
SI ÚS PLAU

El llibre que teniu a les mans és lliure de drets d’autor. 
Perquè llibre i llibertat comparteixen arrel. Perquè com a 
transmissor de coneixements locals i universals no podria de 
cap manera entorpir el flux d’idees que conformen la cultura, 
aquesta cultura que com diu el poeta Joan Margarit és l’únic 
repòs i esperança que tenim, ja que el dolor i el patiment ens 
són inevitables perquè vivim en cossos sensibles al dolor, la 
tristesa i la mort. La cultura transcendeix els nostres cossos, 
límits i fronteres i impulsa la nostra essència fins a l’infinit, el 
no-res, la pau. Així que no atureu el flux, fotocopieu, 
escanegeu, bloguegeu, expliqueu i transmeteu la cultura i la 
llengua nostra, la catalana, la que trobareu aquí escrita, per 
arreu del món; això si, per desig del cronista, sense ànim 
lucratiu.
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em van xiuxiuejar a través de la brisa la frase que em mancava 
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El Curiós món dels vins del Priorat 

TRACTAT GEOGRÀFIC, SATÍRIC I VITIVINÍCOLA DEL 
PRIORAT DE SCALA DEI

Per Ferran Mestres i Vizcaino
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When forced to pick between truth and legend,  
print the legend

John Ford citat per Steve Coogan en el paper de 
Tony Wilson a la pel·lícula 24hour party people, 
de Michael Winterbottom, la història de 
Madchester, l’explosió musical i cultural del 
Manchester postindustrial d’entre els anys 70 i 
80.

Al Priorat no tenim pagesos per a treballar les  
nostres terres. No us anéssiu a creure que vull  
amoïnar-vos  encara  amb  aquella  cançó  del  
retorn  al  campo.  El  problema no  es  resoldrà  
amb literatures, no el pot resoldre cap sermó, ni  
discurs,  ni  cap  congrés,  ni  tots  els  articles  
periodístics imaginables. El problema del retorn  
al  camp  és  qüestió  de  fets,  d’acció,  de  
convenciment, de vocació, d’amor

Salvador Estrem i Fa (1893-1936), el poeta del 
Priorat.  Assassinat  per  un  escamot  anarquista 
revolucionari, la dita brigada de la mort, durant 
els tristos fets de 1936.
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NOTA DE L'AUTOR

Aquest  llibre,  encara  que  en  part  estructurat  com  a 
recull de vins no pretén ser, de cap de les maneres, una guia de 
vins,  tan en boga darrerament  -i  no podria  dubtar  pas  de la 
professionalitat  i  rigor  del  grans  tastadors  i  preceptors 
mundials,  com l’afamat Roger  Carter  i  el  seu company Phil 
Parkin, els autèntics Perry Mason i Paul Drake del vi, que ens 
delecten anualment amb les seves fredes i calculades opinions 
numèriques sorgides d’adelerats i estressants viatges arreu del 
planeta, seguits gairebé al minut i amb delit per una nodrida 
cort vinícola, i en que la sensació que deixa un vi dura el temps 
de succionar i  escopir  -.  Jo només he volgut explicar quatre 
bagatel·les del treball d'unes persones, els gustos d'un raïm, la 
riquesa o austeritat d'un paisatge. Al cronista, que aprofita per 
saludar-vos  en  aquest  precís  moment,  benvolgut  lector,  li 
resulta impossible explicar tantes de coses mitjançant un fred 
número. Tampoc, estimats lectors, ús trobeu davant un llibre 
tècnic.  A vegades  apareix  llenguatge  que  pot  ser  definit  de 
tècnic però que seria el llenguatge propi i necessari per a parlar 
i exposar el que ens suggereix el vi que bevem -i crec però que 
seria  més  difícil  i  un  autèntic  repte  per  a  un  actor  còmic 
d'explicar  el  caràcter  d'un  vi  a  partir  de  gesticulació,  sense 
paraules-. No cal ser enòleg ni tastador expert per acostar-se a 
aquest llibre, al Priorat,  la seva gent i els seus paisatges i al 
món del  vi  en general.  Si cal  res,  com a molt,  serà calma i 
tranquil·litat, és tot el que necessitareu per viatjar i conèixer el 
Priorat. Però aquest llibre no inclou cap manual d'ús, és clar, el 
teu ritme i percepció és l'únic que et pot guiar, amic lector.  De 
la voluntat de que puguis endur-te un tros de Priorat dins teu 
neix aquest llibre. Desitjo molt que el gaudeixis.
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PREFACI

Fa ja dotze anys que vaig arribar al Priorat.  Fugia de 
l'inacabable  garbuix  de  la  ciutat,  del  soroll,  de  la  pròpia 
incomprensió  de  les  estranyes  dinàmiques  socials,  de  mi 
mateix.  El  Priorat  m'ha  ensenyat  moltes  coses,  la  més 
important, que a la vida no es pot fugir, que tot torna i que tard 
o d'hora t'hauràs d'enfrontar als teus dimonis, als teus temors i 
fòbies. Per això em sento en deute amb el Priorat, perquè m'ha 
donat la força per emmirallar-me a mi mateix des de la pau, el 
silenci  i  l'alegria.  I  considero  que  molt  a  veure  en  la  pau 
d'esperit que poc a poc arriba a tots els racons del meu ésser hi 
tenen  els  paisatges  i  la  inspiració  donada  per  les  històries 
prioratines, així com el conreu de la sensibilitat associada al 
gaudi del bon vi. Quan vaig arribar el Priorat, aquesta terra i la 
seva gent es van creuar en la meva vida per canviar-la de forma 
irremeiable. 

