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La indústria vitivinícola, amb un volum
de negoci anual proper als 1.200 M €
a l’any, constitueix el tercer sector
agroalimentari de Catalunya.

El sector de el vi
a Catalunya
La cultura, la tradició i el paisatge del vi formen part de la història de Catalunya fins a
convertir-se en un símbol del nostre país. El
conreu de la vinya va arribar pel Mediterrani
de la mà de les civilitzacions grega i romana. Des d’aleshores, els ceps, les vinyes, els
cellers i els vins són presents en la nostra
història.

Indústria
El sector vitivinícola català té una estructura
molt sòlida i competitiva, amb més de 600 cellers embotelladors, 8.359 viticultors i una superfície inscrita a les DO catalanes de 42.822
hectàrees.
La major part de les elaboracions estan acollides a una denominació d’origen. Actualment,
hi ha reconegudes les denominacions d’origen
del vi Alella, Catalunya, Conca de Barberà,
Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra
Alta, a més de la denominació Cava.
La indústria de fabricació de vins computa més
de 4.800 treballadors, però el total del sector
ocupa més de 25.900 treballadors, ja sigui a
la vinya, als cellers o al sector serveis.
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Les Denominacions
d’Origen de Catalunya
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Nombre de cellers inscrits a les DO catalanes

DO Supraautonomic

Nombre de viticultors de les DO catalanes

Denominació

Cellers

Denominació

Viticultors

Alella

9

Alella

46

Catalunya (en exclusiva)*

24

Catalunya (en exclusiva)*

98

Conca de Barberà

24

Conca de Barberà

918

Costers del Segre

44

Costers del Segre

520

Empordà

53

Empordà

287

Montsant

69

Montsant

800

Penedès

179

Penedès

2.417

Pla de Bages

13

Pla de Bages

80

Priorat

106

Priorat

574

Tarragona

56

Tarragona

1.368

Terra alta

49

Terra alta

1.251

Total

626

Total

8.359

* DO Catalunya: La DO Catalunya, a més dels cellers que té inscrits en exclusiva, també té cellers d’altres Denominacions d’Origen que
al mateix temps estan inscrits a la DO Catalunya i que, per tant, són els que al final donen les xifres de la producció de vi emparat en
aquesta DO. Els valors totals de les dades de la DO Catalunya són: superfície: 42.431,00ha.; viticultors: 5.459; cellers: 202. La producció
de vi emparat en la DO Catalunya ho és del total de cellers inscrits en aquesta DO (en exclusiva o no).
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Superficie
Catalunya és la cinquena comunitat autònoma en superfície de vinya amb 55.118 hectàrees (5,77% del total).

Superfície en hectàrees de les DO catalanes
Denominació

Superfície ha

Alella

223

Catalunya (en exclusiva)*

748

Conca de Barberà

4.119

Costers del Segre

4.037

Empordà

1.756

Montsant

1.890

Penedès

17.054

Pla de Bages

480

Priorat

1.962

(Font: MAPAMA- Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de
Cultivos ESYRCE 2016)

Tarragona

4.733

Terra alta

5.820

42.822 ha inscrites DO

Total

42.822

Catalunya és la segona comunitat autònoma
en superfície de vinya ecològica i la tercera en
percentatge d’hectàrees ecològiques respecte
les convencionals (27,1%). Pel que fa al nombre de cellers i embotelladors de vi procedent
de l’agricultura ecològica, lidera en aquest cas
el rànquing Catalunya, amb 205 indústries.

55.118 ha totals

(Font: INCAVI, 2016)

14.877 ha ecològiques
(Font: MAPAMA - Subdirección General de Calidad Diferenciada
y Agricultura Ecológica 2017).

Producció
La producció s’ha mantingut molt estable durant l’última dècada; aproximadament 3,1 milions d’hectolitres; gràcies a increments del
rendiment per hectàrea.

Producció de vi a Catalunya
Tipus de vi

Hectolitres

Vi blanc

2.297.495

Vi negre

676.826

Vi rosat

155.316

Total

3.129.637
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Les denominacions
d’origen de Cataluya

DO Alella
És la DO més petita de Catalunya i la més propera a Barcelona.
Té un sòl típic, el sauló, que dóna característiques especials als seus vins: té un drenatge
molt bo que fa que les arrels del cep siguin
molt profundes i els aporta mineralitat.
Els seus vins més coneguts són els blancs elaborats amb la varietat autòctona Pansa Blanca, l’adaptació local del xarel·lo.
La DO Alella és la més petita de Catalunya,
amb una superfície de vinya de només 223
hectàrees sotmeses a la pressió urbanística
de la veïna Barcelona. Els vins alellencs han
estat, des de l’Edat Mitjana, els preferits dels
barcelonins i més tard van esdevenir un dels
vins de qualitat més exportats des de Catalunya a arreu del món, especialment a les aleshores anomenades “Colònies d’Ultramar”, on hi
havia una nombrosa població de catalans.
Si bé inicialment les vinyes eren a la banda
que queda entre la Serralada Litoral i el Mediterrani, actualment també hi ha vinya a la vessant interior, i arriba fins a algunes poblacions
del Vallès Oriental. Després de les recents
ampliacions, consta de trenta municipis que es
reparteixen entre les comarques del Maresme,
el Vallès Oriental i el Barcelonès.
El 1998 es va privatitzar la històrica Cooperativa d’Alella, acceptant l’oferta que millor garantia la continuïtat de la mítica marca “Marfil”, així
com la compra de raïm als antics cooperativistes. Amb el temps, els fets han esvaït els dubtes sobre el futur de la DO que plantejava la
pressió immobiliària, el principal rival per al vi
a l’indret, amb l’aparició de nous cellers i l’ampliació del territori de la DO i la plantació de
noves vinyes.

