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● El sector del vi escumós
català viu un moment de
canvis en què l’aposta pels
productes de gamma alta
intenta guanyar terreny en
el mercat internacional
● Xantal Llavina i Martí
Gironell tasten i
comenten una selecció
de 22 vins i escumosos
d’11 cellers catalans
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l sector dels escumosos catalans ha entrat en un procés de canvis. Després dels bons resultats del 2017 –que van confirmar l’esperada recuperació–, aquest any la DO Cava ha iniciat una nova etapa, amb l’entrada
en joc d’un nou president: Javier Pagès. Aquest any ha sorgit, també, el
grup impulsor de la nova Marca Col·lectiva de la UE Corpinnat, i hi ha
hagut relleus al capdavant de l’Institut del Cava, Pimecava i la Confraria
del Cava. En aquest moment, els nous implicats en el desenvolupament,
la promoció i l’evolució del sector són conscients de la necessitat de donar valor al producte i aposten, des de diferents posicions, per treballar a
favor de la qualitat. Tant Unió de Pagesos com el CRDO Cava, com les
patronals i els diferents actors implicats en els processos de producció i
elaboració, mostren la voluntat de treballar conjuntament per aconseguir millors resultats en benefici de tots. I aquesta és una bona notícia.
Ara no podem fer pronòstics, però el temps ens dirà fins a on arriben les
paraules i fins a on arriben els fets i els compromisos de canvi.
La transformació de la terra en un sistema de producció, la transformació del raïm en vi o la transformació de les característiques identitàries d’un lloc en la tipicitat d’una denominació d’origen, són alguns dels
canvis que tenim assumits com a normals en el sector vitivinícola. Però,
en tot aquest procés, també necessitem obrir la ment i entendre les inquietuds, el debat i la discrepància com a factors necessaris per fer créixer el sector cap a una cosa millor. La vida és canvi constant.
Catalunya és un gran país de vins. Ho és perquè té grans elaboradors
que treballen constantment, innovant en els seus processos de producció
i elaboració per expressar, en les seves ampolles, les característiques del
clima, el sòl i també d’una determinada manera de ser. En els últims
anys, el sector del vi ha fet una gran evolució. Ho detecten els autors de
La Guia de Vins, que arriben a l’onzena edició satisfets de trobar l’expressió de cada zona en les ampolles que tasten. Podem estar orgullosos del
camí que ha fet el sector vitivinícola de Catalunya i afrontar els canvis
que venen com una oportunitat per consolidar una cosa millor.
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Després d’una important
millora en els resultats del
2017, el sector dels
escumosos catalans ha
entrat en una fase de
canvis en què l’aposta pels
productes de gamma alta
busca consolidar un lloc

CATI MORELL

Damià Deàs creu
que “el repte és
potenciar el cava
com a categoria
de producte, però
també, i sobretot,
transmetre el seu
valor afegit”

● La Denominació d’Origen Cava va tancar el 2017 amb un nou rècord de vendes:
252,3 milions d’ampolles venudes, xifra
que suposa un increment d’un 3% respecte a les dades del 2016. El creixement, segons les xifres presentades el mes d’abril
passat, l’han impulsat sobretot les vendes
al mercat interior, que recuperen el nivell
d’abans de la crisi. Però aquest cop, la DO
Cava assenyala una dada important: l’esperat auge dels caves Premium. Pere Bonet, que va ocupar la presidència del Consell Regulador de la DO Cava fins l’estiu
passat, es va mostrar satisfet dels resultats, tot i que no van assolir les
previsions marcades pel sector. L’increment de vendes esperat per al
2017 havia de ser pròxim al 4%,
però el que Bonet va anomenar
“soroll mediàtic”, per referir-se a
la situació política de Catalunya, juntament amb
el canvi de seu social de
Codorníu, que va provocar un cert boicot dels consumidors a final d’any, van
reduir els resultats que
s’havien sostingut al llarg dels
primers nou mesos del 2017.
Des de la presentació d’aquests resultats, els canvis al sector han estat una
constant. A la primavera es presentava la
marca col·lectiva de la UE Corpinnat per
distingir els escumosos elaborats sota un
estricte control de qualitat, sense diferenciar els que estan emparats sota la DO Ca-

Amb sucre o sens
Els caves es classifiquen per la
quantitat de sucre que s’afegeix en
l’últim moment del procés d’elaboració. El cava amb menys sucre és
el brut nature (fins a 3 grams/litre), el segueixen l’extra brut (fins
a 6 g/l) i el brut (fins a 12 g/l). En
la gamma de caves dolços hi ha
l’extrasec (entre 12-17 g/l), el sec
(entre 17-32 g/l), el semisec (entre
32-50 g/l) i el cava dolç (més de
50 g/l). El cava no és més bo o
més dolent per la quantitat de sucre que porti, sinó que té diferents
funcions en un àpat.

va de la resta, mentre estiguin fets dins del
territori que els impulsors anomenen
“bressol del cava”. A l’estiu, han continuat
els canvis. Eleccions i canvi de presidència
al Consell Regulador de la DO Cava: Javier
Pagès (Codorníu) pren el relleu de Pere Bonet. I més canvis: Jaume Gramona deixa la
presidència de l’Institut del Cava i el relleva
Damià Deàs (Vilarnau), Pere Guilera torna
a la presidència de Pimecava després d’un
parèntesi d’uns anys en què l’havia substituït Xavi Nadal, i a la Confraria del Cava
Toni de la Rosa (Torelló) deixa el càrrec
com a president i, de moment, el vicepresident, Jaume Armengol (fins enguany a Juvé
& Camps), n’ha assumit la responsabilitat.
I, mentrestant, l’empresa alemanya Henkell
ha posat les bases de la seva política empre-

181443-1197061L

Imatge del Cava
Sound Barcelona,
una de les
iniciatives del
Consell Regulador
de la DO Cava per
promoure el
consum de cava
entre el públic jove,
un dels reptes del
sector. CRDO CAVA

sarial a Freixenet, on té el 50,7% del capital.
L’entrada al mercat dels espirituosos de la
marca que ha estat el vaixell insígnia del cava o el recent anunci del desembarcament
del prosecco a l’Estat espanyol, han generat
malestar al sector.
De tots els escumosos elaborats a l’Estat
espanyol el cava és, sense cap dubte, el més
conegut i rellevant. L’evolució del sector en
els últims 45 anys, des de la creació del
Consell Regulador (1972), és indiscutible,
tal com demostren les posteriors adaptacions a la normativa de la UE, el 1986 i el
1991. Però, més enllà de la normativa, el cava s’ha hagut d’adaptar a les demandes del
mercat, buscant el prestigi del producte. El
president de l’Institut del Cava, Damià
Deàs, creu que ara “el repte és doble: se-
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Categories de cava
Els caves es distingeixen com a cava, cava reserva, cava gran reserva
i cava de paratge qualificat, en funció dels marxamos que porta l’ampolla. Sobre la placa, les ampolles
porten una etiqueta blanca, els caves amb més de 9 mesos de criança (cava); una etiqueta verda, els
caves de criances superiors a quinze mesos (cava reserva), o una etiqueta negra, els que estan més de
36 mesos a la cava (cava gran reserva). A més, els caves gran reserva poden portar una petita etiqueta en forma de rombe de color
champagne amb una P, si són de
paratge qualificat. Aquest és l’indicador de màxima qualitat per als
caves que poden garantir que provenen de vinyes singulars de més
de deu anys d’antiguitat, amb característiques de sòl o de clima específiques, i baix rendiment.
Aquest petit indicador distingeix
els productes de la gamma més
alta del cava.

Deàs considera
que el debat
sobre la
zonificació s’ha
d’estudiar a fons
i que s’han de
prendre
decisions

guir potenciant el cava com a categoria
de producte però també, i sobretot, aconseguir transmetre al consumidor el seu valor
afegit”. Deàs diu que és optimista i remarca
la necessitat que el sector s’uneixi per treballar en una mateixa direcció que promogui
els punts forts del cava. Alguns elaboradors
creuen que és necessari el procés de canvi
que viu el sector per clarificar el mercat.
Creuen que en aquest moment el cava engloba un volum de categories i tipologies de
producte massa divers i, sobretot, en el
mercat exterior s’identifica com un producte low cost.
La innovació i tecnificació dels cellers, la
introducció de millores en el procés de producció i elaboració, la inclusió de la vinya
amb produccions ecològiques, i fins i tot
biodinàmiques, en el procés d’elaboració, la
selecció prèvia del raïm i la consolidació de
les llargues criances per aconseguir productes prèmium, són alguns exemples de l’esforç que fan els elaboradors, cada dia, per introduir-se en
el mercat de la gamma
alta. Les xifres corroboren que un segment de consumidors ja
ha descobert les bondats dels
escumosos elaborats seguint criteris de qualitat i alguns elaboradors
tenen clar que ni poden ni volen entrar
en el mercat de grans volums, sinó
que volen donar prioritat a produccions més modestes però de gran
qualitat i preu alt.
En aquest mateix sentit, el Consell Re-

Un cambrer omple una copa de cava en un acte promocional de la DO Cava. CRDO CAVA

gulador va impulsar el reglament del Cava
de Paratge Qualificat, presentat el juny del
2016 i al qual s’han acollit fins ara un total
de 19 referències de 14 cellers. L’últim, el
Gran Vintage de Can Bas (Pere Ventura).
Deàs considera important recordar que
la DO Cava és jove i que “ha començat una
labor molt bona quant a la regulació del

Canvis a la
patronal
Les dues patronals del sector del
cava, l’Institut del Cava i Pimecava,
han tingut canvis enguany. Damià
Deàs és el nou president de l’Institut del Cava, en el lloc de Jaume
Gramona, i Pere Guilera torna a
ocupar la presidència de Pimecava, agafant el relleu de Xavi Nadal.
L’Institut del Cava representa el
83% del mercat internacional. És
l’associació hereva de la Unión de
Criadores y Elaboradores de Vinos
Espumosos, creada als anys quaranta i que el 1991 es va refundar
per adequar-se a la incorporació
de l’Estat espanyol a la CEE
(1986). Pimecava va néixer més
tard, el 2006, per aglutinar les empreses més petites del sector (fins
a 1,5 milions d’ampolles a l’any) i
actualment aglutina 51 petites i
mitjanes empreses cavistes.

prestigi de la marca”. Segons ell, la qualitat
ja existeix. Ara el que ha de fer el sector és
crear valor.
Un dels debats oberts fa anys en el sector
del cava sobre la creació de valor és el de la
zonificació del cava. Amb la creació del reglament del Cava de Paratge Qualificat, la
DO Cava va intentar donar resposta a una
demanda que provenia d’alguns cellers històrics, però el debat continua obert. Damià
Deàs creu que la creació de la marca Corpinnat respon a aquesta necessitat. El president de l’Institut del Cava diu que el debat
de la zonificació s’ha d’estudiar a fons i que
s’han de prendre decisions, però considera
“que ha de ser un debat obert que s’ha de
fer dins del propi sector, tenint en compte
tots els vessants, no només els tècnics, sinó
també els comercials, i deixant fora del debat els criteris subjectius o polítics”. Damià
Deàs creu que el sector del cava es troba en
“un moment molt engrescador” i convida
tots els actors implicats en la producció i
elaboració de cava a participar d’una manera inclusiva en el debat i anàlisi de la situació, per sumar més.
Sigui com sigui, al llarg d’aquest 2018
s’han posat les bases de noves mirades, noves perspectives i nous models que es podran anar implantant i consolidant, en funció dels resultats que tinguin per a les empreses, o de les prioritats que el sector del
cava posi sobre la taula. Hi haurà, també,
propostes i debats que inevitablement decauran. Només el temps ens ho dirà. Fins
aleshores que no ens falti el bon cava per
brindar. Salut!

100774-1180656L
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Javier Pagès. President del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Cava

“Cava ha de ser capaç
de generar valor afegit”
CATI MORELL
Javier Pagès ha
contestat les
preguntes
d’aquesta entrevista
per escrit.
C. MORELL

Volem incorporar
a la normativa
pràctiques
vitícoles i
enològiques per
transmetre els
trets diferencials
i de valor

● Javier Pagès ha estat escollit enguany
president del Consell Regulador de la DO
Cava. Ha respost aquest qüestionari per
escrit.

Quines són les propostes de futur que té
per al sector? Quines són d’aplicació
prioritària?
Tenim dos grans objectius: prestigiar el
cava perquè ocupi el lloc que per mèrit i
qualitat li correspon, i que no és altre que
ser reconegut com un escumós a l’altura
dels millors que s’elaboren al món, i créixer en valor a tota la cadena des de la vinya fins al consumidor. Per això tenim
unes línies de treball: incorporar a la normativa de la DO pràctiques qualitatives
vitícoles, enològiques o de territori, que
avui són ja una realitat, amb l’objectiu que
els elaboradors tinguin la possibilitat de
comunicar les seves pròpies característiques diferencials i de valor en les seves etiquetes. Cava és una marca que ha de generar valor afegit per a tot el sector, així
doncs, la comunicació té un rol fonamental. Ha de ser estratègica, arribar i ser valorada pels consumidors. I, encara més, promoure la sostenibilitat, autenticitat, paisatge i enoturisme.
Creu que les primeres decisions tindran
incidència ja en la campanya de Nadal?
O busca accions a més llarg termini?
Estem parlant de propostes de gran importància i no de curt
termini.
Creu que el futur
es basa a lligar el
Cava a projectes
d’enoturisme per al desenvolupament d’un nou
sector? Creu que el cava
s’haurà de vendre en el
futur com a part d’un discurs sobre el paisatge?

