense sucre 

afegit. 

Des de 1945 Mestres ha continuat elaborant el cava VISOL a partir de 

vins base de gran qualitat, vins que, abans d'esdevenir cava amb una 

segona fermentació en ampolla, han estat criats de 3 a 6 mesos en 

bótes. 

Això li atorga aromes torrats i una notable cremositat, sense però fer 

excessivament present la fusta, amb un equilibri perfecte que es fa 

evident en un final en boca llarg, sec i alhora refrescant. 

El Mestres Visol és un gran exemple de caves elaborats amb vins de 

criança, i la porta d'entrada a la gamma dels grans caves de Mestres, 

complexos i estructurats. Deixeu-lo oxigenar durant 1 minut a la 

copa abans de tastar-lo, i gaudiu-lo amb plats consistents, tant de 

peix i marisc com de llegums o carns d'au. 

 

MARTÍNEZ Rosé 

Cava Rimarts > Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) > DO Cava 

pinot noir i garnatxa negra > de 9 a 12 mesos de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2014 - SELECCIÓ D’HIVERN 2015 

Segurament ara que ve Nadal, us afartareu de caves, però n’hem 

volgut fer una aportació molt especial que segurament no 

apareixerà a les vostres taules: un cava rosat gens ortodox, fet de 
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pinot noir -una icona del xampany francès- més garnatxa negra –una 

de les varietats mediterrànies més emblemàtiques dels nostres vins.  

Podria ser una broma si no es tractés d’un cava fet a Rimarts, 

sinònim d’artesania acurada. En aquest celler, l’Ernest i en Ricard 

continuen treballant de forma absolutament artesanal, realitzant tots 

els procesos manualment -fins i tot el degollament anual de cada 

ampolla!- i prescindint de tota metodologia moderna. 

És aquest caràcter artesanal, que exigeix dedicació i esforç diari, el 

que dota els seus productes de gran expressivitat i els diferencia. I 

és per això que hem triat aquest cava rosat, potser el tipus de cava 

més delicat i al que s'ha dedicat menys atenció a les nostres terres. 

Amb una criança d’entre 9 i 12 mesos en rima, resulta un cava de 

bombolla fina, net i fresc, amb records de fruites vermelles del bosc 

però suau i sense llamineria. Un cava persistent i amb certa 

cremositat que és magnífic amb aperitius i tapes o amb plats 

lleugers de pasta (no amb postres): descobriu a un preu 

excepcional l'amplitud gastronòmica dels caves rosats! 

 

ROSAE Reserva 

Cava Rimarts > Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) > DO Cava 

100% pinot noir > a partir de 22 mesos de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2014 

L'any 1987 Ricardo Martínez de Simón començà a elaborar caves de 

gran qualitat en aquest celler familiar, on actualment els seus fills 

Ernest i Ricard continuen treballant de forma absolutament 
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artesanal, realitzant tots els procesos manualment -fins i tot el 

degollament anual de cada ampolla!- i prescindint de tota 

metodologia moderna. 

És aquest caràcter artesanal, que exigeix dedicació i esforç diari, el 

que dota els seus productes de gran expressivitat i els diferencia. I 

és per això que hem triat aquest celler per seleccionar dos 

exemples de cava rosat, potser el tipus de cava més delicat i al que 

s'ha dedicat menys atenció a les nostres terres. 

El Rosae és un dels grans caves de Rimarts: d'un color asalmonat 

preciós, amb bombolla fina i persistent que neteja i manté en boca 

records de fruita vermella i una lleugera nota de fumats. És un cava 

ampli i elegant, que heu de degustar si pot ser amb copa de vi i no 

amb la típica copa aflautada de cava, per tal que mostri tota la seva 

amplitud i singularitat aromàtica i gustativa. 

Magnífic amb arrossos de tot tipus, i sorprenent amb carns a la 

brasa, però on expressa millor la seva singularitat és amb 

combinacions creatives: salsa de magrana amb verat macerat, sopa 

de cireres i arengada fumada... 

Deixeu volar la imaginació! 
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CASTELLROIG Brut Nature 

Castellroig – Finca Sabaté i Coca > Subirats (Barcelona) > DO Cava 

Macabeu, xarel•lo i parellada > mínim de 12 mesos de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2015 

Sabaté i Coca és una empresa familiar que elabora vins i caves de 

qualitat des de principis del segle XX. El 1985 van crear la marca 

Castellroig, un nom que defineix perfectament la finca on estan 

situats: una masia fortificada originària del s. XVIII on la terra és 

majoritàriament de color vermell. En ella, en Marcelino i en Marcel, 

pare i fill, uneixen tradició familiar i coneixements tecnològics amb 

esforç i passió per extreure el millor de la seva terra. 

Totes les seves parcel•les es troben situades al llarg de la Vall del riu 

Bitlles, al centre de la zona vitivinícola de l’Alt Penedès. Aquesta vall, 

tant per la seva geologia com pel seu clima local, concentra unes 

característiques molt particulars que proporcionen a la vinya unes 

condicions úniques per a la seva òptima maduració: protegida per 

muntanyes al costat del mar, amb el clima suau de la costa 

mediterrània i una terra permeable, amb empremtes marines, d’alt 

valor vitícola. Tot això atorga als vins i caves Castellroig una 

personalitat i caràcter ben diferenciats. 