Consell Regulador DO Alella
Masia Museu Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2 - 08328 Alella
Telèfon: 935 559 153
E-mail: doalella@doalella.com
Web: www.doalella.com
Xarxes socials
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DO Alella
La Pansa Blanca, el raïm d’Alella
La varietat de raïm que més s’identifica amb
els vins de la DO Alella és la Pansa Blanca,
pròpia de l’indret. Malgrat que genèticament
sigui la mateixa varietat que el xarel·lo penedesenc, les condicions locals de llum —pel fet
d’estar en gran part plantat en pendents orientades a llevant—, el tipus de sòl, el sauló, que
amb el seu bon drenatge impedeix que el most
s’aigualeixi amb les primeres pluges de tardor,
i el clima local molt temperat per la influència
del mar, fan que la producció mitjana per cep
sigui molt baixa. Això propicia l’elaboració de
vins d’una gran riquesa aromàtica, amb notes
d’ametlles verdes, i amb molt de cos i estructura, que determinen vins intensos i amb una
personalitat molt marcada.
El tipus de vi característic de l’indret havia estat
en el passat el blanc semisec, que ha perdut
protagonisme davant el blanc sec i els negres.
Darrerament, a més de la tradicional pansa
blanca, es van recuperant altres varietats de
raïm gairebé desaparegudes, com les negres
Mataró (monestrell) i garnatxa, així com les
blanques picapoll i garnatxa blanca.

Consell Regulador DO Alella
Masia Museu Can Magarola Av. Sant Mateu, 2
08328 Alella
Telèfon: 935 559 153
E-mail: doalella@doalella.com
Web: www.doalella.com
Xarxes socials
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DO Catalunya
DO Catalunya és la DO que acull els vins elaborats a Catalunya, fora dels indrets emparats
per la resta de DO.
Recull una forma d’elaborar tradicional, amb
cupatge de vins procedents de diverses comarques vitivinícoles de Catalunya.
Empara vins elaborats amb varietats de raïm
no contemplades per la DO local.
La DO Catalunya es va crear el 1999 amb la
idea que, si Catalunya en general és un país
de vins, no era lògic que cap vi català de qualitat quedés orfe de DO. El seu àmbit geogràfic
és tota la Catalunya vitivinícola, és a dir, que
no empara només els territoris sense cap altra
DO, sinó que se superposa a les altres.
En aquest sentit, la DO Catalunya basa la seva
identitat més en la història i una tradició comunes entre les diverses comarques vitivinícoles
catalanes, que no pas en una unitat geogràfica
o climàtica, que per la seva diversitat més aviat
es tradueix en diversitat i riquesa.
S’estén per 42.985 ha. de superfície vitivinícola repartida en 426 termes municipals de Catalunya, on la vinya s’ha conreat tradicionalment
i on és un element característic i dels seus paisatges i de la seva cultura.
El reglament és més obert que el de les altres
DO, i empara diversos tipus de vi i un ampli
ventall de varietats de raïm, que a la pràctica
són totes les que hi ha autoritzades a la resta
de DO catalanes.
Molts cellers s’hi han acollit per a poder elaborar vins amb més llibertat, vins més personals,
fets amb varietats de raïm no autoritzades a la
DO local, o per a poder emprar cupatges de
raïms de característiques i procedències diverses: combinar raïm d’un indret de secà, més
potent, per a fer al Penedès un vi especialment
corpori, per exemple.

Consell Regulador DO Catalunya
Edifici de l’Estació Enològica,
Passeig Sunyer 4-6 1er. 43202 Reus
Telèfon: 977 328 103
E-mail: premsa@do-catalunya.com
Web: www.docat.cat
Xarxes socials
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DO Catalunya
Aquestes característiques la fan una DO
avantguardista i innovadora, on l’experimentació es tradueix en vins d’alta qualitat i que reflecteixen les noves tendències... si no és que
directament marquen el camí a seguir.

Catalunya, referent internacional
Els grans cellers elaboradors s’hi han acollit
amb l’argument que per a l’exportació, i especialment en els vins de gran consum, el sistema de DO comarcals pot ser poc clar, atès
el gruix dels consumidors internacionals tenen
un lògic desconeixement de la variada geografia catalana. La DO Catalunya es converteix,
d’aquesta manera, en un referent de qualitat i
de reconeixement d’identitat dels vins catalans
arreu del món.

Consell Regulador DO Catalunya
Edifici de l’Estació Enològica,
Passeig Sunyer 4-6 1er. 43202 Reus
Telèfon: 977 328 103
E-mail: premsa@do-catalunya.com
Web: www.docat.cat
Xarxes socials
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DO Costers del Segre
És l’única DO amb el territori dispers en vuit
comarques, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues, Noguera i
Segarra. I està format per 7 subzones: Raïmat,
Segrià, Pallars, Garrigues, Vall de Riu Corb,
Artesa de Segre i Urgell.
Vins del Pirineu. Al Pallars hi creixen cada any
les hectàrees plantades de vinya, sobretot per
efecte del canvi climàtic. Elaboradors i consumidors coincideixen que els vins d’altura d’aquesta DO són més frescos, influïts pel sòl calcari
local, l’altura i el contrast de temperatures.
A partir de 1914, a Costers del Segre i més
concretament a la finca Raïmat, es va donar un
cas únic de colonització agrària a l’Europa del
segle XX. Gràcies a l’arribada de l’aigua amb
el nou Canal d’Aragó i Catalunya es va introduir la viticultura en 3.500 hectàrees ermes.
Costers del Segre, que té com a antecedent
històric el celler Castell del Remei, és una DO
amb el territori dispers en 7 subzones: Raimat,
Segrià, Pallars, les Garrigues, Vall de Riu Corb,
Artesa de Segre i Urgell.
El nexe comú, doncs, no es pot dir que sigui
essencialment geogràfic o climàtic: hi ha des
de zones de clima mediterrani continental a
Raimat, sec, dur i gairebé desèrtic, i on és imprescindible el regatge de la vinya, fins a valls
fèrtils com la de Baldomar, regades pel Segre i
arrecerades del vent per la serra del Montsant,
i també indrets de clima de muntanya al Pallars
prepirinenc.
Potser el tret comú és la modernitat dels seus
cellers i dels vins que hi elaboren. I això, malgrat que el Castell del Remeï és el celler pioner
a Catalunya en l’elaboració de vins de criança
embotellats: des que es va fundar el 1780 i
especialment entre el 1889 i el 1950, va ser
capdavanter en l’elaboració de vins de qualitat
en tot l’Estat espanyol, fins al punt que només
Viña Tondonia hi era comparable en prestigi.

