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● El vi català afronta la
pitjor crisi dels últims cent
anys després de la
declaració de la pandèmia
de la Covid-19 i la plaga de
míldiu de l’última verema
● La nova realitat
climàtica irromp i obliga el
sector a buscar noves
oportunitats. Els experts
avisen que l’excepció serà
la nova normalitat
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l debat sobre el canvi climàtic fa dècades que dura. El mateix esperit negacionista que ara omple les xarxes socials amb teories conspiranoiques
sobre el coronavirus va omplir moltes planes de diaris durant les dècades
dels vuitanta i els noranta del segle XX negant el canvi climàtic. I, mentre
alguns encara el neguen, els pagesos el toquen cada dia. Les collites es
ressenten dels canvis en les temperatures mitjanes i els graus d’humitat
relativa a les vinyes, i les sequeres extremes, les pluges torrencials, les calamarsades o les pedregades, són cada vegada més habituals i fugen de
l’excepcionalitat a què ens tenien acostumats.
El sector del vi va entrar a l’any 2020 amb una llarga llista de reptes per
assolir. L’objectiu era posar ordre en un espai que arrossega molts vicis i
problemes estructurals que fan mal un any darrere l’altre a les baules més
febles de la cadena de valor d’aquest producte. I, en canvi, tots aquests
reptes han quedat en un segon pla. A qui li importa ara el preu del raïm
si la plaga del míldiu ha deixat els pagesos, en molts casos, sense collita?
A qui li importa el paper dels consells reguladors o el futur dels vins sense denominació d’origen quan els mercats estan confinats a causa d’una
pandèmia mundial? Quin futur tenen les campanyes de promoció de les
marques per fer-se un forat en un mercat que es mou per la corda fluixa?
Ara més que mai és el moment d’actuar amb sentit de responsabilitat
global. El sector haurà de prendre consciència, tant si ho vol com si no,
de les amenaces externes i de la necessitat de treballar conjuntament,
cuidant cada una de les peces que interactuen en el procés d’obtenció i
elaboració del vi. Fa anys que el canvi climàtic anuncia la seva arribada,
però mentre el mercat rutlla, ningú no s’atura a mirar al seu voltant. Els
pagesos tenen un paper clau per definir la relació entre l’home i el seu
entorn, però l’administració –amb la planificació territorial– i el sector
industrial han de prendre consciència una vegada per totes de les necessitats que tenim si volem garantir la sobirania alimentària del país, immersos com estem en una nova realitat climàtica.
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CATI MORELL

El punt de partida
necessari és
entendre que “la
pagesia és clau
perquè garanteix
la cohesió
territorial del
país”

● El sector del vi català va entrar al 2020
amb tot un paquet de reptes per començar
a buscar solucions a problemes estructurals que s’arrosseguen des de fa dècades: el
preu del raïm, la zonificació del cava per
distingir-ne l’origen, l’adaptació de les vinyes a la nova realitat climàtica sorgida
d’anys de canvi, la definició del vi català
com a producte elaborat amb varietats tradicionals o històriques de cada zona vinícola... Després de crear la Cimera del Cava, l’agost del 2019, per fer front al problema del preu del raïm que es destina al cava, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) va encetar un gran debat –Vins Vinents– que havia de presentar les conclusions el mes de juny passat. L’objectiu era
“seure amb tots els agents implicats per
parlar, reflexionar i posar nom a les coses”,
tal com va explicar la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en la presentació del
debat, convençuda que d’aquest primer
gran procés participatiu del sector en sortirien coses bones. El punt de
partida necessari era entendre
que “la pagesia és clau perquè
garanteix la cohesió territorial del país”. Segons la
consellera, el sector del
vi a Catalunya tenia, a
principi de desembre
del 2019, més reptes
que mai: la crisi climàtica, les demandes del consumidor, les denominacions d’origen i els desequilibris entre l’oferta
i la demanda, que van provocar la
crisi del preu del raïm. Per això, segons ella, era necessari aquest debat
“estratègic”, on el govern convidava
agents implicats a treballar plegats
per avançar i millorar el vi català. El

Productors i elaboradors
s’han vist obligats a fer
equilibris per intentar
amortir els efectes de la
Covid-19 i la plaga de
míldiu en els resultats
d’aquest any.
Els experts assenyalen
l’adequació dels cultius als
nous escenaris climàtics
com la clau per garantir la
sobirania alimentària del
país a curt termini
Primer pla d’un gotim de chardonnay sec a causa del míldiu

Pagesia i cohesió
En l’acte de presentació del nou
espai d’idees Vins Vinents impulsat per la Generalitat, la consellera
d’Agricultura, Teresa Jordà, va recalcar la importància de la pagesia i el seu paper cohesionador del
territori. En un auditori del Vinseum ple de representants del sector vitivinícola, Jordà va obrir la
porta a un reconeixement de consens a la pagesia que, després, durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19, s’ha demostrat
més necessària que mai.

debat s’ha hagut d’adaptar al nou context i
ha hagut de recórrer al format virtual per
mantenir el contacte amb aquells que havien iniciat les converses per dibuixar les
estratègies que marcaran el futur del sector per als pròxims deu anys. Les conclusions les coneixerem finalment al desembre, segons l’Incavi, perquè en un any que
havia de ser determinant per al sector del
vi, el mes de febrer van arribar els primers
inputs del que s’acabaria convertint en una
crisi sense precedents.
El sector estava acostumat a veure reflectida la crisi en l’última baula del procés
de producció, el pagès. Però aquesta vegada la pandèmia de la Covid-19 no va respectar la norma i els elaboradors es van
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i d’un altre de sa, en una finca del celler De Muller, a Reus. ✏ ACN