Així que aquest llibre és un resum dels ensenyaments, 
destil·lats per la meva irresistible i inefable imaginació, que he 
rebut de les persones amb les que he conviscut. No trobareu 
pas en aquest llibre el llistat dels millors vins del Priorat i si 
que,  en  canvi,  trobareu  explicacions  poc  científiques,  sens 
dubte, però que crec sincerament que es poden considerar ben 
veritables, i és que, em pregunto benvolgut lector, perquè una 
llegenda  o  una  poesia  escrita  amb  llenguatge  simbòlic  no 
haurien d'expressar una realitat? 

L’únic que he pretès és donar testimoni personal dels 
vins  i  les  persones  que  han  estat  més  rellevants  en  el  meu 
sinuós camí. En alguns vins he participat activament en la seva 
elaboració (principalment per la meva primera feina al Priorat, 
la cura de les vinyes de Clos Mogador, magnífic celler on vaig 
conèixer  la  veritable  gènesi  del  vi,  la  terra,  la  viticultura,  el 
raïm o per altres feines dutes a terme, la verema al Trio Infernal 
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de Torroja i la rebuda de visitants a la Vinícola del Priorat i 
actualment a Cellers de Scala Dei). D'alguns vins no conec les 
persones que els han fet, però tenen un valor simbòlic per a mi, 
m'han ensenyat un matís, una aroma, una història... Penso que 
una ampolla  de vi  feta  amb consciència  pot  explicar  moltes 
coses sobre la terra, el paisatge i la seva gent. El vi per a mi és 
una  molt  refinada  forma  de  cultura.  I  amb  la  voluntat  de 
contribuir  a  la  florida  d'aquesta  cultura  és  com he  concebut 
aquest llibre. Un regal de cultura, d'amor i d'agraïment per a 
aquesta  terra  on he arrelat  amb tanta  força que ja  no sabria 
veure'm com a part indestriable del lloc. 

Cabacés i Scala Dei, hivern i primavera del 2012
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CAPÍTOL 1 
ELS PRIORATS 

El Priorat. Com estimo aquesta comarca. Com estimo 
aquestes  comarques,  ja  que  de  Priorats  n’hi  ha  uns  quants. 
Diferents, semblants, a vegades contradictoris per a les ments 
que tendeixen a donar preponderància a tot allò cartesià. Per a 
mi, Ferran Mestres, cabacerol i mataroní,  bocamoll i  capgròs 
(com bé em sembla que ho reflecteix aquest llibre) maresmenc 
i prioratí, de mar i de muntanya, amb un caràcter llaurat per 
una assolellada mediterraneïtat,  per mi,  dic, el  Priorat es pot 
explicar de moltes maneres complementàries, ben subjectes a 
la  identitat  de  la  gent  que  vivim  al  Priorat.  Totes  aquestes 
identitats conformen el mosaic geogràfic i històric que trobem 
en aquest petit racó de món. 

Potser el més pràctic serà enumerar i explicar els tres 
Priorats que  es consideren habitualment: El Priorat de Scala 
Dei, la DOQ Priorat i la comarca del Priorat. 

Per a donar una certa càrrega científica al que pretenem 
explicar,  i  tenint  en  compte  la  branca  acadèmica  que  vaig 
escollir en la meva joventut, (i aquí he de mencionar la figura 
d'en Ramon Salicrú, capgròs com jo i professor de geografia i 
història a l'escola GEM de Mataró, a qui mai he agraït prou les 
seves  ensenyances,  coses  de  la  tendra  adolescència)  la 
geografia  amb  pinzellades  de  història  (fóra  molt  pretensiós 
afirmar  que  vaig  realitzar  estudis  universitaris,  qui  estigui 
familiaritzat amb el bar de la Facultat de Geografia i Història 
de  la  Universitat  de  Barcelona  entendrà  l'abast  d'aquestes 
paraules), què millor que definir el terme Comarca, i què millor 
que fer-ho a partir de la definició que ens en dóna el Diccionari 
General de la Llengua Catalana de l’eminent filòleg Pompeu 
Fabra,  president que fou de la secció filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

8



Ens  hem  permès,  de  forma  barroera  sens  dubte, 
d’interferir  en  la  definició  del  noble  diccionari  per  tal  de 
mostrar que els tres Priorats s’ajusten a definició, creient a més 
que les tres accepcions del mot són compatibles i necessàries. 
Diu Fabra:

Comarca f. Extensió de territori, més reduïda que una  
regió,  a  la  qual  donen  una  certa  unitat  les  relacions  de  
veïnatge entre els llocs que la formen  (Comarca del Priorat),  
certes  condicions  naturals  (DOQ  Priorat),  el  record  de  
desaparegudes  demarcacions  (Priorat  de  Scala  Dei),  etc. 
Entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació  
de municipis contigus (Comarca del Priorat novament).

Parlem doncs d’aquests tres Priorats:
El Priorat de Scala Dei, també dit popularment Priorat 

històric o Priorat autèntic, és el Priorat més vell i correspon als 
dominis  del  monjo  Prior  de  la  Cartoixa  de  Santa  Maria  de 
Scala Dei, que s’estenien per set pobles: Scala Dei, La Morera 
de Montsant, Porrera, Poboleda, Torroja del Priorat, Gratallops 
i  La  Vilella  Alta,  més  Bellmunt  del  Priorat.  El  Prior  (els 
diferents  Priors  en  realitat)  era  el  senyor  feudal,  un  noble 
doncs, d’aquesta  terra. Tot i que Cartoixa i el seu poder van 
finir l’any 1835, aquest Priorat de Scala Dei segueix ben viu, 
orgullosament  viu,  sobretot  entre  la  gent  gran,  tan  la  dels 
pobles  que  conformaven  aquest  Priorat  com la  que  no.  Per 
exemple, a Cabacés és ben corrent referir-se al Priorat com a 
allà al Priorat, deixant ben clar el seu sentit de pertinença a 
l’antiga Baronia de Cabacés i a la vall del Riu de Montsant. 
Serà ben avinent més endavant d'explicar la història d'aquest 
vell Priorat de Scala Dei.