Consell Regulador
DO Costers del Segre
Complex Caparrella, 97
25192 - Lleida
Telèfon: 973 264 583
E-mail: info@costersdelsegre.es
Web: www.costersdelsegre.es
Xarxes socials
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DO Costers del Segre
Colonització agrària a l’Europa
del segle XX
A partir de 1914 un altre nom il·lustre de la història vitivinícola catalana, Manuel Raventós,
de Can Codorníu, va incidir de forma decisiva
en la història d’aquesta DO. Hi comprà 3.200
hectàrees ermes que s’anaren transformant
progressivament en conreus amb l’arribada de
l’aigua gràcies al nou Canal d’Aragó i Catalunya. Va ser un cas únic de colonització agrària a
l’Europa del segle XX i encara ara, amb 1.700
hectàrees de vinyar, és el cultiu de vinya més
gran d’Europa d’un sol propietari.
Raventós, per tal de completar aquesta transformació, va fer construir 100 km de séquies
per dur l’aigua des del canal a les terres de
Raimat. Alhora, per reduir la salinitat, va plantar 50.000 arbres, majoritàriament pollancres,
que van arribar fins 1 milió anys més tard. Una
dada curiosa és que, quan aquests arbres es
van anar substituint per vinya un cop el terreny
va estar condicionat, es van aprofitar per fer
les capses de fusta que durant molts anys van
caracteritzar l’embalatge dels caves Codorniu.
Raventós, per tal d’allotjar els treballadors de
la finca, fins i tot va haver de construir un poble
sencer: Raimat.
Actualment a la DO Costers del Segre s’hi elabora vins negres amb criança, de les varietats
internacionals, cabernet sauvignon, merlot, i
també ull de llebre i garnatxa, i vins blans amb
les varietats chardonay , macabeu, xarel·lo i
parellada entre d’altres. Una part important del
raïm plantat es destina a l’elaboració de Cava.

Consell Regulador
DO Costers del Segre
Complex Caparrella, 97
25192 - Lleida
Telèfon: 973 264 583
E-mail: info@costersdelsegre.es
Web: www.costersdelsegre.es
Xarxes socials
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DO Pla de Bages
Des de la seva creació el 1995, s’ha anat recuperant el raïm picapoll, la varietat blanca característica de la DO.
Té un clima dur, d’interior i de muntanya mitjana, sense la influència moderadora de la
marinada, que afavoreix una maduració lenta
i molta concentració en el raïm.
Diverses interpretacions atribueixen l’origen
etimològic del nom Bages a Bacus, el déu
romà del vi.
El primer indici de producció de vi al Bages, al
bell mig de Catalunya, a l’extrem oriental de
la depressió Central, el trobem al jaciment arqueològic de La Feliua (Sant Fruitós de Bages)
on es localitzà al paviment una gran pedra que
va ser la base d’una antiga premsa del segle
IV-V, ja al final de l’època romana. La caiguda
de l’imperi romà i la posterior invasió musulmana va fer que moltes terres es despoblessin i
s’abandonés l’activitat agrícola.
Va ser a partir del segle X quan el monestir de
Sant Benet de Bages va tornar a impulsar el
conreu de la vinya en tota la seva àrea d’influència. Va esdevenir una de les principals activitats econòmiques fins a la fi del segle XIX,
quan amb l’arribada de la plaga de la fil·loxera,
es va iniciar un declivi en el conreu que a punt
va estar de fer-lo desaparèixer a la fi del segle
XX.
L’any 1983 Valentí Roqueta funda el celler Abadal a la masia familiar de Santa Maria d’Horta
d’Avinyó, i impulsa la creació de la DO, que finalment va ser aprovada el 1995 i que Roqueta va presidir fins al 2015. Actualment hi ha 15
cellers registrats i 500 ha de vinya inscrites.

Recuperar varietats autòctones
Tot i que al naixement de la DO i per dotar-la
d’identitat, es va impulsar amb força la recuperació de la varietat local de raïm blanc picapoll,

Consell Regulador DO Pla de Bages
Casa de la Culla s/n
08243 Manresa (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 874 82 36
E-mail: info@dopladebages.com
Web: www.dopladebages.com
Xarxes socials
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DO Pla de Bages
que gairebé havia desaparegut, actualment,
a més del picapoll, s’està apostant amb força
per les varietats de raïm negres, que s’adapten
molt bé al clima extremat de la DO. I si en un
principi es van estendre les varietats d’origen
francès que aleshores es consideraven les millors, cabernet sauvignon i merlot sobretot, en
els últims anys s’ha fet una aposta decidida per
recuperar varietats locals de raïm negre gairebé desaparegudes.
Així, ja hi ha al mercat ampolles de vins elaborats amb les varietats mandó, picapoll negre, sumoll i garnatxa negra, que fan vins més
suaus que les varietats franceses, però especialment, amb més personalitat i millor adaptació al clima i el territori locals.

Tines enmig de les vinyes
i barraques de vinya,
un patrimoni històric únic
Quan fa cent cinquanta anys la comarca del
Bages estava pràcticament entapissada de
vinyes, la llunyania als masos van provocar
que es construïssin nombroses barraques de
vinya, construccions en pedra seca, que conformen el paisatge d’aquest territori. Més espectaculars encara són les tines a les mateixes
vinyes, grans construccions de pedra per vinificar el raïm a la mateixa vinya i així estalviar-se
les dificultats, els riscos i el cost addicional de
transportar la verema. Estan situades pel vessant nord-oest del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a les valls del Montcau,
a Talaman, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort i són una mostra única de la tradició vitivinícola del Pla de Bages.