trobar, al mes de març, amb els cellers tancats, les comandes aturades i cap possibilitat de buscar nous canals de venda, ni interiors ni exteriors. Només a la DO Penedès, entre els mesos d’abril i maig, es van
embotellar un 60% menys d’ampolles que
en el mateix període de l’any passat.
A Catalunya, el 40% del vi que es consumeix es distribueix a través del sector de
la restauració, i el 60% es ven en botigues
d’alimentació o botigues especialitzades.
Amb el confinament, el tancament dels
bars i restaurants va ser un torpede a la línia de flotació del sector del vi. El 40% de
les vendes es trobaven sense possibilitat
d’arribar al consumidor final, que, tancat a
casa seva, tampoc no tenia accés als seus
punts de consum habituals. En el sector de
l’alimentació es van incrementar lleugerament les vendes, però en cap cas prou per
cobrir les pèrdues que els cellers van tenir
en aquest període. En el cas del cava, el
consell regulador calcula que en aquest
període es van perdre un 25% de les vendes respecte al mateix període de qualsevol any anterior.
Davant la situació, tant el Ministeri
d’Agricultura com la Generalitat, des de la
conselleria de Teresa Jordà, van activar algunes mesures de contenció de la crisi,
com la collita en verd o la destil·lació per a
alcohol, però en alguns casos els ajuts només han pogut cobrir un 50% de les sol·licituds, tal com reconeix el director de l’Incavi, Salvador Puig. Precisament, aquest
any i coincidint amb una crisi d’excedents
als cellers, la DO Cava va proposar als
productors la reducció del rendiment de la
vinya. Això volia dir que els pagesos es
comprometien a no superar els 10.000
quilos de raïm per hectàrea de vinya, quan
fins ara se n’havien produït 12.000. Quan
encara no s’havia arribat a una solució sobre el preu de la matèria primera, la proposta no va tenir bona acollida al sector,
però el que no volia fer l’home ho va fer la
plaga.
Les intenses pluges de la primavera van
anar seguides d’una plaga de míldiu,
mai vista, que va afectar tot el país amb
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Només a la
DO Penedès, entre
abril i maig es
van embotellar un
60% menys
d’ampolles que
en el mateix
període del 2019
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Visita a unes vinyes
experimentals a
Sant Pau d’Ordal, en
una finca d’Albet i
Noya on s’han
plantat varietats
resistents al canvi
climàtic. Aquest
setembre es van
collir fins a 70
varietats per fer
microvinificacions.

✏ JUANMA RAMOS

una reducció de la producció d’entre el
28 i el 30% en aquesta collita. Entre les zones més afectades hi ha la plana del Penedès, on un 40% de la producció és ecològica, i aquestes vinyes han tingut més dificultats per fer front a la plaga, malgrat la
perseverança dels pagesos en l’aplicació
dels tractaments permesos. El director del
Consell Regulador de la DO Penedès,
Francesc Olivella, assegura que la plaga de
míldiu ha provocat pèrdues del 48% de la
collita respecte a l’any anterior. Salvador
Puig assegura que, “excepte la Terra Alta,
totes les regions vinícoles catalanes han
tingut pèrdues importants de producció
aquest any a causa del míldiu”, que se sumen a algunes petites zones afectades per
fred intens en el moment de la floració o
les pedregades de la primavera. En el cas
de la Terra Alta, en canvi, asseguren que
les pluges oportunes en la fase final del cicle han permès engreixar el gra i mantenir
la producció una mica per sobre de la de
l’any passat, malgrat els dubtes que aquestes xifres generen entre alguns pagesos.
I, en un moment en què des de la pagesia s’interpreta la Covid-19 com una conseqüència més del canvi climàtic, s’obre un
debat sobre la necessària conscienciació
davant d’un nou escenari que marca el futur del sector agroalimentari.

REALITAT CLIMÀTICA I VARIETATS

El bosc és un
dels grans
aliats de la
vinya, sobretot
en aquelles
zones on ha
esdevingut un
monocultiu

L’increment gradual de les temperatures,
les onades de calor i la conservació del
grau d’humitat afavoreixen l’aparició de
plagues, com ha passat enguany amb el
míldiu a bona part de les vinyes catalanes.
Segons dades de l’Incavi, al llarg dels últims cinc anys, les collites han passat sequeres extremes els anys 2016 i 2017, pluges intenses i petites plagues de míldiu el
2018, i una plaga extrema el 2020. “L’únic
any que es pot considerar que hi ha hagut
una collita normal ha estat el 2019”, assegura el director general de l’Incavi. En un
patró tan canviant és molt difícil fer projeccions, tot i que els estudiosos apunten a
escenaris de grans dificultats i situacions climàtiques extremes. En
aquest moment, els experts
asseguren que el bosc és un
dels grans aliats de la vinya,
sobretot en aquelles zones
on ha esdevingut un monocultiu, i proposen el trencament
d’aquest monocultiu per retornar a les taques en mosaic combinades amb arbres fruiters o altres tipus de conreu de secà que
permetin garantir la biodiversitat
que la vinya necessita per fer front a
aquestes plagues que l’amenacen.
Mentrestant, elaboradors com Albet i
Noya, Alta Alella i Josep Pinyol han iniciat
un projecte experimental de recerca que
consisteix a provocar encreuaments florals
de varietats ancestrals i resistents per

Vins icònics
La recuperació de varietats ancestrals que van quedar apartades
dels interessos d’elaboradors i productors davant les vinyes d’origen
francès en un moment determinat
de la història de la vinya catalana,
és actualment una petita esperança per afrontar el canvi climàtic.
L’Incavi fa anys que treballa per recuperar alguns d’aquests ceps que
havien estat emblemàtics en algunes regions vinícoles catalanes. De
moment, ha recuperat el mandó al
Bages, el trobat als Costers del Segre, la moneu al Penedès, el morenillo a la Terra Alta i la carinyena
blanca a l’Empordà. Aquestes varietats, a més d’obrir una porta a
l’elaboració de nous vins icònics
de cada territori, són una bona
oportunitat per comprovar com
s’adapten i resisteixen les inclemències generades pel canvi climàtic: les condicions extremes i
les plagues. El treball a la vinya
sempre és lent, ja que es tracta
d’un cultiu permanent que rendeix
amb inèrcies de llarg recorregut,
però la paciència dona fruit. I en
moments tan convulsos és quan
es destapen clarament les varietats més sensibles i també les
més resistents.