La  Comarca  del  Priorat podria  ser  considerat  el 
Priorat modern o Priorat administratiu, però més enllà d’això 
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ha generat un gran sentit de pertinença en la majoria de la gent 
del Priorat. Seria doncs impensable no considerar Ulldemolins, 
Margalef, Cornudella, El Masroig, El Pradell de la Teixeta o la 
mateixa  capital,  Falset,  pobles  prioratins.  Alguns  geògrafs  i 
estudiosos  de  finals  del  XIX  i  inicis  del  XX,  com  Josep 
Iglésies,  ja  havien  definit  aquesta  comarca  com  la  conca 
hidrogràfica  del  riu  de  Siurana  i  del  seu  afluent,  el  riu  de 
Montsant.  És  però  durant  els  anys  30,  i  més  concretament 
durant la Segona República que s’oficialitza aquest Priorat. La 
Generalitat de Catalunya, a través d’una ponència encarregada 
de  la  comarcalització  del  Principat  dirigida  pel  geògraf  Pau 
Vila i Dinarés, i cercant una millor gestió dels recursos, crea el 
1932 les delimitacions comarcals, molt semblants a les actuals. 
La  Ponència  es  va  fixar  com  a  principis  establir  el  menor 
nombre possible de demarcacions, que des de cada poble es 
pogués  anar  i  tornar  en  un  dia  a  la  seva  capital  i  que  les 
demarcacions  fossin  equilibrades  en  quant  a  nombre 
d'habitants, o bé que l'extensió en compensés les diferències. El 
novembre  del  1931  es  va  adreçar  un  qüestionari  a  tots  els 
ajuntaments catalans amb tres preguntes:

1. A quina comarca penseu que pertany el vostre poble?
2. A quin indret aneu principalment a mercat?
3. Aneu també a algun altre mercat?

L’equip de Vila va haver de catalogar 700 comarques 
naturals o històriques, una gran varietat de noms tradicionals 
amb  una  barreja  de  conceptes  comarcals  i  localismes. 
Resultava un nombre poc pràctic per a una organització eficient 
de la terra, així que es donà prioritat a l’aspecte econòmic i a la 
presència d’un mercat central amb una àrea d’influència al qual 
es pogués fer el viatge d’anada i tornada des de qualsevol punt 
en el dia, és clar a peu, a carro o a llom de  matxo. Falset era 
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aquest mercat central, capital comunicada per ferrocarril i pas 
obligat cap a la gran capital, ben llunyana però, Reus. De fet a 
la primera proposta de comarcalització de Pau Vila de l’any 
1931 el Priorat apareix integrat dins el Baix Camp.

El nom de la comarca també va ser motiu de debat. Es 
va pensar en anomenar la comarca Conca del Siurana, un nom 
molt  explicatiu  de  la  realitat  de  la  comarca  a  nivell  físic. 
Finalment  l’arrelament  dins  l’imaginari  col·lectiu  del  vell 
Priorat  de  Scala  Dei  va  fer  decantar  els  ponents  pel  nom 
Priorat. 

Passats 80 anys aquest Priorat ha arrelat amb força i és 
ple  de  sentit  a  nivell  turístic,  administratiu  (el  Consell 
Comarcal  del  Priorat  sembla  bàsic  en  aquesta  comarca 
muntanyosa, de comunicacions lentes i de pobles petits, per tal 
de  mancomunar  serveis)  i  simbòlic  o  identitari.  Conformen 
aquest  Gran  Priorat,  i  ens  cenyirem  a  les  subcomarques 
utilitzades per Josep Iglésies a  Les minves dels cultius i de la  
població  a  la  comarca  del  Priorat  (1975),  quatre  zones, 
enumerades a continuació:

Són  la Baronia de Cabacés (o Cabassers), en la que el 
Baró era el Bisbe de Tortosa, formada per Cabacés, La Figuera, 
La Bisbal de Falset, Margalef de Montsant, La Vilella Baixa i 
El Lloar.  Cal dir  però que la  Baronia de Cabacés sembla ja 
només arrelada entre la població de l’antiga capital, Cabacés, 
que  probablement  no  exercia  massa  capitalitat  envers  els 
pobles veïns, essent només el lloc on es reunien els batlles quan 
celebraven  les  corts  de  la  Batllia  General  de  la  Baronia, 
concretament davall d'uns perxes gòtics que es troben davant 
del forn de pa d'en Josep Maria  Bru  Paressant,  forn  on és 
possible  de  trobar  coques  i  pastissets  agradívols  en  gran 
manera.  Per  altra  banda,  es  fa  evident  que  la  Baronia  de 
Cabacés no correspon a una unitat geogràfica homogènia, per 
bé  de  conformar  una  unitat  hidrològica,  la  vall  del  riu  de 
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Montsant,  essent  formada  per  dos  terrenys  ben  definits,  les 
llicorelles prioratines a El Lloar i La Vilella Baixa i els calcaris 
i  conglomerats  montsantins  a  la  resta  de  la  Baronia.  Tot  i 
trobar-nos  a  la  conca  del  riu  de  Montsant,  l'Estret  de  la 
Calçada, entre  La Vilella Baixa i Cabacés, petit engorjat on ara 
facilita el pas un entranyable túnel, l'Estret, dèiem, constitueix 
un perceptible canvi  d'ambient i fins i tot de parla, a part que 
entrem en país  d'oliveres.  El  que  queda de  la  Baronia,  més 
enllà del veïnatge natural, és més que res folklore i en concret 
una tonada encara ben coneguda i explicativa de la geografia 
del lloc:

La Figuera està molt alta, Cabacés molt amagat, la Bisbal en  
una roca i Margalef en un forat.

Més maliciosa és aquesta versió, que pot tenir a veure 
amb  el  despoblament  patit  per  aquests  pobles  en  època 
moderna, o qui sap si és simplement mofa dels joves de pobles 
veïns:

La Figuera està malalta, Cabacés extremunciat, a la Bisbal  
l'hi fan la caixa i Margalef ja està enterrat.