Consell Regulador DO Pla de Bages
Casa de la Culla s/n
08243 Manresa (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 874 82 36
E-mail: info@dopladebages.com
Web: www.dopladebages.com
Xarxes socials
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DO Montsant
La DO Montsant és la més nova de Catalunya
(any 2001). Tot i això té una història molt llarga
i abans del 2001 formava part de la subzona
Falset de la DO Tarragona.
El territori de la DO s’escampa per 16 municipis, la majoria a la comarca del Priorat, excepte alguns de la Ribera d’Ebre. Envolta gairebé
com una anella perfecta la DOQ Priorat.
És una DO majoritàriament de vins negres,
però també s’hi elaboren alguns blancs de garnatxa i macabeu, sovint amb criança en bóta.
La DO Montsant és la més recent de Catalunya, aprovada el 2001. Però és una dada que
pot portar a confusió, perquè no es tracta pas
d’una zona nouvinguda a l’elaboració de vi.
Ans el contrari, el seu origen immediat es remunta a ser l’antiga subzona Falset de la DO
Tarragona i la seva situació, envoltant com un
anell gairebé perfecte la DOQ Priorat —fins i
tot inclou les vinyes de la capital de la comarca, Falset— ens parlen d’una història vitivinícola rica i antiga.
Pel que fa als sòls, a grans trets, podem trobar-ne de tres tipus diferents, tot i que dins de
cada grup hi ha molta diversitat. A la perifèria
de la DO hi ha sòls compactes, de caràcter calcari, on predominen els còdols i els llims de les
terrasses fluvials i els sòls d’argila rogencs.
A la zona de Falset, hi trobem sorres granítiques, fèrtils però amb poca capacitat de retenció d’aigua. En algunes zones de Cornudella
i Falset, hi ha pissarres silíciques, que s’anomenen “llicorelles”, són sòls pobres en matèria
orgànica i pedregosos.
El clima de la DO Montsant ve definit per l’orografia muntanyosa i accidentada de la comarca, per la influència del riu Ebre i per l’entrada
dels vents marins. Per això, tot i ser un clima
mediterrani, és més extremat que el d’altres
indrets, amb una certa influència continental.

Consell Regulador DO Montsant
Pl. Quartera, 6
43730. Falset
Telèfon: 977 83 17 42.
E-mail: info@domontsant.com
Web: www.domontsant.com
Xarxes socials
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DO Montsant
Cal destacar, que una geografia tan accidentada fa possible l’existència de microclimes molt
variats, que donen trets distintius als diversos
indrets i fins i tot poden caracteritzar parcel·les
concretes.
Les vinyes, sovint amb ceps vells, tenen un
rendiment baix, una característica que defineix
els vins d’aquesta zona, intensos i concentrats,
que els fa molt preuats.

Des de grans cooperatives fins a
petits cellers familiars
A la DO Montsant s’hi poden trobar tipus de cellers molt diversos, des de grans cooperatives
de trajectòria històrica, cellers particulars amb
diversos potencials, fins a petits cellers familiars, i fins i tot viticultors que elaboren els vins
de les seves vinyes a les instal·lacions d’altres
cellers.
És un indret majoritàriament de vins negres, on
les vinyes de les dues varietats de raïm tradicional de l’indret, garnatxa i carinyena, donen
vins intensos i malgrat això, equilibrats. I tan
equilibrats són que, tot i la seva provada capacitat de guarda, també dóna notables exemples de vins joves, frescos i afruitats.
Però els blancs, tot i que més escassos, tampoc hi són aliens i de les velles vinyes de garnatxa blanca i macabeu en surten excel·lents
exemples de blancs intensos, que sovint s’expressen amb tots els seus matisos després
d’una fermentació i/o criança en bóta. També
els vins generosos, dolços, rancis i misteles, hi
tenen una excel·lent representació.

Consell Regulador DO Montsant
Pl. Quartera, 6
43730. Falset
Telèfon: 977 83 17 42.
E-mail: info@domontsant.com
Web: www.domontsant.com
Xarxes socials
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DO Terra Alta
La Terra Alta és el màxim elaborador de vins
de garnatxa blanca, amb el 33% de l’elaboració mundial.
Juntament amb la garnatxa blanca, la garnatxa
negra i la garnatxa peluda són les varietats de
raïm predominants.
La climatologia, amb abundant insolació i pluviometria escassa, reivindica el caràcter mediterrani d’interior de la Terra Alta.
La DO Terra Alta és la zona més meridional
de la vitivinicultura catalana i compren els 12
termes municipals que configuren la comarca.
La zona de producció està delimitada per tot
el sistema muntanyós que la separa de la depressió del riu Ebre en territori català. Des dels
Ports d’Horta al sud, i les serres de Pàndols
i Cavalls al sud-est, les vinyes van encaixant
cap al nord i l’oest amb la variada orografia del
territori, sovint emplaçades en terrasses protegides de l’erosió pels marges de pedra seca.
L’altitud mitjana de les vinyes oscil·la entre
els 350 i els 500 metres, i la climatologia de la
zona de producció és mediterrània amb certes
influències continentals. Per la seva latitud, la
insolació és elevada durant tot l’any i permet
un bon desenvolupament vegetatiu de la vinya.
La pluviometria mitjana està entorn dels 350
mm anuals, podent arribar fins als 500 mm en
indrets pròxims als Ports d’Horta.
Cal destacar l’important paper dels vents dominants en la viticultura de la comarca, mantenint
els ceps i els raïms lliures d’humitats. Gràcies
a això la incidència del míldiu de la vinya i les
podridures del raïm és escassa, i el viticultor
pot estalviar-se nombrosos tractaments amb
productes químics. Aquest és un dels aspectes
que fan possible una viticultura més sostenible
i respectuosa amb l’entorn.

Consell Regulador DO Terra Alta
Ctra. de Vilalba, 31
43780 Gandesa, Tarragona
Telèfon: 977 42 12 78
E-mail: info@doterraalta.com
Web: www.doterraalta.com
Xarxes socials
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DO Terra Alta
El tret més característic dels vins de la Terra
Alta és la garnatxa blanca. És la zona de producció amb més hectàrees de vinya de garnatxa blanca, unes 1.400, d’un total de 4.500
mundials. Per tant, el 33% de l’elaboració mundial es fa a la Terra Alta; representa el 90% de
la superfície plantada a Catalunya i el 75% de
l’Estat espanyol. Juntament amb la garnatxa
blanca, la garnatxa negra i la garnatxa peluda
són les varietats de raïm predominants. Si hi
afegim el macabeu, la parellada i la carinyena,
sumem tres quartes parts de la superfície de
conreu local.
La vinya està present a la comarca des de
temps immemorial. Els Costums d’Orta (1296)
i de Miravet (1319) donen fe del cultiu de la
vinya i la producció de vi en aquells temps a
la comarca. Destaca la valuosa referència, datada el 1647, de Mossèn Onofre Català que
apostà per renovar unes velles vinyes de malvasia amb garnatxa blanca, argumentant una
millor adaptació al sòl i clima de la comarca.
És el testimoni de la introducció de la garnatxa
blanca, originària de l’Aragó, a la Terra Alta.