aconseguir produccions similars a les que
actualment s’obtenen de vinyes de xarel·lo,
macabeu, parellada, ull de llebre i garnatxa negra per garantir la continuïtat en la
producció de vins amb característiques
organolèptiques similars a les dels que
s’elaboren actualment amb les seves varietats mare. L’objectiu és eliminar al màxim
l’amenaça de les grans plagues que actualment poden arruïnar el sector i aconseguir raïm resistent a les noves exigències
del clima del futur que ja és aquí.
Precisament, aquest ha estat un any
clau perquè el projecte Vriaacc (Varietats
Resistents i Autòctones Adaptades al Canvi Climàtic) d’Albet i Noya, Alta Alella i
Josep Pinyol ha pogut demostrar la capacitat que algunes de les varietats obtingudes amb els encreuaments florals tenen
per superar els extrems que la nova realitat
climàtica pot arribar a provocar a la vinya.
L’experiment va dirigit al control de les pagues d’oïdi, míldiu o Botrytis, ja que això
permetria reduir l’ús del coure i el sofre a
la vinya, amb els consegüents beneficis per
al sòl, que acumula menys residus, i també
per al medi ambient, amb la reducció
d’emissions de CO2. Amb els sis anys que
fa que dura el projecte, els impulsors han
pogut comprovar també que les varietats
resultants són més tolerants a la sequera i
tenen la capacitat d’endarrerir la maduració entre dues i tres setmanes respecte a
una collita normal, afectada per temperatures més altes durant els mesos d’estiu i
les intenses onades de calor.
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Covid i promoció
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La pandèmia de la Covid-19 i el
confinament decretat a la primavera va afectar directament totes les
campanyes de promoció i comunicació previstes al sector. Posteriorment, festes del vi, festes de la verema, tastos festius, s’han anat
desconvocant a causa de les mesures que impossibiliten el tast públic i massiu. La Mostra de Vins de
Catalunya que se celebra anualment a Barcelona ha estat una de
les convocatòries afectades per la
pandèmia, però davant aquest nou
context el sector ha reaccionat
amb la convocatòria d’una Setmana del Vi Català que té la intenció
d’arribar a tot el territori en format
virtual. Tertúlies, audiovisuals, tastos telemàtics i contactes que
s’aprofiten de les possibilitats de
les xarxes socials i les noves tecnologies per arribar a tothom. El sector està descobrint els avantatges
de la xarxa i està aplicant noves
fórmules per no renunciar a tot.

Enguany s’ha
pogut observar la
resistència
d’algunes
varietats
obtingudes amb
els encreuaments
florals
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Robert Savé al seu
despatx, a casa, en
una conferència
telemàtica. EL PUNT
AVUI / CEDIDA

Robert Savé
Coordinador de Vitivinicultura de l’IRTA

Ens creiem que
encara som als
anys seixanta i
pensem en la
producció
ecològica amb un
escenari mental
que ja no existeix

“El bosc és
garantia de
biodiversitat”
● Fa anys que observa i investiga per enten-

mentària. Com a coordinador de Vitivinicultura de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), constata el canvi
climàtic a la vinya des dels anys vuitanta.

dre com els canvis constants afecten el paisatge, entès com a espai productiu de primera necessitat per garantir la sobirania ali-

Podem dir que som de ple dins el canvi
climàtic?

CATI MORELL

Ja fa molts anys que hi som de ple. El canvi climàtic és una realitat des de principi
dels anys vuitanta i les projeccions que es
fan des dels serveis de meteorologia ens
ho confirmen cada any. En l’informe MedECC sobre el canvi climàtic de la conca
mediterrània, en el qual l’IRTA hi va poder participar, ja parlem de “realitat climàtica”, però encara ara hi ha gent que
retarda coses, quan ja és palpable l’increment de les temperatures, les sequeres o
les onades de calor.
És l’aposta per la producció ecològica
una solució?
Res és inamovible. Ens creiem que encara
som als anys seixanta i pensem en la producció ecològica amb un escenari mental
que ja no existeix. Les onades de calor de
fa dos anys al centre d’Europa no només
afecten ciutats com París i Berlín. Quan
una part del sistema pateix i es trenca a les
ciutats, també pateix al camp i als boscos.
Si les temperatures tenen increments determinats, el pas a tot el que és ecològic
s’ha de repensar amb aquest escenari.
La conservació de taques de bosc entre
vinyes ens ajuda?
Els boscos són reservoris, garantia de biodiversitat. En aquest moment les bosquines de pi blanc estan en regressió i són importants no només per trencar la continuïtat del paisatge, sinó perquè són espais
importants per a la conservació d’insectes,
ocells, conills o senglars, que garanteixen

01 - 11 - 2020

l’equilibri que coneixem. Si eliminem
qualsevol d’aquests elements, ens veurem
obligats a cercar un nou tipus d’equilibri.
Això mateix passa a prop de rieres o en
zones humides.
Hi ha cellers que investiguen per aconseguir varietats més resistents al nou
clima.
Ara, amb les dades que tenim sobre la taula, podem veure que a final de segle hi
haurà necessitat d’aigua. Com que la temperatura serà més alta, cal fer una aposta
per les varietats que puguin suportar això.
També se sap que s’incrementa el risc de
pedregades, i aquí hi ha dues opcions: o
incrementar el valor de la pròpia assegurança o posar malles com han fet els productors de fruita. Amb aquesta informació, cadascú pot prendre decisions.
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En algun moment vostè ha dit que el
canvi de la vinya per fruita en algunes
zones de Catalunya no serà una mala inversió.
Els fruiters, tant per les condicions ambientals com per la voluntat de diversificar
el paisatge, poden aportar coses bones. En
el cas del Penedès, ja hi ha una tradició
amb el préssec de vinya, i entre Vilafranca
i el Vendrell hi havia hagut una zona
d’horta. També és interessant recuperar el