28 - 10 - 2018
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Pagès, de Codorníu

En els últims anys, el sector ha fet una
gran evolució. Podem parlar de la indústria del cava? O hem de conservar
encara la visió de l’elaboració del cava
com el procés artesanal del segle XX?
El cava segueix sent un producte artesanal. Parlem de vinya, varietats de raïm,
processos d’elaboració, criança, terra, clima, cultura, paisatge... La tecnologia ens
permet elaborar vins més autèntics i genuïns, aconseguir una millor expressió
dels nostres raïms i territori, però és un
producte finalment artesanal, on el geni i
l’art tenen un paper fonamental.
Quines són les principals amenaces del
cava en el mercat exterior? El ‘champagne’, el ‘prosecco’? N’hi ha d’altres?
Tots els anteriors i altres són competidors.
Lluiten per moments de consum que en
molts casos coincideixen amb els del cava,
però al final ens hem de preocupar de
nosaltres mateixos, de ser competitius i
aportar el millor.
Com afecten al sector els canvis d’accionariat que s’han produït en grans
empreses com ara Freixenet, Codorníu,
Juvé & Camps...?
El sector del Cava el componen molts cellers. Un canvi d’accionariat d’algunes
d’elles pot ser vist com una oportunitat. El
temps ens dirà el compromís amb el Cava
i la nostra terra.
Creu que amb l’evolució que han fet els
escumosos de la DO Penedès, els Clàssic Penedès, es pot parlar de la consolidació d’una línia d’escumosos fora de la
DO Cava?

Després de dotze anys com a director general de Codorníu, Pagès
va ser escollit el mes d’agost passat president del Consell Regulador de la DO Cava. La seva candidatura va obtenir set dels dotze
vots en joc, en la segona volta (en
la primera no va aconseguir els suports necessaris per ser escollit).
Entre els compromisos de Pagès
en el nou càrrec destaca la voluntat de treballar al costat dels viticultors, cellers, cooperatives i institucions, i amb tots els representants del sector, amb l’objectiu de
continuar la línia encetada pel seu
predecessor, Pedro Bonet, i situar
el cava entre els millors escumosos del món. Per fer-ho, Pagès
haurà de fer pinya amb Xavier Ferrer (Cevipe), escollit vicepresident
amb majoria absoluta.

No m’atreveixo a opinar sobre els altres.
Només vull dir que tots units podem ser
més forts que per separat. Jo els convido a
tots que s’uneixin al Cava i que competim
amb més força i millor en tots els mercats.
Què pensa de la iniciativa de Corpinnat? Pot ser aquest un revulsiu per a alguns elaboradors?
La resposta anterior és vàlida per a Corpinnat, també.
Quan surten notícies sobre l’increment
de la plantació de vinya fora de Catalunya s’ha d’interpretar com una notícia
positiva per al sector del cava? Els pagesos asseguren que per a ells no hi ha
cap problema.
El Cava és una regió que abasta moltes
zones i subzones. Moltes amb característiques diferents. Totes són Cava. La
meva preocupació i la del Consell Regulador del Cava és assegurar que el creixement de la vinya sigui ordenat i
d’acord amb la demanda, perquè està
demostrat que és el que genera més valor per a tots els que conformem aquest
sector.

Tots units som
més forts.
Convido els
Clàssic Penedès i
els que estan
fora de DO a
unir-se al Cava
per ser més forts

Està prenent cos la línia d’incrementar
la relació dels elaboradors amb els productors, donant més valor a la vinya. Això passa sobretot en la producció ecològica. Creu que aquesta línia serà el
camí del futur immediat del sector?
Aporta més qualitat en el producte final?
La vinya és fonamental. Totes les DO de
prestigi són inconcebibles sense poder
citar la vinya com la base necessària per
elaborar vins de qualitat. Al Cava és el
mateix. Crec que hi ha molt recorregut
en valorar més el nostre producte a través de la vinya. L’ecologia, les pràctiques
mediambientals, tenir cura del nostre
entorn, són valors que els consumidors
dels nostres productes valoren cada dia
més.

102335-1195531L

Evidentment, el paisatge, l’enoturisme han
d’anar guanyant importància, ja que són
una de les millors formes de fer arribar el
nostre producte, la nostra cultura, la nostra personalitat, el nostre atractiu als consumidors. Formen part d’una experiència
per al consumidor que ha d’enamorar.
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D’esquerra a dreta,
Xavier Gramona,
Marcel Sabaté, Ton
Mata, Josep Roca,
Xavi Nadal, Paco de
la Rosa i Pere
Llopart, fundadors
de Corpinnat.
CATI MORELL

Bombolles al cor del Penedès
CATI MORELL

La zona Corpinnat
té una superfície
de 997 km², amb
22.966 hectàrees
de vinya,
repartides en 46
municipis del
Penedès

● Un grup de sis cavistes –Gramona, Llo
part, Nadal, Recaredo, Torelló i Sabaté
Coca– van presentar el mes d’abril passat
la nova marca col·lectiva de la Unió Europea Corpinnat, creada amb l’objectiu de
distingir els escumosos de qualitat elaborats en el que ells anomenen el territori
històric del cava, al cor del Penedès.
El sommelier Josep Roca va ser l’encarregat de donar la benvinguda al nou projecte, en un acte que va tenir lloc a la fassina de Can Guineu, a Sant Sadurní d’Anoia,
amb més de 150 representants d’entitats i
institucions. Roca va remarcar l’oportunitat de la iniciativa per a un sector que necessita sumar més que mai.
En una zona delimitada a partir d’un
estudi històric, geogràfic i geològic, els impulsors de la nova marca (a la qual ja s’hi
ha sumat el celler Huguet de Can Feixes)
han buscat la definició més exacta del que
va ser el bressol del cava a l’hora de definir
el territori Corpinnat. La zona aglutina 46
municipis, en una superfície de 997 quilò-

Sis caves de prestigi han
presentat enguany la
marca Corpinnat per
distingir els escumosos
catalans de qualitat

metres quadrats, amb 22.966 hectàrees de
vinya.
El territori i la qualitat són els fonaments del projecte, que es basa en un estricte reglament que han de seguir tots els
que vulguin fer ús de la marca en les seves
etiquetes. Els integrants de la marca Corpinnat han de demostrar en un seguit
d’auditories externes que les seves ampolles provenen de producció ecològica certificada, collita manual, vinificació íntegra
en la propietat, predomini de les anomenades varietats històriques i autòctones,
preu mínim garantit del raïm en contractes de llarga durada, i criances superiors
als 18 mesos. Aquests són alguns dels re-

quisits que els cellers han de complir per
integrar-se a la marca. A canvi, els impulsors d’aquesta iniciativa asseguren que
Corpinnat els permetrà ressituar els escumosos originaris del Penedès amb un intens “vincle amb el territori”, tal com explica el copresident de la nova associació,
Xavier Gramona.
El projecte de Corpinnat neix de la voluntat integradora dels seus impulsors. Per
això, ara el repte és garantir que els elaboradors puguin accedir a l’etiqueta Corpinnat des de la DO Cava, la DO Penedès o
fins i tot aquells elaboradors d’escumosos
que no estiguin emparats sota cap DO. El
denominador comú és el territori.

EL COR DEL PENEDÈS

La marca Corpinnat sorgeix de la voluntat
dels seus impulsors de fer entendre que els
seus productes estan elaborats al cor del
Penedès (que prové de l’arrel llatina pinnae, que vol dir “terreny pedregós”) amb
les varietats pròpies de la zona i que expressen el resultat d’un clima i un sòl propis, després de llargues criances per oferir
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al consumidor productes de gamma alta
que puguin competir amb els escumosos
més ben posicionats en el mercat internacional (champagne i prosecco).
Malgrat que en el moment de la presentació de la iniciativa els impulsors van
anunciar la intenció de començar a utilitzar la marca el mes d’octubre d’aquest any,
el cert és que les ampolles de les sis marques impulsores del projecte encara no
han fet aquest pas. Tot indica que ho faran
a principi de l’any vinent. La presentació
de la marca Corpinnat va coincidir en el
temps amb un moment d’inflexió al Consell Regulador de la DO Cava, ja que Pedro Bonet preparava la seva marxa com a
president i el sector estava pendent de les
noves eleccions.
Els canvis al Consell Regulador podrien haver retardat el calendari inicial
previst per l’impuls de la marca Corpinnat. De fet, els impulsors de la marca han
mantingut algunes reunions amb el Consell Regulador des que la marca es va presentar públicament, però no n’ha transcendit el contingut.
La marca Corpinnat ha estat registrada
a l’Oficina Europea de la Propietat Intellectual (EUiPO) i a l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i
és titularitat de l’Associació de Viticultors i
Elaboradors Corpinnat (AVEC).
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Corpinnat neix
amb la voluntat
d’integrar
elaboradors de la
DO Cava, de
Clàssic Penedès
o que treballin
fora de les DO
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Clàssic vol dir
mètode tradicional
fet al Penedès
Els escumosos emparats en la DO Penedès són fruit
de la necessitat d’alguns cellers de fer valdre les
varietats pròpies i l’expressió del clima i el sòl
CATI MORELL

El gran públic
identifica el cava
com un mètode i
hi ha un públic
petit que crea
tendència i que
coneix els
Clàssic Penedès

● Clàssic Penedès és la marca que agrupa
els escumosos elaborats dins dels límits de
la DO Penedès. Malgrat que la DO Penedès acull escumosos des de l’any 2007, no
va ser fins al 2013 que el Consell Regulador va decidir donar un impuls a una part
dels seus productes que fins aleshores havia estat residual. De les 126.018 ampolles
del 2007, la DO Penedès es va trobar
356.422 ampolles l’any 2013 i la possibilitat
d’incorporar més cellers que se sentien
més còmodes amb un discurs sobre el Penedès que no sota el paraigua de la DO
Cava. “Ser com tu ets i saber-ho transmetre”, així ho resumeix Sergi Colet, enòleg i
propietari del celler Colet, situat a Pacs del
Penedès.

COLET, UN DELS PRIMERS

El que dona
personalitat a un
escumós és el
territori d’on ve,
l’ús de varietats
autòctones, el
sòl, el clima, el
paisatge

Colet va ser un dels primers a sortir de la
DO Cava i emparar els seus escumosos a la
DO Penedès. Colet assegura que al celler
els va costar molt sortir de la DO Cava. Van
marxar “sense fer soroll i per la porta del
darrere”. En aquell moment, segons Colet,
el celler destinava un 70% de la producció a
l’exportació –les xifres encara són similars–
i van adonar-se que la paraula cava els englobava en un mercat de 2 euros per ampolla. “Ens generava un desgast innecessari
que no tenia compensacions”, i, a més, els
tancava la porta a iniciar un seguit de processos experimentals amb varietats autòctones del Penedès que el Cava no reconeixia com a pròpies. Després d’ells, alguns
més van fer el mateix viatge.
Fa quatre anys que el Consell Regulador
de la DO Penedès va crear la marca Clàssic
Penedès per englobar els escumosos elaborats sota el paraigua de la DO Penedès. Co-

let és conscient que la marca Clàssic Penedès no s’ha fet un lloc en el mercat i que els
clients no identifiquen els seus escumosos
sota aquest criteri. “El gran públic identifica
el cava com un mètode, no com un producte; però hi ha un públic petit que crea
tendència i que sap i coneix què és el Clàssic Penedès, i això ens ha ajudat molt.” Colet defensa la decisió dels cellers que en el
seu moment van fer el pas d’abandonar la
DO Cava o la del grup que enguany ha presentat el projecte de Corpinnat. Segons ell,
el sector està en un moment de transició
que obligarà a posar ordre. “Ara no podem
dir que els millors escumosos s’elaboren sota el paraigua del Clàssic Penedès perquè
els millors escumosos es fan al Cava, però
el problema del Cava és que té el millor i el
pitjor”, assegura Colet.
Per a ell, el sector ha tocat fons. Però és
optimista: “D’aquí a cinc o deu anys, que en
el món del vi és molt poc temps, hi haurà
una revolució i hi haurà dues lligues.” Això,
segons ell, permetrà donar valor al viticultor i a la vinya. Colet creu que la revolució
dels escumosos a Catalunya només té sentit
si és per garantir l’expressió del lloc on neixen els vins. Per això, segons ell, la DO Penedès va insistir a posar l’origen en la marca
dels Clàssic Penedès i, des de Corpinnat,
s’ha buscat l’arrel llatina del Penedès
(Pinnae) a l’hora de crear la marca. Ara, per
a Colet, el sector té molta feina per explicar
què i qui, però tot el procés seguit ha obert
les portes a una col·laboració més transparent entre cellers “fins i tot en projectes comercials”.