Els vins brisats se’n van i tornen
El vi tradicional de garnatxa blanca és de color
groc intens i alta graduació (entre els dotze i
els quinze graus) però dotat d’un gust fi i peculiar que recorda el de l’ametlla crua. Els tradicionals vins brisats (fermentats amb la pell)
han cedit pas a elaboracions més estàndard,
tot i que darrerament es tornen a reivindicar i a
elaborar alguns brisats, això sí, elaborats amb
més finor i cura que abans.
Els vins negres, en general, són potents, d’alta graduació, de color molt intens, amb regust
afruitat, i estan elaborats amb les varietats
clàssiques carinyena i garnatxa negra i la peluda, tot i que també s’hi han fet espai el cabernet sauvignon i el sirà. Darrerament s’estan
recuperant varietats autòctones i gairebé des-

Consell Regulador DO Terra Alta
Ctra. de Vilalba, 31
43780 Gandesa, Tarragona
Telèfon: 977 42 12 78
E-mail: info@doterraalta.com
Web: www.doterraalta.com
Xarxes socials
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DO Terra Alta
aparegudes, com el morenillo, del que ja hi ha
uns quants vins al mercat.
Els vins rancis i els de licor formen part de la
tradició i aporten exclusivitat. Veremes molt
madures per l’acció natural del cerç i l’elevada insolació, permeten obtenir alts nivells de
sucre al most. Soleres de molts anys d’antiguitat i el coneixement ancestral de l’elaboració
d’aquests vins fan la resta.

Consell Regulador DO Terra Alta
Ctra. de Vilalba, 31
43780 Gandesa, Tarragona
Telèfon: 977 42 12 78
E-mail: info@doterraalta.com
Web: www.doterraalta.com
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DO Tarragona
Es pot considerar la DO més antiga de Catalunya, perquè tot i que és gairebé segur que
l’elaboració de vins a Empúries va ser anterior, autors llatins com Sili Itàlic, Marcial i Plini
el Jove lloaven per escrit els vins de la Tarraconense, així que seria la primera marca local
amb prestigi per tot el món conegut.
El territori de la DO Tarragona el formen el
Camp de Tarragona i bona part de la Ribera
d’Ebre.
La superfície plantada de varietats blanques
suposa un 83% de la superfície plantada total.
La zona de producció de la DO Tarragona s’estén entre el riu Ebre i la Mar Mediterrània i presenta dues zones clarament diferenciades. La
zona del Camp de Tarragona, amb les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp i el Tarragonès,
i la zona de la Ribera d’Ebre.
El Camp de Tarragona es caracteritza per
muntanyes baixes, terrenys suaument ondulats i rierols naixents a la serralada litoral. El sòl
és majoritàriament del miocè, calcari i lleuger.
El clima és essencialment mediterrani, temperat, sense canvis extrems de temperatura, amb
una mitjana anual de 15ºC i unes precipitacions
de 500 mm. Les precipitacions són irregulars i
els camps reben anualment al voltant de 2.600
hores de sol.
La comarca de la Ribera d’Ebre és de terrenys terciaris, calcaris i pedregosos, i d’al·luvions
quaternaris. Els hiverns són freds, i els estius
calorosos i de molta lluminositat. La precipitació mitjana anual és de 385 mm.
Vestigis històrics assenyalen que el raïm es va
introduir a Tarragona quan els ibers que poblaven la zona, fins aleshores principalment consumidors de cervesa, van començar el conreu
de la vinya i el consum de vi, copiant els costums de les colònies gregues que s’assentaven més al nord de la costa catalana. Això no
obstant, l’Imperi Romà fou el veritable impulsor

Consell Regulador DO Tarragona
C/ de la Cort 41. Baixos
43800 Valls
Telèfon: 977 217931
E-mail: info@dotarragona.cat
Web: www.dotarragona.cat
Xarxes socials
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de l’elaboració de vi en aquestes comarques
per la seva labor de comercialització a través
del port.
Al segle XII, amb la fundació del monestir cistercenc de Santes Creus, es va donar un nou
impuls al vinyar local, i s’inicià una recuperació
que, malgrat episodis com la plaga de fil·loxera a principis del segle XX, ha arribat fins als
nostres dies, gràcies també al cooperativisme,
que va ser un moviment molt important a la DO
Tarragona i que encara ara aglutina la major
part dels viticultors que produeixin raïm al territori de la DO.

El macabeu guanya
Aquesta DO, es caracteritza per la diversitat
de vins, sempre amb una marcada influència
mediterrània, amb predomini dels blancs sobre
els negres i els rosats.
La superfície plantada de varietats blanques
suposa un 83% de la superfície total i el 17%
correspon a varietats negres. Però la varietat
que marca la diferència respecte a la resta, és
el macabeu, que per si sol representa un 45%
del total, i la DO Tarragona és, de totes les de
Catalunya, la que té el percentatge més alt de
macabeu respecte a la resta, així que es pot
dir que aquesta varietat és una de les senyes
d’identitat de la DO.
Els vins blancs són de graduació moderada,
aromes afruitades i un cos marcat i agradable.
Els rosats són fins, frescos i elegants. Els negres, corporis, càlids i carnosos. Els vins licorosos dolços i els rancis secs, d’aromes i sabors
complexos, van tenir un passat gloriós i s’exportaven en grans quantitats, especialment a
la Gran Bretanya. Actualment, aquests vins
s’estan recuperant, o si més no, el seu consum
ha deixat de davallar i comencen a valorar-se
com el que són: veritables obres mestres de
l’enologia clàssica.