Petita projecció
Entre el 2040 i el 2050, la temperatura mitjana a Catalunya haurà
crescut entre 2,2 i 3 graus. Això situarà el nostre país en les temperatures que ara hi ha a Almeria.
Davant d’aquest missatge tothom
pensa en més dies de platja i bronzejat, però la realitat és que el canvi també comportarà un increment
de les sequeres que afectarà directament els conreus i els paisatges
agrícoles. Les onades de calor, juntament amb la conservació de la humitat relativa, suposaran un augment del risc de plagues, i
les projeccions parlen
d’un increment de les
pedregades i les pluges torrencials en moments determinats.
Les temperatures extremes condicionaran
els cultius en un
país que ha de
mirar més enllà
de l’ara per garantir la sobirania alimentària.
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bosc, perquè diversificar ens garanteix la
resiliència davant dels nous escenaris.
Podem dir que estem immersos en la
deslocalització de la vinya, des del moment que alguns cellers estan comprant
terrenys al Pirineu?
És veritat que les vinyes estan colonitzant
les parts altes del paisatge, però els elaboradors han de pensar que en un futur no
gaire llunyà es penalitzarà moltíssim la
petjada de carboni del producte i, a més,
saben que fer un celler no és senzill.
Però a Alemanya s’estan plantant varietats catalanes de raïm...
A Alemanya evidentment poden plantar
garnatxa, però mai serà com la d’aquí. Els
elaboradors s’han de centrar en la qualitat
del producte. Per què estem perdent la
quota del vi a favor de la cervesa? És el vi
massa refinat?
Cal ser capaços
de crear productes interessants pensant
en la gent que
vindrà.
És optimista?
Activament
positiu.

Les vinyes estan
colonitzant les
parts altes del
paisatge, però
cal pensar que
es penalitzarà la
petjada de
carboni
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Un moment d’un tast
virtual del celler
Loxarel amb Carles
Xuriguera.
TAEMPUS

Enoturisme virtual
en ple confinament
Els cellers s’han aferrat a les xarxes socials com a
canal de promoció i a les botigues virtuals amb ports
gratuïts per garantir les vendes l’any de la Covid-19
CATI MORELL
● Tastos virtuals, vídeos sobre la floració i

De la primavera
ençà, molts
cellers han
activat les
vendes per
internet com una
nova línia de
mercat

la maduració del raïm a les vinyes, documents audiovisuals sobre la feina al celler i
grans dosis de passió, han estat alguns dels
components que els cellers han explotat a
través de les xarxes socials per fer promoció dels seus productes i les activitats enoturístiques durant l’època del confinament, la primavera passada. El contacte
amb el consumidor final ha estat complicat en un moment clau, ja que a la primavera surten els nous vins de l’any i es preparen les presentacions, promocions i les
comandes tant per al mercat intern com
per a l’exportació.
Als mesos d’estiu s’ha recuperat l’activitat enoturística als cellers, amb grups re-

duïts, amb mascareta i mantenint les distàncies, mentre el sector de la restauració
recuperava tímidament l’activitat i arribava alguna comanda internacional.
Però, entrats a la tardor, han tornat les
mesures més restrictives i, en el moment
més important de vendes del sector, just
quan comença la campanya de Nadal,
s’han tancat els restaurants, s’han prohibit
les activitats presencials en centres cívics i
s’ha limitat la capacitat de venda d’un sector maltractat per la Covid i apallissat per
la plaga de míldiu de l’estiu.
Però, malgrat la crisi i el desànim generalitzat, en aquests mesos el sector ha incorporat la tecnologia com un aliat. Amb
les seves mancances, els seminaris en línia
(webinars), les reunions virtuals i els vídeos en directe per Facebook o Instagram
han servit per trampejar una situació in-

imaginable només un any enrere. Una visita al celler o un tast dirigit presencial no
deixen de ser experiències vivencials que
difícilment es poden reproduir amb una
pantalla pel mig, però la imaginació no ha
deixat els cellers amb les mans plegades.
En alguns casos s’han organitzat tastos
amb repartiment previ del producte perquè tots els participants poguessin gaudir
de l’experiència, les aromes i els sabors del
vi alhora. En altres ocasions, les connexions virtuals han servit per compartir
idees sobre un producte concret o sobre
una activitat al celler, o per poder viure en
directe la visita a una vinya o un espai del
celler. En ple confinament, la pantalla ha
estat una finestra per viatjar sense moure’ns de casa i, en certes ocasions, les imatges lligades a la natura que ofereixen els
cellers han estat un bàlsam per a les ànimes ofegades pel captiveri.

VENDES PER INTERNET

Ara el repte és més important. De la primavera ençà, molts cellers han activat les
vendes per internet com una nova línia de
mercat. I aquesta és la que s’haurà d’explotar per intentar amortir una mica els resultats d’un any per oblidar. Els cellers que
habitualment ja venien els seus productes
per aquesta via, que tenien una bona base
de dades dels seus clients o que dedicaven
esforços a l’enoturisme, ho han tingut més
fàcil. En aquest camp, els cellers més petits, sovint familiars, són els que més han
patit. Però ara han de fer els deures si volen sobreviure i continuar sent competitius en aquest sector. Molts cellers han incorporat botiga a la seva web o han buscat
sistemes de venda a través de les xarxes
socials amb servei de transport a domicili.