El que aquí us presentem és un cava fresc, lleuger i molt sec, per a 

prendre en qualsevol ocasió, especialment a l’inici de l’àpat, 

acompanyant tot tipus d’aperitius i entrants. D’aroma fi, afruitat i 

floral, ens desperta records de gessamí, poma i aranja.  
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Gràcies als terrers on es conrea el raïm, el cicle de maduració 

s’allarga unes setmanes més, aportant una acidesa adequada i 

molta frescor. 

Obriu-lo sense pensar-hi gaire, i deixeu que us aparegui el somriure 

als llavis! 

 

CASTELLROIG Brut Nature Gran Reserva 

Castellroig – Finca Sabaté i Coca > Subirats (Barcelona) > DO Cava 

xarel•lo i macabeu de vinyes velles > a partir de 36 mesos de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2015 

El xarel•lo, la gran varietat blanca del Penedès, és a Castellroig una 

varietat estrella, reconeguda arreu per la seva qualitat. La seva 

presència predominant en aquest cava li aporta cos i estructura, 

unes característiques que sumades als seus 3 anys de criança en 

rima fan d’ell un vi ample i persistent en boca. 

A més, els raïms utilitzats per la elaboració d’aquest cava provenen 

de vinyes amb quatre tipus de terrers diferents, atorgant-li encara 

una major complexitat. 

Gaudiu lentament de les seves finíssimes bombolles, de l’aroma 

peculiar i complex, de la seva amplitud sorprenentment fresca. 

Acompanyarà a la perfecció plats potents, salses fortes, carns 

rostides o guisades, i grans sobretaules. 
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MEMÒRIA Brut Nature Gran Reserva 2008 

Celler Descregut > Vilobí del Penedès (Barcelona) > DO Cava 

60% xarel.lo i 40% chardonnay 

SELECCIÓ D’ESTIU 2016 

Sant Joan és per compartir-lo amb els amics, sens dubte! És per això 

que us hem portat aquest excepcional cava de can Descregut, uns 

joves i magnífics vinicultors que són ja per a nosaltres uns grans 

amics. 

Segurament molts de vosaltres mantindreu un molt bon record del 

magnífic Horafosca d’aquest mateix celler, que vàrem seleccionar 

per primavera. Doncs bé, quan aleshores els vàrem anar a visitar i 

vàrem tastar els seus caves, la rauxa –una assenyadíssima rauxa- 

ens va portar a decidir ipso facto quin seria el cava de Sant Joan 

d’enguany. 

I aquí el teniu! Però molta atenció: es tracta d’un cava fet a partir 

d’un vi de la collita de 2008, el qual van embotellar amb el tiratge –

és a dir, la barreja de llevats i sucre que s’afegeix a l’ampolla per 

aconseguir la segona fermentació- a l’abril de 2009. Des d’aleshores 

ha estat criant-se en la foscor de la cava fins a primers de juny, quan 

van desgorjar les ampolles expressament per a nosaltres. Més de 7 

anys de criança! 

Perquè a can Descregut són gent molt seriosa, i per això no fan el 

desgorjat fins que han de servir una comanda, per tal d’oferir un 

producte absolutament fresc. El cava s’hauria de consumir en un 

any a partir del desgorjat per no arriscar-se a què perdi vivesa i 
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s’oxidi, però malauradament són molt pocs els productors que, com 

aquests, indiquen la data de tiratge i desgorjat a l’etiqueta. 

Així que gaudiu amb complaença d’aquest cava important, que 

t’embolcalla la boca amb la sedositat i la profunditat característiques 

del xarel•lo i la chardonnay, multiplicades pel pas del temps. Les 

seves finíssimes bombolles i el seu final sec i alhora fresc seran una 

companyia idònia per a plats elaborats i una taula lenta. 

 

MALVASIA 2011 Cava de Postres 

Cava Freixenet > Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) > DO Cava 

100% malvasia 

SELECCIÓ D’ESTIU 2017 

Amics, la vida és prou curta com per limitar-la amb prejudicis i idees 

preconcebudes! 

I Sant Joan és una festa per trencar tabús. És per això que us portem 

un cava excepcional, dolç i ple d’aromes de fruita, d’un dels cellers 

més forts del país. Un cava per acompanyar les coques i els postres 

d’una gran taula –perquè no tots els caves conjuguen bé amb els 

finals dolços. 

Certament, tots hem patit –i molt- els efectes perniciosos dels caves 

semis o dolços que antigament presidien les taules festives. Però us 

assegurem que aquest que teniu a les mans no hi té res a veure! 

