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‘Sommeliers’ per un dia. Fermí Fernàndez i Lloll Bertran
tasten i comenten una vintena de vins i caves
El sector es reinventa. Els cellers implanten nous mètodes
d’elaboració i aposten per varietats autòctones
Josep Roca. “El vi català està en el bon camí, però a
fora encara no hem fet tots els deures”
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l sector vitivinícola català és una estructura d’estat estratègica per al nou
país que estem construint. Actualment, el vi i el cava representen el tercer sector més important de la indústria agroalimentària de Catalunya,
amb uns ingressos que superen els 1.100 milions d’euros i unes vendes
netes superiors als 1.000 milions d’euros anuals. Els més de 600 cellers
repartits per les 12 denominacions d’origen catalanes (Alella, Catalunya,
Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla
de Bages, Priorat, Tarragona, Terra Alta i Cava) exporten més de 500 milions d’ampolles a més de 140 països, sobretot d’Europa, Amèrica i Àsia,
de manera que el vi català és avui un dels nostres principals ambaixadors
arreu del món. El sector, doncs, gaudeix d’una bona salut i té davant seu
un futur esperançador ple d’oportunitats que, com a país, no podem deixar escapar, i això exigeix compromís i convicció.
Si bé és cert que el consum de vi català ha anat creixent en els darrers
anys fins a situar-se com el vi més triat pels consumidors al sector del comerç i l’alimentació, també és cert que a l’hostaleria i la restauració continuem a darrere de la Rioja. No tinc cap dubte que aquest increment
sostingut del consum de vi català està estretament lligat a molts factors,
com l’aposta cada cop més generalitzada dels cellers per la qualitat abans
que la quantitat, però també crec que està directament relacionat amb
l’actual context polític i l’augment de l’autoestima dels catalans pel territori i els productes autòctons i de proximitat.
Sense desmerèixer res ni ningú, ja comença a ser hora de trencar tòpics i desacomplexar-nos per reivindicar el vi català com a símbol de
qualitat, sense renunciar a l’esperit crític. Ens queda molt camí per fer,
però tenim el potencial i les eines. Primer, ens cal un estat que ens hi ajudi i ens hi acompanyi, i aquest estat el tenim més a prop que mai; i segon,
ens cal també el compromís personal de cadascun de nosaltres escollint
vins de la terra al supermercat, a la botiga especialitzada o a la carta del
restaurant, i ajudar a divulgar el que passa al sector, que és la modesta
pretensió d’aquest dossier. Que vagi de gust!
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Les bótes de fusta conviuen amb les ancestrals àmfores d’argila, un dels nous mètodes d’elaboració que s’han recuperat. J.M. FLORES

Cap als orígens
El sector vitivinícola català viu un moment d’ebullició experimental que empeny al retorn
de les varietats de raïm autòctones i tradicionals i als mètodes d’elaboració ancestrals
que ja feien servir fa segles els nostres avantpassats

CATI MORELL

El públic jove ha
obert les portes
a vins lleugers,
florals i afruitats;
i escumosos
radicals i
desenfadats com
els ancestrals

● Etiquetes cridaneres, desenfadades i
desacomplexades acompanyen, cada dia
més, uns vins arriscats, atrevits, connectats amb el territori. Són vins d’elaboradors joves que han començat a aprofitar la
tecnologia i el coneixement que tenen al
seu abast per incidir en el futur del vi català sense perdre la tradició. Recuperen varietats i tècniques d’elaboració antiquíssimes per embotellar el territori, el paisatge,
i oferir-lo amb desfici. Aquests són els elaboradors que treuen el cap en un moment
d’ebullició creativa al sector del vi català i
que seran la punta de llança del vi del futur. A l’altra banda, hi ha un consumidor
amb ganes de tastar i, sobretot, de conèixer, de saber tot el que passa abans i després que el vi arribi a l’ampolla; un consumidor que s’emociona, i no li importa dirho, quan descobreix els lligams que l’uneixen a la terra amb el simple gest d’alçar la

copa. El consum intern ha crescut els últims anys a causa del context polític del
país, un increment de l’autoestima i del
sentiment de pertinença a la terra, i un
millor posicionament dels productes de
proximitat, tal com explica el periodista
especialitzat Joan Nebot.
Les noves tendències del sector van cap
a la recerca de la màxima expressió del territori. Els periodista Ramon Roset coincideix amb Joan Nebot a remarcar que ja
s’han començat a abandonar les llargues
criances en fusta, i els elaboradors busquen vins frescos, moderns, més fàcils de
beure. La introducció creixent del públic
jove en el consum del vi també ha obert
les portes a productes més lleugers, florals
i afruitats, i escumosos radicals i desenfadats com els ancestrals “que potser els recorden més les begudes carbonatades i ensucrades a les quals estan acostumats”, diu
Roset. Tant ell com el director de l’Institut
de la Vinya i el Vi (Incavi), Salvador Puig,

coincideixen a destacar la feina que el sector fa per dignificar les varietats autòctones i tradicionals. Segons el sommelier del
Celler de Can Roca, Josep Roca, es tracta
d’avançar “des de l’honestedat cap a l’autenticitat, respectant el pagès i el consumidor, i seduint amb un estil propi, més enllà de les modes”.
Les Denominacions d’Origen han començat a definir-se a partir de varietats insígnia, com va fer el Penedès amb el xarello, el Bages amb la picapoll o l’Empordà
amb les garnatxes. És el moment de triar.
El director de la DO Penedès, Francesc
Olivella, recorda que en els últims anys
s’han convertit en una DO petita (18 milions d’ampolles en 2.500 hectàrees de vinya) i això els obliga a ressituar-se. Per això, treballen en l’aprovació imminent del
mapa de subzones que els ha de permetre
territorialitzar més els vins i donar tota la
informació que el consumidor vol tenir, a
l’etiqueta. I a la DO Cava han començat
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Han tornat a la
ceràmica, a les
àmfores, i per
mostrar la
màxima
expressió han
sorgit els ‘vins
naturals’

a treballar en els caves de paratge, per
introduir paràmetres de qualitat i de genuïnitat al producte. I tot això va acompanyat d’una nova relació amb la terra. Els
elaboradors volen raïm de la màxima qualitat, amb produccions ecològiques, el màxim respecte per l’entorn, el consumidor i
el pagès, controlant l’excés de producció i
assegurant la singularitat del seu producte.
Com? Amb varietats autòctones, vinculades al terrer, i amb pagesos dedicats a la vinya i valorats en la seva feina.
En aquest moment de dinamisme experimental els vins, en petites dosis i sense
abandonar la producció dels clàssics, han
tornat a la ceràmica, a les àmfores que ja
feien servir els nostres avantpassats, per
mostrar el vi com és i aconseguir la màxima expressió de la vinya a l’ampolla. Així
han sorgit els anomenats vins naturals.
Són vins sense sulfits afegits, que es fan en
un procés d’elaboració arriscat i que

Ull de llebre

s’aprofiten dels conservants naturals de la
pell del raïm (en maceracions llargues) i
processos en ambients inerts per evitar les
perilloses oxidacions del vi. Aquesta és

una de les apostes més radicals del moment. I ha començat a trobar el seu públic.
Salvador Puig assegura que són vins
que “s’han d’explicar”, però la majoria
dels experts coincideixen que encara hi ha
vins naturals que no compleixen els requisits necessaris d’un bon vi, “i això fa mal al
sector”. Els que han fet el pas, però, recorden que també hi ha defectes en els vins
convencionals. Nebot creu que l’elaboració dels vins naturals ha introduït una tendència a grans cellers, que han començat a
reduir les dosis de sulfits en els seus vins
convencionals. “I això és mèrit dels cellers
petits, que han fet el pas.”
Com serà el vi del futur? No ho sabem.
Però l’objectiu dels elaboradors és expressar la feina que fan a les vinyes, i la singularitat del raïm, el terrer, el clima i el paisatge. Seguint diferents processos, cada
vegada més, intenten embotellar el paisatge i desemmascarar el vi.

Del roure francès a l’argila de la vinya
El concepte del terrer cobra força cada
dia en el sector vitivinícola català. Com
s’expressa el terrer en una ampolla de
vi? I com ho fa quan el vi ha passat per

les bótes de roure francès? Quin paisatge hi ha a la copa? El de la vinya o el de
la bóta? Totes aquestes preguntes comencen a tenir resposta quan els elabo-

radors abandonen les bótes franceses
per bótes fetes aquí o maceren els vins
en àmfores fetes amb l’argila de la mateixa vinya. És real i està passant.

180793-1148508®
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Els joves
pagesos tornen
a la vinya
El sector del vi és una alternativa
per als que tenen vinyes familiars,
en un moment en què el context
econòmic general és poc atractiu

● Si bé les necessitats experimentals

dels elaboradors i cellers són encara
minoritàries i el consum massiu de vi
es manté en les fórmules tradicionals,
el sector de la viticultura ha començat a notar canvis. Els elaboradors demanen, cada vegada més, una implicació directa dels viticultors en el procés de canvi, però han d’acabar de
trobar el mercat que s’interessi per
les noves línies i que valori produccions ecològiques o de baix rendiment. El responsable de la secció sin-

CATI MORELL

Un grup de
pagesos en plena
verema en una
vinya de més de
70 anys. C. MORELL
181442-1148088®

dical de la vinya i el vi d’Unió de Pagesos, Joan Santó, assegura que els joves tornen a les explotacions familiars i, fins i tot, en alguns casos s’arrisquen a invertir en petits cellers per
intentar trobar la seva personalitat.
L’etern problema de la negociació impossible del preu del raïm s’ha començat a trencar, també, segons Santó. L’última verema, Unió de Pagesos
ha registrat preus que superen els
0,40 euros per quilo de raïm. Aquest
comença a ser, segons Unió de Pagesos, un preu raonable. Ara falta abandonar la idea de doblar la producció
mantenint els preus, diu Santó: “Hauríem d’arribar a pensar si realment
necessitem produir el doble.” I, sobretot, segons ell, el més important és
començar a valorar tots els paràmetres que hem de valorar per poder
oferir un raïm de la màxima qualitat
perquè aquest és el requisit imprescindible per poder elaborar un bon vi.

Hauríem de
pensar si
realment
necessitem
doblar la
producció

8

30 - 10 - 2016

El ramat de
Salvador Queraltó
esporga els ceps
d’una vinya
ecològica del
Penedès. És el que
es coneix com la
poda en verd: els
xais es mengen els
pàmpols abans que
el raïm comenci a
madurar i deixen els
gotims al sol.