Opinió

...................................................................................................................................................................................
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Jordi Alcover i Sílvia Naranjo / La Guia

Vins franco-catalans

Ens trobareu a www.cellergerisena.com

844881-1234493L

l vi català té història. Alguns la hi neguen perquè diuen que
cap vi de cap país en té sense una marca amb un bon grapat de
collites excel·lents i ben venudes. Però reduir la història a termes purament mercantils és un malabarisme molt difícil d’acceptar; potser només el sector del vi és capaç de fer una afirmació tan barroera com aquesta.
Aquesta barreja interessada de conceptes i espais apareix als
anys setanta i vuitanta, quan algunes empreses i professionals
promovien l’ús de varietats franceses. Els vins d’aquestes varietats no volien ser catalans: eren vins francesos, fets al 100%
amb raïm francès plantat a Catalunya.
Ara que ha quedat clar què vol dir vi català, els que fan vins
amb varietats franceses sí que volen que siguin ben catalans.
En una primera etapa els elaboradors les van separar del populatxo de les varietats tradicionals i històriques catalanes, tot
fent servir el terme “noble” associat a la paraula “varietat”. En
la segona van reduir el seu elitisme a la condescendència implícita en l’adopció del terme “millorant”, atès que es tendia a
fer vins amb més lligam amb el territori. Les varietats tradicionals necessitaven que algú les “millorés”, i qui millor que les
franceses per fer-ho, oi?
A La Guia 2021 hem batejat aquests vins amb el nom de
franco-catalans, per il·lustrar el concepte que hi ha dintre
d’una ampolla que conté un percentatge de vi de varietat francesa que l’ha de “millorar”. Però el problema no és millorar res,
sinó què fer amb aquestes varietats, perquè no s’han adaptat
mai al nostre entorn; plantar-les aquí és sotmetre-les a la calor,
a sequeres, i a un règim d’explotació obsessionat amb la sobreproducció per l’efecte dels preus baixos del raïm. Per tot això,
tenen dificultats per madurar el raïm però cap capacitat “curativa”. Vi català és el vi al 100% varietat tradicional, autòctona o
històrica de l’espai català. Ens direu que pel nom no les sabreu
distingir, però quan el pronuncieu ho sabreu de seguida. L’única que us pot fer dubtar és el merlot, que és francesa encara
que el Termcat l’hagi adoptat.
Com veieu, el vi català té història. No sempre és bonica, que
és com la vol el sector, perquè només la fa servir d’eina comercial: per això, quan aneu a visitar un celler, us diran que “l’avi
va plantar la vinya tot fent la vertical pont”. Però la història del
vi català és una altra; que encara s’hagi d’escriure no vol dir
que no en tingui.

Al Celler Gerisena, de
la Cooperativa Agrícola
de Garriguella, estem
d’enhorabona afegint
guardons majúsculs
d’influència internacional. Així, un dels darrers guardons ha estat la Medalla d’Or de Grenaches du Monde,
a França, un premi que ha anat a parar al vi Somnis de
Gerisena. El reconeixement s’emmarca en un concurs
creat el 2013 pel Consell Interprofessional dels Vins
del Rosselló amb l’objectiu de donar valor a la varietat
de la garnatxa. Ara bé, aquest vi del nostre Celler
Gerisena ha rebut, enguany, altres lloances notòries:
també va obtenir la Medalla d’Or de Decanter, al
Regne Unit, i la Medalla de Plata al Concurs Mundial
celebrat a Brussel·les. D’altra banda, el vi també ha
obtingut una puntuació excel·lent, de 94 punts, a la
darrera publicació de la Guia Peñin.
De color àmbar i una llàgrima molt marcada, aquesta
garnatxa rosada d’aroma licorosa i fruita confitada es
presenta suau i sedosa en boca, amb un marcat gust
de fruita seca. Garnatxa envellida en bota i acabada
amb 30 mesos d’envelliment en damajoanes a sol i serena. Des del celler alt-empordanès assenyalen que és
un gran company de viatge de formatges curats, fruita
seca o, també, com a digestiu.
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El míldiu, al Most
Vignes dans le rouge és el documental de la Gala del Vi d’aquest
any, que s’havia de celebrar el 6 de
novembre i que s’ha ajornat fins el
mes de juny. Aquesta pel·lícula recull la crisi de la collita del sud de
França del 2018, molt afectada pel
míldiu degut a episodis incontrolats de pluja. En el documental
s’assenyalen causes derivades del
canvi climàtic i possibles vies
d’evolució de la vinya. Aquest mateix documental serà el protagonista de la sessió El Most als Cellers,
programat al celler Eudald Massana Noya, amb fòrum després amb
el director de la DO Penedès, Francesc Olivella; Joan Reyes, tècnic
agrícola de l’Incavi, i Eudald Massana, propietari del celler.

Cartell de la
pel·lícula Vignes
dans le rouge, de
Christophe
Fauchère.

any que s’ha ajornat fins el mes de juny
després de les últimes restriccions anunciades per la Generalitat dijous passat.
Els vídeos recollits són el reflex d’un
nou format d’expressió del sector en un
moment de crisi que deixa entreveure l’audiovisual com un llenguatge cada vegada
més proper, gràcies a la tecnologia mòbil.
L’objectiu és deixar palesa la importància
d’aquests documents com a testimonis
d’un moment històric que marca un punt
d’inflexió en el futur del sector.