Dolç però gens embafant ni carregós, fresc i amb personalitat, amb 

records de fruita tropical i un magnífic rerefons de regalèssia. 
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Forma part dels cuvées de prestige, una col•lecció de diferents 

caves de la casa que tenen en comú reunir l’excel•lència i la 

singularitat de cada proposta. Són caves provinents de les millors 

parcel•les i que només s’elaboren en les anyades extraordinàries. 

I és que, que nosaltres sapiguem, és l’únic cava elaborat 100% amb 

malvasia, un raïm típicament mediterrani amb el que s’han fet i es 

fan grans vins dolços. Una varietat molt aromàtica i personal per a 

un cava de llarga criança que no us deixarà indiferents! 
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ARGILA Brut Nature Gran Reserva 

Mas Bertran Viticultors > Sant Martí Sarroca (Barcelona) > DO 

Penedès 

100% xarel•lo > 36 mesos de criança 

SELECCIÓ ESPECIAL DE CAVES 2012 / 2013 / 2014 / 2015 

Mas Bertran és un projecte recent -el seu primer cava va ser de 

l’anyada 2005- però que recull l'herència familiar de tres generacions 

fent vins i caves. En aquests pocs anys ja s'han situat entre els més 

alts referents en el món del cava: no en va el seu Argila va ser 

escollit per la Guia de Vins de Catalunya 2012 com el millor vi 

escumós del país! 

Defensors de les varietats autòctones xarel•lo, macabeu, parellada i 

sumoll, vetllen tot el procés d'elaboració amb gran cura, amb aquell 

saber que combina el control tecnològic amb els coneixements que 

atorga la tradició. I a això li sumen un element essencial: la il•lusió 

de fer quelcom que els emociona i que emociona a qui ho coneix. 

Tot el procés es realitza sota la premissa de la mínima intervenció 

artificial, buscant que sigui la vinya qui s'expressi amb llibertat: qui 

deixi palès en els seus fruits el terrer, el clima, les condicions de la 

collita de cada any, els trets característics de la varietat. Perquè això 

és l’honestedat en vitivinicultura. 

Amb una qualitat que molt pocs assoleixen, el caves de Mas Bertran 

sorprenen i sedueixen. Una revolució en el món del cava que no cal 

explicar, sinó tastar. 

DO Penedès 
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L’Argila és excel•lència en el cava: sorprenent i diferent, quan el 

proves t'oblides del que tens al voltant. Et trasbalsa al temps que et 

reclama total atenció.  

Barreja d'aromes cítrics i de pa que et fan ensumar-lo un i un altre 

cop, fins quedar transportat a un paisatge de tardor: records 

d'almívars, de fruits secs torrats, de -com els mateixos productors 

diuen- fulles seques! Bombolla finíssima que dinamitza el gran vi 

que hi ha de base, sec i fresc alhora. Tacte sedós que omple la boca 

i l’unta amb una complexitat que persisteix molt de temps després 

d'haver-te'l empassat. És realment un cava intens, per prendre amb 

plats consistents. 

Està elaborat únicament amb la varietat que ha esdevingut pal de 

paller de la DO Penedès, el xarel•lo (de les tres que formen part del 

cupatge tradicional del cava, la que li atorga estructura i 

profunditat). Però, a més es tracta d’un xarel•lo provinent de vinyes 

de 60 anys d'una sola finca, alta, fresca i argilo-calcària (d'aquí li ve 

el nom). 

L’únic inconvenient que té és que la producció és molt petita, així 

que aprofitem el privilegi de tenir a l'abast una ampolla d'Argila! 
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BALMA Brut Nature Reserva 2010 

Mas Bertran Viticultors > Sant Martí Sarroca (Barcelona) > DO 

Penedès 

40% xarel•lo, 30% macabeu i 30% parellada  

SELECCIÓ ESTIU 2013 - ESPECIAL CAVES 2012 / 2013 / 2014 / 2015 

Arriba la nit de Sant Joan, la nit màgica que dóna entrada a l'estiu, i 

amb ella el nostre cava de capçalera: és a dir, un dels caves que per 

la seva notabilíssima qualitat a un preu sorprenentment ajustat, cal 

tenir-lo sempre a punt. 

El Balma combina a la perfecció la fruita primària -records a pera, 

préssec, fruites tropicals i cítrics- amb les notes làctiques provinents 

dels dos anys de criança amb les mares o llevats. Aromàtic i net en 

nas, en boca és ampli, sec, amb bombolla subtil i un lleuger 

amargor que neteja, equilibra el conjunt i et fa voler-ne més i més. 

El Balma va ser el primer cava que va embotellar Mas Bertran, amb 

els fruits de la collita 2005, iniciant un projecte nou però que recull 

l'herència familiar de tres generacions fent vins i caves.  

A Mas Bertran busquen que sigui la vinya qui s'expressi amb 

llibertat: qui deixi palès en els seus fruits el terrer, el clima, les 

condicions de la collita de cada any, els trets característics de la 

varietat.  