Serà ecològic o no serà
CATI MORELL

C. MORELL

La producció
ecològica és ja
un requisit ‘sine
qua non’ per als
elaboradors dels
Clàssic Penedès,
els escumosos
de la DO Penedès

● La identificació del vi amb un producte
que prové de la natura, la consciència social sobre la conservació de l’entorn, la
pressió dels mercats internacionals i el
canvi climàtic són alguns dels factors que
han afavorit la creixent reconversió del
sector a la viticultura ecològica. El president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès, Josep Maria Albet i Noya –enòleg del primer celler ecològic de l’Estat espanyol–, va arribar al càrrec l’any 2011 amb el repte d’aconseguir
que la del Penedès fos la primera denominació d’origen 100% ecològica. Era un objectiu molt ambiciós, però el temps li ha
començat a donar la raó. Els vents bufen
cap a una viticultura respectuosa amb l’entorn, respectuosa amb el consumidor i
respectuosa amb el viticultor. I el Penedès
és una de les zones de Catalunya que aposten més clarament per aquesta opció. Ja
no n’hi ha prou que els vins siguin bons. I
a Catalunya, bona part de la producció
s’està encaminant a un nou concepte de la
vinya.
L’any 2010 hi havia a Catalunya un total
de 4.598 hectàrees de vinya ecològica.
Cinc anys abans, la viticultura ecològica es
practicava en només 1.227 hectàrees. I

La producció de vinya
ecològica ha crescut d’un
60% en els últims cinc
anys per la major
consciència social
l’any 2015, la producció ecològica ja havia
arribat a les 11.706 hectàrees, segons dades del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica (CCPAE). I en la data
d’avui, a Catalunya ja hi ha un total de
13.238 hectàrees de vinya ecològica, de les
quals 7.318 estan ubicades a la demarcació
de Barcelona i 4.850, a la demarcació de
Tarragona. En els últims cinc anys, l’increment de la producció ecològica ha estat
pràcticament del 60%, a causa de les demandes dels consumidors i d’una major
consciència social, molt relacionada amb
la introducció del públic jove en el consum de vins.
Precisament, la producció ecològica és
ja un requisit sine qua non per als elaboradors dels Clàssic Penedès, la línia d’escumosos de la DO Penedès que fan la competència directa al cava. I, dins de la DO
Cava cada dia són més els elaboradors que
han descobert les virtuts de la viticultura

ecològica, també per mantenir a ratlla les
principals plagues i malalties de la vinya:
l’oïdi, el míldiu i el corc. A la DO Penedès,
un dels requisits que hauran de complir
els elaboradors per etiquetar els seus vins
amb les futures subzones serà el de garantir la producció ecològica.
El concepte ecològic s’està associant cada dia més a la qualitat final del producte i
el sector vitivinícola ho sap. Els vins ecològics surten ara a preus tan competitius
com els vins convencionals i tenen més
portes obertes en un mercat cada vegada
més conscienciat.
Josep Maria Albet va fer el canvi a la
producció ecològica fa 40 anys i assegura
que “el futur passa per l’ecològic”. Segons
ell, el vi ja no va associat a un aliment, sinó
a un moment de plaer, a una tradició i una
cultura. I això no té cap sentit si ho relacionem amb productes químics: “L’ecologia s’ha incorporat ja amb tota normalitat
al consum del vi.” Segons ell, tots els cellers
que es donen d’alta ho fan ja amb una producció ecològica i això vol dir alguna cosa.
El consumidor és cada dia més conscient
dels efectes dels conservants i els nens
creixen en la cultura del reciclatge i la conservació de l’entorn.

Diàlegs amb
l’univers a
través del vi
● Una de les tendències que s’estan

181441-1148087®

consolidant entre alguns vitivinicultors
és la producció biodinàmica. Aquest
corrent va néixer a principi del s. XX
de la mà del filòsof Rudolf Steiner,
fundador de l’antroposofia, que s’ha
aplicat a diferents sectors i s’ha desenvolupat amb èxit a l’ensenyament a
través de les escoles Waldorf.
Steiner va arribar a la conclusió que
només el conreu pensat des de la recerca de l’equilibri amb la natura podia tenir futur, en un planeta on l’agricultura intensiva acabava produint
terra erma, i d’això ja fa gairebé cent
anys. La seva teoria va sorgir després
de recollir les queixes d’un grup de
pagesos que havien notat una pèrdua

157368-1148436w

de nutrients en els aliments que conreaven, a causa de l’ús de productes
químics.
L’agricultura biodinàmica es va començar a aplicar a partir de 1924
amb vuit conferències de Steiner sobre les seves conclusions. Aquesta
producció evita de forma estricta els
pesticides, herbicides i fertilitzants, i
fonamenta la cura de la terra en preparats i nutrients d’origen vegetal o
animal i en la diversitat, per mantenir
l’equilibri que permet alimentar la terra i que la terra ens alimenti.
El viticultor que fa producció biodinàmica es regeix pel calendari astral a
l’hora d’intervenir tant en la terra com
al celler, i acaba interioritzant tant el
moviment dels astres a la seva rutina
diària que aquest calendari esdevé
una guia per a la vida quotidiana.
La producció biodinàmica no deixa de
ser una conversa constant de l’agricultor amb l’univers, un contacte directe i espiritual amb tot allò que ens
envolta i de què inevitablement formem part. CATI MORELL

Josep Mitjans,
enòleg de
Loxarel, ruixa la
vinya amb un
preparat
biodinàmic que ell
mateix fa a partir
de restes
vegetals i
animals. J.M. FLORES

L’equilibri
permet
alimentar la
terra i que la
terra ens
alimenti
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Salvador Puig.

Director de l’Incavi

“L’elaborador innova
per diferenciar-se”
● Salvador Puig és director de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (Incavi) des del
gener. Abans va ser tècnic de la Secció de
Viticultura i Producció Experimental del
mateix organisme i, anteriorment, com a
director general del Departament d’Agricultura, va contribuir a posar en marxa el
Registre Vitivinícola de Catalunya.

Quines són les tendències del sector?
Hi ha una tendència general a buscar més
ecologia i cultius més sostenibles, tant per
part del consumidor com per part dels
mateixos pagesos, i això obligarà a buscar
noves fórmules per ser més respectuosos
amb el medi ambient, tenir més cura del
sòl i connectar més amb el consumidor i
amb les seves demandes. Per això hi ha un
increment en la producció de vi ecològic.

Durant la crisi, el
mercat exterior
ha estat clau per
al sector del vi
i el cava.
I encara hi ha
potencial per
créixer

Aquest canvi es fa per convicció?
Sí, però a més, en el cas de la vinya és relativament fàcil fer el pas del cultiu tradicional a l’ecològic: els fungicides clàssics (coure i sofre) estan admesos en l’ecològic i
juntament amb els tractaments amb feromones permeten combatre les principals
plagues de la vinya.
Com es tradueix la tendència de la viticultura a l’hora d’elaborar el producte
al celler?
Dins del celler es treballa amb la voluntat

de donar la màxima expressió al raïm: reduint sulfurosos, amb processos com més
naturals sigui possible i utilitzant el mínim d’additius. També s’han incorporat
les àmfores, els ous de ciment i nous recipients que permeten fer vinificacions diferents i, en les criances en fusta, s’estan
provant noves fustes.
Estem vivint un moment de molta experimentació. Però alhora s’estan recuperant mètodes i varietats tradicionals.
L’elaborador innova per diferenciar-se,
per donar més valor al producte. Hi ha un
retorn a les varietats autòctones i ancestrals i s’ha incorporat l’ús de llevats autòctons com a estratègia dels elaboradors per
diferenciar-se. Els consumidors busquen i
valoren aquesta diferenciació. Per això, és
molt important que el celler doni la màxima informació al client.
Podem dir que la tendència és de desemmascarar els vins, fer-los més nets?
Sí. Perquè així, l’elaborador pot fugir de
l’estandardització, diferenciar-se. Però
tampoc no ens hem de perdre amb tot això. Hi ha cellers que han començat a treballar amb els vins que s’anomenen naturals i que han generat un debat aspre al
sector. Un vi no és bo pel fet de ser natural. I hi ha vins naturals que no compleixen els requisits bàsics d’un vi i hem de ser
capaços de destriar-ho. Els vins naturals
requereixen una molt bona feina al celler i
una inversió extra en comunicació.

Els cellers inverteixen més a comunicar
a l’exterior que a Catalunya mateix?
A Prowine, dels 600 cellers de Catalunya
n’hi ha cent. Els elaboradors d’aquí són
conscients del potencial i els surt a compte
anar-hi. I sort de l’exportació. Durant la
crisi, el mercat exterior ha estat clau per al
sector del vi i el cava. És un autèntic motor. I encara hi ha potencial per créixer.

179130-1141674w

CATI MORELL

El futur del cava va lligat al govern de
l’Estat, perquè la Generalitat no hi té
competències. En l’actual procés polític
del país, què pot passar quan Catalunya
esdevingui independent?
El 95% del cava que es produeix a l’Estat espanyol en aquest moment es fa a Catalunya. Per tant, les decisions sobre aquest
producte s’haurien de prendre majoritàriament aquí, malgrat que les competències
siguin de l’Estat. Durant molts anys, l’Incavi ha estat enfocat en els vins tranquils i el
cava ha anat en paral·lel. Però, més enllà de
les competències, hem començat a treballar
de forma conjunta en alguns aspectes.
Hi ha bona predisposició?
Tothom és conscient que això s’ha de superar i que hem de treballar junts, des de
promoció fins a controls o recerca. Hi ha
moltes coses a compartir.

MORELL.

Les decisions
sobre el cava
s’han de prendre
majoritàriament
a Catalunya,
malgrat que les
competències
siguin de l’Estat

179438-1148130®

El sector del cava va ser pioner en l’exportació, però ara pateix un descens a
favor de la competència italiana.
Depèn d’on vagis. A Holanda, el prosecco
ha obert una porta als escumosos que el
cava pot aprofitar per fer camí.

Salvador Puig al
laboratori de
l’Incavi, a
Vilafranca, on
treballen en recerca
i innovació per a la
vinya i els cellers. C.
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Un brot sobresurt, en plena
primavera, en una vinya de
xarel·lo de més de 70 anys, a l’Alt
Penedès. JOSEP MARIA FLORES

2016: escenari
del vi català
El vi català viu en
una prioritat
permanent del
curt termini, que
genera carències
que provoquen
buits importants

El procés de canvi és llarg i ha de portar a la identificació
del vi català amb el territori, mitjançant el raïm autòcton