Consell Regulador DO Tarragona
C/ de la Cort 41. Baixos
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DO Empordà
Té com a vins més característics les Garnatxes
d’Empordà, vins dolços elaborats amb aquesta varietat, que localment anomenen lledoner.
Tot i això, el gruix dels vins empordanesos són
secs, blancs, rosats i negres.
Les varietats més característiques són les tres
garnatxes (blanca, roja i negra) i la carinyena negra. Darrerament s’està recuperant una
varietat autòctona, la carinyena blanca, i se
n’estan començant a elaborar vins molt interessants.
La tramuntana eixuga la humitat marítima de
les vinyes i afavoreix una maduració òptima i
una bona sanitat del raïm.
Empúries és considerat tradicionalment com
l’indret per on els fenicis i grecs introduïren el
conreu de la vinya a la Península. Després els
romans i a l’Edat Mitjana el monestir de Sant
Pere de Roda, van seguir impulsant aquest
conreu a l’Empordà fins a arribar a l’actualitat.
Ara el celler més important de la DO és el del
Castell de Peralada, que conviu amb una sòlida oferta de cooperatives que han sabut adaptar-se amb eficàcia als temps actuals. Aquesta
oferta tradicional, més recentment s’ha vist reforçada per un degoteig constant de petits cellers, que han ampliat l’oferta amb un nivell de
qualitat excel·lent.
El territori, com alguns dels plats típics de l’indret, es caracteritza pel contrast entre mar i
muntanya, i les vinyes s’estenen des d’arran
de costa i pel Parc natural del Cap de Creus,
fins als primers contraforts prepirinencs de la
Serra de l’Albera.
La gamma de vins empordanesos és molt àmplia. S’hi elaboren vins blancs, frescos i saborosos, a partir de les varietats macabeu, garnatxa blanca i chardonnay. Els rosats, elaborats
amb carinyena i garnatxa, es caracteritzen per
un color cirera més o menys intens, una gran
personalitat i una aroma delicada, i són frescos
i moderats en graduació alcohòlica.

Consell Regulador DO Empordà
Avinguda Marignane, 2
17600 Figueres
Telèfon: +34 972 50 75 13
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Web: www.doemporda.cat
Xarxes socials

23

DO Empordà
Els vins negres, que actualment representen
la majoria de la producció, s’elaboren bàsicament amb les varietats carinyena i garnatxa,
que es complementen amb les varietats que
es van introduir a la fi del segle XX i començament de l’actual, bàsicament cabernet sauvignon i merlot.

Garnatxa d’Empordà
Fins a tal punt és representativa de la comarca, que ha donat nom al vi que se n’elabora: la
Garnatxa d’Empordà, elaborada en dolç, normalment pel sistema d’addició d’alcohol per a
aturar la fermentació i conservar així una part
del sucre original del raïm. Diversos cellers
han rentat la cara a aquest vi tradicional d’elaboració pràcticament casolana, al qual, amb
l’aplicació de la tecnologia moderna, bo i conservant els seus trets distintius, han donat una
dimensió més comercial i l’han posat a l’abast
d’un públic més gran. A l’altra banda de la ratlla fronterera, aquest tipus de vi té continuïtat
identitària en els vins dolços rossellonesos de
Banyuls, Cotlliure i Ribesaltes.

Consell Regulador DO Empordà
Avinguda Marignane, 2
17600 Figueres
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DO Penedès
Tot i que hi ha raïm tant blanc com negre, la
varietat més representativa és el xarel·lo, que
fa vins blancs tranquils o escumosos intensos
i amb caràcter.
És la DO territorial més àmplia i variada de
Catalunya, on s’hi elaboren vins de tota mena,
blancs, rosats i negres, joves i de guarda, però
també escumosos i fins i tot vins dolços.
La seva proximitat a Barcelona i a la Costa
Daurada converteix la DO Penedès en un gran
destí enoturístic
La DO Penedès s’estén per la riba mediterrània
entre els rius Llobregat i Gaià, entre Barcelona
i Tarragona, a recer de la Serralada Prelitoral
i arribant fins a les muntanyes de Montserrat,
en un territori sempre obert a la influència del
Mediterrani.
Els terrenys estan formats per petits pujols que
van pujant des del mar fins a Montserrat, passant per les petites valls dels diversos rius que
hi flueixen. El clima és mediterrani, temperat,
càlid i suau, amb notables oscil·lacions tèrmiques estacionals. La baixa pluviositat i l’elevada insolació contribueixen a fer del Penedès
una zona òptima per al conreu de la vinya.
La DO està constituïda per tres zones diferenciades, repartides per les comarques de l’Alt
i el Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia, el Baix
Llobregat i algunes terres de l’Alt Camp i el Tarragonès.
Són el Penedès Superior, proper a la Serralada Prelitoral (Alt Penedès, Alt Camp, Anoia i
Baix Llobregat), que gaudeix de precipitacions
més freqüents i de més contrast entre temperatures màximes i mínimes. El Penedès Marítim (a tocar del mar i de la Serralada Litoral,
bàsicament a les comarques del Baix Penedès
i el Garraf) té una climatologia més temperada

Consell Regulador DO Penedès
Plaça Àgora, 1
08720, Vilafranca del Penedès (Barcelona)
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E-mail: comunicacio@dopenedes.cat
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Xarxes socials

25

DO Penedès
per la influència i proximitat del mar. El Penedès Central, entre una zona i l’altra i fonamentalment en l’Alt Penedès té unes condicions
climàtiques de transició i equilibri entre ambdós microclimes.
La DO Penedès és àmpliament reconeguda
per la qualitat dels seus vins blancs, tant els
elaborats amb les varietats tradicionals, xarel·lo, macabeu i parellada, com amb les que
amb els anys s’han introduït i aclimatat amb
èxit: chardonnay, riesling i sauvignon blanc,
principalment.
En el cas dels vins blancs joves, són vins d’una
gran riquesa aromàtica, de textura suau i amb
un bon equilibri entre acidesa i alcohol. També
s’hi elaboren blancs de fermentació o criança
en bóta, més potents i d’aromes més complexes i que poden evolucionar positivament entre
dos i cinc anys.