 
El Priorat de Scala Dei és format per Scala Dei com a 

pedania de La Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Torroja 
del Priorat, Gratallops i La Vilella Alta. Sovint també s’inclou 
Bellmunt del Priorat en aquest antic Priorat, puc ben imaginar 
que  per  raons  històriques  ben  fonamentades  que  l'humil 
cronista desconeix,  ja que no sembla haver-hi un acord total 
entre les diferents fons. En tot cas sembla que el nom Bellmunt 
del Priorat ja està documentat al segle XIII, així que cal també 
considerar Bellmunt com a Priorat de Scala Dei. 

La Conca de Falset anomenada per Josep Iglésies Baix 
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Priorat, nom ben arrelat, correspon a terres de l'antiga Baronia 
d’Entença  i  és  on  trobem  la  capital  comarcal,  Falset,  i  El 
Masroig, El Molar, Els Guiamets, Marçà, Capçanes, La Torre 
de Fontaubella i El Pradell de la Teixeta. A nivell vitivinícola 
aquesta zona correspondria a l'epicentre de la jove i dinàmica 
DO Montsant, no pas Montsant com s'acostuma a dir de forma 
poc rigorosa, ja que la serra senyoreja a la llunyania, embellint 
el paisatge de la conca de Falset però a uns 20 quilòmetres.

Finalment,  a  la  part  nord-oriental  de  la  comarca  hi 
trobem  la  zona  que  Josep  Iglésies  anomena  la  Fossa 
Cornudella-Ulldemolins,  antic comtat de Prades i al peu de 
les  muntanyes  del  mateix  nom  i  on  trobem  Ulldemolins, 
Cornudella de Montsant i les seves pedanies, Albarca i Siurana 
de  Prades  (en  contraposició  a  la  Siurana  d’Empordà),  i 
antigament  Arbolí,  integrada  des  de  l’any  1981  al  veí  Baix 
Camp.   En  referència  al  paràgraf  anterior,  els  vins  de 
Cornudella i  Ulldemolins,  adscrits  a la DO Montsant,  si que 
podrien  ser  considerats  vins  de  Montsant,  ja  que  el  vinyar 
d'aquests dos pobles s'estén per la falda de la serra.

La DOQ Priorat és el Priorat del vi, i per a un geògraf 
naturalista podria ser considerat una comarca natural, la terra 
de la llicorella, encara que com veurem en el fil de la història 
això  no  sempre  és  així.  En  parlarem  abastament  d’aquesta 
màgica paraula, la llicorella (o licorella, llecorell...) perquè és 
la base, la pedra filosofal (mai millor dit això de pedra), la raó 
principal per a la gènesi d’aquestes lletres. Encara que durant el 
nostre viatge al curiós món dels vins del Priorat podreu trobar 
referències al Priorat de Scala Dei serà aquest Priorat del vi al 
que cenyirem l’àmbit del llibre. 

Els  vins  del  Priorat  de  Scala  Dei  ja  eren  reconeguts 
segles enllà, fins i tot a l’estranger. Es va arribar fins i tot a 
lligar la paraula Priorat a un tipus de vi, aquell vi alcohòlic, 
dolcenc,  tànic,  aspre,  rocallós,  espès  i  ben  sovint  amb  tocs 
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d’arranciament. Això va fer que a través del mercat del vi de 
Reus  circulés  molt  vi  dit  Priorat  que  no  era  originari  del 
Priorat.  Com deia  un article  de  premsa del  1923  només cal  
recórrer qualsevulga carrer de Barcelona i veure en lletres ben  
grosses Vinos del Priorato i si entreu a un de dits establiments  
i demaneu vi del Priorat vos serviràn una mixtura indecent que  
ni  ha estat  mai  vi  ni  menys  del  Priorat (citat  de Figueras  i 
Calvo).

La Denominació d’origen Priorat neix l’any 1932 per a 
protegir el pagès del Priorat i no deixar dubte sobre l’origen 
dels vins del Priorat, els únics que poden utilitzar aquest nom. 
Aquest intent fet durant l’època de la Generalitat Republicana 
no va  reeixir  pel  desacord a  l’hora de fixar  els  límits  de la 
denominació,  quedant  els  treballs  inconclusos  per  l’alçament 
militar,  l’adveniment de la sagnant Guerra Civil  Espanyola i 
l’arribada  del  feixisme  al  poder.  El  primer  reglament  de  la 
Denominació  d’Origen  Priorat  s’aprovà  l’any  1954,  i  s’ha 
revisat periòdicament per tal d’anar incloent en la Denominació 
les  terres  de  llicorella.  A grans  trets  es  podria  dir  que  s’ha 
cercat  definir  els  vins  del  Priorat  en  funció  de  la  seva 
originalitat,  i  sembla  haver-hi  acord  en  que  la  llicorella,  la 
pissarra prioratina, i el seu record mineral és part principal en 
el caràcter únic dels vins d’aquí. 

L’any 2000 l’Institut Català de la vinya i el vi (INCAVI) 
aprovava  el  nou  reglament  de  la  Denominació  d’Origen 
Qualificada (DOQ) Priorat, la única denominació catalana que 
té aquest reconeixement que és a la vegada un estricte marc 
legislatiu que garanteix la bona qualitat dels vins del Priorat.
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CAPÍTOL 2 
HISTÒRIA DEL PRIORAT

L’ORIGEN DEL PRIORAT 

Abans que res cal dir que és ben difícil d’explicar fets 
ocorreguts fa segles en unes poques pàgines. Així que és ben 
probable que alguns fets aquí exposats no s’ajustin a dreta llei a 
la realitat del que succeí. En tot cas, qui desitgi aprofundir en 
qüestions relacionades amb els monjos cartoixans de Scala Dei 
o qui vulgui desemmascarar fets fantasiosos versats pel present 
cronista,  sempre  podrà  gaudir  del  material  publicat  pel  gran 
especialista  en  la  història  de  Cartoixa,  l’eminent  historiador 
reusenc Ezequiel Gort i Juanpere. Per a moments concrets i en 
relació al tema de la cultura del vi i la seva relació al llarg dels 
segles amb el Priorat m'he permès de citar breus fragments de 
l'opuscle  El Priorat, la vinya i  el vi de l'Anna Figueras i en 
Joaquín Calvo.