L’EXPERIÈNCIA D’ATROCA

Els escumosos d’ATRoca van néixer ja sota el paraigua de la DO Penedès. Malgrat
la tradició familiar i la vinculació de la família Torelló amb el cava, Agustí Torelló

Divuit en deu anys
La incorporació d’elaboradors d’escumosos a la DO Penedès ha estat
lenta. De les 126.018 ampolles
(94.514 litres) del 2007, Clàssic
Penedès ha passat a les 725.200
ampolles (543.900 litres) del
2017 amb un creixement lent i
gradual que ha anat acompanyat
de la creació de les bases d’un
producte de qualitat. Actualment
hi ha divuit cellers a Clàssic Penedès i s’espera la incorporació de
dos més, en breu.

Les varietats
autòctones i les
llargues criances
són les principals
reivindicacions del
Clàssic Penedès.
CATI MORELL

Roca va decidir emprendre el seu projecte
sota uns altres paràmetres perquè creu
que els vins, “tots els vins del món, han de
portar un nom lligat al territori”. Per a ell,
malgrat la indiscutible tradició cavista de
la família, “el que dona personalitat al producte és el territori, l’ús de varietats autòctones, el sòl, el clima...” Per a ATRoca era
molt més important emparar els seus productes sota una DO que parlés de l’origen i
que treballés per la protecció del territori i
del paisatge. Torelló creu que, malgrat que
fa anys la gent es pensava que arribats al
segle XXI la tecnologia ens portaria a viure de manera més artificial, la realitat és
que “no dinem amb una pastilla i cada vegada busquem més l’origen de tot, i en el
món del vi anem cap a la zonificació i la
subzonificació”. Per a ell, el món de la
bombolla no deixa de ser el món del vi.
En la seva experiència, assegura que el
client ha entès perfectament el discurs del
Clàssic Penedès: “El mercat és més obert i
hi ha més informació.” Torelló coincideix
amb Colet que el client final identifica la
paraula cava amb un mètode d’elaboració
i, en el mercat de l’exportació, és un sparkling wine més de la gran quantitat que hi
ha al món. El seu objectiu és aconseguir
que els seus vins parlin del Penedès. “Al
món es paguen quantitats espectaculars
per determinades ampolles perquè la gent
busca vins que els parlin d’un clima, d’un
lloc, que els imprimeixin territori i els
emocionin”, diu Torelló. Segons ell, és impossible aconseguir això si el Penedès no
fa una aposta clara per donar valor al paisatge. Totes les regions vinícoles del món
ho fan, “i només així i amb un preu just
del raïm ho aconseguirem”.

143134-1196674L
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LA RIOJA ÀLABA NAVARRA

LLEIDA

SARAGOSSA

GIRONA

BARCELONA

TARRAGONA

VALÈNCIA
BADAJOZ

Primer pla d’uns
ceps en una vinya i
mapa dels indrets
on es produeix cava
a l’Estat espanyol.
C. MORELL / LL. ROMERO

La DO Rioja vol vendre bombolles
CATI MORELL

Els escumosos
de La Rioja es
faran amb
varietats de la
zona i tindran
d’11 a 13 graus

● El Consell Regulador de la DO Rioja va
aprovar fa mesos la decisió d’emparar vins
escumosos blancs i rosats elaborats dins
dels límits de la denominació d’origen espanyola amb varietats autoritzades per la
mateixa DO i amb rendiments limitats.
Dins la DO Rioja hi ha divuit municipis
que formen part de la regió de la DO Cava, però el cert és que hi ha molts cellers
que no han introduït l’elaboració d’escumosos en la seva tasca diària i altres que fan escumosos però
els etiqueten fora de l’empara
del Consell Regulador de la
DO Cava.
Ara la DO Rioja
vol oferir a
aquests
productors un paraigua per explotar la imatge
i el prestigi que ha

Posarà en marxa una línia
d’escumosos per donar
sortida a les plantacions de
raïm blanc de la zona
aconseguit amb els vins de la zona per extrapolar-lo als seus escumosos.
Els escumosos de la DO Rioja es podran vendre amb una graduació que oscil·larà entre els 11 i els 13 graus i es classificaran en funció de la criança (mínima de
15 mesos, de 24 mesos per als Reserva i de
36 mesos per als que s’anomenaran Gran
Anyada), però a més també es classificaran en funció de la quantitat de sucre que
portin. Hi haurà el brut nature, extra brut i
brut. D’aquesta manera, el consell regulador aposta per la vessant més gastronòmica dels escumosos secs i deixa de banda els
dolços, que dins el sector del cava formen
part de les vendes més residuals a l’Estat
espanyol. El consell regulador vol traslla-

dar el rigor que ha fet famosos els seus
vins arreu del món també als escumosos.
Per això garanteix el control de qualitat
amb una segona qualificació, abans que
les ampolles surtin al mercat.
El CRDO Rioja fa anys que treballa en
aquest projecte, que pot ser una oportunitat per donar valor als escumosos que ja
s’elaboren a la zona i per garantir la viabilitat de les vinyes de varietats blanques que
s’han anat plantant dins dels límits de la
DO en els últims anys i que han entrat ja
en l’etapa productiva.
L’arribada d’aquesta proposta de La
Rioja suposa un nou entrebanc al sector
del cava, que tenia en aquesta zona un espai de creixement i que en l’últim any ha
vist com l’escenari habitual ha anat canviant ràpidament per donar lloc a una nova realitat, tant en el sector com en els
mercats. Des que es va anunciar la proposta de La Rioja, i amb l’actual context polític, a les xarxes ja s’han fet propostes de tot
tipus per intentar promoure nous boicots
als caves catalans.

● Els efectes del canvi climàtic
a la vinya és avui una de les
principals preocupacions dels
productors de xampany francès. Fins al punt que el Comitè
Champagne destina un terç
del seu pressupost, uns sis milions d’euros anuals i la meitat
de la seva plantilla, a investigar
aquest fenomen i desenvolupar mesures perquè els seus
efectes no perjudiquin la producció. Entre aquestes mesures, destaca el desenvolupament de noves varietats de

molt sanes. La baixa pluviometria també ha sotmès els
ceps a un estrès hídric que millora la qualitat del raïm, si bé
els elaboradors de xampany
avisen que si aquesta situació
es perpetua pot acabar comprometent a mitjà termini la
qualitat del producte. “Aquesta
ha estat una verema excepcional i s’ha assolit el màxim rendiment autoritzat per la Unió
Europea de 15.500 quilos de
raïm per hectàrea, però no ens
podem relaxar”, alerta el responsable del Comitè. Conscients i orgullosos de ser el
principal referent de vins es-

raïm híbrides més resistents a
la sequera, la calor i les malalties més comunes de la vinya,
però que madurin lentament
per mantenir l’acidesa característica dels vins escumosos
francesos. El director de comunicació del Comitè Champagne, Thibaut Le Mailloux,
va presentar fa pocs dies a Barcelona el balanç de la verema
d’aquest any, que va qualificar
d’excepcional bàsicament per
dues raons: l’augment de la
temperatura d’uns dos graus
respecte a altres anys ha permès una maduració òptima
del raïm i l’escassedat de pluja
ha fet que el fruit arribés als
cellers en unes condicions

cumosos de qualitat de tot el
món, Le Mailloux assegura
que no els preocupa l’auge del
prosecco italià en el mercat internacional, que en deu anys
pràcticament ha duplicat (600
milions d’ampolles) les vendes
del xampany francès (307 milions). Així com el cava (252
milions) s’elabora seguint el
mateix mètode tradicional que
el xampany –segona fermentació a l’ampolla–, el prosecco es
comercialitza amb una sola
fermentació, i el procés d’elaboració és més curt i senzill. A
l’Estat espanyol el xampany
francès té un mercat que l’any
passat va consumir 4 milions
d’ampolles.

844881-1193597L

JOSEP M. FLORES

181385-1196970L

El xampany, preocupat
pel canvi climàtic
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Sordesa
greu

Mala peça al teler
si gent que no té
cap vincle amb el
territori controla el
95% de la
producció de la
DO Cava

l desembre del 1916, l’ambaixador anglès va
dir al tsar Nicolau II, enmig del clima de
revolta que es començava a fer evident
pertot arreu:
–Altesa, permeteu que us digui que el
vostre exèrcit no mereix confiança. Ara el
que cal és recuperar la confiança del poble.
La resposta del tsar va ser el preludi del
desastre:
–Em diu vostè que jo he de recuperar la
confiança del poble? No deu ser, potser,
que el meu poble ha de recuperar la meva
confiança?
Òbviament, la resposta del tsar és extrapolable a altres monarques molt més actuals i propers, però tot i que ara les coses
han canviat i ningú té l’autocràcia com a
eina de poder, aquestes actituds de supèrbia són força comunes en la gestió del dia
a dia darrerament. Una supèrbia molt cega, atès que si el públic et nega el seu favor,
és evident que has d’escoltar a qui et crida
l’atenció, potser per aquell principi que
diu que quatre orelles hi senten més que
dues.
Sembla, doncs, que no cal escoltar i que
és el poble qui ha de recuperar la confiança del Cava. Aquest deix d’estirp i d’anacronisme que destil·la la Denominació
d’Origen Cava des del començament ve
donat per la llarga història d’un vi que
neix d’una demanda urbana de la burgesia
industrial; volien beure champagne, però
potser no tan car com l’original, i als empresaris del moment no els ho van haver
de dir dues vegades. La DO Cava, després
de 150 anys d’escumós català, és estirada
en la seva comunicació, distant i freda,
molt poc empàtica, i finalment poc efectiva. Però no té 150 anys; a tot estirar en té
30, perquè el cava va buscar-se un nom
quan el van forçar a deixar de dir-se champagne. A priori, poca identitat hi ha implícita en un col·lectiu que no volia deixar de
fer servir el nom d’un altre per por de perdre vendes.
És possible que el cava no necessiti una
promoció potent des de la DO, atès que,
tot i haver canviat de nom, les vendes

s’han multiplicat, i molt, des que hi ha el
consell regulador. Fins i tot van prou bé:
sembla que enguany les xifres han crescut
un 3% fins a arribar a una mica més de
250 milions d’ampolles. El preu mitjà, però, està entre els 4,5 i els 4,6 euros per ampolla. I sembla que això no anirà gaire cap
amunt en el futur immediat.
Si els rumors es confirmen, Freixenet
parla de concentrar esforços en les gammes d’accés; un eufemisme per dir que les
anomenades Cuvée de Prestige, la gamma
alta, no formen part de les seves prioritats,
com quan li diuen a un futbolista que no
entra en els plans del nou entrenador. Això no és una bona notícia per al preu mitjà
de l’ampolla de cava, atès que es concentraran els esforços de promoció en aquest
grup de productes, tirant del preu mitjà de
l’ampolla cap a baix. La política de García
Carrión (Jaume Serra) ja la coneixem, i cada any produeix una quantitat més gran
d’ampolles. Del Grup Codorníu encara no
ha transcendit clarament quina serà la línia que seguirà en el futur més proper; tot
indica que es prenen la transició amb molta més suavitat que en el cas del seu competidor històric.
Així, doncs, els petits productors es
veuen impotents davant una situació que
els demana que es quedin a la DO per fer
de contrapès a un contraatac evident de la
vulgaritat i de l’imperi del compte d’explotació com a principals motius per fer vi;
fins ara, llevat de les grans marques per

tots conegudes, no era tan diferent, direu,
i tindreu part de raó.
El que passa és que potser era més elegant del que és ara, perquè era un discurs
menys evident, més soterrat, més eteri.
Potser és per aquest nou excés de sinceritat/barroeria que els productors de més
prestigi no tenen clar si han de col·laborar
en una DO en la qual decidiran les tres
empreses més grans, que han caigut en
mans de grups inversors alemanys, americans i murcians. Mala peça al teler si gent
que no té cap vincle amb el territori controla el 95% de la producció de la DO Cava, i pitjor encara si és evident que aquesta
vulgaritat previsible serà la tònica de qualsevol decisió presa des del consell regulador, tenint en compte qui té la força pel
que fa a les ampolles.
Tot fa preveure que els tècnics d’Esade o
potser de les grans escoles de negocis d’arreu del món, amb la seva dèria per fer diners i més diners com més ràpid millor
–“Més de pressa, més de pressa, és el credo
dels nostres temps”, que deia la Maguelonne Toussaint-Samat– propiciaran una catarsi que no hi ha raó aparent per pensar
que serà dolenta encara que sigui traumàtica.
Ja se sap. La història es construeix sempre en tres fases: tesi, antítesi i síntesi, tot i
que enlloc és escrit que tot això tingui a
veure amb la pau i l’harmonia.
Ens farà molt feliços, però, equivocarnos i haver de reconèixer-ho.
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Les ampolles
descansen en rima
a la cava, on els
llevats fan la
segona
fermentació a
l’ampolla i
produeixen el
carbònic, les
bombolles
característiques
del cava. C. MORELL
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Antoni Mata.
President del consell d’administració de Recaredo

Quan vam treure
el nostre
Reserva
Particular ens
van arribar a dir
que allò era una
aberració