JORDI ALCOVER
● Qualsevol de nosaltres posa el seu granet de sorra perquè les coses canviïn,
avancin o, fins i tot, hi ha qui ho fa perquè
retrocedeixin. Però apliqueu aquesta reflexió al vi i veureu que no hi ha gaire consciència d’aquesta realitat entre els professionals, ni tampoc entre els productors.
S’atén la part empresarial més immediata,
posposant sempre l’establiment d’un criteri de llarg termini. És per això que el vi
català viu en una prioritat permanent del
curt termini, que genera carències que
provoquen buits importants en l’argu-

mentari. La primera és la ignorància pel
que fa als vins dels altres, i alhora el convenciment que els vins propis són prou
bons per romandre al mercat in saecula
saeculorum. Per això, veiem encara vins
dels quals els cellers diuen que no troben
raó per deixar-los de fer, atès que encara
els venen. Deu ser que costa de fer-los entendre que el vi català és cosa de la suma
de molts granets de sorra.
Les denominacions d’origen són també
part del problema; ara per ara necessiten
una mena de canvi orgànic, perquè la seva
activitat principal no ha de ser només la
promoció, sinó convertir-se en la garantia
per al consumidor que el producte empa-

rat transmet tota la cultura,
història i territori del lloc que
el produeix, i no només l’origen: perquè, per a això, amb
una indicació geogràfica en
teníem prou.
Pel que fa a les varietats, el període actual tendeix a prioritzar les tradicionals: però cal
que ningú pensi que això és
una moda, perquè finalment
connecta els vins amb el territori, la cultura i la història del
lloc que els produeix. I això ha
d’arribar a tot arreu per tal de
pensar a llarg termini.
L’intangible entre totes aquestes raons, però, és la mentalitat dels elaboradors a l’hora de
fer vi: volen fer el millor vi del
món, però fer el millor vi possible significa prioritzar la seva
identitat.
Simplificar
aquesta qüestió al “m’agrada
o no m’agrada” ha portat tothom a cercar un gust concret,
sovint amb excessos en el cupatge que recorden les fórmules dels alquimistes: o bé amb
bótes de roure, que ara que ja
ha esdevingut un instrument de customització del producte, tot afegint-hi aromes
que no tenen res a veure amb el vi i molt
amb el mercat. I millor no encetem el debat dels llevats químics o dels correctors
d’acidesa. Deixem-ho estar! Però quan
diem el millor vi possible no estem parlant
només de l’aspecte gustatiu; hem de fer
entrar la relació d’aquest vi amb el territori que el produeix.
Parlem també de la diversitat com a
condició intrínseca dels vins catalans. Però cal pensar que és un fenomen contrari
al concepte de Denominació d’Origen,
que delimita un territori al qual es reconeix una història i una cultura que amb el
temps han definit un vi concret; és la certificació, per garantir-la, d’una singularitat, és una idea oposada a la diversitat. L’ús
indiscriminat d’aquest terme sembla molt
més un imperatiu comercial, per tal d’encabir-ho tot en igualtat de condicions, que
no pas una afirmació creïble.
El moment actual demana que totes
aquestes disfuncions generin l’autocrítica
com més aviat millor. El que més costa de
canviar són les mentalitats, però, que és
on estan més arrelades les qüestions econòmiques, les urgències, el curt termini:
les mentalitats canvien en dècades, en períodes llargs que en aquest cas podríem
qualificar d’històrics, processos que es fan
amb granets de sorra que, amb la consciència de ser-ho, fan el doble de feina.

118903-1145213w
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Josep Roca Sommelier del Celler de Can Roca

“El vi és un diàleg amb la natura”
CATI MORELL

Avui els vins
s’apropen més
a la tendència
de lleugeresa,
lluiten per
mostrar la vivesa
i el nervi
il·lusionant

La consciència
holística i la
nova realitat
d’una societat
que no vol estar
lligada a les
normes també es
veu en el vi

● Considerat un dels millors
sommeliers del món, acaba de
publicar, juntament amb la
psicòloga Imma Puig, el llibre
Rere les vinyes (Ed. Rosa dels
Vents), que descriu com un
viatge a l’ànima dels vins.

Cap a on va el vi català?
Estem vivint el millor moment
del vi a Catalunya. Podem dir
que vénen aires d’optimisme i
grans oportunitats.
Les noves tendències del vi
acompanyen la gastronomia?
Fins fa no gaire, eren com l’aigua i oli. La cuina era cada vegada més lleugera i dietètica, i
els vins volien agradar des de la
potència i la concentració, eren
vins cossats i colorats, amb
molt de múscul. Avui els vins
s’apropen més a la tendència
de lleugeresa, lluiten per rebaixar el grau, mostrar vivesa, una
estructura més àgil en boca,
aprofitant el nervi, l’excitació
il·lusionant més que l’opulència pastosa i eixuta. L’elegància,
l’autenticitat i la puresa, en la
cuina i en el vi, són el camí.

tenció i actitud. El gran repte
és Barcelona, un mercat obert
al món, on altres zones de
l’Estat espanyol treballen amb
criteris de qualitat des de fa
generacions. Els elaboradors
catalans arriben tard a Barcelona però tenen els millors arguments i no ho poden desaprofitar. La prescripció és
imprescindible, i els consumidors hem d’estar a l’altura i
beure’ns el nostre territori.
L’auge de les varietats autòctones és només una moda?
És una reivindicació de cerca
de reconeixement i possible
diferenciació en un món global, en un mercat saturat on
el valor és en l’autenticitat o
en les varietats originals, minoritàries o singulars; pel
procés d’elaboració, per la
personalitat de qui el fa o per
les condicions del terrer.

Alguns elaboradors busquen el client jove. Què volen els nous consumidors?
Els joves estan confusos i ofegats per un màrqueting ferotge de begudes carbonatades,
ensucrades i fosques, i cerveses. Les estratègies del vi en
màrqueting han estat horriCom veuen el vi català a l’esbles i ara comencen a fer el
tranger?
Josep Roca, considerat un dels millors sommeliers. JUAN MANUEL RAMOS
tomb. El màrqueting en
Voldria mostrar-me optimismans de gent jove és més
ta, però amb moderació. El
atrevit i connectat i els viticultors joves hi
moment d’evolució i revolució de la gent
No hi ha una gran zona vinícola si el pagès
tenen molt a dir. Joves fent vi per a joves i
jove és general. Arreu hi ha empenta i actino es guanya bé la vida. Ens mostrem al
convencent-los que aquesta beguda, la
tud de consciència ecològica i de talent.
món amb preus massa per sota del que semés intel·lectual, pot ser la més viva, aniEstem en el bon camí però, a fora, encara
ria recomanable i sovint tenim la sensació
mada i meravellosa que podem beure i
no hem fet tots els deures. Més enllà de
de competir més amb el prosecco italià que
que, fent-ho, podem salvar la vida de l’hoquatre ampolles venudes amb molta digno pas amb el champagne. La notícia posime a la Terra. Un vi avui no és només un
nitat i bon preu, i alguna marca ressonant
tiva és que els caves de paratge van en boaliment, és un missatge de natura embotea escala internacional, en el món del vi a
na direcció i hem de pensar que el món
llada, de compromís i d’actitud de conl’exterior, tenim camp per córrer. S’ha de
del cava anirà cap a la idea de qualitat més
templació i diàleg amb la natura. El jovent
dir que 40 anys d’estancament forçat no
que de quantitat. Sap greu veure caves a
necessita connectar des de l’emoció.
van ajudar i el boom turístic dels anys seil’engròs a l’exterior a menys de dos euxanta va fer caure el món del vi en la imros... Tenim varietats, sòls, costumisme i
mediatesa. Ara cal remuntar, regenerar,
singularitats geoclimàtiques per demosEn aquest moment s’està experimentant
reinterpretar la nostra diversitat de sòls,
trar mediterraneïtat com a virtut, com a
molt...
Totes les tendències i estils són lògics. Hi
varietats i climes, i l’encant que podem
valor d’escumosos totalment secs.
ha una efervescència creativa que anirà seoferir.
guida d’una calma conceptual. L’actitud i
Consumim prou vi català aquí? Què han
la consciència holística, sostenible, ecolòEl cava s’identifica amb Catalunya arreu
de fer elaboradors i restauradors?
gica, i la nova realitat d’una societat que
La
demarcació
de
Girona
és
un
exemple
del món, però el sector és conscient
no vol estar lligada a les normes, també es
de
canvi
amb
els
vins
de
l’Empordà.
Els
que cal millorar el posicionament del
veu en el món del vi.
elaboradors han de fer les coses bé, amb inproducte. Com es pot avançar?

856805-1147926w
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El tap de suro,
l’aliat més fidel
La quota de
mercat dels
tapaments
alternatius al
suro –sintètics
o de rosca–
arriba ben just a
l’1% mundial

De Catalunya
s’extreuen cada
any 4.500 tones
de suro per
fabricar taps per
a escumosos
(65%) i vins
tranquils (30%)

● Les dades del sector surer català són demolidores: 30 empreses, concentrades a
les comarques gironines (Empordà, Gironès i Selva), i una facturació total de 170
milions d’euros; 550 treballadors i 80.375
hectàrees de sureda d’on s’extreuen cada
any 4.500 tones per fabricar 2,7 milions de
taps a l’any, 1,4 milions per a vi (10-12%
mundial) i 1,3 milions de cava o champagne (60% mundial). L’alzina surera, només
present als boscos mediterranis, ha de tenir entre 60 i 70 anys per poder proporcionar suro apte per a la fabricació de taps;
l’arbre regenera de manera natural l’escorça cada 9-14 anys i té una vida estimada
d’entre 200 i 250 anys. La indústria surera
de Catalunya és avui una de les més modernes i competitives gràcies, en part, a la
inversió de 42 milions d’euros que s’ha fet
en aquests darrers tres anys per incorporar nova tecnologia i millorar els processos de transformació.
El tap de suro continua sent el preferit
tant per als elaboradors de vins com per a
la gran majoria de consumidors. Els experts l’avalen com a la millor opció per
conservar el vi un cop embotellat, sobretot
perquè la porositat del material conserva
les característiques del vi i respecta la seva
evolució natural. Més enllà de les virtuts i
propietats que hi troben els enòlegs i sommeliers, l’ús del tap de suro té un fort component cultural; a la majoria de països
productors, obrir una ampolla de vi o d’escumós s’ha convertit en una cerimònia
respectada. Però el suro també planteja al-

Taps i llevataps ‘made in Catalonia’
Pulltaps, l’obridor de
vins de doble palanca
més venut arreu del
món, és un invent català que comercialitza des
de fa més de 25 anys
Pulltex, una empresa familiar de Sant Boi de
Llobregat, líder mundial
en el sector de tot tipus
d’estris relacionats amb
el vi i els escumosos,
com taps de conservació, glaçoneres o refre-

dadors d’ampolles individuals. La família Dordella va començar en el
negoci dels regals d’empresa però de mica en
mica es va anar especialitzant en eines i estris relacionats amb el
món del vi, al qual es
dediquen en exclusiva
des del 2013. Tot i que
l’obridor de tirabuixó és
la insígnia de l’empresa,
Pulltex ha revolucionat

també el món dels taps
de conservació. La darrera novetat és el primer tap intel·ligent, dotat d’un filtre de carboni
que permet conservar
com a mínim durant
deu dies totes les propietats aromàtiques i
gustatives del vi un cop
obert. O el tap hermètic
de cava que trauran al
mercat aviat, equipat
amb el mateix sistema.

181418-1147949w

JOSEP M. FLORES

La indústria
catalana del
suro fabrica
2,7 milions
de taps
cada any, la
meitat dels
quals
s’exporten

Un operari d’una indústria surera gironina
extreu l’escorça de l’alzina d’on en sortiran
els taps de vi i escumós després d’un procés
de transformació. INSTITUT CATALÀ DEL SURO /

guns inconvenients, com l’anomenat
TCA, nom de la molècula que transmet al
vi un gust de florit, o el seu origen natural
i escàs i el complex procés de transformació que fan que sigui l’opció més cara. Per
això han aparegut al mercat alternatives
com els taps sintètics o de rosca, que de
mica en mica s’intenten fer un lloc al mercat malgrat l’escassa o nul·la simpatia que
desperten entre la majoria d’enòlegs i
sommeliers. Tant el tap sintètic com el de
rosca estan totalment exempts del TCA i
són més barats però, per contra, limiten
l’evolució natural del vi, poden transmetre
gustos de plàstic o metall i, sobretot, generen rebuig per part de la majoria de consumidors, que els associen a vins de baixa
qualitat.