El Priorat neix a finals del segle XII, quan el comte de 
Barcelona i rei d'Aragó, Alfons I, dit el Cast, fa donació d'una 
part de les terres de l'antic Valiat (o Waliat) de Siurana, cedides 
pel  cavaller  Albert  de Castellvell  (després  que al  seu torn li 
fossin cedides per Bertran de Castellet), als monjos de l'ordre 
Cartoixà  per  tal  que  hi  basteixin  un  monestir  i  iniciïn  la 
colonització  i  cristianització  d'aquesta  terra  de  frontera.

Aquesta terra acabava de ser tot just reconquerida als 
sarraïns  de  Siurana,  el  1163,  encara  que  també  es  diu  que 
Siurana  cau  el  1153  o  1154,  potser  el  29  d'abril,  el  23  de 
novembre  o  el  12  de  juliol,  després  d’un  setge  dirigit  per 
Bertran  de  Castellet.  La  donació  feta  per  Alfons  el  Cast  al 
mateix cavaller de Castellet del lloc de Siurana l’any 1143, fa 
pensar  que  la  campanya  de  reconquesta  es  devia  iniciar  en 
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aquest darrer data, necessitant però, els conqueridors, uns anys 
de preparació de l’assalt per tal de reunir les forces necessàries 
per  atacar  un  baluard  defensiu  impressionant  com  ho  és  el 
cingle de Siurana. El castell de Siurana va ser el darrer dels 
bastions sarraïns de Catalunya i el lloc llegendari des d'on la 
darrera  Reina  Mora,  Abdelàzia,  saltà  damunt  el  seu  cavall 
blanc  daltabaix  del  cingle  per  evitar  ésser  capturada  per  les 
bàrbares i sanguinàries tropes cristianes, tot  gravant l'animal la 
seva ferma petja  a  la  roca  i  deixant  escrita  la  llegenda més 
coneguda del Priorat. En una versió, la reina, despreocupada i 
llibertina,  estaria  celebrant  una  festassa  al  castell  quan  una 
fletxa cristiana es clavà just al seu costat fent-la entrar en un 
estat de nervis que la féu pujar al cavall i estimbar-se cingle 
avall. Una altra variant conta que la reina estava banyant-se a 
un rierol quan va veure com Siurana era atacada.  Davant  la 
desesperació, va sortir nua de l'aigua i va muntar al cavall per 
dirigir-se  al  precipici.  També  havia  planat  entre  la  gent  del 
Priorat  la història que explicava que les tropes cristianes troba-
ren facilitats per entrar al castell gràcies a un jueu que els donà, 
amb traïdoria, les claus del castell, però ja sabem el trist paper 
que ha tocat jugar als fills de Jahvé en terra cristiana, un poble 
sempre  sospitós.  És  avinent  de  dir  que  la  Reina  Mora 
Abdelàzia ha restat en l’imaginari de la comarca, de la mateixa 
manera que no ha estat pas així per al darrer walí de Siurana, 
marit o pare d’Abdelàzia i el dit i oblidat Almira Almemoniz.

En  aquell  moment  el  Priorat  havia  de  ser  una  terra 
salvatge,  boscosa  i  deshabitada,  en  la  que  només  hi  vivien 
alguns pastors nòmades a les terres baixes, organitzats entorn 
de l’alqueria de la Morera i els rafals (possessions privades sota 
domini del walí) d’Albarca, Cabacés i Margalef. També vivien 
a  Montsant  alguns  eremites,  a  la  Muntanya  Santa,  eremites 
cristians que sembla ser que van ser tractats amb respecte i fins 
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i tot veneració pels veïns musulmans. Una altra raó que explica 
l'interès  d'Alfons  el  Cast  en  l'arribada  de  l'ordre  cartoixà  a 
Catalunya és la possibilitat d'obtenir prestigi personal, prestigi 
lligat a la protecció i l’atorgament de privilegis a monestirs i 
religiosos. Els ordres monàstics i la vida eremítica en general, 
les persones santes i pietoses que consagraven la seva vida a 
Déu,  gaudien  de  veneració  i  eren  idolatrats  durant  l'edat 
mitjana,  tan  per  musulmans  com  gentils  i  entre  tots  els 
estaments socials. 

L'ordre  cartoixà  va  ser  fundat  per  Sant  Bru  a  les 
muntanyes del Vercors, al Delfinat, prop de Grenoble, a finals 
del segle XI. Un fet llegendari que ens ha arribat com a acte de 
senzillesa  i  d'apropament  a  la  natura  i  a  Déu.  Sant  Bru  de 
Colònia, després de fer vots per consagrar la seva vida a Déu, 
s'adreçà a Molesme, a la Côte-d'Or borgonyona, on conegué 
Sant Robert de Molesme, fundador de l'ordre del Cister, de qui 
rebé la inspiració que definiria el seu futur com a iniciador de 
la forma de vida cartoixana. Curiosament, tot i ser moviments 
amb un origen comú,  Cartoixans  i  Cistercencs han rivalitzat 
durant  segles.  Scala  Dei  i  Poblet  tingueren  plets  i  litigis 
continus per dominis i drets sobre indrets de les Muntanyes de 
Prades.