EL DEBAT SOBRE EL FUTUR

Escenaris post-Covid
al Most Festival
El Most Festival
no ha pogut
quedar aliè a la
realitat que va
sorgir del context
de pandèmia i la
recollirà en
audiovisuals

CATI MORELL
● Durant el confinament de la primavera
passada molts consells reguladors i l’Incavi van apostar pel format audiovisual a
través de les xarxes socials per promoure
campanyes sensibles amb la crisi al sector
del vi. El Most Festival, fidel a una realitat
que va sorgir del context mundial de pandèmia, recollirà aquests audiovisuals,
creats en molts casos a partir d’imatges
enregistrades a casa, en l’edició d’aquest

El festival de cinema de
la vinya i el vi ajorna
totes les activitats al
mes de juny de 2021
després de les últimes
restriccions Covid
anunciades dijous

En la programació del festival destaca enguany el debat Més enllà de l’any de la Covid i del míldiu, que reunirà en una mateixa taula els presidents de la DO Penedès,
Montsant i Empordà, Joan Huguet, Pilar
Just i Xavier Albertí, respectivament, junt
amb el director general de l’Incavi. El debat haurà de fer una fotografia de la situació del sector; analitzar les coses bones i
dolentes que ha portat la pandèmia; valorar la capacitat de resiliència i les estratègies de present i futur, per evitar repetir
errades, i promoure campanyes conjuntes
que ja han posat en marxa totes les denominacions d’origen a través de l’Incavi per
revalorar el vi català.
L’objectiu dels organitzadors del Most
Festival és que els representants del sector
participin el mes de juny per posar sobre
la taula possibles solucions a la situació futura a mitjà termini en un escenari de
postpandèmia, la principal preocupació
d’elaboradors i productors en aquest moment, després d’un any nefast tant per a les
vendes en els circuits normals i per a la
producció, afectada per la plaga de míldiu
durant la verema passada.

140550-1233929L
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Salvador Puig
Director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)

“Identifiquem el
vi com a producte
de proximitat”
CATI MORELL

El cost de
producció ha
estat molt més
elevat, però, en
el cava, la
cadena de valor
està tocada de
cap a cap

● És

director general de l’Incavi des del
gener del 2016. Des que ocupa el càrrec ha
estat testimoni d’una de les sequeres més
severes del sector, la crisi dels preus del cava i, aquest any, la plaga de míldiu més important que recorden els viticultors catalans, a més d’una gran crisi general del
sector del vi provocada per la pandèmia.
Com veu el sector, en el context actual,
tot just quan acabem d’entrar en un nou
estat d’alarma?
Aquest any podem dir que s’ha produït la
tempesta perfecta. Veníem del confinament per la Covid-19 i una important pèrdua de vendes i ha arribat una plaga de
míldiu com mai havíem vist. El tancament
del canal de venda dels restaurants, el
descens del turisme i el fre de les
exportacions han tingut efectes
negatius, sobretot als cellers
petits i mitjans.
Quines lliçons creu
que en pot treure el
sector, de la situació?
Crec que durant el confinament es va poder veure
quines eren les activitats i
els productes essencials, i no
van faltar ni el vi ni els escumosos. Hem vist que som un país vitivinícola. També vam comprovar
que el consumidor identifica el
nostre vi com un producte de proximitat i això va directament relacionat amb el compromís amb la sostenibilitat. D’altra banda, la pandèmia va ser l’empenta perquè molts cellers establissin no-

Als ancestres
L’Incavi fa anys que treballa en diferents projectes de recuperació
de les varietats ancestrals catalanes. A la DO Pla de Bages s’ha recuperat el mandó; als Costers del
Segre, el trobat; a la Terra Alta, el
morenillo, i a l’Empordà, la carinyena blanca. Aquestes varietats de
raïm són l’expressió d’un sòl i
d’una època. Ara, aquestes varietats ancestrals recuperen interès,
sobretot, per analitzar el seu comportament davant les conseqüències del canvi climàtic: “És interessant analitzar la resistència a la
sequera o la capacitat d’oferir un
cicle de maduració més lent en el
nou context climàtic”, explica Salvador Puig.

ves oportunitats de negoci reforçant els
canals de venda per internet.
Això ha fet patir als distribuïdors...
Sí. Els distribuïdors també s’hauran
d’adaptar a les noves circumstàncies i, en
molts casos, reinventar-se, perquè els nous
models de venda han arribat per quedarse. Una altra cosa és que amb el turisme
tornaran a tenir un paper important.
Què ha fet l’Incavi per donar resposta a
les noves necessitats del sector?
A la primavera es van adoptar algunes
mesures juntament amb el Ministeri
d’Agricultura, entre les quals hi ha la des-

til·lació per a vins amb DO i també per a
vi de taula, o la collita en verd per reduir
quilos de raïm per a l’elaboració de vins de
DO. I, de forma complementària, la Generalitat va treure un pla de xoc que ha previst ajuts per als consells reguladors que
han patit directament les conseqüències
de la reducció d’activitat dels cellers; accions de promoció de desenvolupament
rural de la UE; mesures de comunicació i
promoció del vi català; el suport a la introducció del most concentrat rectificat
(MCR) per a l’elaboració d’escumosos, o
un paquet de 13 milions per compensar
els viticultors afectats pel míldiu.
Un dels problemes que preocupava més
al sector del vi, abans de la pandèmia,
era el preu del raïm per a cava. Es va organitzar la Cimera del Cava. Continua
en marxa aquest espai d’acord? O ha
quedat aturat?
Es continua treballant, perquè la pandèmia és un problema conjuntural, però el
del cava és un problema estructural de
desequilibri entre l’oferta de raïm i la demanda del sector. A final de novembre es
convocarà una nova reunió de la Cimera
del Cava. El cas és que dues terceres parts
del vi català són cava i el que passa al cava
acaba repercutint en tot el sector. Hem
d’actuar de manera enèrgica per identifi-

car les causes i buscar solucions a aquest
problema, i això no vol dir marcar els
preus des de l’administració.