Xarel·lo, l’expressió d’un territori
Amb tot, el xarel·lo és la varietat de raïm més
conreada a la DO i gaudeix d’una excel·lent
adaptació als terrers i climes penedesencs. Se
n’elaboren vins joves amb cos, acidesa equilibrada, afruitats, aromàtics i amb una bona
graduació alcohòlica. Els vins de xarel·lo amb
criança resulten consistents, càlids, llargs, amb
final mineral i expressió marcadament varietal.
Fruit de la constant innovació i de la recuperació de varietats pròpies que havien desaparegut i l’atenció a les noves tendències, la DO
Penedès ofereix també una àmplia gamma de
vins negres de qualitat. Les varietats més esteses són el cabernet sauvignon, el merlot i l’ull
de llebre, i s’està recuperant el conreu del sumoll i la garnatxa negra.

Consell Regulador DO Penedès
Plaça Àgora, 1
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I els escumosos: Clàssic Penedès
La convivència en el territori amb la DO Cava,
ha propiciat que la DO Penedès també empari
vins escumosos, tot i que sempre en un volum molt menor que els vins tranquils. Són els
Clàssics Penedès, elaborats segons els mètodes tradicional i ancestral, amb els que s’elaboren també la resta dels millors escumosos
de qualitat d’arreu del món.
Els Clàssics Penedès es caracteritzen per dos
requisits molt estrictes: s’han d’elaborar exclusivament amb raïm certificat com ecològic, hi
ha de tenir una criança mínima en ampolla de
quinze mesos.
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DOQ Priorat
El prestigi del Priorat és reconegut amb la
màxima menció de qualitat: la Denominació
d’Origen Qualificada.
El sòl característic de l’indret és la llicorella,
pissarra degradada, amb un drenatge molt bo
que afavoreix que els ceps facin arrels profundes i una producció molt baixa i concentrada.
Deu el seu nom a la cartoixa d’Scala Dei, “el
Priorat” que va reintroduir i mantenir l’elaboració del vi durant l’edat mitjana.
Dos han estat els factors que han fet que els
vins de la DOQ Priorat siguin apreciats arreu
del món: la història i les condicions de sòl, orografia i clima. D’una banda, l’establiment de la
cartoixa d’Scala Dei el S. XII va marcar l’inici
de la tradició vitivinícola a l’indret, una tradició
que s’ha mantingut ininterrompudament fins a
l’actualitat.
D’altra banda, la dificultat del conreu, amb una
orografia molt accidentada, va fer que mai es
recuperés del tot de la plaga de la fil·loxera a
la fi del S. XIX, i que la crisi s’allargués fins a
la fi del segle XX. Això va propiciar que no es
renovés el vinyar i que arribés fins a l’actualitat un increïble patrimoni de ceps vells, alguns
gairebé centenaris, responsables dels millors
vins prioratins. Alhora, va fer que la propietat
estigui molt fraccionada, afavorint que hi hagi
molts petits cellers a més de cooperatives, en
lloc de grans propietaris com a altres zones vitivinícoles.
La zona acollida a la DOQ Priorat no coincideix
amb els límits de la comarca: són només dotze
pobles -i encara no el terme sencer- dels vinti-sis que formen la comarca. Són el que s’anomena el “Priorat històric”, les terres que pertanyien a la Cartoixa, més algun terreny veí, ric
en llicorella (el sòl pissarrenc que caracteritza
el Priorat).

Consell Regulador DOQ Priorat
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DOQ Priorat
Una climatologia particular
La situació de la DOQ priorat, encaixonada
entre les muntanyes del Montsant i les serres
prelitorals, configura una climatologia molt particular, caracteritzada per una elevada insolació i un nivell molt escàs de precipitacions.
Aquesta circumstància condiciona els baixíssims rendiments que s’obtenen per cep, que
en les vinyes més velles pot estar molt per
sota d’1 kg per planta. També hi exerceix una
enorme influència el gran contrast tèrmic que
es dóna entre el dia i la nit, que en les parts
més elevades de la DO pot arribar a una variació superior als 20 °C. Tots aquests trets, tendeixen a produir vins molt concentrats, tot i que
darrerament s’elaboren amb menys extracció i
una maduresa més moderada, per fer-los més
fins i menys alcohòlics.
Malgrat que tota l’atenció se l’emporta els vins
negres, cal tenir molt en compte també els
blans, elaborats majoritàriament amb garnatxa
blanca, macabeu i Pedro Ximenes, vinificats
en sec i la majoria amb criança en bóta i més
modernament, en àmfora o tina de terrissa, potents, untosos i feréstecs. També els tradicionals vins generosos, dolços o els rancis secs,
són joies enològiques escasses i excepcionals.