134524-1148518®

ARIADNA ROS

Arriba la generació
de taps intel·ligents,
que conserven
durant almenys deu
dies totes les
propietats del vi un
cop hem obert
l’ampolla. A sobre,
una mostra
d’aquests taps. EPA

Una percepció radicalment diferent a la
dels consumidors del mercat anglosaxó i
nòrdic, que no només estan acostumats a
comprar vins amb tap de rosca sinó que així ho exigeixen a les marques que exporten
a aquests països. Això ha obligat alguns cellers catalans a adaptar la seva cadena d’embotellament a aquesta exigència. fins al
punt que un mateix vi que aquí embotellen
amb tap de suro a Austràlia, Suècia o Noruega l’envien amb tap d’alumini de rosca.
El director de l’Institut Català del Suro,
Albert Hereu, ho atribueix al gran desconeixement que tenen aquests països sobre
la indústria surera. “Associen l’extracció
de suro a una activitat agressiva contra el
medi ambient i desconeixen que en realitat és beneficiosa per a l’equilibri i la biodiversitat i que és una de les millors eines
per gestionar el bosc, tenir-lo net i evitar
els incendis”; i afegeix: “Ens cal fer una
bona feina de comunicació per trencar
tots aquests tòpics falsos.” Hereu creu que
tant els experts com el consumidor aprecien el tap de suro perquè la indústria
d’aquest sector ha fet un important esforç
en els darrers anys per modernitzar-se i
oferir un producte de qualitat i amb totes
les garanties. “Avui, el TCA ja no és una
preocupació per a la indústria surera perquè hem implantat un sistema de control
de qualitat que ens permet detectar qualsevol anomalia“, assenyala Hereu, que afegeix
que el tap de suro ha deixat de ser un subjecte passiu per convertir-se en un aliat del
vi, ja que també li aporta propietats i aromes gràcies a la capacitat de microoxigenació que proporciona el material. Sigui com
sigui, la indústria surera té el seu futur garantit a mitjà i llarg termini, ja que, ara per
ara, la quota de mercat que ocupen els tapaments alternatius –sintètics o rosca– arriben ben justet a l’1% mundial.

142166-1147416w

ELS FALSOS TÒPICS DEL SURO
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Recollida de vidre per comarques
En tones
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Aran
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
otxxa
Gironès
è

902
3.788
3.466
588
131
1.758
491
3.109
3.948
1.589
5.459
12.400
2
2.045
853
660
0
50
08
508
3.490
3 49
3.
90
282
2
1.412
1.41
1.
412
2
3.503
3 50
5033

Maresme
Moianès
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
41.418
41.4
4
1.41
4
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Vallès
VVa
all Occidental
VVallès Oriental

10.028
376
1.379
594
3.832
317
316
726
655
265
735
732
560
2.905
4.140
367
5.707
335
611
14.270
6.544
Catalunya 158.878

Ampolles amb una segona vida
Dels 9 milions de
begudes
envasades que
es consumeixen
diàriament a
Catalunya, més
de mig milió són
ampolles de vi

JOSEP M. FLORES
● A Catalunya es consumeixen més de 9
milions de begudes envasades al dia, de les
quals un 6% (540.000) són ampolles de vi.
Els envasos de vidre són per al sector vitivinícola un dels elements que més contribueixen a alliberar diòxid de carboni a l’atmosfera. Actualment, les ampolles de vidre que llencem al contenidor de recollida
selectiva van a parar a plantes trituradores
i els trossos que en surten es tornen a fondre per fabricar ampolles noves. Aquest
procés altament contaminant és un dels
factors principals del temut canvi climàtic
que amenaça l’agricultura i, amb ella, la vinya.

INICIATIVA PÚBLICA I PRIVADA

La prova pilot
permetrà evitar
45 tones
de residus
d’envasos
de vidre

La Generalitat de Catalunya, el Parc de
Recerca de la UAB, la Fundació Catalana
per a la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable, la planta de rentat Maria
Nutó i alguns cellers catalans com la Cooperativa Falset Marçà han posat en marxa un projecte pilot per intentar reduir
aquesta petjada de carboni a través d’un
projecte de reutilització de les ampolles de
vi sense destruir-les. Es tracta d’un projecte europeu anomenat ReWine que té per
objectiu estudiar la viabilitat d’un sistema
sostenible de recollida, neteja i reutilització d’ampolles de vidre procedents del sec-

Catalunya impulsa a través
de la UAB un projecte
europeu de recollida,
neteja i reutilització
d’ampolles de vi
tor vitivinícola de Catalunya. “Actualment
els envasos de vi no es reutilitzen en cap
dels seus canals de distribució, ni tan sols
en hotels, restaurants i càterings, com passa en altres sectors de begudes, com els envasos de refrescos o cerveses. Per això,
amb aquest projecte pretenem identificar
les oportunitats i barreres de la reutilització d’ampolles de vi, a través de dades experimentals que ens permetin assegurar la
seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat i avaluar si pot ser una solució rendible
per a les empreses i el medi ambient”, assenyala Juan Fran Sangüesa, cap de l’Àrea de
Finançament i Gestió de Projectes del
Parc de Recerca UAB i coordinador del
projecte ReWine a Catalunya.
La prova pilot tindrà en compte tot el procés de l’ampolla, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins a la seva recol·lecció a través dels
mateixos cellers, deixalleries, restaurants i
botigues involucrades. La prova pilot preveu recuperar unes 100.000 ampolles fins
al juny de 2019, de manera que durant tot

aquest temps s’hauran evitat prop de 45
tones de residus d’envasos de vidre. Rosa
García, directora de la Fundació per la
Prevenció de Residus i el Consum Responsable, afirma que la reutilització, tot i
ser una prioritat en la jerarquia europea
de residus, es troba en clar retrocés a Catalunya. Segons dades de l’Associació d’Empreses de Distribució i Logística de Begudes i Alimentació de Catalunya (Adiscat)
els envasos retornables només representen
un 19% del total d’envasos del mercat i limitat al sector de l’hostaleria. “Per això
aquest projecte vol involucrar els consumidors en l’ús d’envasos retornables”, insisteix Rosa Garcia.
Simultàniament a la prova pilot, es durà a terme una campanya de conscienciació dirigida als consumidors sobre els
avantatges de reutilitzar envasos i es dissenyaran i implementaran incentius perquè
els consumidors retornin les ampolles
buides a la botiga.

UN MILIÓ D’EUROS

El projecte ReWine té un pressupost de
prop d’un milió d’euros, el 60% dels quals
aporta la Unió Europea, i té el suport de la
Generalitat a través del l’Agència de Residus de Catalunya. El seu director, Josep
Maria Tost, explica que la preparació per a
la reutilització és un dels eixos que en els
pròxims anys ha d’adquirir una major presència i, després de la prevenció, és l’opció

OPTIMISME ALS CELLERS
Amb tant o més optimisme ho veuen els
cellers que s’han implicat en aquesta prova
pilot. Xavier Domènech, gerent de la Cooperativa Falset Marçà, destaca que la indústria del vi és una de les més afectades
pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depenen en gran mesura de les

I amb el cava què passa?
Cada cop es reutilitzen
menys ampolles de cava,
tot i les campanyes de recollida solidàries. Les que
van al contenidor de vidre
es trituren i es fonen; només es reutilitzen les que
portem a les deixalleries.
Hi ha alguns elaboradors

que es resisteixen a reutilitzar-les perquè creuen
que la pressió que ha de
suportar l’ampolla de cava
-entre 4 i 5 quilos- fa que
el vidre se’n ressenti i no
ofereixi les suficients garanties de seguretat per
tornar a sortir al mercat.

condicions atmosfèriques. “Per això els
productors som els primers que ens hem
d’implicar per reduir l’impacte ambiental
que generem i implementar noves tècniques i estratègies per reduir la petjada de
carboni. Si implementen un sistema de reutilització d’ampolles contribuirem a assolir aquest objectiu.” Si la prova pilot dóna
els resultats esperats, a partir del 2020 el
projecte s’estendrà a tot el territori català i
a altres regions vinícoles de l’Estat.

181413-1148086w
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més desitjable en la jerarquia de residus.
“A Catalunya volem que aquesta opció
tingui la seva oportunitat i així ho contemplem en la nostra planificació. Per això
ens hem involucrat en projectes com
aquest”, assegura Tost.

Catalunya és
capdavantera en el
reciclatge de vidre,
com ho demostren
les dades oficials.
El projecte ReWine,
però, fa un pas més
i aposta per la
recollida, neteja i
reutilització de les
ampolles de vi fetes
servir una
vegada. J.M.F.

1

4

V A L D ’A R A N
Vielha

DO ALELLA

DO EMPORDÀ

SUP. DE VINYA INSCRITA: 227,50 ha

SUP. DE VINYA INSCRITA: 1.770 ha

VITICULTORS INSCRITS:

45

VITICULTORS INSCRITS:

290

CELLERS INSCRITS:

9

CELLERS INSCRITS:

50

PRODUCCIÓ:

4.495,67 hl

PRODUCCIÓ:

46.302,22 hl

VARIETATS:

VARIETATS:

Blanques: Pansa blanca o xarel·lo,
chardonnay, chenin, garnatxa blanc,
macabeu, malvasia, moscatell de
gra petit, parellada, picapoll blanc i
sauvignon blanc.

Blanques: Chardonnay, garnantxa
blanca o lladoner blanc, garnantxa
roja, gewürztraminer, macabeu o
viura, malvasia, moscatell de gra
petit, moscatell d’alexandria,
picapoll blanc, sauvignon blanc i
xarel·lo.

Negres: Cabernet sauvignon,
garnatxa peluda, garnatxa negra,
merlot, monastrell o morastrell,
pinot negre, samsó o mazuela,
sumoll negre, sirà i ull de llebre.

2
DO CONCA DE BARBERÀ
SUP. DE VINYA INSCRITA: 3.500 ha
VITICULTORS INSCRITS:

870

CELLERS INSCRITS:

21

PRODUCCIÓ:

5.764,39 hl

VARIETATS:
Blanques: Chardonnay, chenin,
garnatxa blanc, macabeu, moscatell
de gra petit, moscatell d’Alexandria,
parellada i sauvignon blanc.
Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa negre, merlot,
monastrell, pinot negre, samsó o
mazuela, sirà, trepat i ull de llebre.

3
SUP. DE VINYA INSCRITA: 4.212 ha

La Seu d’Urgell

PALLARS
JUSSÀ

A LT U R G E L L

Tremp

SOLSONÈS
Solsona

5

NOGUERA

3
Balaguer

SEGARRA

DO MONTSANT
SUP. DE VINYA INSCRITA: 1.850 ha
VITICULTORS INSCRITS:

750

CELLERS INSCRITS:

69

PRODUCCIÓ:

46.128,22 hl

Cervera

PLA D’URGELL

Lleida

Mollerussa

URGELL

Blanques: Chardonnay, garnatxa
blanc, macabeu, moscatell de gra
petit, pansal, parellada.

Les Borges
Blanques

SEGRIÀ

Negres: Cabernet sauvignon,
garnatxa peluda, garnatxa negre,
samsó o mazuela, merlot,
monastrell o morastrell, picapoll
negre, sirah i ull de llebre.

5

44

VITICULTORS INSCRITS:

2.815

PRODUCCIÓ:

32.105 hl

CELLERS INSCRITS:

178

VARIETATS:

PRODUCCIÓ:

143.173 hl

Blanques: Albariño, chardonnay,
chenin, garnatxa blanc,
gewürztraminer, macabeu, malvasia
o subirat parent, moscatell de gra
gros o d’alexandria, moscatell de gra
petit , moscatell d’alexandria,
parellada, riesling, sauvignon blanc,
viognier i xarel·lo.