“Has de saber
on vols anar i no
tenir mandra”
CATI MORELL
● Antoni

Mata és, juntament amb el seu
germà, l’ànima de la segona generació
de Recaredo. Es reconeix com una persona xerraire i sociable, i se li il·luminen
els ulls quan parla dels seus inicis a l’empresa, amb vint i pocs anys. Juntament
amb el seu germà Josep va rebre el premi de l’Associació Catalana d’Enòlegs a
la carrera professional i, fa uns dies, va
rebre el Premi Vinari a la Trajectòria
Professional en la gala organitzada a
l’Auditori de Vilafranca del Penedès i retransmesa pel Canal 33. Mata ha viscut
en primera persona alguns dels moments més transcendentals del sector, i
assegura que sempre ha volgut mantenir
viu el llegat del seu pare: només fer fins
on es pot arribar, no més.
Com veu el sector en aquest
moment? Què li sembla
l’evolució que ha fet?
Ara el sector del cava és
molt diferent de quan
va començar. Ha evolucionat molt, però si no
evoluciones mors. Això
passa en tot el que fas,
ja ho deia Darwin. En realitat, el sector del cava com a
tal va començar a caminar al
voltant del 1944. Hi ha una
foto molt interessant dels inicis
on surto jo amb vint-i-dos o
vint-i-tres anys amb alguns dels
que eren els grans empresaris dels
vins escumosos d’aleshores. En
aquella foto, tots són morts excepte
dos més i jo. Però no em refereixo que

són morts com a persones, sinó que les
empreses han desaparegut, i això ha passat perquè el sector ha evolucionat i ha
canviat molt.
Una mica la sensació és que l’evolució
del sector del vi i del cava ha portat els
elaboradors als valors del principi.
Són els valors que no s’haurien d’haver
perdut mai.
Són els valors que a Recaredo sempre
han preservat.
Sí, però nosaltres som una empresa petita,
familiar.
Com es fa per portar una empresa petita, familiar, al prestigi que ha aconseguit Recaredo?
Has de tenir la idea clara d’on vols arribar i
no tenir mandra. Fa uns dies vaig llegir un
article sobre l’evolució de l’home que
explicava que l’Homo erectus va
ser el primer de viatjar, de
desplaçar-se per buscar
menjar i protecció, de
buscar coves i amagatalls, mentre que els
seus avantpassats eren
conservadors i morien
perquè es quedaven
sense menjar. A vegades
has de fer coses que trenquen els esquemes per
evolucionar i anar endavant.
Recorda com van viure el boicot al cava?
A nosaltres no ens va afectar gaire, però ho vam notar. En aquell
moment hi havia molta preocupació en el
sector.

No els va afectar perquè una gran part
del seu mercat era a Catalunya?
Quan jo era jove, el 80% de la nostra producció la veníem directament a la cava.
Ara encara és molt important el mercat
interior, per això no vam notar tant el boicot. En canvi, la crisi del 2008 fins al 2012
va ser molt dura. El 2013 vam començar a
notar una millora, però si hagués continuat no sé què hauríem fet.
Quins són els moments que més l’han
marcat en la seva trajectòria a l’empresa familiar?
Per a mi hi ha quatre fites importants que
cada una en el seu moment em van fer
pensar molt. Van ser decisions difícils: el
Reserva Particular, la criança amb tap de
suro, la conservació del desgorjat a mà i la
conservació dels ceps de la vinya del Turó
d’en Mota.
Aquestes decisions són les que han
marcat la filosofia empresarial de Recaredo.
I amb totes vam trencar esquemes. Quan
vam decidir treure el nostre Reserva Particular, el consumidor estava acostumat a
beure caves més dolços; ens van arribar a
dir que era una aberració perquè en aquell
moment s’entenia que el cava havia de ser
jove i elaborat sobretot amb macabeu i parellada, però recordo que el meu pare ens
deia: “Si no el venem, ens el beurem nosaltres”, perquè, de fet, aquell era el cava que
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El ‘Tribut’
Antoni Mata conserva, al seu despatx, una maleta de fusta amb les
ampolles etiquetades però buides
que mostren l’evolució del sector
en els primers anys: del vi escumós al cava, passant per l’escumós criat en cava. És la maleta
que li va fer un fuster de la Granada i que traginava, en tren primer i
després amb cotxe, per anar a
obrir mercat a la resta de l’Estat
espanyol. Era l’inici de l’exportació
d’un producte fet amb l’esperit
dels lligams amb la terra.
Les llargues criances amb tap
de suro, desgorjades a mà i sense
congelar el coll de l’ampolla, i la
certesa i la consciència que el procés comença a la vinya. La passió
en la cura dels ceps i la paciència
són els secrets que traspuen del
nou Tribut 1996, un brut nature
amb 20 anys de criança (80% xarel·lo, 20% chardonnay), elaborat
com a homenatge a la segona generació del celler: els germans Antoni i Josep Mata. Acaba de sortir
al mercat com a referència top de
la gamma alta de Recaredo.

Antoni Mata a la
cava de Recaredo,
on descansa el nou
Tribut, cava de
reconeixement a la
segona generació
de la marca familiar.
MARÇAL FONT / RECAREDO

El que sí que és
clar és que el
que no
s’equivoca mai
és aquell que no
fa res
157368-1196926Q

bevíem nosaltres i que havíem deixat tastar a alguns clients i amics que ja havien
vingut a demanar-lo. Quan vam apostar
per la criança amb tap de suro, el món dels
escumosos anava cap al tap corona i la
qualitat dels taps de suro que hi havia al
mercat no era la que trobem ara. Però em
vaig fixar en les criances de l’empresa francesa Bollinger i vaig pensar que si ells ho
podien fer no hi havia cap motiu per pensar que Recaredo no podria. Renunciar als
sistemes mecanitzats de desgorjat també
va ser difícil. Nosaltres desgorgem a mà, a
temperatura ambient de la cava. Això ens
permet ser més respectuosos amb el medi
ambient i, indirectament, controlar la producció [riu]. I, finalment, la decisió de
mantenir la vinya de xarel·lo del Turó d’en
Mota. Aquesta va ser molt difícil. Quan la
vam comprar era una vinya que tenia 58
anys, en un lloc privilegiat del Penedès, on
arriba la brisa del mar, però els ceps eren
gairebé morts. En aquell moment vam
parlar amb el pagès i vam decidir intervenir en cada un dels ceps com si fos una
operació quirúrgica i ara tenim una vinya
única.
Està satisfet d’haver pres aquestes decisions?
Sí, i tant! A més, l’avantatge de treballar a
l’empresa familiar és que si un dia t’equivoques queda a casa [riu]. Però el que és clar
és que el que no s’equivoca és aquell que
no fa res.
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CHAMPAGNE
WINE GLASS
Aquesta copa tipus
flauta és la més
indicada per
consumir
escumosos joves
(d’entre 9 i 15 mesos
de criança). Amb
una capacitat de 290
centímetres cúbics,
potencia l’acidesa i
la vigorositat del vi
amb bombolles.

El disseny de la
copa condiciona
la percepció
olfactiva i
gustativa del vi o
escumós quan el
tastem

JOSEP M. FLORES
● Escollir el tipus de copa més indicat per

gaudir d’un bon cava o un bon vi no és,
malauradament, un costum gaire estès, ni
tan sols en el sector de la restauració. Sovint escollim les copes per estètica i per
preu, sense tenir en compte que el seu disseny condiciona la percepció olfactiva i
gustativa del líquid quan el tastem. No cal
ser un entès per apreciar la importància
del tipus de copa, i menys si ho fas al costat d’un expert com és Jordi Segura, director executiu de la companyia Euroselecció, amb seu a Vilafranca del Penedès, i
que fa 20 anys que porta a Catalunya i
l’Estat espanyol la representació de Riedel,
la marca austríaca de copes de vidre amb
més prestigi de tot el món. “Qualsevol vi o
escumós s’ha de servir a la temperatura
que toca i amb la copa que toca per apreciar i potenciar les seves virtuts.” No es
tracta de ser meticulós ni esnob; el secret
de cada copa és la forma de la seva cavitat i
el diàmetre del perfil on posem els llavis.
Com més tancada és la copa, més amunt
hem d’inclinar el cap per poder ingerir i

El secret
és a la
copa
Una bona copa no millora un
bon vi o un escumós, en canvia
la percepció. Però una copa
equivocada pot espatllar un
bon vi. Per això els experts
recomanen escollir bé, per
gaudir més i millor

VERITAS
SAUVIGNON
BLANC
És una copa molt
elegant dissenyada
per prendre vi blanc
però molt indicada
per tastar
escumosos de
llarga criança,
perquè en ressalta
la longevitat,
l’elegància i
l’equilibri.

així el líquid arriba més ràpidament a les
parets laterals i el fons de la llengua, on registrem els gustos més àcids i amargs, respectivament, i, en canvi, com més oberta
és la copa menys inclinem el cap i la beguda entra més suaument activant les sensacions més dolces que s’amaguen a la punta
de la llengua.

UNA COPA PER A CADA VARIETAT

La fama mundial de Riedel ve avalada pels
centenars de models de copa que té al
mercat, dissenyades per potenciar les característiques de cada varietat de raïm.
L’aliatge mineral de les copes Riedel –sodi,
quars i potassi– és el mateix per a totes,
però els acabats i els processos de fabricació, manuals o mecànics, són els que condicionen el preu, que pot assolir els 90 euros per unitat. “Però què ens dura una bona copa? Si comptem el temps que ens dura i l’hem fet servir i el dividim pel preu
que n’hem pagat, aleshores descobrim que
és una inversió que ha valgut la pena”, reflexiona Jordi Segura. Però com podem
conservar les copes en condicions? “Rentant-les a baixa temperatura si les posem
al rentavaixelles, però millor a mà, amb ai-
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LES DATES

1756

J. Leopold Riedel
funda a Àustria
l’empresa Riedel.

1998

Euroselecció assumeix la representació de Riedel a l’Estat.

gua calenta i sense detergent; la deixem eixugar de cap per avall a l’escorredor de l’aigüera i llestos.”
Jordi Segura és un home que predica
amb l’exemple i amb la seva empresa ha
posat en marxa el que anomenen Riedel
Experience, uns tallers pràctics per aprendre a escollir la millor copa per a cada vi o
escumós, com servir-la i com gaudir-la.
“No es tracta de tenir una copa per a
blanc, una per a negre i una per a escumós; es tracta d’escollir la més indicada en
funció de les varietats de raïm que conté.
Per això Riedel és un referent en aquest
món, perquè el nostre secret és trobar una
copa per a cada varietat”, explica satisfet el
director executiu d’Euroselecció. Els millors restaurants del món serveixen els
vins, escumosos i espirituosos amb copes
Riedel. I fins i tot hi serveixen la Coca-cola amb uns gots dissenyats per encàrrec de
la companyia nord-americana que, segons
Segura, deixen bocabadats els consumidors més experts d’aquesta beguda ensucrada. “La copa o el got no són només un
recipient per ingerir beguda, són el mitjà
de transició entre l’ampolla i la boca que fa
que ens enamorem d’un vi o un cava i que
el recordem per sempre”, conclou Segura.

185191-1193235L

NEW WORLD ROSÉ
CHAMPAGNE
Amb una obertura
sinuosa en forma de
tulipa, és la copa
ideal per descobrir
les aromes i el gust
de fruita dels
escumosos rosats
de mitjana i llarga
criança elaborats
amb varietats com el
Pinot, el Trepat o el
Monastrell.
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301745-1195417L
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Informació elaborada a partir
de les dades de 2017
facilitades per l’Institut Català
de la Vinya i el Vi (Incavi).

V A L D ’A R A N
Vielha

DO ALELLA

DO EMPORDÀ

SUPERFÍCIE DE VINYA:

223 ha

SUPERFÍCIE DE VINYA:

1.756 ha

VITICULTORS INSCRITS:

46

VITICULTORS INSCRITS:

287

CELLERS INSCRITS:

9

CELLERS INSCRITS:

52

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 800.000

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 5.596.924

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 carinyena,
sumoll negre, sirà i ull de llebre.

2
DO CONCA DE BARBERÀ
SUPERFÍCIE DE VINYA:

223 ha

VITICULTORS INSCRITS:

46

CELLERS INSCRITS:

9

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 800.000
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
carinyena, sirà, trepat i ull de llebre.

3

3
SEGARRA

DO MONTSANT
SUPERFÍCIE DE VINYA:

1.844 ha

VITICULTORS INSCRITS:

808

CELLERS INSCRITS:

69

Cervera

PLA D’URGELL

Lleida

Mollerussa

URGELL

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

Les Borges
Blanques

SEGRIÀ

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

5

VITICULTORS INSCRITS:

2.815

CELLERS INSCRITS:

150

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 17.568.139

Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa, merlot,
monastrell o morastrell, petit
verdot, pinot negre, samsó o
carinyena, ull de llebre, sumoll
negre i sirà.

6

Reus

TA R R AG O N È S
Tarragona

BAIX EBRE

11

Tortosa

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.