I tant és així, que han estat dels primers elaboradors que han optat 

per abandonar la Denominació d'Origen Cava -una DO 

incomprensible que agrupa productors de tot Espanya, des del 

Penedès a La Rioja o Múrcia- i acollir-se a la DO Penedès. 
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Els caves a casa nostra ens ofereixen cada cop més una enorme 

qualitat a uns preus que moltes vegades són gairebé un regal. Us 

convidem, doncs, a gaudir d'aquesta revolució qualitativa del cava, 

un producte que als Torrassos ens enamora especialment per la 

seva versatilitat gastronòmica: és un dels millors vins amb què 

podem encetar un àpat, en combinació amb aquelles preparacions 

que difícilment casen amb un vi tranquil (salaons, avinagrats, 

amanides, picants...). Però també és ideal com a vi per a tot un àpat. 

La seva frescor i acidesa, juntament amb el carbònic, netegen i 

contraresten el greix d'un plat consistent, ajudant a què no se'ns faci 

feixuc. 

I a sobre és el símbol per antonomàsia de la celebració i els bons 

desitjos, així que, a brindar! 

 

BALMA Brut Nature Reserva 2012 

Mas Bertran Viticultors > Sant Martí Sarroca (Barcelona) > DO 

Penedès 

40% xarel•lo, 30% macabeu i 30% parellada  

SELECCIÓ D’ESTIU 2015 

No ens hi hem pogut estar: el Balma és el nostre cava de capçalera, 

a un preu imbatible, essent com és un cava magnífic, per la seva 

netedat, frescor, equilibri. 

El vàrem seleccionar l’estiu de 2013 i ara hem volgut tornar-hi, dues 

anyades més enllà, per confirmar –i clamar als quatre vents!- que no 

és flor d’un dia, que es pot mantenir de forma constant un producte 

excel•lent a un preu excel•lent. 
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El Balma va ser el primer cava que va embotellar Mas Bertran, amb 

els fruits de la collita 2005, i amb ell ja va destacar per la seva 

acuradíssima qualitat. 

Combina a la perfecció els records de fruita -pera, préssec, cítrics- 

amb les notes làctiques provinents dels dos anys de criança amb els 

llevats. 

Aromàtic i net en nas, en boca és ampli, sec i amb una lleugera 

amargor que neteja, equilibra el conjunt i et fa voler-ne més i més. 

Amb bombolla subtil, es manté fresc i viu en un final llarg en boca. 

I tot això a un  preu que és quasi un regal per un cava en el que els 

seus elaboradors han combinat saber, paciència i la il•lusió de ser 

el punt de partida d’un projecte que, sens dubte, va marcar un nou 

futur per al cava. 

Gaudiu-ne com cal fer-ho amb tots els bons caves: gairebé amb 

qualsevol cosa, perquè és un dels tipus de vi més gastronòmics que 

hi ha. Amb aperitius, salaons, avinagrats... però també amb plats 

contundents, arrossos, rostits potents, guisats i més, amb els quals fa 

de contrapunt, netejant la boca i refrescant l’esperit. 

Celebrem amb el Balma l’arribada de l’estiu! 
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GARNATXA DOLÇA CAN CARRERAS 

Celler Martí Fabra > Sant Climent Sescebes (Girona) > DO Empordà 

Lledoner (garnatxa) blanc i roig 

SELECCIÓ DE PRIMAVERA 2012 

Ens trobem davant d’una de les millors mostres del vi dolç més 

emblemàtic de l’Empordà, la Garnatxa: un cop la proveu no podrà 

faltar a les vostres taules. 

Es tracta d’un vi dolç natural –sense sucres afegits- que s’elabora a 

partir de raïms pansificats de garnatxa, la fermentació dels quals és 

aturada enfortint-lo amb alcohol vínic, com tot vi generós. Després 

es deixa envellir en grans bótes de fusta donant lloc a un vi ranci 

dolç, sedós i amb el punt just de fortor i dolçor, sense ser gens 

embafador. 

El procediment tradicional consisteix en afegir petites porcions de vi 

a bótes que contenen garnatxa amb força anys d’antiguitat, 

aconseguint així mantenir la complexitat i acidesa pròpies de la 

llarga criança –tot i que darrerament es troben garnatxes fetes amb 

pocs escrúpols, que fins i tot són etiquetades com a “joves”-. 

La garnatxa de Martí Fabra té un mínim 10 anys de criança, cosa que 

li confereix una gran densitat i riquesa aromàtica, combinant els 

gustos de panses i fruita seca amb la frescor i l’acidesa 

característiques dels anys de guarda. És un vi ple i ample, untuós i 

de gust persistent. 

DO Empordà 
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Teniu-lo lleugerament fresc (entre 8 i 10 graus) i preparat per 

acompanyar qualsevol sobretaula, amb grana seca, torrons, gelat de 

fruits secs, pasta de full, bunyols, carquinyolis… També és un vi 

magnífic per combinar amb formatges blaus i dàtils! Però sobretot 

és un vi per compartir converses i riures sense major requeriment 

que una bona amistat. 