El  1084 Sant  Bru s'ajuntà  amb sis  companys amb la 
voluntat  de  cercar  un  lloc  solitari  per  tal  de  fer-hi  vida 
eremítica i cenobítica, és a dir, en comunitat i prop de Déu, en 
7 cabanes de fusta l'una al costat de l'altre, que amb els anys 
esdevingueren  un monestir.  Diu  la  llegenda que  el  bisbe  de 
Grenoble, Sant Hug, tingué una visió en somnis: Set estrelles 
que  per  a  ell  simbolitzarien  els  set  devots  companys  guiant 
aquest grup de joves a la solitud del massís dit  de Cartusia, 
concretament  a  una  vall  solitària  i  boscosa  a  1175  metres 
d'altitud.  Sant  Hug  va  donar  aquestes  terres  als  joves  i  els 
permeté  fundar-hi  un  monestir.  Aquest  és  el  naixement  de 
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l'ordre Cartoixà.
L'ordre Cartoixà en general i els monjos de Scala Dei 

en particular  s'han encarregat  d'escriure la  història  segons la 
seva conveniència. Per tal de gaudir de respecte i inspirar cert 
temor en el poble ras era important mostrar una imatge divina i 
mística. Així doncs a la història cartoixana, tal com l'expliquen 
els  propis monjos,  gent  lletrada i  culta,  és difícil  establir  on 
comença la realitat i  on acaba la llegenda, sobretot per a les 
ments  científiques  i  intuïtivament  adormides  del  segle  XXI. 
També és així pel que fa a la història que ens han llegat els 
arxius  cartoixans  sobre  la  fundació  del  cenobi  als  peus  de 
Montsant. 

Diu la llegenda que després de la crida d'Alfons el Cast 
els cartoixans decidiren enviar dos monjos (en algunes versions 
els  enviats  eren  dos  cavallers  al  servei  d'Alfons  el  Cast)  a 
comprovar la idoneïtat del lloc ofert pel rei català. Els monjos 
arribaren  a  una  vall  apartada  i  discreta  al  peu  del  colossal 
Cingle Major de Montsant i hi trobaren un pastor que de ben 
segur devia ser musulmà, encara que els monjos cartoixans no 
ens confirmen aquesta possibilitat en cap dels seus manuscrits. 
Els  emissaris  de  l’ordre  i  el  pastor  conversaren  amicalment 
sobre les possibilitats d’establiment al lloc i sobre la presència 
de fonts abundoses. Però el que més agradà als monjos va ser 
el somni del pastor:

El pastor, mentre els seus animals pasturaven pel lloc, 
feia d’habitud la migdiada al  peu d'un pi gegantí  fermament 
arrelat al mig de la vall. Els explicà que durant el plaent son, 
diàriament,  gaudia  del  mateix  i  suggestiu  somni;  del  pi  en 
sorgia  una escala,  el  cel  s'obria  i  un grup d'àngels iniciaven 
l’ascens i descens d’aquesta escala tot unint el cel i la terra, els 
dominis divins i la terrenal vall de llàgrimes. Aquesta història 
miraculosa va ser motiu suficient per  a decidir l'emplaçament 
de la primera Cartoixa catalana, primera també de la península 
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ibèrica, la Cartoixa de Scala Dei, l'escala de Déu en llatí, l'any 
1194. 

El primer establiment cartoixà, però, fou a l'eremitori de 
Santa Maria de Poboleda, fet que resta força credibilitat a la 
història llegada pels copistes i arxivers cartoixans. No va ser 
fins  en  una  data  indeterminada  entre  1210  i  1220  que  els 
monjos  s'establiren  al  Barranc  de  Pregona,  l'emplaçament 
actual, després que el 1206 rebessin en donació aquella terra de 
part de la reina Sança. Aquest fet pot indicar la dificultat de 
penetrar en un territori deshabitat i feréstic, però això no és més 
que  una  idea  suggerida  pel  cronista.  La  darrera  campanya 
d’excavacions arqueològiques duta a terme durant l’any 2011 
en la que s’han desenterrat dues arcades romàniques de molt 
bella factura i bona fàbrica també ens fa pensar que la primera 
Cartoixa era un edifici sòlid i ben construït, que possiblement 
va tardar anys a ser bastit, fet que també podria tenir relació 
amb l’exposició de fets precedent, encara que tampoc s’hauria 
de descartar que existís una ermita o capella més antiga, potser 
ja construïda pels cartoixans o ocupada per un vell ermità de 
barba llarga. Un altre fet no massa clar i que Cartoixa i els seus 
cronistes han bastit com a fet històric, però que  bé podria ser 
un fet llegendari, és que al primer grup de monjos provençals, 
comandats per Pere de Montsant i Ramon de Sant Esteve, se'ls 
hi haurien afegit els eremites que ja vivien a Montsant. 

En tot cas, sigui quina sigui la realitat sembla clar que la 
raó principal que portà els monjos a aquest racó de món va ser 
el silenci i la calma, la natura esponerosa que per als monjos 
era el reflex de Déu a la terra. El sever ordenament cartoixà 
s'inicia amb la frase Déu ha portat al seu servent al desert per  
parlar-li al seu cor, però solament el qui està a l’escolta en el  
silenci percep la remor de la brisa lleugera on el  senyor es  
manifesta.

Que els  peus  de la  Serra de Montsant  eren una terra 
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deshabitada ens ho mostren les cartes de poblament atorgades 
per  Cartoixa  de  cara  a  fomentar  l'ocupació  i  explotació  del 
territori així com els fogatges dels primers segles de vida del 
Priorat que mostren una població més aviat baixa, pocs focs, 
llars, o cases a cada poble. Un altre fet que ens fa pensar en una 
terra solitària i allunyada dels grans vials  de comunicació és 
que aquestes terres, el Priorat i rodalies i ben en especial les 
veïnes Muntanyes de Prades, van ser lloc d'establiment i refugi 
de moltes famílies provinents del Llenguadoc durant els segles 
XIII  i  XIV.  En  el  moment  més  dur  de  la  croada  i  cruel 
persecució catòlica contra els herètics albigesos, bons homes o 
càtars (en una aliança franco-vaticana que aglutinava interessos 
lligats a la fe i a la política d’expansió territorial dels dominis 
del rei de França), molts occitans cercaren refugi en aquestes 
muntanyes on pogueren viure amb discreció sense renunciar a 
la seva fe ni  llengua,  sent català i  occità  parlars d’arrel  ben 
comuna. Però fins i tot aquí acabaren essent perseguits per la 
Santa Inquisició i l'Església en general, com ho mostra el fet 
que  l'única  vegada  que  els  monjos  Pares  de  Scala  Dei  han 
abandonat la clausura al cenobi prioratí per a predicar contra 
l'heretgia ha estat per combatre aquest mal anomenat catarisme, 
aquests  bons  homes i  bones  dones occitans  de  creences 
senzilles, cristianisme pur i pau al cor.