Un vi per a cada indret
A fi de relacionar íntimament cada vi amb l’indret on neix i d’informar els consumidors, la
DOQ Priorat ha creat diverses categories de
vins:
• Els Vins de Vila DOQ Priorat són aquells
que s’han elaborat a partir de raïms d’una
mateixa vila de les 12 que formen la DOQ:
Bellmunt del Priorat, Gratallops, el Lloar, la
Morera de Montsant, Porrera, Poboleda,
Scala Dei, Torroja del Priorat, la Vilella Alta i
la Vilella Baixa i les zones de Masos de Falset i les Solanes del Molar.
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• Els Vins de Paratge DOQ Priorat han estat
elaborats íntegrament amb raïm procedent
de vinyes ubicades en un sol paratge (o partida cadastral) delimitat pel Consell Regulador
i amb rendiments especialment limitats.
• Vi de vinya classificada DOQ Priorat és el
vi que ha estat elaborat íntegrament amb raïm
procedent d’una sola vinya classificada pel
Consell Regulador i amb rendiments especialment limitats.
• Gran vi de vinya classificada DOQ Priorat
és el vi que ha estat elaborat íntegrament
amb raïm procedent d’una sola vinya classificada pel Consell Regulador, amb conreu
tradicional i amb rendiments especialment
limitats.
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DO Conca de
Barberà
La DO Conca de Barberà té una varietat de
raïm autòctona i gairebé exclusiva: el trepat.
És un raïm negre aromàtic i amb poc color.
La baixa intensitat del color del trepat ha condicionat que, durant molts anys, els vins més
típics de la Conca de Barberà fossin els rosats.
En els últims anys cada cop s’elaboren més
vins negres de trepat, sense complexos pel fet
de tenir menys color, perquè a canvi són molt
frescos i elegants.
El Monestir de Poblet, que durant segles ha
estat la seu del poder religiós a Catalunya,
encara ara està envoltat de les vinyes que el
proveïen del raïm que es transformava en vi
al celler que s’amaga sota el claustre romànic.
La convivència en el mateix territori de les DO
Cava i Conca de Barberà, i la dedicació de
gran part de les vinyes a la producció de raïm
per als grans cavistes penedesencs, havia
desdibuixat durant anys la personalitat de la
DO local. Però l’aposta decidida i desacomplexada en les últimes dues dècades pels vins de
trepat, els ha empès a la primera línia de l’actualitat vitivinícola catalana, alhora que també
ha empès cap amunt la qualitat i el prestigi dels
blancs de parellada i macabeu i els negres altres varietats.
I és que aquest gran cercle envoltat de muntanyes que és la Conca de Barberà té un clima
amb un gran contrast tèrmic dia-nit i estiu-hivern, que és especialment adequat a l’elaboració de vins de gran qualitat. Així ho confirma
l’establiment d’algunes de les grans marques
penedesenques que hi elaboren vins de gamma molt alta.
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Les catedrals del vi
L’activitat vitivinícola ha deixat a la Conca de
Barberà una petjada històrica i arquitectònica:
les anomenades “Catedrals del Vi”, els grans
cellers cooperatius que es van construir a principi del segle XX, un cop superada la plaga
de la fil·loxera, per tal de recuperar l’activitat
d’aquesta comarca de forta tradició vitivinícola. Són grans construccions d’estil modernista
fruit del desenvolupament d’un fort moviment
cooperativista promogut per la Mancomunitat
de Catalunya.
Cèsar Martinell i Pere Domènech en van ser
els principals arquitectes, i van saber combinar en aquests cellers, una gran bellesa formal
amb un avantguardisme de funcionalitat impecable. Tant és així, que a hores d’ara encara
n’hi ha algun en actiu. En destaquen els cellers
de les cooperatives de Barberà de la Conca,
de l’Espluga de Francolí i la de Rocafort de
Queralt, el Sindicat de Viticultors i la Caixa Rural Agrària de Montblanc, el Sindicat Agrícola
de Pira i d’altres a les DO veïnes.
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DO Cava
A Catalunya, la DO Cava s’estén per diversos
indrets del Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat,
el Camp de Tarragona, la Conca de Barberà,
Costers del Segre i l’Empordà.
Fora de Catalunya, la Regió del Cava inclou
municipis a diversos territoris: l’Aragó, Castella
i Lleó, Extremadura, Navarra, País Basc, Rioja
i el País Valencià.
Els vins s’elaboren majoritàriament amb una
“trilogia” de varietats autòctones: el xarel·lo, el
macabeu i la parellada, juntament amb altres
varietats més minoritàries, autòctones i d’altres
orígens. També hi ha caves rosats, elaborats
amb varietats de raïm negre.
Durant el segle XIX, en plena expansió de la
viticultura catalana, diverses famílies de Sant
Sadurní d’Anoia van començar a experimentar
en l’elaboració de vi escumós. Els avenços en
el camp de la microbiologia de Louis Pasteur
van permetre desencadenar i controlar la segona fermentació del vi, i el descobriment del
tap de suro va fer possible conservar les bombolles dintre l’ampolla.
Aquest mètode d’elaboració, anomenat tradicional o champenoise, és el tret principal que defineix el Cava. Consisteix a afegir, dintre l’ampolla definitiva, sucre i llevats a un vi generalment
blanc, tot i que també n’hi ha de rosats. En descompondre’s el sucre per acció dels llevats, es
desprèn gas carbònic que queda retingut dintre
l’ampolla, hermèticament tancada, i es dissol en
el vi. Així s’hi produeix de forma natural el pic i
l’escuma que li són característics.
Per a completar aquest procés i assolir una
bona integració del carbònic, el reglament del
Cava exigeix un temps mínim de criança de
nou mesos, que s’allarga fins a un mínim de
trenta mesos en el cas dels caves Gran Reserva i pot arribar a superar els deu anys en els de
més llarga criança.
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En finalitzar la criança, es fa el desgorjat: s’obre
l’ampolla per eliminar els llevats que s’han precipitat en forma de pòsits. La petita pèrdua
de líquid que es produeix en eliminar-los, es
reomple abans de tornar a tapar l’ampolla. Si
en aquest reompliment no s’hi afegeix cap sucre, estarem davant d’un brut nature,. Si se n’hi
afegeix, depenent de la quantitat podrem parlar d’un extra brut, brut, sec, semisec o bé fins
i tot dolç. El miracle ja està fet!
El 1986, en formalitzar la DO Cava, i en compliment del reglament de la Unió Europea per
a les denominacions d’origen, que exigeix que
pertanyin a una “regió” perfectament delimitada, es va haver de dibuixar la “Regió del Cava”.
Bàsicament es correspon amb gran part de la
Catalunya vitivinícola, i la resta de poblacions
escampades per l’Estat Espanyol on prèviament hi havia un elaborador. Així, malgrat que
a Catalunya es concentra el 95% de la producció, també hi ha inclosos alguns municipis de
l’Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, Navarra,
País Basc, Rioja i el País Valencià.

Les varietats, la personalitat
El cava s’elabora bàsicament amb raïm de les
varietats xarel·lo, macabeu i parellada, a més
de l’escàs subirat parent. Per als rosats, les varietats tradicionals són el trepat, la garnatxa i
el monestrell. Des de fa uns anys també estan
autoritzades les varietats chardonnay i pinot
noir, procedents de la Champagne, que tenen
defensors, atès el seu prestigi internacional,
i detractors, els que afirmen que les varietats
autòctones són les que han forjat el caràcter
del cava.
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Contacte

C/ Doctor Roux 80
08017 Barcelona
T. (+34) 935 524 820
prodeca@prodeca.cat
www.prodeca.cat