VARIETATS:
Blanques: Chardonnay, chenin,
garnatxa blanc, gewürztraminer,
macabeu, malvasia de sitges,
moscatell de gra gros o
d’alexandria, moscatell de gra petit,
parellada, riesling, sauvignon blanc,
subirat parent, sumoll blanc,
viogner i xarel·lo.
Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa, merlot,
monastrell o morastrell, petit
verdot, pinot negre, samsó o
mazuela, ull de llebre, sumoll negre
i sirà.

A LT C A M P

BAIX
CAMP

8

Gandesa

9

BAIX
PENEDÈS

6

El Vendrell

Reus

TA R R AG O N È S
Tarragona

Móra
d’Ebre

10

515

A LT P E N E D È S

Valls

P R I O R AT

Falset

CELLERS INSCRITS:

2
Montblanc

TERRA
A LTA

VITICULTORS INSCRITS:

Igualada

CONCA
DE BARBERÀ

GARRIGUES

RIBERA
D’EBRE

DO PENEDÈS

ANOIA

Tàrrega

VARIETATS:

SUP. DE VINYA INSCRITA: 17.894 ha

Negres: Cabernet sauvignon,
cabernet franc, garnatxa tinta,
garnatxa tintorera, garnatxa negre,
mazuela o samsó, merlot,
monastrell o morastrell, petit
verdot, pinot negre, samsó o
mazuela, sirà, trepat i ull de llebre.

Sort

El Pont de Suert

Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa peluda,
garnatxa negre o lladoner negre,
merlot, monastrell, samsó o
mazuela, sirà i ull de llebre.

6

DO COSTERS DEL SEGRE

PALLARS
SOBIRÀ

A LTA
RIBAGORÇA

BAIX EBRE

11

Tortosa

Amposta

MONTSIÀ

DO CATALUNYA

TOTAL DO CATALANES
SUP. DE VINYA INSCRITA: 42.977,59 ha
VITICULTORS INSCRITS:

8.622

CELLERS INSCRITS:

609

PRODUCCIÓ:

846.560,94 hl

SUP. DE VINYA INSCRITA: 747,92 ha
VITICULTORS INSCRITS:

38

CELLERS INSCRITS:

24

PRODUCCIÓ:

480.102,35 hl

Les D.O.
catalanes
C E R D A N Y A Puigcerdà

4
RIPOLLÈS

A LT
EMPORDÀ
Figueres

GARROTXA

Ripoll

PLA DE
L’ E S TA N Y

Olot

BERGUEDÀ

Banyoles

Berga

OSONA

GIRONÈS
Girona

BAIX
EMPORDÀ

Vic

7

BAGES

Sta. Coloma
de Farners

Moià

S E LVA

MOIANÈS
VALLÈS
O R I E N TA L

Manresa

MARESME

Granollers

Terrassa
Sabadell

VALLÈS
O CC I D E N TA L
BAIX
Vilafranca
del Penedès L L O B R E G A T
Sant Feliu
de Llobregat

La Bisbal
d’Empordà

1

Mataró

7

9

DO PLA DE BAGES

DO TARRAGONA

SUP. DE VINYA INSCRITA: 480 ha

SUP. DE VINYA INSCRITA: 4.560 ha

VITICULTORS INSCRITS:

80

VITICULTORS INSCRITS:

1.367

CELLERS INSCRITS:

12

CELLERS INSCRITS:

52

PRODUCCIÓ:

5.910,56 hl

PRODUCCIÓ:

18.375 hl

VARIETATS:

VARIETATS:

Blanques: Chardonnay,
gewürztraminer, macabeu,
malvasia de sitges, parellada,
picapoll blanc i sauvignon blanc.

Blanques: Chardonnay, chenin
blanc, garnatxa blanc, macabeu,
moscatell de gra gros o
d’alexandria, moscatell de gra petit
o de frontignan, parellada, pedro
ximénez i sauvignon blanc.

Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa tinta, garnatxa
negre, merlot, picapoll negre,
sumoll negre, sirà i ull de llebre.

8

10

DO PRIORAT
SUP. DE VINYA INSCRITA: 1.916,17 ha
VITICULTORS INSCRITS:

601

CELLERS INSCRITS:

101

PRODUCCIÓ:

13.886,82 hl

Barcelona

1.251

CELLERS INSCRITS:

49

Blanques: Chenin, garnatxa blanc,
macabeu, moscatell de gra gros o
d’alexandria, moscatell de gra petit,
pansal, pedro ximénez, picapoll
blanc i viogner.

PRODUCCIÓ:

50.317,71 hl

Vilanova
i la Geltrú

Blanques: Albariño, chardonnay, chenin blanc, garnatxa blanc,
gewürztraminer, macabeu o viura, malvasia o subirat parent, malvasia de
sitges o malvasia grossa, moscatell de gra gros o d’alexandria, moscatell
de gra petit o d’alexandria, parellada (montònec, montònega), pedro
ximénez, picapoll blanc, riesling, sauvignon blanc, subirat parent, sumoll
blanc, vinyater, viognier i xarel·lo (cartoixà, pansal, pansa blanca, pansa
rosada).
Negres: Cabernet franc, cabernet sauvignon, garnatxa peluda, garnatxa
roja (garnatxa gris), garnatxa tinta o lladoner, garnatxa tintorera, merlot,
monestrell o garrut, petit verdot, picapoll negre, pinot negre, samsó
(crusilló, carigane, carenyena o mazuela), sumoll negre, sirà, trepat i ull
de llebre.

VARIETATS:
Blanques: Chardonnay, chenin
blanc, garnatxa blanc, macabeu,
moscatell de gra gros o
d’alexandria, moscatell de gra petit
o de frontignan, parellada, pedro
ximénez i sauvignon blanc.
Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa peluda,
garnatxa negre, garnatxa tintorera,
merlot, samsó (mazuela o
carignan), sirà i ull de llebre.

12

DO Catalunya

VARIETATS:

SUP. DE VINYA INSCRITA: 5.820 ha
VITICULTORS INSCRITS:

GARRAF

11

DO TERRA ALTA

VARIETATS:

Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa peluda,
garnatxa negre, merlot, picapoll
negre, pinot negre, samsó o
mazuela, sirà i ull de llebre.

BARCELONÈS

Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa peluda,
garnatxa negre, garnatxa tintorera,
merlot, samsó (mazuela o
carignan), sirà i ull de llebre.

12

DO Cava

(*) Les dades inclouen totes les comunitats
que integren la Regió del Cava: Catalunya,
País Valencià. Aragó, Extremadura, La Rioja,
País Basc, Navarra i Castella i Lleó.

DO CAVA*
SUP. DE VINYA INSCRITA:

33.591 ha

CELLERS ELABORADORS DE CAVA:

241

CELLERS ELABORADORS DE VI BASE PER A CAVA: 158
PRODUCCIÓ:

244.123.129 ampolles (el 97% surten de Catalunya)

VARIETATS:
Blanques: Macabeu, xarel·lo, parellada, malvasia o subirat parent i chardonnay.
Negres: Garnatxa negra, monastrell, pinot negre i trepat (només per a l’elaboració de cava rosat.)
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‘El sommelier’ i
l’aiguadera
CATI MORELL

Els dos actors
van ser escollits
per tastar vint
vins de deu
cellers i escollir
els que durien
a un sopar o una
trobada

Els actors Fermí Fernández
i Lloll Bertran fan parella
per tastar, a cegues, vint
vins de deu cellers i triar
els que més els atrauen

Bertran van descobrir els racons de Cal
Blay 25 de la mà del director general de
l’empresa de càtering Cal Blay, Santi Carda: la sala Fil·loxera, la Tanins, l’Espai Vinya i l’Espai Cava. Totes les sales estan
pensades per donar resposta a les necessitats dels clients i per donar valor al potencial de la zona amb un assortiment de
vins, caves i escumosos, amb pocs equivalents al sector. I tots,
col·locats i mostrats
amb el gust “propi
d’una joieria”, va dir
Lloll Bertran.
El tast va començar
amb els caves, escumosos i vins blancs, i
va acabar amb els vins
negres, perquè els tastadors no quedessin
col·lapsats amb la potència aromàtica i
gustativa dels vins
més foscos abans de
tastar els més lleugers
i florals. L’ordre dels
vins el van decidir els
experts (Naranjo i Alcover) i els vins es van
presentar tapats amb
una coberta de cartró
perquè ningú no veiés
l’ampolla.

● Podria ser el títol d’una peça tragicòmica però no va passar d’un joc –divertit, això sí– sobre l’elecció d’un vi. Quantes vegades s’ha trobat davant el dilema d’haver
de triar el vi que ha de portar a un sopar?
Triar-ne un suposa
implícitament haver
de rebutjar-ne un altre. Difícil, eh!
Els protagonistes
d’aquest joc van ser els
actors Fermí Fernández –que encarna el
personatge d’El sommelier en el seu últim
monòleg– i Lloll Bertran, aiguadera declarada i practicant –la
trobareu al Poliorama,
El Florido Pensil (nenes)–. Els dos actors
van ser escollits per El
Punt Avui per tastar, el
passat dia 13, un total
de vint vins de deu cellers (dos vins de cada
celler) i escollir-ne un
dels dos en cada tast: el
que
suposadament
durien a casa d’un
amic per sopar o passar una estona. I de cada un dels vins triats
QUÈ VAN TASTAR?
–els trobareu a les plaVan tastar caves clàsnes que segueixen– en
sics, elaborats amb les
van descriure alguna
tres varietats tradiciode les virtuts. El tast,
nals: macabeu, xarelevidentment a cegues,
lo, parellada (en ales va fer al restaurant
guns llocs anomenaFermí Fernández i Lloll Bertran s’encomanen a la sort abans de començar el tast,
Cal Blay 25, a Sant Sada montònega), caves
emulant el famós concurs de televisió que regalava apartaments a
durní d’Anoia, una nit
elaborats amb moTorremolinos. JUDITH FERNÁNDEZ
de pluja intensa, i amb
nestrell i garnatxa, cala col·laboració dels
ves més joves i de llarautors de la Guia de Vins de Catalunya,
ga criança, amb cupatges complicats i
se el vi en cada degustació i poder gaudir
Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, que van inúnics; vins elaborats amb varietats singude totes les sensacions que ofereix en boca.
troduir els tastadors en les característiques
lars com la malvasia de Sitges, amb varieI, al final, els van introduir en algunes de
dels vins blancs, escumosos i negres abans
tats ancestrals recentment recuperades
les noves tendències del mercat (els vins
de començar el joc; els van ensenyar a encom la Marina Rion, i escumosos elabonaturals, els ancestrals, i vins amb menys
vinar la copa i els van descobrir la funció
rats seguint el mètode ancestral (fermenfusta).
de l’escopidora, per no haver d’empassartació en ampolla amb els sucres proceAbans del tast, Fermí Fernández i Lloll

101213-1141207®
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Lloll Bertan olora amb atenció un vi durant el tast.