ELS VINS TRADICIONALS DEL PRIORAT I  EL SABER 
CARTOIXÀ

Als  monjos  de  Cartoixa  els  hi  devem  el  nom  de  la 
comarca, el Priorat o les terres del Prior. El Prior era el senyor 
feudal  i  exercia,  amb mà de  ferro  si  convenia  (com mostra 
l'existència d'una presó al poble de la Morera), un control sever 
sobre els seus dominis. També podem considerar que la cultura 
del vi va arribar al Priorat amb els monjos. Encara que hi ha 
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qui creu en la possibilitat que els romans plantessin vinya al 
Priorat, aquest fet és difícil de demostrar. La romanització es va 
esdevenir principalment a la costa, on les vies de comunicació 
eren ràpides i  segures.  No hi ha gaires indicis  que permetin 
pensar  en  una  romanització  del  Priorat.  Només  restes  d'una 
fàbrica  d'àmfores  ceràmiques  a  Marçà  relacionen  el  Priorat 
amb la cultura romana del vi, i ni aquesta fàbrica d'àmfores pot 
mostrar que els romans conreessin vinya al  Priorat.  I  encara 
que fos  així,  els  romans acostumaven a  fer  les  explotacions 
agrícoles en forma de vil·les i no de forma extensiva. En aquest 
sentit cal mencionar el molt recomanable llibre de l'enginyer 
agrònom Armand Paz i Rico,  El secret del vi del Priorat: El  
terrer, la història o la seva gent? (ús puc ben assegurar que la 
similitud  del  nom amb el  del  present  volum és  ben casual) 
editat  per  la  URV, on es  mencionen les  vil·les  de Severiana 
(Siurana) i Martiana (Marçà), únics pobles d'origen romà del 
Priorat. La romanització doncs devia ser molt dèbil i es devia 
limitar  a  establiments  militars  i  a  les  mínimes  vies  de 
comunicació que connectaven la costa amb l'interior, així que 
el Priorat, talment com la veïna Terra Alta, devia restar com un 
dels  darrers  reductes  de  població  indígena  ibera  (fet  que 
mostren alguns usos actuals en la parla d'aquestes terres, com 
les terminacions en –o en noms propis i temps verbals) i tot i 
així la població havia de ser ben migrada i constituïda en petits 
nuclis molt distanciats entre ells.

Pel que fa als musulmans tampoc devien dur a terme 
una  colonització  intensa  d'aquestes  terres  difícils  i 
muntanyoses,  sinó  que  la  població  mahometana  devia  ser 
formada  bàsicament  per  pastors  de  vida  més  aviat  nòmada 
organitzats entorn de granges aïllades com la de Mar-khalef, 
l’actual Margalef de Montsant, i per guarnicions militars amb 
els seus corresponents cabdills, com Ibn-Kabecir  que sembla 
donar  el  seu nom a Cabacés  -encara que alguns autors  com 
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Joan Valls i Masip  Monjo,  parlen d'un origen Iber lligat a la 
tribu  dels  Suessetans  del  topònim,  Kan-be-as-er,  o  dit  d'una 
altra manera, Barranc sota la roca de la muntanya- poble on els 
musulmans ens han llegat una obra hidràulica excelsa com és la 
sèquia de la vila que condueix l’aigua de l’abundant font de la 
Foia als horts i al poble. Pel que fa a la vinya i al vi és ben 
sabuda la poca tolerància que ha tingut l'Islam respecte el vi i 
les begudes alcohòliques en general, considerats però els savis 
aràbics mestres en la destil·lació i obtenció d’alcohol per a usos 
medicinals,  encara que és avinent dir  que hi ha branques de 
l’Islam, principalment escoles andalusines, prou més tolerants 
amb  el  vi.  És  ben  probable  que  els  sarraïns  de  Siurana 
conreessin vinya  per a proveir-se de raïm i panses i fer-ne les 
seves  receptes  de  dolços,  ametllats  o  el  tradicional  arrop, 
encara que si fos així estaríem parlant d’unes quantes parres i 
no massa més. 

Així que si existia vinya al Priorat abans de l'arribada 
dels  monjos  cartoixans,  la  seva  presència  havia  de  ser  ben 
minsa. Les primeres referències de vinya al Priorat, i no pas al 
Priorat de Scala Dei, les trobem, segons l'Anna Figueras i en 
Joaquín Calvo, en documents de cessió de terres a Ulldemolins 
(1166) i a la carta de poblament de Cabacés (1185), ambdues 
zones  perifèriques.  Així  que  és  ben atribuïble  als  cartoixans 
bona part de la introducció de la cultura de la vinya i el vi al 
Priorat, i més si tenim en compte que ha estat una constant en 
l'era cristiana que l’expansió de la  vitis vinifera o cep de fer 
raïm hagi estat íntimament relacionada amb l'expansió d'ordres 
religiosos i amb l’evangelització. Un exemple d’entre molts el 
trobem  en  el  cas  dels  jesuïtes  mallorquins  i  catalans  a 
Califòrnia, missioners comandats pel frare Juníper Serra. Per 
altra banda, les zones vinícoles més prestigioses del vell món 
acostumen  a  tenir  certa  relació  amb  l'església:  Cluny  a  la 
Borgonya, Chateneuf-du-Pape i  les  vinyes  del  Papa cismàtic 
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d’Avinyó de Provença, el frare Dom Pérignon i la fixació del 
mètode xampanyès, Sant Pere de Rodes a l’Empordà, monestir 
on es diu que es troba l’origen del nom de la varietat de raïm 
coneguda com a Monestrell, la multitud de zones vinícoles de 
pregon prestigi que trobem al camp italià prop de la seu papal 
vaticana... No en va el vi és la sang de crist! I a més el vi forma 
part indestriable de la litúrgia cristiana.