Salvador Puig, en
una imatge d’arxiu,
a l’Incavi.
CEDIDA PER INCAVI

Però això ha d’anar acompanyat d’una
millora del preu, no?
Sí, és lògic que sigui així. I és veritat que
aquest 2020 els elaboradors han pagat el
mateix preu que l’any passat perquè en el
context actual no s’ha pogut avançar per
millorar aquesta situació, malgrat que els
costos de producció aquest any han estat
molt més elevats, a causa del míldiu. En el
cava, la cadena de valor està tocada de cap
a cap.

185191-1234523L

Les reunions que s’han fet fins ara han
donat fruit?
Les dues primeres reunions van ser presencials i la tercera ja es va fer de forma telemàtica. Però des del principi ja han sortit
algunes possibles mesures per fer front a
la situació. La destil·lació de crisi que es va
aprovar amb la pandèmia o la collita en
verd són propostes que van sortir d’aquestes reunions, pensades amb l’objectiu de
recuperar l’equilibri. Així mateix, una de
les mesures que s’han pres des del Consell
Regulador del Cava de reduir el rendiment de la vinya de 12.000 a 10.000 quilos
per hectàrea també va sortir d’aquesta cimera.

301745-1234462L
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‘La guia’ entreveu
la revolució
del vi català
CATI MORELL

Al llarg de 13
edicions, han
conservat el
denominador
comú de la
definició
del concepte
de vi català

● La buidor del concepte de “cultura del vi”,
els efectes de la publicitat i la promoció del
vi com una cosa refinada de la qual s’ha de
ser entès per poder-ne gaudir i la manca
d’esperit crític en el periodisme enològic
són alguns dels temes que apunta La guia
de vins de Catalunya i del Rosselló 2021, en
el seu apartat Panoràmica. Els autors, Jordi
Alcover, Sílvia Naranjo i Sergi Sevé, assenyalen en aquestes planes una revolució del
vi català que permetrà donar valor afegit al
territori connectant els nous vins amb la
història de la vinya catalana, però demanen
coratge als consells reguladors i l’administració per afrontar aquest pas com a vital en
una època de canvis. No falten les crítiques
a la manca de disposició per avançar les reaccions de l’administració i les institucions
del sector i, sobretot, per la manca de capacitat per detectar els grans cellers i productes que actualment s’estan elaborant fora de
DO, a causa de la rigidesa que marca una
visió conservadora del sector.
En aquesta edició Alcover, Naranjo i Sevé aparquen, de moment, el debat sobre les
varietats autòctones, però anuncien la publicació, a curt termini, d’un volum juntament amb el periodista David Jobé amb la
voluntat de “fonamentar i construir la identitat i el concepte central del vi català”.
Aquest ha estat sempre el veritable objectiu
dels autors de La guia, que al llarg de 13
edicions han conservat el denominador comú de la definició del concepte de vi català
a partir del que tasten i coneixen en el procés d’elaboració de cada guia.
En les conclusions de l’edició d’enguany,
en destaca una: “el vi català ha de ser vi”.
Aquesta és la que resumeix la perseverança
d’Alcover i Naranjo com a pal de paller de
la feina feta al llarg de 13 anys. Els sobren la
fusta, les varietats foranes en els cupatges i
tot allò que no permeti despullar el fruit
que dona la terra en cada una de les zones
vitícoles catalanes. Aquest és el veritable valor del vi català per a ells i és el que ells con-

Els autors anuncien la
publicació, a curt termini,
d’un volum sobre la
importància de les varietats
autòctones en la definició
del concepte de vi català

La guia
Títol: ‘La guia de vins de
Catalunya i del Rosselló 2021’

Autors:

Sílvia Naranjo, Jordi Alcover i Sergi Sevé

Vins: Un total de
1.349 vins tastats i puntuats

Editorial: La Subversiva Lectura

Preu: 20,90 €

sideren que permetrà fer el salt de qualitat
que els cellers catalans necessiten per guanyar competitivitat tant en el mercat intern
com en l’exportació. Per això, remarquen
aquesta idea amb una de complementària:
“Les mescles entre els vins de les varietats
(tradicionals o autòctones) han de ser les
tradicionals i històriques de cada contrada.”
I indiquen: “Encara hi ha prou material històric al territori català per construir el concepte (de vi català) amb varietats tradicionals i autòctones.”

VINS OBLIDATS
La guia inclou en aquesta edició un nou
apartat, titulat “Vins oblidats”, que recull
un grup de vins als quals els ha passat
l’anyada. En aquest imaginari tradicional i

conservador, La guia vol obrir una finestra d’oportunitat a vins novells d’anyades
passades per comprovar la seva capacitat
d’envelliment. En aquesta ocasió, l’equip
de tast ha optat per anyades velles de vins
blancs de garnatxa blanca, garnatxa roja,
carinyena blanca, carinyena roja, picapoll
blanc i sumoll blanc. Han deixat per a futures edicions el xarel·lo i la pansa blanca,
el macabeu, la parellada i la montònega,
les diferents malvasies que hi ha al mercat
(la de Sitges, la manresana, la de l’Empordà o el subirat parent). En les conclusions,
La guia de vins de Catalunya i del Rosselló
confirma la voluntat de reivindicar
aquests vins que, si no es venen dins l’any,
queden oblidats. Per a l’equip de La guia,
aquest gest és una “pèrdua molt important
per al vi català”. Per això, demanen als cellers i als consells reguladors que creïn les
categories per donar sortida a aquests vins
i contemplar la criança en ampolla dels
vins blancs com una possible evolució feliç per a aquest tipus de productes.