Fermí Fernández observa el color a través de la copa. JUDIT FERNÁNDEZ

JUDIT FERNÁNDEZ

La Lloll en el paper de l’aiguadera

Fermí Fernández, ‘El sommelier’

● Diuen que els actors sempre

● La padrina Josefina, el iaio Pe-

es queden amb alguna cosa de
cada un dels personatges que
interpreten i que, a mesura que
maduren professionalment, la
seva personalitat va incorporant
aquella complexitat difícil d’explicar. Lloll Bertran és evidentment complexa i senzillament
feliç. Porta el teatre a la sang.
Té referències dramàtiques, còmiques i cinematogràfiques per
a cada moment de la conversa,

Van sorgir
records dels
clàssics del
teatre, el cinema
i la comèdia

i una fam voraç de noves idees i
conceptes. Va entrar al menjador de casa com la Vanessa, als
anys noranta. Amb ella vam riure i ens vam entendrir. Després
ens ha emocionat amb diferents
perruques. Ha vingut a aquest
tast, molt a prop de la seva
Igualada natal, amb el seu Celdoni Fonoll (si és que hi ha Celdonis d’algú!). I ho ha fet sense
perruca. No vol fer cap paper:
ha vingut a destapar-se.

dents del mateix raïm); vins elaborats
amb xarel·lo en totes les seves expressions:
vi tranquil, escumós, vi natural (sense sulfits afegits); vins de muscat i de chardonnay, i garnatxes vermella, blanca i negra,
cabernet i samsó (conegut també com a
carinyena).

QUÈ HI VAN TROBAR?

Els protagonistes van trobar gustos i olors
de pastisseria, tarongina, xocolata, de bolets i osc, de nespres, de formatges i de

riko, el Pixador, l’Ignasi Sanahuja, el Bernardo i el Whisky van
ser alguns dels personatges i
companys de viatge que van
veure créixer Fermí Fernández
des dels micròfons de la ràdio, a
El Terrat. Una tonteria com una
casa, amb Andreu Buenafuente
i Oriol Grau, en els seus inicis.
Ara el tenim cada setmana a la
pantalla de casa, a Crackòvia i
Polònia (TV3) i, de tant en tant,

compotes de poma, de llimona, de fonoll
(“jo el Fonoll el trobo molt amorós”, diu
la Lloll), d’eucaliptus, de llibres acabats
d’estrenar, d’armari de dona, de vorera
molla; i van descobrir que hi ha vins que
s’han de menjar per beure’ls. I van relacionar cada un dels vins amb plats, amb personalitats i amb situacions quotidianes

...I ACCIÓ!

No van faltar els paral·lelismes amb el
món del cinema, del teatre i la faràndula, i

al teatre o en algun celler vestit
d’El sommelier i donant vida a
un personatge fosc. En el tast es
va mostrar interessat, va demostrar com ha preparat el personatge que encarna en el monòleg (escrit per Toni Orensanz) i
va mostrar interès pels vins
complexos, estructurats, treballats i definits amb intencionalitat al celler, i va buscar la part
més sensual en cada una de les
propostes més fresques.

és que els vins no deixen de ser un gran espectacle que, mitjançant aromes i sabors
transporten i connecten amb records, moments i converses, passions i emocions.
A mesura que avançava el tast, florien
versos i cançons. Celdoni Fonoll –que va
venir acompanyant a Lloll Bertran– ens va
il·lustrar sobre la personalitat del moixernó i el seu paper en un bon fricandó, i sobre les aromes de la sempreviva (la flor de
Sant Joan), als quals va dedicar els seus
versots Sempreviva, a Bones herbes (Ed.

102335-1141434w
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Pòrtic 2004), i Moixernó de bosc, a Fascinants bolets (Ed. Mina, 2006). També van
sorgir melodies de programes de televisió
–d’aquella que vèiem quan érem joves i
d’aquella que va ressorgir amb l’arribada
de TV3–, van sorgir melodies de musicals
i peces teatrals; i van aparèixer personatges de novel·les, de pel·lícules de misteri, i
també de televisions properes que parlen
en espanyol i confonen les varietats de raïm català amb perfums francesos de numeració inventada.

SHAKESPEARE TAMBÉ VA VENIR

El tast va estar ple de records dels clàssics
del teatre. Shakespeare, amb les seves eternes qüestions sobre la naturalesa humana,
va despertar el ... to be or not to be, en una
enginyosa pregunta de Lloll Bertran sobre
algun dels vins que va tastar, i va provocar
espontanis gestos sobreactuats amb dramàtica complicitat entre els dos protagonistes. No va faltar la sang de Shakespeare,
ni les passions dels seus personatges. I
també van trobar el seu espai personatges
de l’òpera bufa i de la comèdia.
El tast va ser com un exercici de retrobament de la personalitat perduda: de la
magdalena de Proust a les patates xips de
la piscina, el pa amb vi i sucre de la iaia i
les olors balsàmiques de la infantesa. De
les perruques de la Lloll (ara, al Poliorama, fa el seu primer personatge sense perruca), que l’han ajudat tantes vegades a
entrar en el paper, a la perruca d’en Fermí
quan fa d’Angela Merkel, o les plataformes del Xavier García Albiol de Polònia
(TV3).

Hi va haver records també de
personatges de televisions properes
que confonen les varietats de raïm
català amb perfums francesos de
numeració inventada
El tast d’El sommelier i l’aiguadera va
tenir tots els ingredients i tecnicismes que
podien oferir un Fermí Fernández que encarna un expert sommelier en el seu últim
monòleg i la puresa d’una Lloll Bertran
que es confessa agradablement sorpresa
de la capacitat olfactiva i gustativa d’una
persona que sempre beu aigua. Tant, que
no descarta participar en un tast d’aquest
producte, si li ho demanen.
Va ser un joc arriscat però divertit que
va servir per triar deu vins. Els poden veure a les planes que segueixen. I els poden
tastar. Tots tenen alguna singularitat per la
qual els elaboradors els van fer participar
en aquesta tria. I tots tenen alguna singularitat que va cridar l’atenció dels nostres
protagonistes: El sommelier i l’aiguadera...
I vostè, què en pensa?

25

Ramon Nadal Giró
Brut 2011

Llopart Gran Reserva
Original 1887

"Molt sofisticat,
amb un perfum
peculiar"

"És un clàssic que
combina amb tot,
però jo me’l
prendria amb
formatges"

Em recorda el
musical
‘Sophisticated
Lady’

"És un cava
molt ben
estructurat i està
tot molt ben
posadet"
"Diria que és un
producte ‘només
per a abonats’"
Un
homenatge
al fundador
de Nadal
Varietats: Xarel·lo (67%) i

"És un cava
d’aquells que fan
que passin
coses..."
"M’ha sorprès
perquè desprèn unes
aromes
espectaculars"
Un cava
amb tradició
de vinyes
velles
Varietats de raïm: Montònega
(50%), xarel·lo (25%) i macabeu
(25%)

parellada (33%)

Criança : Més de 60 mesos en

Criança: Brut Gran

ampolla

Reserva 2011.

Denominació d’Origen:

Denominació d’origen:

DO Cava

DO Cava

Nota de tast
Color franc, d’impecable transparència fidel reflex
de la seva minuciosa elaboració.
Untuós i suau,
amb aromes florals, làcties i de
fruita confitada.
Elegant, molt ampli i cremós en
boca.

Nota de tast
Color or vell amb
reflexos cristal·lins.
Bombolles molt fines, perfectament
fusionades. Cremós. Profunditat
aromàtica (fruita
blanca, pell de taronja...) amb presència de notes de
criança (brioix, torrats, mantega,
fruits secs...)
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A Pèl 2015 de
Loxarel, vi natural

Marina Rión 2014
d’Albet i Noya

Cava Gran Reserva
de Castellroig

"Té molta consistència i un gust que
s’instal·la"

"Els que som del ram
de l’aigua
ens hi acostumaríem perquè és lleuger
i refrescant i passa
molt bé..."

"És el cava del
fricandó perquè
té aromes de bosc
i de moixernons"

"Em trasllada a
l’opereta de ‘La bella
Helena’, quan el
príncep Paris ha de
triar la deessa més
bella"

"És molt curiós
perquè té un
gust molt
especiat"
"Segons com em
recorda sabors de
poma i de compota"

Un xarel·lo
radicalment
natural
Varietats de raïm: 100%
xarel·lo

Elaboració: Viticultura
ecològica i biodinàmica.
0,0 sulfits

Denominació d’origen:
DO Penedès

Nota de tast
Color or vell, tèrbol (sense filtrar).
Records de rusc,
mel, fruits secs i
simfonia de fruita
blanca. Entrada
molt fresca, bona
acidesa, concentració, complex,
carnós i potent.

"En nas és molt
curiós i tens la
sensació d’estar
a la meitat del
camí d’alguna
cosa que coneixes i
no saps què és...
Nespres?"

"És molt diferent
als altres que
he tastat"

"Té tantes
aromes en un
mateix producte
que et fa la
sensació de tenir
moltes coses"

Una varietat
amb nom
de dona
Varietats de raïm: Marina Rión
(100%). Es tracta d’una varietat
recuperada que porta el nom de
l’àvia dels germans Albet i Noya
Vinificació: Maceració en fred.
Premsat pneumàtic i
fermentació lenta a baixa
temperatura
Denominació d’origen:
DO Penedès

Nota de tast
Notes de fruita de
pinyol (préssec, albercoc...) juntament
amb tocs cítrics. En
boca, es mostra delicat i destaca la seva mineralitat i frescor, amb una llarga
persistència. Molt
bona acidesa i amb
capacitat d’envellir
dintre de l’ampolla.

Un cava per
a totes les
ocasions
Varietats de raïm: Xarel·lo i
macabeu

Criança: Mínim 36 mesos
Denominació d’origen:
DO Cava

Nota de tast
Cava de bombolla
molt fina per la
seva llarga criança. Aroma peculiar i complexa,
notes fresques i
torrades. Estructurat i sorprenentment fresc i persistent.

Masia Freyé Xarel·lo Chardonnay 2015 de
Domènech Vidal

"És un vi refinat per
prendre’l a mitja
tarda, per
exemple..."

"A mi em sembla molt
estructurat i elegant
per prendre en àpats
amb companyia"
"És un vi socialitzador"
Un blanc
amb molt
de caràcter
Elaboració: Maceració de
pells durant 6 hores per
extreure aromes i
fermentació en acer a 16
graus
Denominació d’origen:
DO Penedès

Nota de tast
Groc pàl·lid amb reflexos verdosos, net i
brillant. Marcat caràcter d’un vi blanc
d’una zona freda. Notes de gessamí, poma verda i pomelo
sobre fons dolços
d’almívar i fruita seca
provinents de la
criança sobre mares
de quatre mesos.

155055-1148192®

Varietats de raïm: Xarel·lo i
chardonnay
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Sempreviva 2015
de Jané Ventura

Nàiada 2015
de Caves Hill

Tramuntanart blanc
2015 de Gerisena

"És un vi sensual
que em trasllada
a l’elegància dels
anys vint..."

"És molt
refrescant i gens
complicat"

"És un vi per gaudir
una bona estona,
que convida a la
conversa"

"Per servir
acompanyat d’unes
trufes de xocolata"

"Em recorda ‘Molt
soroll per no res’,
que és una manera
d’introduir-te al teatre"

"Fa olor d’armari
de dona i
coincideixo que
és molt sensual"

"És autèntic i
tinc la sensació
d’haver-lo tastat
abans"

"Me’l prendria a
mitja tarda
estirat en una
‘chaise-longe’"

"Em trasllada a
una pel·lícula de
misteri..."