 

SOLERA Garnatxa Dolça d’Empordà 

Celler Cooperatiu d’Espolla > Espolla (Girona) > DO Empordà 

Lledoner (garnatxa) blanc i roig 

SELECCIÓ DE TARDOR 2015 

La tradició és el sediment del temps, allò que el pas dels anys va 

fixant i que es converteix en identitat i diferència, un pont entre els 

que som vius i els que van viure aquí i ja no hi són. Per aquest pont 

transiten contes, cançons i llegendes d'èpoques remotes; i també 

les aromes de guisats ancestrals i el gust de vins antics. 

La garnatxa d’Empordà és un d’aquests vins de la memòria. Un 

sediment dolç del temps en un doble sentit, tant per ser tradició 

històrica a totes les cases empordaneses, com per la manera com 

és elaborat: a partir d’un primer vi dolç, al qual s’anirà afegint cada 

any una mica de vi nou, reomplint la bóta conforme anem treient vi 

pel consum de l’any. Al cap d’uns quants anys, tindrem un tresor 

que comptarà amb una mare o “solera” d’edat considerable. En el 

cas d’aquesta garnatxa de la Cooperativa d’Espolla, la mare del vi té 

una antiguitat de més de 50 anys! 



 
 

224 

El tret característic d’aquests vins vells –rancis- és la criança 

oxidativa: pel fet de no omplir del tot ni segellar les bótes, deixant-hi 

aire a la part superior, el vi es va oxidant i evaporant, i per tant va 

fent-se més dens i concentrat. Guanya en complexitat, en intensitat 

aromàtica i persistència gustativa, al temps que amb els anys va 

sumant més i més notes provinents de la fusta on descansa. 

S’omple de fruits secs, de panses, de fruita confitada, d’aroma a 

pastisseria... 

Deixeu-vos seduir per la seva dolçor moderada, equilibrada per 

l’acidesa de la llarga criança. Deixeu que el seu color àmbar us porti 

la llum somorta dels capvespres de tardor i les brases del foc que 

escalfa la llar. Compartiu la taula plena de panellets, castanyes i 

moniatos escalivats, o contrasteu la dolçor del vi amb formatges 

blaus combinats amb confitures i fruita seca, o amb dàtils farcits de 

micuit. 

Però, en algun moment, ompliu-vos la copa en solitud i gaudiu del 

silenci dels anys que la tradició ha sabut reunir dins de l’ampolla. 

Temps embotellat. 
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ÈTIM Verema Sobremadurada 2007 

Cooperativa Agrícola Falset-Marçà > Falset (Tarragona) > DO 

Montsant 

60% garnatxa negra i 40% samsó (carinyena) de vinyes velles  

SELECCIÓ D’HIVERN 2013 

Els vins dolços són sempre un regal per als sentits: elixirs que 

concentren en unes poques gotes el caràcter del raïm, la terra i la 

paciència de qui els elabora. 

D'Ètims n'hi han molts i de qualitats molt diferents -és la marca que 

dóna nom a la majoria dels vins de la Cooperativa Agrícola de 

Falset-Marçà: blancs, negres, rosats i dolços. I d'Ètim dolç n'hi ha dos 

que cal no confondre: l'Ètim Verema Tardana i aquest de Verema 

Sobremadurada.  

Si bé tots dos són el resultat de veremar el raïm més tard de 

l'habitual, buscant que perdi aigua i concentri els sucres i aromes 

del fruit, el que us presentem aquí no es verema fins a finals de 

novembre! Els raïms, que en aquest cas surten de ceps de garnatxa i 

carinyena de més de 70 anys, queden sobremadurats i arriben a 

pansificar-se en la pròpia planta. 

Això no s'aconsegueix sempre, sinó només aquells anys en què la 

tardor ha estat molt seca i és possible mantenir el raïm al cep sense 

que es podreixi. 

DO Montsant 
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El resultat és un vi fosc, dens, sedós i estructurat, amb records a 

fruita seca, figues, prunes, orellanes; un vi que és un plaer pres no 

gaire fred amb xocolata molt negra, però que sorprèn amorosint 

anxoves amb olivada negra, acompanyant plats de foie i fruites del 

bosc o contrastant amb formatges blaus i figues. Proveu a incorporar 

els vins dolços dins del menú! 

L'Ètim Verema Sobremadurada és un petit privilegi, i no pas pel preu 

sinó per la dificultat de trobar-lo, ja que la producció és molt petita.  

Un tresor d'una cooperativa històrica situada a la capital del Priorat, 

que embotella milers d'ampolles a l'any; un mèrit que demostra que 

la quantitat no està renyada amb la qualitat, si més no en aquest 

cas. 

 

DOLÇ D’ORTO Blanc 2010 

Orto Vins > El Masroig (Tarragona) > DO Montsant 

80% Garnatxa blanca i 20% de diferents varietats: Macabeu, Planta, Tripó 

de Gat, Mamella de monja, Picapoll blanc, Trobats, Ceps de Sant Jaume  

SELECCIÓ D’HIVERN 2014 

Arriba l'hivern, i amb ell arriba sempre amb la selecció dels 

Torrassos un vi dolç: és a dir, un autèntic regal de la vinicultura!  