9

BAIX
PENEDÈS

El Vendrell

Móra
d’Ebre

10

A LT C A M P

BAIX
CAMP

8

Gandesa

A LT P E N E D È S

Valls

P R I O R AT

Falset

43

2
Montblanc

TERRA
A LTA

525

Igualada

CONCA
DE BARBERÀ

GARRIGUES

RIBERA
D’EBRE

CELLERS INSCRITS:

ANOIA

Tàrrega

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 6.228.997

VITICULTORS INSCRITS:

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

SOLSONÈS

Balaguer

16.637 ha

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.

A LT U R G E L L

Tremp

5

SUPERFÍCIE DE VINYA:

VARIETATS:

PALLARS
JUSSÀ

NOGUERA

DO PENEDÈS

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 5.116.542

La Seu d’Urgell

Solsona

408 ha

SUPERFÍCIE DE VINYA:

Sort

El Pont de Suert

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

6

DO COSTERS DEL SEGRE

PALLARS
SOBIRÀ

A LTA
RIBAGORÇA

Amposta

MONTSIÀ

DO CATALUNYA

TOTAL DO CATALANES
*SUPERFÍCIE DE VINYA:

42.199 ha

*VITICULTORS INSCRITS: 8.780
*CELLERS INSCRITS:

596

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 109.652.289
(*) sense sumar la coexistencia entre DO ni les inscrites exclusivament a la DO Cava.

SUPERFÍCIE DE VINYA:

42.431 ha

VITICULTORS INSCRITS:

5.459

CELLERS INSCRITS:

202

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 62.440.002

Les DO
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

Sabadell

VALLÈS
O CC I D E N TA L

1

9

DO PLA DE BAGES

DO TARRAGONA

SUPERFÍCIE DE VINYA:

480 ha

SUPERFÍCIE DE VINYA:

4.874 ha

VITICULTORS INSCRITS:

82

VITICULTORS INSCRITS:

1.406

CELLERS INSCRITS:

14

CELLERS INSCRITS:

49

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 793.968

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 1.309.089

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

MARESME

Mataró

SUPERFÍCIE DE VINYA:

1.972 ha

VITICULTORS INSCRITS:

572

CELLERS INSCRITS:

106

Barcelona

1.242
52

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

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 4.392.373

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 o
carinyena, 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 o carinyena, sirà i ull
de llebre.

12

DO Catalunya

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).

6.066 ha

CELLERS INSCRITS:

Vilanova
i la Geltrú

VARIETATS:

SUPERFÍCIE DE VINYA:
VITICULTORS INSCRITS:

GARRAF

11

DO TERRA ALTA

VARIETATS:

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

BARCELONÈS

Negres: Cabernet franc, cabernet
sauvignon, garnatxa peluda,
garnatxa negre, garnatxa tintorera,
mandó, merlot, samsó o carinyena,
sirà i ull de llebre.

10

DO PRIORAT

PRODUCCIÓ (AMPOLLES): 4.499.221

Granollers

Terrassa

BAIX
Vilafranca
del Penedès L L O B R E G A T
Sant Feliu
de Llobregat

La Bisbal
d’Empordà

7
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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*
SUPERFÍCIE DE VINYA:

37.706 ha

CELLERS ELABORADORS DE CAVA:

230

CELLERS ELABORADORS DE VI BASE PER A CAVA: 158
PRODUCCIÓ (AMPOLLES):

252.512.336 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.)

25

26
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Emocions 4.0 a flor de pell
LES XIFRES

11

cellers
van participar en
el tast.

22 vins

tastats i 11 de recomanats.

6 DO

CATI MORELL
● Ella és de blancs, ell és de negres. A la
copa, ell és conservador i a ella li agrada el
risc, però tots dos s’han deixat seduir per
les propostes que, aquest any, onze cellers
ens han fet per al tast d’aquest Dossier, a la
Taba de Can Suriol. Han tastat 22 vins i
s’han posat d’acord, en algun moment
amb dificultats, per triar els onze que us
expliquem en les planes que venen a continuació.
Fascinats per un món desconegut per a ells, l’escriptor
Martí Gironell i la periodista Xantal Llavina s’han
deixat conduir per Sílvia

Denominacions
d’Origen.

Martí Gironell i
Xantal Llavina, en el
tast de vins a la
Taba de Can Suriol.
JUANMA RAMOS

L’escriptor Martí Gironell i la
periodista Xantal Llavina
descobreixen el vi català en
un tast amb 22 productes i
es posen d’acord per
recomanar-ne els onze que
us detallem a continuació

Naranjo i Jordi Alcover, autors de la Guia
de Vins de Catalunya, en un camí amb
sorpreses, zones de confort, rareses i viatges al passat, a la taula familiar de festa
major.
Han après a envinar la copa, han descobert les noves tendències de maceració i
criança en àmfores o en ous de ciment,
han conegut algunes varietats autòctones i
les dificultats per descobrir alguns cupatges i els mètodes d’elaboració, i han pres
consciència de la innovació i la tecnologia
que ha entrat als cellers en els
últims anys per ajudar
els elaboradors a
tornar a allò més
aproximat a la

28 - 10 - 2018

Com personatges
de novel·la, les
copes s’obren
camí entre les
emocions mentre
l’espectadora es
prepara per viure
una gran aventura

terra: l’expressió de la vinya.
A Can Suriol diuen que amb el vi floreixen les paraules. I sí, van florir... Com si
fossin personatges de novel·la, les copes es
van obrir camí entre les emocions de Martí Gironell, i van trobar en Xantal Llavina
una espectadora preparada i disposada
per a l’aventura. Amb la seva experiència
descobrint emprenedors des del programa
Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Llavina
es va deixar impressionar per uns mètodes
d’elaboració desconeguts i “fascinants”, on
l’artesania flirteja amb la innovació per fer
gaudir el consumidor. “Em captiva la idea
d’imaginar-me les àmfores en un procés
similar al que havien fet els romans aquí
mateix”, confessa Gironell, rememorant la
idea del Nen dibuixat que entra al conte
per viure les aventures en primera persona. Potser la llavor d’una nova novel·la
pren forma de manera inconscient: tots els
personatges roben alguna cosa dels seus
autors. Ara, però, Gironell confessa que
està molt concentrat en el seu nou projecte
i que “poc parla de vi, tot i que no és difícil
prendre una copa en algun passatge de la
història”. I no vol donar més pistes. Acaba
de descobrir el xarel·lo vermell en una copa i vol assaborir-lo amb tota la seva atenció. Jordi Alcover li explica que aquesta
varietat també és coneguda com a cartoixà
rosat o cartoixà de marina, en algunes comarques. Precisament, Xantal Llavina coincideix amb Gironell. Ella també se sent
atreta per aquesta copa estranya, totalment desconnectada de tot el que formava
part del seu imaginari del vi. Ella tampoc
no es vol confessar. Treballa en un projecte
per a TV3, però fins d’aquí a uns mesos no
podrem saber-ne res més. De moment, sabem que això l’ha obligada a deixar l’Autèntics.cat a El Punt Avui TV, però assegura que és temporal, i que té la intenció de
tornar amb una llarga llista de personatges
per fer les delícies dels espectadors.
Una flor no fa estiu, però una copa reviu emocions passades, presents i 4.0.

Autoconeixement en una copa
Un total d’onze cellers de
sis denominacions d’origen catalanes han participat enguany en el Tast del
Dossier. Cada celler ha
proposat dues referències,
de les quals Xantal Llavina
i Martí Gironell n’han escollit una, la que es beurien
acompanyats, sols, amb
amics o en família. En el

tast, que es va fer a la Taba de Can Suriol (Penedès)
els han acompanyat els
autors de la Guia de Vins
de Catalunya, Sílvia Naranjo i Jordi Alcover, que els
van introduir en les nocions bàsiques del tast.
L’experiència els ha donat
pistes per conèixer-se millor a l’hora de triar un vi.

Carns a la brasa en
un rentador del
segle XIX
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Eudald Suriol, a la
porta de la Taba
de Can Suriol, on
Xantal Llavina i
Martí Gironell han
tastat els vins del
tast d’enguany.
JUANMA RAMOS

La Taba de Can Suriol està situada al nucli de
Grabuac, al municipi de Font-rubí, i prové dels
serveis públics de l’antic castell de Grabuac
● Aquest espai envoltat de vinyes va ser temps enrere

una sínia que bombava l’aigua de rec de la zona i un safareig públic on rentaven la roba els veïns de Grabuac.
Construïda el 1881 per Pau Suriol, propietari del castell
de Grabuac, va anar perdent la seva funció com a rentador públic a mesura que la xarxa d’aigua potable s’anava consolidant i les cases en disposaven amb comoditat. El juny del 1906 hi va haver una greu inundació, a
partir de la qual va deixar de funcionar com a rentador
per passar a ser només una estació de bombament
d’aigua per al rec. En aquell moment encara hi havia
una part d’horta en el cultiu de les cases de la zona.
La família Suriol va decidir rehabilitar aquesta petita
construcció després d’un greu incendi als anys vuitanta del segle passat. Actualment, Eudald Suriol, descendent del propietari del castell que la va fer construir, ofereix aquesta sínia com un espai d’esbarjo i
contacte amb la natura. Amb una llarga i excel·lent
carta de carns i verdures a la brasa, la Taba de Can
Suriol funciona amb reserva prèvia i és un punt de
trobada per a grups d’amics i famílies, per a celebracions i trobades de descans, però també és apreciada
com a espai per a activitats d’empresa i team building, consolidació d’equips de treball, amb interessants propostes per promoure la creativitat i la força
de la feina en equip.

Amb una llarga
carta de carns i
vins, la Taba de
Can Suriol torna
a ser un punt de
trobada
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Un viatge al
món del vi
català
Un total d’onze cellers proposen 22 vins i caves,
dels quals Martí Gironell i Xantal Llavina en trien
onze per proposar en aquestes planes

Gramona
La Maca
Macabeu
Varietats: Macabeu (100%)
Criança: 2017
Denominació d’origen:
DO Penedès

Nota de tast
Pàl·lid de rivet brillant,
té una entrada subtil
de textura sedosa.
Desprèn notes
cítriques de
pell de llima, pera i
nectarina. Amb
l’oxigenació
adquireix més
intensitat
aromàtica, amb
tons tropicals
(pinya verda,
mango) i herbacis
(anisats, brots de
fulla de vinya).

El tast es va fer al Penedès, amb vins i escumosos
de sis denominacions d’origen

Adernats
Xarel·lo
Vermell

Xarel·lo
d’àmfores de
Loxarel

Varietats: Xarel·lo vermell

Varietats: Xarel·lo (100%)
Criança: 2017
Denominació d’origen:

(100%)

Criança: 2017
Denominació d’origen:
DO Tarragona

Nota de tast
De vinyes velles de més
de 80 anys veremades
a primera hora del
matí neix aquest vi
singular de xarel·lo
vermell (o cartoixà
de marina). A la
copa trobem el
color coure de la
pell rosada
d’aquesta varietat,
aromes de fruites
blanques
madures, tocs
minerals i records
de roses, en un vi
complex i fresc.

“He descobert
una copa sexi!”

“Descol·loca,
però em deixaria
seduir per ell”

DO Penedès

Nota de tast
Procedent de vinyes de
producció ecològica i
biodinàmica, macera
amb les pells i el raïm i
s’afina cinc mesos en
àmfores de fang.
Amb un color palla
brillant, és un vi
untuós, mineral,
fresc i elegant. A la
copa és un vi
herbaci i amb tocs
de fruita blanca
madura que li
donen un aire molt
varietal, propi de la
zona.

“Té un gust llarg
per arribar al
núvol!”

“D’aquest no
me’n cansaria.
És una novel·la
per seguir
llegint”

“M’interessa la
història de les
àmfores”

“Ens transporta
al passat, és
atrevit,
innovador”
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Finca
Els Camps
de Jané
Ventura
Varietats: Macabeu (100%)
Criança: 2015
Denominació d’origen:
DO Penedès

Nota de tast
És un vi amb molta
personalitat, ric i
complex. Color groc
palla amb reflexos
verdosos. En nas,
destaquen aromes
de fruites blanques
madures (poma
dolça), herbes
seques i notes
cremoses de roure.
En boca és untuós,
equilibrat, fi i
elegant. Té una
gran estructura, és
dens amb un
postgust llarg.

Vinya Le
Havre
Jean Leon
Varietats: Cabernet
sauvignon i cabernet franc

“És el vi per
compartir amb
amics”

“Soc de negres,
però no som
binaris. Me’l
prendria a casa
de la Xantal”

Negre de
Gerisena 2017

DO Penedès

Nota de tast
Aquest vi és un
homenatge a la
complicitat del
mariner que va
encobrir Jean Leon
en el seu viatge
com a polissó als
EUA. Color vermell
intens. Destaca per
les notes de fruita
vermella madura,
prunes i panses
sobre un fons de
torrats i especiats
amb matisos de
coco. Fresc,
corpulent, untuós i
greixós. Elegant i
llarg.

“És la força, la
tenacitat,la
constància!”