"Em recorda les
aromes de la tarongina"
"És molt
agradable i
lleuger, tendre i
romàntic"
"Em fa venir al cap
la novel·la ‘Sense
and sensibility’"
Un blanc de
roig
empordanès

La Flor Viva
de Sant
Joan

Un blanc
expressiu i
molt afruitat

Varietats de raïm: Malvasia de

Varietats de raïm: Xarel·lo

Sitges (100%)

(60%) i muscat (40%)

Elaboració: Verema manual
en caixes, refredat en
cambra i premsat amb el
gra sencer. Fermentació a
16-17 graus

Elaboració: Fermentació
de les varietats per
separat. Interrupció de la
fermentació en fred per
conservar sucre residual

Denominació d’origen:

Denominació d’origen:

Denominació d’origen:

DO Penedès

DO Penedès

Nota de tast

Nota de tast

Color groc llimona
pàl·lid. Aromes de
flors blanques, notes cítriques (pomelo) i fons de fruita
exòtica (mango).
Entrada àmplia i sedosa en boca, embolcallador i intens.

Color groc palla amb
reflexos daurats.
Molt expressiu en
nas, amb notes florals i de fruita tropical. En boca, paladar
sedós, ampli, molt
afruitat i amb un
lleuger toc cítric.

Groc pàl·lid amb
reflexos verdosos,
brillant i nítid.
Aromes intensos
de fruites blanques carnoses
amb matisos de
plantes aromàtiques de muntanya i un final floral. Intens, voluminós i equilibrat.

Varietats de raïm: Garnatxa
roja i garnatxa blanca
Elaboració: Verema manual,
maceració pel·licular sobre
borres a baixa temperatura,
fermentació a 16 graus i
criança amb mares
DO Empordà

Nota de tast

"Això és com a
mínim ‘Lady
Macbeth’. És la sang
de Shakespeare"
"M’agraden les olors i
té colors de joia"

"Em transporta a la
infantesa, amb olors
fortes i balsàmiques"
"Té molta força i
personalitat"

Un negre
d’ànima
empordanesa
Varietats de raïm:
Carinyena i garnatxa negra

Elaboració: Verema manual i
fermentació en fred
Denominació d’origen:
DO Empordà

Nota de tast
Aquest vi us revelarà
potència i fermesa
dins la copa, Empordà
en estat pur dins l’ampolla. Elaborat amb
una acurada selecció
de raïms negres, ideal
per maridar amb
carns de caça i rostits.

102150-1146772®

Bruel negre 2014 de
Cellers d’en Guilla
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Un nou concepte d’oci
vinculat a la terra

851218-1148093 ®

Tenim la història,
el paisatge, la
vinya, i una rica
tradició cultural
i festiva
relacionada amb
l’elaboració
de vins

El turisme del vi ha permès obrir els cellers no només per
fer promoció de marca, sinó també de paisatge i cultura
CATI MORELL
● Catalunya tancarà l’any 2016 amb un
nou rècord en nombre de turistes estrangers, que la Generalitat estima que, enguany, poden arribar als 18,2 milions de
persones. I amb aquestes xifres, es calcula
que els ingressos pujaran als 16.200 milions d’euros. La inestabilitat política d’alguns països, competència directa de Catalunya com a destinacions turístiques, ha
estat un dels factors que han afavorit l’arribada massiva de visitants aquest any,
molts atrets per una oferta de sol i platja i
una oferta cultural indiscutibles, però

també per la qualitat del servei.
Tenim la història, el paisatge, la vinya, i
una rica tradició cultural i festiva relacionada amb la producció i l’elaboració de
vins. Però quin paper té la cultura del vi en
l’oferta turística de Catalunya? Quants
dels turistes que arriben a Catalunya cada
any dediquen un dia de les seves vacances
a conèixer alguna cosa relacionada amb el
sector del vi? L’Agència Catalana de Turisme ha declarat l’any 2016 Any de la Gastronomia i l’Enoturisme, amb la voluntat
de posar en marxa un paquet de 150 accions amb un pressupost de dos milions
d’euros –el més alt destinat mai a un any
temàtic– per reivindicar la gastronomia

com a un element identitari, posicionar
Catalunya com a destinació enogastronòmica de referència als mercats internacionals i donar a conèixer la varietat de l’oferta al públic interior. El client de vins actual
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Un grup de visitants en una visita a una cava,
on els expliquen com el cava fa la segona
fermentació dins de l’ampolla. J.M. FLORES

140550-1147449®

és una persona inquieta que té desfici per
conèixer les varietats, els processos d’elaboració i els resultats, i que pot esdevenir
el principal prescriptor davant del visitant.
Els cellers ho saben i, en els últims anys,

han començat a consolidar una interessant oferta d’activitats relacionades amb la
vinya i el vi, el paisatge i la gastronomia,
com a fórmula no només per atraure visites i consolidar la marca pròpia, sinó per

fer promoció del conjunt, del paisatge, de
la història i la cultura del país. Des de passejades en bicicleta elèctrica per les vinyes
fins a maridatges en espais singulars, exposicions, cinema i teatre en caves i cellers,
o música i concerts acompanyats de vins,
conferències o trobades gastronòmiques;
l’oci s’està introduint als cellers i s’ha convertit en l’excusa per conèixer una part de
la cultura tradicional del país que havia
quedat aparcada davant l’exotisme dels
vins d’importació.
I amb aquesta dinàmica el públic jove i
familiar està descobrint varietats autòctones, noves tendències d’elaboració i les inquietuds d’un col·lectiu de celleristes que
inverteixen una part important de la seva
dedicació a reconfigurar el mapa del vi català. L’enoturisme ha sorgit com un repte
per connectar amb les arrels del país. Les
masies rurals de zones vinícoles com
l’Empordà o el Penedès han introduït els
paquets gastronòmics en la seva oferta,
sempre lligats als vins de la zona. Aquest
requisit, que pot semblar molt bàsic per a
un país vinícola amb una llarga tradició,
és d’una gran importància quan el vi

El públic jove i
familiar està
descobrint
varietats
autòctones,
noves tendències
i inquietuds en
l’elaboració
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Un grup de turistes arriben a un celler pels
camins que hi ha entre les vinyes, amb la
Burricleta. J.M. FLORES

140230-1145542w

El turisme del vi
s’alimenta de
visites interiors,
com a molt de
dos dies, i hi ha
un 50% dels
turistes que fan
visites d’un dia

català consumit als restaurants continua ocupant el segon lloc darrere dels vins
de fora. Precisament, les masies rurals, els
apartaments i els hotels de gamma mitjana-alta són els més triats pels turistes del
vi, segons recull l’últim informe publicat
per l’Associació Espanyola de les Ciutats
del Vi (Acevin). Segons aquest mateix informe, cada turista del vi registra una despesa diària de 133,98 euros, molt per sobre de la despesa diària registrada en el turisme convencional. De tota manera, segons indica també aquest informe, el turisme del vi s’alimenta fonamentalment
de visites interiors, com a molt de dos
dies, i encara hi ha prop d’un 50% dels turistes que fan només visites d’un dia sense
pernoctació.
Aquesta tendència ha fet créixer els paquets i ofertes pensades com a excursions:
caminades, rutes a peu, senderisme, nordic
walking o visites culturals acompanyades
d’una oferta gastronòmica temptadora
amb productes de la zona o de temporada,
i vi català. Així, els calçots o els bolets, els
productes propis de la costa o les carns de
producció ecològica guanyen terreny, juntament amb les escapades de cap de set-
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Un grup d’amigues
fent un tast enmig
de les vinyes
després de visitar
un celler del
Penedès. J.M. FLORES

180619-1146878®

mana amb paquets sensorials i estètics: vinoteràpia, massatges corporals amb vins o
most i tractaments a base de la fruita del
raïm, els pinyols o les pells per millorar
l’estat físic i emocional del client.
El silenci de les vinyes ha esdevingut
autèntic plató per a la celebració de casaments, aniversaris i festes familiars. Però

també és un reclam per a aquells que necessiten aturar-se i trobar un moment per
connectar-se amb ells mateixos, amb el
paisatge, amb l’entorn (concentracions de
ioguis o practicants de tai-txi). I per a les
empreses que busquen espais on fer florir
les millors idees: les concentracions de treball en un espai envoltat de vinyes, junta-

ment amb una bona oferta d’activitats de
team building i un bon servei de càtering
amb productes de quilòmetre zero i vins
propis, és una de les noves tendències als
cellers catalans. Les propostes són infinites
i situen el vi i la gastronomia com a la base
d’un nou concepte d’oci que reneix per
donar valor a la terra i el que ens ofereix.

Darrere de les
vinyes i els
cellers, un nou
concepte d’oci
reneix per donar
valor a la terra
i el que ens
ofereix
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Salut!, i mai millor dit
El vi va néixer amb la civilització humana, però els seus
efectes benèfics sobre la salut, consumit amb seny, no
s’han conegut detalladament fins fa unes poques dècades

El factor
essencial que
explica els
efectes benèfics
del vi negre rau
en el resveratrol

● El vi està considerat com un aliment de
la dieta mediterrània. És millor prendre’n
amb els àpats, sobretot amb el sopar, i
sempre que no hi hagi algun problema de
salut que desaconselli el consum de qualsevol classe d’alcohol.
Hi ha un estudi clàssic d’Ancel Keys, a
Minnesota, on es posa de manifest que la
mortalitat per malaltia cardiovascular és
inferior als països mediterranis que no al
nord d’Europa i als Estats Units. Això s’explica no només pel consum de vi, sinó per
la dieta mediterrània mateixa, que és pobra en greixos i proteïnes animals i rica en
vegetals, fruits secs, cereals, olis vegetals,
lleguminoses i proteïnes del peix.

Els investigadors es van interessar pels
efectes positius del vi negre arran del que
es va anomenar la paradoxa francesa. És a
dir, el fet que es registrava una mortalitat
inferior per malaltia cardiovascular entre
la població francesa que prenia habitualment vi en quantitats moderades, encara
que també consumissin greixos saturats i
per tant perjudicials per al cor.
Part de l’efecte protector del vi s’explica
pel seu contingut en alcohol, ja que contribueix a eliminar el colesterol de baixa densitat, que és el més perjudicial. Això impedeix el dipòsit de greix en les artèries i disminueix el risc de patir un infart cardíac i
cerebral.
El factor essencial al qual estaria associat l’efecte benèfic del vi negre és la presència dels polifenols, entre els quals el

més conegut és el resveratrol. Va ser identificat per la Universitat de Cornell. És un
compost orgànic aromàtic que hi ha a la
pell i a les llavors del raïm negre.
El consum de vi negre contribueix a reduir la pressió arterial en augmentar la
síntesi d’òxid nítric, un compost vasodila-

815734-1145338®

LLUÍS MARTÍNEZ

El vi negre associat
a la dieta
mediterrània té
efectes saludables
J.M. FLORES

Els monjos ja ho sabien
El vi negre també ajudaria
a evitar l’envelliment.
Aquesta propietat es coneixia al món clàssic i va
ser redescoberta a l’edat
mitjana. La gent creia que
els monjos dels monestirs
vivien més anys que la res-

ta de veïns perquè bevien
vi negre regularment: una
hemina al dia –poc més
d’un quart de litre– els de
sant Benet. I prou, perquè
l’excés “fa apostatar fins i
tot els més savis”, avisa la
regla de l’orde.

tir una embòlia o una trombosi, i també
ajuda a mantenir un bon subministrament
de sang al cervell. Però sobre aquest punt
no hi ha estudis concloents.
Els beneficis del vi negre no es limiten a
l’aparell circulatori. També té efectes bons
en el digestiu, ja que l’alcohol actua com a
bactericida i excita la secreció salival.
És un antiinflamatori natural. El resveratrol redueix l’edema o acumulació d’aigua en les diferents fases. Conté vitamina
B i minerals i actua com a tonificant. El vi
negre també ajuda a evitar l’aparició dels
símptomes típics de les al·lèrgies. Finalment, sembla que ajuda a prevenir la pèrdua de massa òssia en les dones després de
la menopausa. Beneficis, cal insistir-hi, associats a un consum moderat.