El vi dolç és d'entre els diversos tipus de vins, un dels més delicats i 

alhora concentrats que podem trobar, un vi que ens demana calma i 

obertura, un vi per prendre'l lentament, a glops petits, per tal de 

sentir com llisquen tots els seus secrets al nostre interior. 
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El vi dolç és un pur elixir que uneix terra, fruita i història mitjançant 

mètodes ancestrals que provenen de temps immemorials sense 

necessitat d'alterar-se: raïms sobremadurats als ceps, deshidratats al  

sol, alterats per la podridura noble (pel fong Botrytis cinerea), 

glaçats fins esclatar i perdre aigua... 

El que avui us fem arribar és un dels blancs dolços més especials de 

la nostra terra. El Dolç d'Orto Blanc prové de vinyes de 40 a 130 anys, 

els raïms de les quals es pansifiquen sobre plataformes de canya, un 

cop veremats. El poc most resultant es deixa fermentar fins que la 

fermentació es para tota sola, mantenint la dolçor natural a causa de 

l'alta concentració de sucres que ha provocat la pansificació i que 

els llevats han estat incapaços de consumir.  

Sentireu una dolçor embriagadora però gens imponent: el sucre està 

completament integrat, juntament amb l'alcohol i l'acidesa, en un 

preciós vi de color ambre i aromes complexes. 

Com tots els vins dolços, té molta més versatilitat gastronòmica de la 

que se li acostuma a donar: és magnífic amb dolços de mel, però 

impressiona acompanyant foies o formatges blaus... Tot i que el seu 

millor maridatge és una bona companyia -i si no la tenim, la solitud!-

. 

Gràcies, Joan, Jordi i Josep, per decidir tornar als vostres orígens i 

construir amb les vinyes heretades un projecte tan singular com 

Orto. 
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MR de Molino Real 2009 

Compañía de Vinos Telmo Rodríguez > Cómpeta (Axarquía / Màlaga) 

> DO Màlaga 

100% moscatell d'Alexandria  

SELECCIÓ D’HIVERN 2012 

En aquesta selecció d'hivern, que arriba amb el Nadal, no podia 

faltar un vi dolç que escalfi el cos i alegri l'anima! I hem volgut que 

sigui un vi de moscatell, aquest dolç que sens dubte circula per les 

venes del nostre esperit mediterrani. El moscatell d'Alexandria és 

una varietat de raïm provinent del nord d'Àfrica, una vid antica (és a 

dir, que mai ha estat modificada genèticament) conreada des de 

Xipre a Grècia, Itàlia i França, des d'Andalusia a la Marina Alta 

alacantina i l'Empordà. Però sens dubte on va adquirir històricament 

major importància va ser a Màlaga. 

A les serres pissarenques de l'Axarquia malaguenya, Molino Real fa 

uns moscatells extraordinaris, purs i complexes, considerats per 

nosaltres i molts altres com els millors d'Espanya. Els seus raïms, 

pansificats al sol sobre canyissos per concentrar sucres i aromes, 

donen un vi dolç i untuós, però gens embafador: viu, amb aromes 

de flors i herba fresca, ple de fruita i profunditat mineral. 

Sens dubte, un vi de postres ideal per revifar el paladar després d'un 

àpat contundent, acompanyant-lo de làctics i fruita (iogurt, nata o 

recuit amb mango a la planxa, peres en almívar, poma al forn...).  

DO Málaga 
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Però us volem proposar una cosa especial: que l'incorporeu dins 

l'àpat. I per fer-ho, aquí teniu una recepta boníssima, de temporada i 

perfecta per a aquest moscatell: foie fresc amb mandarina. 

Ratlleu la pell de dues mandarines amb un ratllador fi, sense arribar 

a la part blanca. Piqueu la ratlladura en un morter juntament amb 

un grapat de sal marina grossa, fins obtenir una sal de mandarina.  

Feu un suc amb 5 o 6 mandarines, coleu-lo i reduïu-lo a foc baix en 

un cassó amb una cullerada de postre de sucre, fins obtenir una 

salsa espessa. Deixeu-lo refredar a temperatura ambient. 

Caramelitzeu els grills de dues mandarines en una paella amb un 

tall de mantega i dues cullerades de sucre (15 segons per cada 

banda).  

Marqueu en una planxa de fons gruixut molt calenta els talls de fetge 

gras d'ànec cru (el que se'n diu foie fresc) sense afegir-hi cap greix, 

volta i volta. I ja podeu muntar els plats: alterneu foie i grill de 

mandarina, ruixeu-lo tot amb la reducció de mandarina i espolseu 

per sobre sal de mandarina. 

Serviu-lo d'entrant, amb una copa de Molino Real, i us assegurareu 

la felicitat dels comensals, i la vostra! 
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FINO EN RAMA COLOSÍA Saca de Junio de 2014 

Bodegas Gutiérrez Colosía > Puerto de Santa María (Cadiz) > DO 

Jerez 

100% palomino fino 

SELECCIÓ D’ESTIU 2014 

Jerez: una de les zones vinícoles més antigues d'Europa, productora 

d'alguns dels vins més apreciats arreu del món, exportats des 

d'abans del segle XV, vins d'elaboració i caràcter únics; i alhora vins 

desconeguts i menystinguts per la majoria de nosaltres. 