“Et transporta a
la novel·la de
Martí Gironell”

Varietats: Ull de llebre
Criança: 2013
Denominació d’origen:

Criança: 2017
Denominació d’origen:
DO Empordà
Negre jove amb cos,
elaborat a partir de
garnatxa negra i
cabernet sauvignon. Pas
per bota de sis mesos.
A la copa desperta
una explosió de
fruites de bosc amb
un toc de vainilla, i
aromes de pebre,
cacau i cafè.
En boca,
descobrim un vi
estructurat, amb
un pas vellutat que
li confereix una
presència elegant.

Criança: Reserva 2011
Denominació d’origen:

Sang de Drac
2013
de Suriol

Varietats: Garnatxa negra i
‘cabernet sauvignon’

Nota de tast
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DO Penedès

“Estic enterbolit,
sense paraules!”

“Et porta a
l’economia
col·laborativa,
en auge”

Nota de tast
Vi de tall clàssic,
evolucionat, amb
aroma intensa i
penetrant. Té una
entrada en boca
sedosa i un final
potent, propi de la
varietat. Macerat
durant vuit dies, el vi
envelleix durant deu
mesos en cups
soterrats i deu mesos
en bocois de
castanyer de 500
litres. El vi millora a
l’ampolla durant uns
deu anys.

“És ideal el dia
de Sant Jordiamb
un bon entrecot!”

“És un vi per cada
dia però també per
ocasions especials”
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La Qvarta
2017
Sant Josep
Vins

Roureda
Reserva 2014
de Cellers
Unió

Varietats: Garnatxa blanca
Criança: 2017
Denominació d’origen:

Varietats: Ull de llebre,
garnatxa i samsó

DO Terra Alta

Nota de tast

815734-1196147L

Vi sec, complex i amb
cos, elaborat a partir
d’una verema
manual, fermentat i
criat durant quatre
mesos en dipòsit
d’acer inoxidable.
Aquest vi és la
màxima expressió
del clima, el sòl i la
tradició vinícola de
la Terra Alta, dels
cellers cooperatius
Sant Josep Vins.

“El donaria a
Torra i Sánchez, a
veure si a la quarta
va la vençuda!”

“M’ha robat el
cor. M’obre la
porta als blancs”

Criança: 2014
Denominació
d’origen:
DO Tarragona

Nota de tast
Vi negre de color
vermell robí, amb
aromes de fruites
madures. En boca es
torna suau, equilibrat
i potent, amb un
postgust llarg que
confirma la noblesa
d’aquest vi. És un
clar representant de
la DO Tarragona i
dels seus vins amb
tall autènticament
mediterrani.

“És per prendre
de manera
reposada”

“És antic i
elegant. Et porta
a temps passats”
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Vallformosa
Col·lecció
‘pinot noir’

Original 1887
de Llopart
Varietats: Montònega,
xarel·lo i macabeu

Varietats: Pinot noir
Criança: 2013
Denominació d’origen: DO
Nota de tast
Amb una criança mínima
de 15 mesos, aquest cava
ofereix un color cirera
pàl·lid i aromes
elegants florals i de
fruita (rosa i gerd)
amb lleugeres
notes de la criança.
Al paladar és rodó i
sensual. Llaminer,
alegre i viu. Deixa
agradables
sensacions de
fruites vermelles al
final del tast.

Criança: Mínima de 60
mesos

Denominació d’origen:
DO Cava

“És molt amable.
Una porta als
rosats!”

Nota de tast
Color d’or vell amb
reflexos brillants.
Bombolles molt fines.
Cremós. Amb una gran
profunditat aromàtica
(fruita blanca
madura, pell de
taronja) amb notes
de pastisseria
(brioix, torrats,
mantega, fruits
secs...). Postgust
delicat i persistent.
Gran complexitat de
la llarga criança.

“Li posaria una
cirera a dins”

“Són focs
artificials. Per
celebrar un
aniversari!”

“Em porta als
dinars de festa
major”

846573-1192817L

Cava
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La DO Montsant recomana el consum responsable de begudes alcohòliques
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Joan Santó. Responsable del sector de la
vinya del sindicat Unió de Pagesos

“Estem en
una crisi
permanent”
CATI MORELL
● Joan Santó és responsable del sector de
la vinya i el vi d’Unió de Pagesos. Des del
seu càrrec ha viscut el procés de canvi que
ha experimentat el sector des de l’entrada
de l’Estat espanyol a la Unió Europea.

Si hem de
competir en preu
tenim la batalla
perduda. Hem
d’assolir una
situació còmoda
per a viticultors i
elaboradors

Joan Santó,
responsable del
sector de la vinya i
el vi del sindicat
Unió de Pagesos.
UNIÓ DE PAGESOS

Com veu el sector?
Estem en el bon camí. Venim de la
regularització de les vinyes del 2000
i el sector ja ha entès que el potencial
productiu legal no pot competir amb
l’il·legal. S’han fet arrencar vinyes i, a Catalunya, s’ha controlat el potencial productiu per denominacions d’origen, i tots
tenim clar que el valor econòmic del raïm
amb indicació geogràfica és diferent del
que es produeix sense l’empara de la DO.
Però tots som necessaris i imprescindibles.

preu tenim la batalla perduda. Per tant, la
proposta és fer el que sabem i podem fer
bé, produir el que podem produir amb
uns costos que permetin assolir una situació de comoditat i satisfacció tant per als
viticultors com per als cellers.

Quin paper va tenir la crisi del 2007-08
en el canvi de mentalitat respecte al valor del raïm i de la vinya?
Al sector de la vinya estem en crisi permanent perquè patim una crisi de valoració
del producte. Hem buscat la manera de
sobreviure: al final, el secret no és en el
que guanyes sinó en el que gastes. El sector sempre carrega les despeses d’explotació sobre el preu del raïm, però hi ha costos estructurals que es mantenen més enllà de la collita.

Cada vegada hi ha més vinculació entre
el celler i el viticultor. És aquest el futur
del sector?
Hi ha una evolució en aquest sentit, sobretot en produccions ecològiques. Els cellers
busquen un altre tipus de relació amb els
seus proveïdors. I és evident que si jo faig
raïm he de saber per a què es farà servir
perquè a l’hora de podar jo determinaré
com serà la collita. El cert, però, és que
una part del sector va cap a una relació
més estreta entre productor i elaborador.

Això depèn de cada empresa, no?
Sí. Si agafem el model d’una empresa líder
com ha estat Freixenet, els costos estructurals són uns, i si ens fixem en una empresa
com García Carrión, són uns altres. Nosaltres creiem que si hem de competir en

Creu que propostes com el preu mínim
garantit de Corpinnat poden ser un revulsiu?
El que proposen els fundadors de Corpinnat pot ser bo, però no és nou, i el seu discurs té moltes mancances. Si volen que el

Joves a la vinya
Joan Santó assegura que en els últims anys s’ha produït un canvi en
una part de les explotacions de vinya de Catalunya. “Està entrant
gent jove, però no ho notarem fins
d’aquí a uns anys”, diu. Segons ell,
el sector ve d’una gent que havia
deixat les terres perquè no s’hi
guanyava la vida i que ara veu que
aquesta és una possibilitat que va
acompanyada d’una manera de
viure. Hi ha zones, com l’Alt Empordà, on del 2000 cap aquí algunes multinacionals estan invertint
en explotacions i cellers; a la Terra
Alta hi ha dos grans cellers però
també hi ha 24 cellers familiars,
molts dels quals han sorgit en els
últims anys. Això obliga a conviure
amb diferents models de producció i explotació de les finques, incloent l’enoturisme i la producció
per al consum de proximitat.

177128-1195638L
134524-1196776Q

El debat sobre
els efectes de
les vinyes de la
resta de l’Estat a
Catalunya és un
debat polític,
artificial i
interessat

sector es desatomitzi, haurien de fer propostes més valentes. Ells compren produccions molt baixes perquè basen el seu producte en la collita pròpia. Per tant, podrien sortir i donar un preu de sortida inicial alt des del minut zero, però, en canvi,
es comprometen amb barems aproximats
als preus del mercat.
Creu que el secret de l’èxit és el model
de la Xampanya?
Allà hi ha un acord entre totes les parts,
des del control de producció fins als sistemes de gestió d’estoc, que els permet ser
molt competitius i donar valor al raïm i al
producte final.
Què pensa del debat del cava sobre
l’efecte de les vinyes de la resta de l’Estat sobre les explotacions catalanes?
Aquest és un debat artificial, creat per interessos polítics. Nosaltres no tenim cap
problema. En les últimes eleccions al Consell Regulador jo me’n vaig anar d’apoderat a Almendralejo i m’ho vaig passar la
mar de bé. De problema, no n’hi ha!
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Prestigi i
garantia
d’origen
LES XIFRES

2017

L’increment del
consum de vi català és del 2,52%

35,71%

El 35,71% del vi
consumit als restaurants va ser de
vi català

CATI MORELL
● L’etiqueta de denominació d’origen d’un
vi és la plasmació gràfica de la garantia de
procedència del raïm i d’un determinat
procés d’elaboració i envelliment d’una
ampolla. El consell regulador és el notari
que dona fe de les varietats utilitzades en
la seva elaboració i d’una mínima qualitat
del producte final. A Catalunya hi ha onze
denominacions d’origen que depenen de
la Generalitat de Catalunya i que, en alguns casos, coexisteixen amb la DO Catalunya o amb la Denominació d’Origen Cava –aquesta depèn del Ministeri d’Agricultura–, o amb les dues.
L’objectiu del consell regulador és vigilar els cellers que en formen part per garantir que es compleixen els requisits de
traçabilitat, les varietats emprades, l’origen
de les vinyes i la qualitat final del producte. Alguns consells reguladors busquen
l’excel·lència entre els seus membres. Per
això fomenten la formació de tastadors
cada vegada més exigents a l’hora de trobar els matisos que defineixen el vi de la
zona, promouen els processos d’elaboració
compromesos amb la qualitat i donen valor a la vinya com a pal de paller de tot el
procés.
Les xifres demostren que el sector vinícola català va pel bon camí a l’hora d’assentar les bases i donar valor a la indicació
geogràfica garantida de les DO. Durant el
2017, el consum de vi català va superar el
consum de Rioja a Catalunya, amb un
35,71% de vi de les diferents DO catalanes
enfront d’un 27,13% de Rioja. La xifra és
esperançadora per als representants del
sector. El director de l’Incavi, Salvador
Puig, va dir en el seu moment que no es
donarà per satisfet fins que la xifra de consum del vi català a Catalunya arribi al 50%
del total, però el cert és que el 2017 la xifra
va ser un 2,52% més alta que el 2016 i que
la tendència es manté.
El president de l’Associació Vinícola
Catalana, Valentí Roqueta, creu que el
sector vitivinícola hauria de treballar per

Els consells reguladors,
més enllà de ser
òrgans de control, són
les entitats que
garanteixen al
consumidor la
vinculació d’un vi amb
un territori, un sòl i un
clima determinats

L’inici de la verema a la DO Empordà. JOAN SABATER

Les dades de l’estudi Nielsen
Les dades fetes públiques per la Generalitat de Catalunya a principi d’any
reforcen la idea que les denominacions d’origen catalanes tenen una
clara tendència a guanyar quota de
mercat. Aquest creixement és més important en valor (8,04%) que en volum (2,03%). Així es desprèn de l’informe Nielsen encarregat per l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (Incavi) a partir de les dades de consum de l’any
2017.
L’informe també constata que de

les tres denominacions d’origen amb
més consum a Catalunya, dues són
catalanes, i que totes les denominacions d’origen catalanes pugen a Catalunya excepte la DO Empordà i la DO
Penedès.
Aquestes dades recollides en
aquest estudi confirmen, també, que
el creixement del consum de les DO
catalanes al canal d’hostaleria ha estat superior al del canal d’alimentació,
amb un augment d’un 4,56% i un
3,59%, respectivament.
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Una filera de ceps
de la DO Montsant
en una foto d’arxiu.
JOSÉ CARLOS LEÓN

Durant el 2017, el
consum de vi
català va superar
el de Rioja a
Catalunya, amb
un 35,71% de vi
de les diferents
DO catalanes

reforçar la marca Catalunya, país de vins,
perquè, “en poca extensió, a Catalunya
trobem una gran diversitat de vins amb
una clara identitat”. Segons Roqueta, això
només és possible gràcies a la feina dels
consells reguladors, que estableixen els paràmetres de qualitat dels seus vins i en donen unes garanties d’identificació amb un
sòl i un clima determinats.
Un dels exemples més clars és l’estricta
reglamentació del Consell Regulador de la
DO Montsant. La seva presidenta, Pilar
Just, creu que el prestigi només s’assoleix
amb controls que poden semblar restrictius “però que són la garantia que les coses
es fan ben fetes i que tots els cellers juguen
en la mateixa lliga”. Precisament, la DO
Montsant treballa en l’aplicació d’una etiqueta que permeti diferenciar els vins que
provenen de cellers elaboradors (on es fa
tot el procés des de la vinya fins a l’ampolla) d’aquells que només compren vi i l’etiqueten. Just assegura que el Consell Regulador de la DO Montsant no té res contra
els comerciants de vi: “Tot és lícit, però
hem de ser capaços de promoure els productors elaboradors, que són empreses arrelades al territori.” Aquesta diferenciació
que a la Borgonya està assumida i consolidada arribarà en breu al Montsant. La zonificació i la subzonificació és un corrent
que va prenent força. La DO Penedès ha
fet un intens esforç per identificar sòls i
característiques climàtiques dins del seu
territori amb la creació de set subzones; la
DO Montsant estudia i treballa la diferenciació dels seus microclimes i forma enò-