S’apunta que els
consumidors
moderats de vi
negre són menys
propensos a patir
malalties
degeneratives

179286-1148089w

tador. També ajuda a prevenir l’enduriment de les artèries. Sembla, a més, que
indueix una més gran sensibilitat a la insulina.
S’apunta que els consumidors moderats
de vi negre són menys propensos a patir
malalties degeneratives. Això s’explicaria
perquè el vi negre conté un potent antioxidant.
Alguns estudis apunten que el resveratrol redueix la viscositat de les plaquetes
de la sang en fer disminuir la concentració
del fibrinogen. Això redueix el risc de pa-

El vi s’ha de
consumir amb
moderació,
perquè l’excés
“fa apostatar
fins i tot els més
savis”, avisa
la regla de
sant Benet
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Més de 1.400
tastos comentats
a la Guia de Vins

181262-1144364w

REDACCIÓ
● Un total de 1.414 tastos comentats, dels
quals 1.381 amb puntuació (la resta són
tastos de vins experimentals o de les escoles agràries), queden recollits en la nova
edició de la Guia de Vins de Catalunya
2017 que sortirà al mercat a partir del 21
de novembre, en una coedició d’El Punt
Avui i Cossetània. Els autors, Sílvia Naranjo i Jordi Alcover, destaquen el valor de les
dades que la guia ha anat recopilant al
llarg dels últims anys i que permeten
aprofundir en la salut del sector del vi català. “Estem vivint un moment d’ebullició, d’experimentació i investigació amb
varietats autòctones”, destaca Alcover, “i
aquesta inquietud és bona”. Segons ell,
pràcticament totes les experimentacions
que s’estan fent en aquest moment al sector es fan amb varietats tradicionals i autòctones i amb mètodes tradicionals o an-

Més de
1.380 vins
han estat
puntuats en
l’edició
d’enguany

C. MORELL

179571-1141215w

cestrals. I això, a la llarga, s’acabarà traduint en vins amb una clara tendència a oblidar la fusta, monovarietals o cupatges de
varietats tradicionals, i es recuperaran formes d’elaboració antigues que aprofitaran
tot el coneixement i les tècniques de què
disposen actualment els cellers.
Alcover i Naranjo són optimistes respecte al futur del sector perquè cada vegada més els cellers deixen veure “vins fidels
al territori”, malgrat que la part burocràti-

Sílvia Naranjo i
Jordi Alcover es
barallen per
ensenyar un
exemplar de la ‘Guia
de Vins de
Catalunya 2017’, en
una vinya acabada
de veremar.

Les notes mitjanes analitzades a mitjà
i llarg termini són les que ens indiquen
realment l’estat de salut del vi català
LA GUIA

ca encara és “lenta i massa prudent”, tal
com diu Alcover parlant dels consells reguladors. La nova guia permet als cellers
valorar les notes mitjanes dels últims cinc
anys i fer autoanàlisi, deixant una mica
enrere el moment immediat. Naranjo
creu que el sector a Catalunya en aquest
moment té un notable alt, tot i que encara
hi ha alguns casos que necessiten millorar.
Segons ella, una prova de l’evolució és que
en aquest moment ja parlem amb normalitat del “vi català”, quan deu anys enrere
era impensable, i cada vegada proliferen
més les fires i esdeveniments relacionats
amb el vi i la gastronomia.

Títol
La Guia de Vins de Catalunya
2017
Autors
Sílvia Naranjo i Jordi Alcover
Editorial
El Punt Avui i Cossetània
Contingut
1.381 tastos puntuats
1.414 tastos comentats
4 relats literaris relacionats
amb ampolles de vi.
496 planes
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Carles Xuriguera,
Fel Faixedas.
Actors i presentadors del programa
‘Glops’ de TV3

“El vi s’ha
d’ensenyar
diferent”
Han buscat una nova
manera d’explicar el vi
català per arribar a tothom
Fel Faixedas i Carles Xuriguera
en un moment de l’entrevista.

SÍLVIA NARANJO / JORDI ALCOVER

Pots escoltar
música i no
saber les
escales, la
tonalitat, però en
gaudeixes; amb
el vi és
exactament igual

● Carles Xuriguera i Fel Faixedas han fet
aquesta temporada una aproximació al
món del vi, el dissabte al vespre, a TV3.
Ho fan d’una manera molt personal i
trenquen tòpics.

Per què un programa dedicat al vi català dirigit per dos actors còmics?
F. Faixedas: És la culminació d’un procés
personal i professional. És veritat que fa
uns anys només ens dedicàvem a fer riure
la gent, al teatre i la televisió i la ràdio. Però llavors en Xuriguera comença a plantar
vinya a l’Empordà, també vam obrir un
restaurant, el Mams, a Arbúcies... I precisament mentre passava tot això gravàvem
uns gags còmics per al programa En clau
de vi. Un parell d’anys més tard, ens van
dir “teniu alguna idea per fer un programa
de vi?”. La idea es va materialitzar per fi a
TV3 amb aquest programa, Glops. Ha estat un fet natural que ha passat de manera
natural. Hem ajuntat la passió amb la professió, i això és collonut.
Com ha estat la producció del programa? Ha estat difícil?
C. Xuriguera: Abans no ha sortit el programa ha passat un any. L’hem pogut fer
amb una petita part de diners que provenen de Turisme de Barcelona i de l’Associació Vinícola Catalana, i som un equip
molt reduït i tothom ha de pencar molt.
Per tant, en aquest sentit ha estat difícil.
Per altra banda, no hem tingut grans dificultats, tothom ens ha obert les portes i ha
volgut participar.

ORIOL DURAN

‘Glops’ d’entreteniment i cultura
El programa Glops
s’emet el dissabte a
quarts de nou del vespre. És un programa
que Televisió de Catalunya ha concebut com a
programa d’entreteniment. I ha aconseguit,
en només 25 minuts,
imputs molt positius a

les xarxes socials, i un
bon feed back amb l’audiència. Els actors Carles Xuriguera i Fel Faixedas asseguren que el
programa se’ls fa curt i
que els queden moltes
coses interessants per
explicar. Per exemple, si
repeteixen temporada,

Expliqueu-nos com us vau plantejar la concepció dels programes. D’on va néixer la
idea de fer-los sota un prisma tan diferent
de com s’havia tractat el vi fins ara?
F.F.: La nostra manera de fer és la que es
veu a Glops. La idea d’anar a veure la gent
del vi però arribant al màxim públic possible; no només al que consumeix vi, sinó
al que no li agrada el vi. I com ho fem?
Primer hi ha el concepte de la música, era
un paral·lelisme que ens agradava i resultava molt entenedor: tu pots escoltar molta música i no saber les escales musicals,
en quina tonalitat està feta la cançó, però
en gaudeixes; amb el vi és exactament
igual.
El món del vi, a vegades, es mira massa
el melic. És per això que heu anat a
buscar altres camins per seduir i fer en-

diuen que els agradaria
aprofundir una mica en
les històries personals
de molts viticultors catalans que s’han anat
trobant en els rodatges.
I continuar parlant “a la
seva manera” del vi i tota la cultura que hi ha
al seu entorn.

trar el públic dins l’univers vinícola?
C.X.: A mi personalment m’interessa molt
el món del vi i em torno una mica boig.
Però això al 90% de la població no li interessa tant, i malgrat que el sector del vi es
pensa molt interessant, hi hem d’entrar
per altres portes. Intentem fer aquest món
més atractiu, expliquem altres coses...
F.F.: Als cellers on treballa gent jove tenen
molt clar que s’ha de canviar la manera de
fer arribar el vi a la gent. Fan concerts, fan
exposicions i altres coses, de mica en mica
s’estan adonant que necessiten altres vies
per arribar perquè si no, fan el seu món
cada vegada més petit.
Com són les persones que us hi heu trobat. Properes? Molts egos? Passions?
F.F.: “Com a qualsevol altre sector. Nosaltres venim del teatre... Més egos que a la
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nostra professió... [riu]. Puges a l’escenari
perquè la gent t’acabi aplaudint. Penseu
que és un dels pocs sectors que quan acabes la teva feina t’aplaudeixen...
En els programes busqueu tractar el vi
amb una mica més de normalitat.
C.X.: T’explico: un productor de vi s’assabenta que s’està gravant un programa de vi
català i et diu que hi vol sortir, però ell ja té el
programa pensat i això a la televisió no pot
ser així. S’ha de treure el vi dels espais comuns i ubicar-lo d’una altra manera.
F.F.: Un productor de vi, quan sap que
has d’anar a veure’l, el que té pensat és
que li facis un anunci. Però nosaltres
no fem anuncis, fem un programa de
televisió. Hem estat bevent una ampolla de vi de 100 euros a la platja. Això és
molt Glops. No hem presentat aquest vi
en una taula ben parada, copes de marca... sinó que ens l’hem begut en una escena amb un punt brètol.
C.X.: I és un programa d’entreteniment.
Tot i així tractem el vi d’una manera totalment respectuosa, perquè ens el creiem. Però el món del vi s’ha d’ensenyar
diferent.
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L’aposta és portar el programa cap al
territori?
C.X.: Hi ha dos grans objectius que el programa vol assolir: territori i gent jove. Què

Què li passa a la
gent jove, que no
ha entrat dins el
món del vi, però
sí ha entrat en
altres begudes?

li passa a la gent jove, que no ha entrat
dins el món del vi, però sí ha entrat en altres begudes? És el món del vi mateix que
ha de reflexionar sobre el que està passant
aquí. Nosaltres intentem anar a buscar la
gent jove, no només entre els consumidors, sinó també entre els productors i
elaboradors.
F.F.: Vam fer el primer programa d’etiquetes perquè és el reflex d’aquesta gent
jove que s’acosta al producte. Et demanen el vi per les etiquetes que han
vist. I ho trobo fantàstic. Quan es facin més grans, ja voldran tastar altres coses. Primer s’hi han
d’apropar. I hi ha una altra cosa
important: els preus dels vins als
restaurants. El sector hauria
d’ajustar marges comercials perquè la gent consumeixi vi.
Però sembla que s’està trencant
la por de TV3 a parlar de vi a la
televisió.
C.X.: Hi ha unes lleis. No ho oblidem... Lleis amb un tracte molt estricte sobre les begudes alcohòliques, i també hi ha un públic que
exigeix un horari protegit fins a
quarts de nou del vespre, per
emetre aquests continguts. I ens
sembla bé que hi siguin, tant la
llei com el públic exigent.
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Hem estat bevent
una ampolla de
vi de 100 euros a
la platja... Ens
l’hem begut en
una escena amb
un punt brètol.
Això és ’Glops’
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