Tocava posar un vi de Jerez, i calia fer-ho bé, amb arguments. Per 

això, vàrem fer les maletes i ens en vam anar a conèixer el marco 

de Jerez, el triangle geogràfic delimitat per les ciutats de El Puerto 

de Santa María, Jerez de la Frontera i Sanlúcar de Barrameda. I ens 

vam trobar amb un concepte de vi completament diferent a 

l'habitual. 

1. La diversitat de vins secs de Jerez -fino, manzanilla, oloroso, 

amontillado, palo cortado...- s'elabora amb una sola varietat de raïm, 

anomenada palomino, plantada sempre en terres albarizas, terres 

blanquinoses, calcàries, d'origen orgànic, que havien estat cobertes 

fa milers d'anys pel mar. 

2. Els vins de Jerez són vins de celler. Un cop determinada la varietat 

i el terrer a utilitzar, el treball a la vinya és gairebé secundari: 

l'essència dels vins rau en el procés de criança, en els anys que el vi 

DO Jerez 
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madura al celler i en el que allà hi passa. De fet, els cellerers no són 

vinyaters, compren el raïm a cooperatives: són criadores de vino. 

3. La criança a Jerez està definida per un fenomen enològic únic i 

fascinant: és l'anomenada criança biològica o criança sota velo en 

flor, en la qual la superfície del vi a la bóta -mai plena del tot- queda 

coberta espontàniament per una capa de llevats, autòctons dels 

cellers històrics de Jerez. Aquest fenomen va aparèixer quan es van 

començar a fortificar els vins amb alcohol, per tal d'estabilitzar-los i 

conservar-los, ja que els llevats responsables del velo en flor només 

viuen en àmbits amb graus alcohòlics entre 15º i 18º.  

La flor protegeix el vi de l'oxidació i alhora el transforma, ja que els 

llevats metabolitzen l'alcohol i la glicerina, accentuant el caràcter 

sec i salí, i dotant-lo d'una aroma penetrant. 

Les manzanillas i finos es crien exclusivament sota velo en flor. 

Quan aquest vel es trenca, ja sigui perquè el vi es queda sense 

nutrients o perquè s'afegeix alcohol per sobre dels 18º, els vins 

comencen un procés d'oxidació que dóna lloc als amontillados i 

palos cortados. 

4. El vi a Jerez no té anyada: cada ampolla conté la història de molts 

anys. Els vins s'envelleixen amb un sistema dinàmic de criaderas 

(bótes superiors on el vi es cria) i soleras (bótes a nivell de sòl, de 

les que es fan les sacas, és a dir, l'extracció de vi per ser embotellat). 

Les criaderas s'ordenen segons l'any en què van començar la 

criança, essent les superiors les més joves. Quan s'extreu vi d'una 

solera, aquesta es reomple amb les criaderas immediatament 

superiors, aquestes amb les que tenen a sobre, i així 

successivament. Aquest procediment garanteix l'envelliment 

homogeni de tot el vi embotellat, que per tant mai és un vi d'una 

anyada concreta. 
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Aquest procés s'allarga en el temps quant més millor, podent 

superar els 70 anys d'envelliment, durant els quals els vins perden 

aigua i es concentren, alhora que van assimilant les notes 

aromàtiques i gustatives de la fusta de les antigues bótes. 

Està clar, doncs: els vins de Jerez són únics. I d'entre ells, us hem 

volgut oferir un molt especial, un fino en rama, és a dir, un fino que 

ha estat embotellat directament de la bóta fa molt pocs dies, 

expressament per als Torrassos. És un vi que no ha estat estabilitzat 

amb fred ni filtrat, curosament extret per tal que no passin 

sediments del velo en flor, però que es manté viu, pletòric, essent 

molt més aromàtic i seductor que un fino habitual. Però ATENCIÓ: 

cal que el consumiu ràpidament, com a molt en un mes! 

Aquest fino en rama prové d'un dels millors cellers del Marco de 

Jerez, Gutiérrez Colosía, una “catedral” de gran alçada, plena d'arcs 

i amples finestres per tal d'exposar els vins a la influència dels 

diferents vents i de la humitat de la badia de Cadis i del riu 

Guadalete. 

Dins la nau més antiga del celler, pràcticament intacta des que va 

ser construïda al 1838, vam viatjar en el temps amb les explicacions 

dels seus amabilíssims propietaris Carmen i Juan Carlos, que ens 

van acollir com als més importants importadors anglesos (o millor: 

vam acabar tastant les gambes que en Juan Carlos estava cuinant en 

un raconet del celler habilitat com a cuina). 