181441-1196778L

142166-1147416w
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134434-1195562L

És molt important
que el
consumidor
disposi
d’etiquetes
mentals per
ubicar les
marques de DO

legs i tastadors per diferenciar-les i poder
afinar més la tipicitat dels vins que porten
la seva etiqueta; i la DO Empordà es basa
en una paleta de colors a l’hora de generar
el discurs gràfic dels seus matisos. Aquests
són tres exemples de la consciència de la
necessària identificació que es viu al si dels
consells reguladors.
Pràcticament la totalitat dels cellers de
Catalunya estan emparats pel paraigua
d’alguna DO. El nombre d’elaboradors que
han quedat fora és residual. “I en alguns
casos –explica el president de la DO Pla de
Bages, Joan Soler– diuen que ho fan per
denunciar que el reglament del consell regulador de torn no dona prou garanties de
qualitat.” Soler creu que actualment ningú
queda fora d’una DO per voluntat pròpia.
Ell defensa el paper dels consells reguladors no només com a garant de l’origen
del raïm, de l’ús d’unes varietats i l’expressió d’una identitat, amb un mínim de qualitat, sinó que també és una garantia de la
promoció d’un relat que fa arribar al consumidor una determinada idea del paisatge i les característiques del vi. “La DO permet al consumidor ubicar la marca”, diu
Soler. En un moment en què el concepte
de “vi de taula” ha desaparegut i el consumidor està més format i informat, la tendència ha de ser conservar aquesta línia i

fer-la créixer. Per això, des de les DO, la
pedagogia i la comunicació són “innegociables”, segons ell. La construcció del relat
i la capacitat de la DO per fer-la arribar al
consumidor, juntament amb la qualitat
dels vins de la zona, són les claus del procés per assolir el prestigi.
Soler creu que és molt important que el
consumidor disposi d’algunes etiquetes
mentals per ubicar les marques de DO, i
aquesta informació només la pot donar el
consell regulador. “Si el Pla de Bages és
una terra freda, humida, amb pedra seca,
som nosaltres, des del Consell Regulador,
que hem d’aconseguir introduir aquests
conceptes en el mercat.” El president de la
DO Pla de Bages creu que la clau és mantenir la tendència dels últims anys que
confirma l’increment del consum de vi
amb DO, malgrat la reducció del consum
de vi.
La feina dels productors i elaboradors
també té una part dels mèrits, segons Pilar
Just. Ella creu que l’aposta pels monovarietals ha estat clau en l’educació del consumidor. A la DO Montsant, amb el suport de Vitech treballen, des de fa tres
anys i mig, en microvinificacions de garnatxes i carinyenes de zones diferents dins
de la mateixa DO, amb l’objectiu de tancar
un estudi d’autoconeixement de la deno-
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Un pagès treballa amb el tractor en una
vinya del Pla de Bages, mentre uns turistes el
fotografien des d’un globus. EL PUNT AVUI

118044-1181582L

minació d’origen. Aquest nivell de coneixement del territori propi permet al consell regulador i, alhora, a l’elaborador ser
més transparent i honest amb el consumidor. Just creu que la clau per garantir el futur de petites zones vinícoles com la DO
Montsant és, precisament, l’exigència extrema. “Les decisions impopulars ara són
la garantia de futur de la DO i de la gent
que treballa al territori”, diu Just. Per a ella,
aquesta és una aposta per la qualitat, el
prestigi i el futur de tots els que estan implicats en el sector.
Valentí Roqueta creu que l’objectiu de
la DO és transmetre col·lectivament el territori de la manera més fidel possible.
“Quan els bons elaboradors reflecteixen la
seva terra en una ampolla de vi, i la DO té
la capacitat d’amplificar el ressò d’aquesta
feina, podem dir que s’han aconseguit els
principals reptes d’un consell regulador.”
El vi no es pot deslocalitzar, és una part del
territori, i transmet la seva bellesa i la manera de ser. És, segons Roqueta, “el fil conductor de la història d’un país, expressa els
seus llocs i el seu paisatge”.

37

38

28 - 10 - 2018

Taps catalans per
als millors vins
escumosos del món
JOSEP M. FLORES

El suro és el
producte més car
de tot el sector
forestal, però
només se
n’explota una
quarta part de
les hectàrees

● El propietari d’un bosc amb alzines su
reres a les Gavarres, el Montseny, el Montnegre-Corredor o les Alberes es pot fer ric
de la nit al dia si decideix invertir en l’extracció del suro i vendre’l al Grup Oller,
una companyia catalana avui participada
amb capital portuguès que és líder en el
sector de fabricació de taps per a cava,
champagne o vins escumosos. La raó? Hi
ha molta més demanda que oferta. Es calcula que a tot Catalunya hi una superfície
d’alzines sureres que assoleix les 120.000
hectàrees i avui dia només se n’exploten
entre 30.000 i 35.000.
El Grup Oller, que manté la seva seu
central a Cassà de la Selva, va vendre l’any
passat a tot el món 280 milions de taps. La
companyia catalana ocupa el 12% de la
quota de mercat mundial, però el seu director general, Joan Puig, vol arribar al
25%. El creixement meteòric de la companyia, d’un 10% de mitjana anual des que
ell en va assumir la direcció, el 2005, avala
el seu optimisme. Si avui són una de les sis
empreses de tot el món líders en la fabricació de taps per a vins escumosos, per
què no poden ser una de les tres primeres?
Puig ho té clar: “Tenim un potencial extraordinari, tant humà com tecnològic.
Disposem d’una maquinària pionera que
ens permet augmentar dia a dia els controls de qualitat del producte i tenim al
costat de casa la font per proveir-nos de
matèria primera. Només ens cal continuar
treballant amb rigor i honestedat i convèncer els propietaris d’aquests boscos que
la seva gestió a partir de l’extracció del suro no només és bona per al medi ambient sinó també per a la seva butxaca.”
El suro provinent dels boscos
catalans gaudeix d’un gran
prestigi internacional perquè
té unes propietats morfològiques especials que, un cop processat, fan que sigui altament
resistent. Un tap de vi escumós

El Grup Oller, fundat el
1892 per Francisco Oller a
Cassà de la Selva i avui
participat per capital
portuguès, va vendre l’any
passat 280 milions de taps.
Els millors caves catalans i
xampanys francesos són
els seus principals clients

ha de suportar una pressió d’entre 4 i 6
quilos, l’equivalent a una roda de camió.

TASTADORS DE SURO

El suro guanya el
plàstic
El suro prové de l’escorça de l’alzina surera (Quercus suber), espècie
que concentra el 70% de la seva
producció mundial a la península
Ibèrica. Les planxes de suro s’extreuen de manera artesanal cada
9-12 anys sense comprometre el
cicle biològic de l’arbre, que té una
vida productiva d’entre 100 i 150
anys. A més d’unes propietats fisiomecàniques excepcionals i úniques, el suro ofereix un veritable
compromís de sostenibilitat i preservació del medi ambient al
temps que proporciona un subproducte com els taps de vi i escumós
que continuen sent els més apreciats i ben valorats pels entesos
malgrat la irrupció fallida en el
mercat de nous sistemes de tapament amb productes artificials derivats del plàstic.

Però el principal secret està en la fabricació
del tap. La base sempre està feta amb un
disc de suro pur, sense aglomerats, per garantir que un eventual o permanent contacte amb el vi no alteri les seves propietats
sinó que hi aporti aromes i equilibri. Per
això la zona de recepció de la matèria primera de la fàbrica Oller de Cassà és un dels
puntals de tot el procés, perquè s’hi tria i
classifica el suro segons la qualitat. Com si
fos un tastador de vins, l’Àngel, un veterà
empleat de la factoria, revisa una per una
les planxes de suro que surten del primer
rentat en aigua calenta que permet estovar-les per deixar-les planes i que perdin la
forma cònica de l’arbre. Amb un estri que
recorda una falç repela les planxes per veure la qualitat del suro i les ensuma per detectar-hi els temuts fongs que poden malbaratar un vi. Les peces més bones es destinaran a fer els discos de la base i la resta
de suro apte per a taps es triturarà per ferne un granulat que posteriorment es compactarà amb una cola alimentària especialment dissenyada per fer el cos del tap.

CONTROLS DE QUALITAT
Si una cosa crida l’atenció a la planta de fabricació d’Oller a Cassà de la Selva són els
constants controls de qualitat a què sotmeten els productes en les diferents fases
de fabricació. En aquest sentit, la inversió
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Cada tap passa
per una màquina
de raigs X que
permet veure si
hi ha cap
anomalia al seu
interior

en tecnologia és una de les partides més
importants d’Oller, ja que la garantia de
màxima qualitat és una de les marques de
la casa. A part de la selecció visual i olfactiva del producte natural en la zona de recepció, els controls estan incorporats
pràcticament en totes les màquines: pes,
diàmetre i mida. Però, sens dubte, l’aparell
més revolucionari i que diferencia Oller
de la resta de fabricants de taps per a vins
escumosos és el que permet veure l’interior del tap un cop fet per detectar-hi imperfeccions o la presència d’objectes que
poden afectar la qualitat del tap, com poden ser trossets de fusta que conté el mateix suro. Un per un, cada tap passa per
aquesta màquina de raigs X que projecta
en una pantalla una foto de l’interior del
tap i on és fàcilment detectable qualsevol
anomalia que pugui posar en risc la seva
funció. Després, els taps continuen el seu
periple per l’interior de la fàbrica i acaben
passant per les mans d’unes triadores que
visualment també descarten els taps que
poden presentar algun tipus de problema.
La feina de les triadores és meticulosa i
mecànica i requereix molta concentració
amb la vista i habilitat amb les mans, per
això és vital que facin aturades periòdiques per descansar. Una de les altres innovacions tecnològiques que ha incorporat
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Tres imatges representatives de la planta de
Cassà: la inspecció visual i manual dels taps,
una prova de resistència del suro al
laboratori i el làser que imprimeix la marca.

recentment Oller a la planta de Cassà són
dos làsers que permeten imprimir el nom
de la marca comercial o la imatge que es
vulgui, fins i tot fotografies, al tap sense
necessitat de cremar-lo amb unes planxes
de foc roent com es continua fent de manera més tradicional. En aquest aspecte, el
grup gironí també destaca en el mercat internacional dels taps de suro.

QUATRE CENTRES PRODUCTIUS

modernització tecnològica de la planta ha
situat el Grup Oller al capdavant dels estàndards de màxima qualitat del sector. “O
evolucionàvem o moríem”, assenyala el director general de la companyia, que ha
aconseguit transmetre la seva vitalitat i
ambició empresarial a tot el seu equip de
col·laboradors. La garantia de qualitat del
producte final ha estat i continua sent la
seva principal obsessió. “Els nostres taps
han de garantir la conservació d’un producte viu que evoluciona dintre de l’ampolla, i si pot ser, aportant-hi matisos que
el consumidor percep com a enriquidors”,
manifesta Joan Puig.
La visió de la companyia gironina està
enfocada a un creixement sostenible, tant
quantitatiu com qualitatiu, i per això
l’equip de laboratori continua treballant
per conèixer millor l’efecte del suro (compostos positius, oxigenació, etcètera) en el
cava, els xampanys o els vins escumosos
amb un objectiu: convertir el tap en una
eina clau per a l’enòleg. Així és com Oller
ha aconseguit situar-se en el lideratge dels
taps de gamma alta i mitjana-alta d’arreu
del món, assolint una quota de mercat que
oscil·la entre el 15% i el 17% en aquest segment que podria créixer exponencialment
si s’incrementés la superfície d’explotació
surera a Catalunya.

801175-1197020Q

El Grup Oller té actualment una plantilla
de 140 treballadors i agrupa quatre centres
productius: Francisco Oller, amb seu a
Cassà de la Selva; Oller et Compagnie,
amb domicili a Reims, a la Xampanya
francesa; Surodis, a San Vicente de Alcántara (Extremadura), i El Trust, també a
Cassà, on s’elabora el granulat. Actualment, la factoria gironina té una capacitat
de producció d’un milió de taps al dia i un
lead-time de producció (el temps transcorregut entre l’entrada d’una comanda i el
seu lliurament al client) de només 2 dies,
deu menys que el 2007. L’aposta per la
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On el vostre somni es farà realitat

Restaurant i Celler al Cor del Penedès
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Girovi, un quart
de segle
estimant el vi
El primer concurs de tast de vins i caves de Catalunya va néixer a
Girona l’any 1995 per iniciativa d’Agustí Ensesa, un activista del
món del vi que s’ha convertit en tota una institució. Amb l’ajuda de
la seva filla Glòria, ara afronten el repte de fer créixer el concurs

LES DATES

1995

Neix el Concurs
de Vins i Caves de
Catalunya Girovi.

2018

En la darrera edició del concurs es
van tastar 250
mostres.