BLANC O NEGRE
Els autors de La guia no deixen de banda
l’etern debat entre vins blancs i vins negres i lamenten que encara no s’hagi
avançat prou per reconèixer el potencial
dels vins blancs més enllà de la visió tra-
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dicional i conservadora, i fins i tot una
mica masclista, que els vins bons han de
ser negres. No és debades que els autors
de La guia fan aquest any un petit mea
culpa reconeixent que històricament els
vins negres han estat guanyadors del premi al millor vi de La guia de vins de Catalunya. Ara, Alcover i Naranjo reconeixen
la flexibilitat de les varietats blanques a
l’hora d’aconseguir productes diferents, i
obren una porta a repensar aquesta idea
transmesa històricament i que completa
l’autoodi imposat tant amb la introducció
de varietats foranes que han apartat les
tradicionals de cada zona durant moltes
dècades, i amb la idea que les varietats
blanques només serveixen per fer vins
novells barats o vins de base per a l’elaboració d’escumosos.
En aquesta edició de La guia de vins de
Catalunya i del Rosselló, els autors han
tastat i puntuat un total de 1.349 vins de
238 cellers, que han volgut participar en
el concurs, malgrat la situació crítica
que aquest any ha viscut el sector. Aquest
any, l’equip de La guia ha posat en funcionament el nou programari, que ha
permès garantir els tastos malgrat la situació de confinament provocada per la
pandèmia de la Covid-19 durant la primavera.

Sílvia Naranjo i
Jordi Alcover, amb
el primer exemplar
de ‘La guia de vins
de Catalunya i el
Rosselló 2021’. FOTO
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Concurs i Covid
CATI MORELL
● La pandèmia de la Covid-19
ha posat els Premis Vinari a
prova, igual que moltes altres
activitats vinculades al sector i
pròpies de l’últim trimestre de
l’any. La Guia de Vins de Catalunya tampoc no ha pogut celebrar amb normalitat la festa
anual que arriba tot just abans
de la publicació del volum. Però els organitzadors dels Premis Vinari estaven satisfets enguany després de la gala, que
es va celebrar amb una considerable reducció de públic i
sense tast al final. L’editor del
Vadevi, Salvador Cot, va
agrair la voluntat dels elaboradors i la complicitat dels ce-

vins elaborats com a monovarietal o amb una important
presència d’aquesta varietat.
Les regions més ben valorades
van ser la Terra Alta, el Montsant i l’Empordà. Els membres
del jurat han pogut tastar els
vins sense riscos en l’edició
d’enguany, mantenint els dos
metres de distància, tal com
marca el protocol, i en cada
sessió s’ha generalitzat l’ús de
gel hidroalcohòlic i mascaretes
de protecció en tot moment.
El concurs, com sempre, ha
constat de dotze categories,
definides segons l’estil i criança dels vins, i cadascuna d’elles
ha premiat els millors vins
amb un Vinari d’Or, tres Vinari de Plata i cinc Vinari de
Bronze. El jurat professional

180619-1234465Q

Imatge dels Premis Vinari a l’Auditori de Vilafranca del Penedès. J. PLAY

llers i les institucions per mantenir l’esdeveniment malgrat el
confinament i les conseqüències que ha tingut per al mercat del vi. En el concurs
d’aquest any van competir 850
referències de 240 cellers les 12
denominacions d’origen catalanes. Això és un 7% menys
respecte a l’edició anterior.
El context general i la voluntat dels organitzadors de
mantenir la seguretat com a
màxima prioritat van obligar a
modificar la logística del concurs.
Les garnatxes van ser les
grans guanyadores d’aquesta
edició dels Vinari, que ha premiat un nombre important de

que ha avaluat els vins aquest
any ha estat format per una
seixantena de professionals de
sommelieria, enologia, distribució, exportació, comunicació i prescripció de vins, així
com part del panel oficial de
tast de l’Incavi. Tots ells van
qualificar tots els vins participants durant quatre jornades
de tast a cegues, que es van
realitzar a final de juliol a l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, a Vilafranca; i els vins que
van obtenir millors puntuacions en la fase inicial van ser
avaluats de nou en una nova
jornada de tast que va tenir
lloc el 7 de setembre al Celler
Cooperatiu de Rubí.
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El ‘degorjament’
manual d’una
ampolla en un celler
de la DO Cava.
FOTO CEDIDA PER LA DO
CAVA

El cava busca
l’excel·lència
en l’origen
Aquest any el consell regulador ha
aprovat canvis en el reglament per
elevar les exigències qualitatives del
producte als elaboradors del sector

CATI MORELL
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Pretenen situar
el cava a
l’avantguarda de
les DO de vins
escumosos de
màxima qualitat

● El Consell Regulador del Cava ha aprovat aquest any la nova zonificació i segmentació qualitativa de la DO Cava, un
dels deutes pendents que hi havia amb el
sector. Les mesures pretenen situar el cava
a l’avantguarda de les denominacions d’origen de vins escumosos de màxima qualitat
elaborats seguint el mètode tradicional.
S’han determinat les zones de Comtats
de Barcelona (amb les subzones Penedès,

Alella, Conca de Barberà i Tarragona), de
la Vall de l’Ebre, d’Almendralejo i de Requena. Els caves de més de nou mesos es
podran denominar, a partir d’ara, caves de
guarda, i els de més de 18 mesos, caves de
guarda superior. En aquesta última categoria s’engloben els reserves, grans reserves i
els de paratge qualificat. El consell regulador opta ara per incentivar condicions que
sumin valor afegit al producte i que permetin garantir la singularitat i diferenciació que el producte necessita per millorar

el posicionament en el mercat.
Per això, s’identifiquen els cellers que
duen a terme l’elaboració dels productes
emparats per la DO Cava amb el premsat i
la vinificació a la propietat. Es busca reconèixer en l’etiqueta, mitjançant una distinció específica per celler, el model de producció que, per les seves intrínseques característiques i condicions, permet donar
valor especialment a la relació entre la vinya i la vinificació i el producte final, d’una
banda, i al terrer i la proximitat, per l’altra.
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