Així doncs, no el guardeu i gaudiu immediatament d'aquest 

meravellós vi, del seu tacte lleuger, la seva sequedat, del caràcter 

salí i iodat, de les aromes particularíssimes. I no badeu: 

acompanyeu-lo amb gambes i cloïsses, amb anxoves, bacallà 

esqueixat o arengades, amb el millor pernil, amb formatges i fruits 

secs. Viatgeu amb nosaltres! 
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MARUJA Manzanilla 

Bodegas Juan Piñero > Sanlúcar de Barrameda (Cadis) > DO Jerez 

100% palomino fino 

SELECCIÓ D’ESTIU 2016 

L’estiu és temps de tapes, de petites degustacions informals en 

companyia dels amics mentre la brisa marina desperta de nou, cada 

tarda, i ens recorda d’on procedim. 

Doncs bé, quin millor vi per acompanyar unes tapes que una 

manzanilla o un fino? Sec, punxant, amb aquell caràcter sàpid que 

el fa un vi singular i alhora un maridatge perfecte per a infinitat de 

productes i elaboracions que difícilment s’entendrien amb altres 

vins de taula: pernil salat, olives, anxoves, arengades, avinagrats, 

picants, sushi... 

Però, què diferencia una manzanilla d’un fino? Ambdós són vins 

elaborats dins el marc de Jerez. Es fan a partir de la mateixa varietat 

de raïm –el palomino-. Les vinyes es conreen en albarizas –aquelles 

terres blanquinoses de Cadis d’origen calcari, fruit dels sediments 

que van deixar els mars que les ocupaven fa milions d’anys-. I, el 

més important, tots dos són vins de criança biològica, és a dir, vins 

que reposen durant anys amb una capa de llevats autòctons –

l’anomenada flor- a la superfície, la qual, alhora que no permet que 

s’oxidin, els aporta les seves característiques organolèptiques més 

diferencials: sequedat absoluta, caràcter punxant i records de massa 

fresca de pa i d’ametlles verdes. 

L’única diferencia rau en allò que els francesos anomenen el terroir: 

el lloc on es fa. El fino és de Jerez de la Frontera, i en canvi, no 
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podem anomenar manzanilla a un vi que no estigui elaborat a 

Sanlúcar de Barrameda. A diferència del clima d’interior de Jerez, 

més sec i càlid, la influència del mar i de l’estuari del riu Gadalquivir 

a Sanlúcar fa de les manzanillas vins més amples i aromàtics, més 

suaus, amables i seductors. 

Avui teniu l’oportunitat de comprovar-ho amb una de les 

manzanillas que més ens agraden, un vi amb una inusual edat 

mitjana de 8 a 9 anys, que combina les aromes de llevats amb les 

dels cítrics, amb un final sec i ben refrescant. Combineu-la vosaltres 

amb bons amics, postes de sol, salaons, formatges molt secs i una 

manca notable de rellotges. 

 

MANZANILLA PASADA PASTRANA 

Bodegas Hidalgo > Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) > DO Jerez  

100% palomino fino 

SELECCIÓ D’HIVERN 2016 

Tots coneixem els finos i manzanillas del marco de Jerez: vins 

elaborats sempre amb la varietat palomino, conreada en terres 

d’albariza (terres pàlides, calcàries, producte de la sedimentació de 

closques dels animals marins que fa milers d’anys hi vivien); vins 

salins, secs i punxants, fruit d’una criança biològica, bajo velo de 

flor, és a dir, sota una superfície de llevats que alhora que despullen 

el vi de sucres i nutrients, el protegeixen de l’oxidació; vins que no 

s’embotellen fins passar diversos anys en un sistema de criança 

dinàmica, en la que el líquid de les bótes superiors (criaderas) va 
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barrejant-se amb el vi més vell que reposa a les bótes inferiors 

(soleras).  

Ara bé, què és una manzanilla pasada? Doncs ni més ni menys que 

la “reina de las manzanillas”, una manzanilla in extremis: un vi que 

ha passat molts més anys dels habituals sota la capa de llevats 

anomenada velo en flor, sense que aquesta capa es trenqui (cosa 

que comportaria iniciar un procés d’oxidació i convertir la 

manzanilla en amontillado). 

Així doncs, continua sent un vi sec, lleuger, net i punxant, amb 

records salins, iodats, d’ametlla crua... amb tot allò que caracteritza 

una manzanilla, però amb el que afegeix, en el cas de La Pastrana, 

una criança en bóta de més de 12 anys! La cosa s’ha anat 

concentrant: en nas, és molt més àmplia i rica, i en boca, grassa i 

persistent. Una manzanilla de luxe per a una taula exuberant on cal 

que es multipliquin els salaons, els escabetxos, els productes de 

mar (cloïsses, garotes, navalles), el peix cru, els formatges curats... 

Amics, gaudiu poc a poc d’aquesta meravella, recent embotellada 

per a nosaltres, que a més té la particularitat de ser un vi de finca, 

provinent d’una única vinya plantada en un terra amb més d’un 90% 

de carbonat càlcic (albariza en estat pur): un mar molt antic, portat 

directament a la copa. 



 
 

 

 

 

 