JOSEP M. FLORES
● És pràcticament impossible trobar una
persona a Girona que no conegui Agustí
Ensesa, o com a mínim que no n’hagi sentit a parlar. Hi ha qui recorda els seus memorables steaks tàrtars que preparava i
servia amb devoció al desaparegut restaurant Edelweiss del carrer Santa Eugènia,
però si per una cosa aquest home octogenari es mereix un lloc destacat en la història de la ciutat de Girona és per la seva
passió pels vins catalans.
Fill d’una nissaga de vinaters gironins,
Agustí Ensesa porta el vi a la sang. I
aquesta passió l’ha contagiat a la seva filla
Glòria, que des de fa alguns anys li fa costat per continuar divulgant la cultura del
vi des de la plataforma Ensesawines
(www.ensesawines.com), tant organitzant
concursos com cursos de tast o congressos
sobre enoturisme, sempre tenint com a referència el llegat d’amistats del pare, que
són moltes i molt repartides per tot el territori.

EL NAIXEMENT DE GIROVI

La inquietud d’Agustí Ensesa per divulgar
tot el que tingui a veure amb el vi català el
va portar a fundar l’Escola de Tastavins
del Gironès, on va començar a encomanar
la seva passió a totes aquelles persones que
se sentien encuriosides pel món del vi i
volien aprendre’n una mica més. Algunes
d’aquestes persones avui són enòlegs professionals o reconeguts sommeliers que,
en part, deuen els seus èxits a l’Agustí.
Va ser a través de l’Acadèmia de Tastavins del Gironès i de l’impuls i la implicació personal d’Agustí Ensesa que l’any
1995 va néixer el primer Concurs de Vins
i Caves de Catalunya Girovi, avui organit-

zat per l’associació de Mestres Tastavins i
Cellerers de Catalunya i que, a les portes
de celebrar el primer quart de segle, afronta una nova etapa per créixer i fer-se més
present arreu del país. Girovi ha aconseguit consolidar-se com un dels actes destacats de l’agenda anual del vi a Catalunya
perquè és l’únic concurs de tast a cegues
on hi participen cellers de totes les denominacions d’origen catalanes que, a part
d’experts, incorpora també consumidors
finals aficionats al món del vi.
La mecànica del concurs és molt senzilla: els cellers que hi volen participar envien uns dies abans les seves mostres a l’organització, que les distribueix en les taules
de tast (hi ha categories en les quals es formen diverses taules de tast a causa de l’elevada quantitat de mostres presentades).

UN JURAT DE 200 PERSONES

Els membres del jurat, que solen sobrepassar les dues-centes persones, es reparteixen en les diferents taules i tasten els vins a
cegues, anotant en una fitxa la puntuació
que donen a cada un. Aquestes puntuacions són les que serviran per determinar
els vins guardonats. El fet que professionals i aficionats seguin en una mateixa
taula, tastin els mateixos vins i la seva opinió sigui igual de vàlida, és un dels principals factors que més valoren els cellers
participants, que cada any són més. El tast
és maratonià perquè es fa tot en una sola
tarda al restaurant Carlemany de Girona.
En la darrera edició, el jurat estava format per 220 tastadors, entre experts, professors, alumnes i exalumnes de l’Escola
d’Hostaleria de Girona, enòlegs, sommeliers, elaboradors de vi i cava, comerciants,
restauradors i consumidors, que van tastar
250 mostres repartides en les categories de
vins blancs joves, blancs amb fusta, blancs

especials, rosats, negres joves, negres amb
criança curta, negres amb criança, negres
reserva, dolços, caves i caves rosats.
En aquesta passada edició, la taula notarial que va donar fe de la imparcialitat del
concurs estava formada, entre d’altres, per
Josep Pitu Roca, sommelier del Celler de
Can Roca; Salvador Puig, director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi); Anton Castellà, secretari de la DO Catalunya,
i Joan Benejam, gerent de la DO Empordà. Els tres vins més ben puntuats de cada
categoria reben respectivament les medalles d’or, argent i bronze, que acrediten el
seu èxit entre un públic tan heterogeni. La
llista sencera de premiats es pot consultar
a www.girovi.cat.

UN NOU IMPULS

Amb l’arribada de Glòria Ensesa al negoci,
el seu pare confia fer un rellançament del
concurs per fer-lo més visible en el conjunt del país. “Sempre s’ha relacionat molt
amb la ciutat de Girona perquè és on va
néixer i on s’han celebrat sempre els tastos,
però la vocació del concurs sempre ha estat nacional en tant que està obert a totes
les DO catalanes”, explica la filla d’Agustí
Ensesa. L’objectiu no és deslocalitzar el
concurs fora de Girona, sinó trobar una
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Agustí Ensesa i la
seva filla Glòria
descobreixen
alguns dels vins que
es van tastar en la
darrera edició del
concurs Girovi que
es va celebrar el
mes de març passat
a l’hotel Carlemany
de Girona.
ENSESAWINES

fórmula que permeti obrir-lo a altres ciutats del país, amb la vista posada en Barcelona. Un dels primers passos que volen fer
és un canvi de nom: de Girovi a Catvi.

CURSOS I CONGRESSOS
Des de la plataforma Ensesawines, Glòria
Ensesa té la intenció de consolidar altres
iniciatives per continuar la tasca del seu
pare fent pedagogia i divulgació del món
del vi. Des dels cursos de sommelier acreditats per la Universitat Rovira i Virgili
–que imparteixen des de fa dos anys a Girona amb professors com ara Anna Vicens, presidenta de l’Associació Catalana
de Sommeliers; Josep Maria Albet i Noya,
vitivinicultor i president de la DO Penedès; Josep Pelegrín, professor de l’Escola
d’Hostaleria Joviat i Millor Sommelier de
l’Estat espanyol 2016, i el mateix Agustí
Ensesa– fins al Congrés Internacional de
Vinyes, Cellers i Enoturisme, que aquest
mes de març passat va celebrar la tercera
edició a Girona amb un gran èxit de públic. L’anterior edició es va celebrar a Londres, també amb un balanç molt positiu, i
l’objectiu de Glòria Ensesa és potenciar
aquest format per fer arribar la cultura del
vi arreu del món. Com al seu pare, a la
Glòria el vi també li corre per les venes.
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El reflex
d’onze anys
de crítica
CATI MORELL

El vi català
s’està ensenyant
molt com és,
s’està traient la
màscara

● “El nivell del vi català ha assolit els millors resultats de la història de La Guia.”
Ho explica, amb satisfacció, Sílvia Naranjo, una de les autores de La Guia de Vins
de Catalunya 2019, que sortirà al mercat a
partir del 5 de novembre, en la seva onzena edició. Després de fer 1.403 tastos puntuats per a aquesta edició, els autors de La
Guia han arribat a la conclusió que hi ha
un important canvi de tendència en els
processos d’elaboració: ha crescut el nombre de vins sense sulfits afegits, els processos d’elaboració amb àmfores o dipòsits de
ciment, amb menys pas per fusta i un increment de l’ús de varietats autòctones,
que es reincorporen als processos d’elaboració després d’haver recuperat el seu espai a les vinyes catalanes. Aquestes són algunes de les característiques que els autors
de La Guia de Vins han detectat en un sector que està començant a recollir els resultats dels processos de canvi dels últims
anys.
El sector del vi català s’obre, cada vegada més, a vins més despullats, honestos,
on la fruita, els llevats, el clima i el sòl cobren protagonisme al davant de les clàssiques fustes que emmascaraven olors i sabors. D’aquesta manera, s’està començant
a definir el vi català. Segons Naranjo, amb
la bona feina que estan fent enòlegs i cellers s’està aconseguint una “identitat pròpia del vi d’aquí”. La idea del vi català s’està
venent a fora amb èxit perquè es comença
a definir a partir d’unes característiques
que el lliguen a un sòl i un clima determinats. El mercat dels Estats Units o el del
Regne Unit valoren clarament l’aposta dels
elaboradors catalans per aconseguir grans
resultats en vins sense sulfits afegits. I això
mateix, juntament amb la producció ecològica, o vins més marcadament lligats a la
terra, està guanyant terreny en el mercat
intern perquè s’estan començant a percebre els resultats d’interessantíssimes accions de recerca i desenvolupament.

La Guia de
Vins de
Catalunya
sortirà al
mercat a
partir del
dia 5 de
novembre
El sector del vi català es desperta, segons els autors de La Guia de Vins, com
un dels més innovadors i està marcant estil: “S’està ensenyant molt com és, despullat, sense màscares.”

MILLOR POSICIONAMENT

Les xifres confirmen una millora del posicionament del vi català en el mercat interior tal com diu Sílvia Naranjo. En poc
temps, el consum intern ha passat del 28%
al 34%. Això que, segons els autors de La
Guia de Vins, mostra una bona tendència
per al sector, no és suficient per a ells: “Encara ara necessitem onze denominacions
d’origen per superar el consum de Rioja a
Catalunya –diu Naranjo–, onze denominacions d’origen enfront d’una sola.”

Les dades de La Guia
Títol: La Guia de vins de
Catalunya 2019

Autors:

Sílvia Naranjo, Jordi Alcover i
Sergi Sevé

Editorial: La Subversiva Lectura
Contingut:
Tastos puntuats 1.403
Tastos comentats 12
464 planes

Preu: 19,90 €

Aquestes dades han d’acompanyar una reflexió no només dels elaboradors, sinó
també del consumidor.
Naranjo remarca que a Catalunya en
aquest moment s’estan elaborant grans
vins i no cal anar a buscar a fora per trobar
l’ampolla adequada per fer un gran regal,
com s’havia fet tradicionalment, o per a
una ocasió especial. A Catalunya hi ha
grans vins per a totes les ocasions i amb un
gran ventall de preus. Precisament, ella insisteix que La Guia de Vins és una eina de
gran utilitat per a aquells consumidors curiosos que encara desconeixen els productes que s’estan elaborant a casa nostra però
que volen descobrir-ho.
Naranjo assegura que La Guia de Vins
de Catalunya té sentit no només per als
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Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, en un tast de
vins després d’editar l’onzena edició de la
Guia de Vins de Catalunya. JUANMA RAMOS

elaboradors, que hi troben reflectit el resultat d’un tast a cegues del seu producte,
sinó que també té sentit per al consumidor que busca informació no comercial a
partir de tastos a cegues, seguint sempre
els mateixos criteris de rigor i aproximació
a l’expressió de les varietats utilitzades en
l’elaboració de cada producte.
Com sempre, després de tots els tastos
puntuats, els autors de La Guia de Vins
ofereixen tot un seguit de reflexions i pensaments sobre l’estat del vi a Catalunya, a
tall de conclusió. Aquest és un dels valors
de La Guia. Des que van fer el primer recull de tastos, l’any 2007, el sector del vi ha
experimentat molts canvis tant de funcionament dels cellers com de prestigi.

LES VARIETATS AUTÒCTONES

140230-1196675L

Els autors de La Guia de Vins han estat
sempre grans defensors de l’ús de les varietats autòctones en l’elaboració dels vins.
Ells consideren que aquesta és una de les
formes d’expressió més clares de la identitat del territori en l’elaboració dels vins.
Només d’aquesta manera es poden perfi-

Encara
necessitem el
total d’onze DO
catalanes per
superar el
consum de Rioja
a Catalunya
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La Guia és una
eina útil per al
consumidor
curiós que
desconeix el que
es fa aquí però
vol descobrir-ho

lar les característiques del vi propi d’un
país. Això vol dir que a Catalunya cada
Denominació d’Origen disposa d’un sòl i
un clima determinats que defineixen com
són els vins de la zona. No són iguals els
vins de l’Empordà que els del Priorat i cada una de les Denominacions d’Origen és
un paraigua que ha de permetre definir
característiques i matisos diferents dins
d’un mateix país.
L’increment de l’ús de les varietats autòctones en els processos d’elaboració dels
vins catalans ha anat creixent en els últims
anys de manera clara. Les vinyes han canviat la fesomia per deixar enrere les grans
plantacions de varietats foranes i fer lloc a
les més antigues, que es van abandonar en
un moment d’expansió d’una indústria vinícola més centrada a vendre que a transmetre identitat en les seves ampolles.
Les varietats autòctones juntament
amb els nous processos d’elaboració sense sulfits afegits i amb criances més respectuoses amb la identitat de cada varietat han donat vins més representatius.
En molts casos han guanyat terreny els
monovarietals. I, precisament, aquests
vins elaborats amb una sola varietat de
raïm permeten educar el consumidor
amb poca experiència que desconeix les
característiques pròpies del vi de cada
zona. Precisament, una de les voluntats

de La Guia de Vins és també ajudar a
educar el paladar.

LA FESTA DEL VI CATALÀ

La Guia de Vins 2019 es presentarà en una
festa per a professionals del sector el 5 de
novembre al Museu Marítim de Barcelona, on hi haurà representats els elaboradors dels vins més ben puntuats d’aquesta

edició de La Guia. A la festa només hi poden participar els cellers que hagin obtingut puntuacions de 9,50 o més en els seus
vins, i només poden portar aquests vins
per tastar. Amb aquesta festa anual, els autors de La Guia de Vins posen a l’abast del
sector una expressió dels que són els vins
més bons i més representatius del territori
vinícola català.
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