En  tot  cas  els  monjos  de  Scala  Dei  eren  erudits  en 
cultura clàssica, varen bastir una biblioteca impressionant on es 
reunien  volums de  manta  temàtiques.  Entre  les  publicacions 
cartoixanes  hi  trobem tractats  enològics,  de  viticultura  o  de 
cuina i gastronomia. Podem considerar que els monjos feien els 
millor vins del Priorat o els més refinats, segons els gustos de 
l'època. Personalment el cronista s'inclina a pensar que almenys 
entre els segles XIII i XVI la gent del Priorat en tenia prou en 
nodrir-se convenientment, i  que el vi no era res més que un 
complement  alimentari.  No  devia  ser  fins  a  èpoques  de 
creixement  i  esplendor  econòmic  (S.XVII-XVIII)  que 
propietaris rurals i pagesos rics varen començar a fer els seus 
vins de dies de festa, podem imaginar que rancis, dolços, vins 
amb  varietats  que  ja  no  coneixem  i  que  devien  formar  un 
microcosmos de gustos i sensacions exòtiques per a nosaltres, 
acostumats  al  vi  del  segle  XXI.  En  tot  cas,  qui  desitgi 
aprofundir en aquesta bonica qüestió, pilar bàsic de la cultura 
pagesa i popular, la dels vins tradicionals i licors, gaudeix d'una 
nova eina al seu abast,  Licors tradicionals, aiguardents i vins  
generosos del Priorat,  Terra Alta i  Ribera d'Ebre,  editat  per 
Farell el febrer d'enguany (2012) i obra altra vegada de l'Anna 
Figueras i Torruella juntament amb la Maria Teresa Castelló i 
Bou. 

Encara que el refinament i el bon gust acostumen a anar 
associats  a  les  classes  benestants,  nogensmenys  podríem 
imaginar que al Priorat (i la raó és explicada en els següents 
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paràgrafs, quan darem notícia del Tractat agrícola de Porrera, 
anònim del segle XVIII), entre la pagesia mitja, es devien fer 
vins de diari  notables i  ben agradosos,  i  qui més qui menys 
havia de saber quins trossos donaven millor raïm i millor vi i a 
quina família pertanyien aquests trossos. 

Però els  monjos,  de sempre,  pel  contacte  amb el  seu 
monestir mare,  la Grande Chartreuse, coneixien les tècniques 
per a fer vins i gaudien del privilegi de les receptes i fórmules 
originàries  dels  monestirs  centreeuropeus  i  italians  per  a  fer 
licors i destil·lats, a part que gaudien de prou temps i capacitat 
contemplativa per excel·lir en les arts i els estudis, literatura, 
pintura, escultura i també viticultura. Ben segur que els monjos 
cartoixans van saber veure ràpidament la idoneïtat del Priorat 
per  posar  en  pràctica  els  seus  coneixements  tècnics  que 
derivaren en l’elaboració d’una gran varietat de vins i de licors 
macerats  amb  herbes:  Vins  rancis,  malvasies,  moscatells, 
misteles, vermuts, licors d'herbes o ratafies, licors envellits... 
També van desenvolupar un gran refinament i sensibilitat per a 
la cura dels ceps, talment si les vinyes fossin jardins, i és que el 
silenci i la pau d'esperit cartoixanes ben segur que ajudaren els 
monjos a sentir la intuïció convenient (o el  missatge diví de  
pau i amor) per entendre la natura en general i el regne vegetal 
en particular. Com a gran aportació atribuïda habitualment als 
monjos  cartoixans  a  la  cultura  vitivinícola  del  Priorat  cal 
esmentar  l'arribada  de  la  Garnatxa  al  Priorat,  fet  però  ben 
incert,  difícilment  demostrable  però que no es  pot  descartar. 
Segons  Figueras  i  Calvo,  durant  el  segle  XIV les  relacions 
entre el Principat de Catalunya i les ciutats ducals italianes eren 
ben establertes a través de la comunicació marítima, i sembla 
ser que d'aquesta relació en deriva l'arribada de la Garnatxa al 
Priorat,  des  d’Itàlia  i  qui  sap  si  a  través  de  l’expansió 
cartoixana.  Fa  pensar  en  aquest  fet  el  petit  poble  Ligur  de 
Vernassa (Vernassa en llengua ligur,  Vernazza en italià), a la 
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marítima i escarpada comarca de les Sinque Tére (Cinque Terre 
en italià), nom que sembla recordar el de Garnatxa, fent menció 
a més del fet que a la Terra Alta a la Garnatxa se l’anomena ben 
sovint Vernatxa. En tot cas les Sinque Tére són equidistants uns 
50 quilòmetres de Gènova i  Pisa,  essent Pisans i  Genovesos 
grans  mariners  i  tenint  a  l’edat  mitjana  una  ferma  relació 
comercial  i  cultural  amb  Catalunya.  Si  bé  sovint  es  sosté 
l’origen aragonès de la Garnatxa, aquest fet podria tenir relació 
amb l’habitual confusió entre Corona d’Aragó i  els diferents 
territoris que formaven la dita corona i el país Aragonès. És ben 
evident  que  la  potència  marítima de  la  Corona d’Aragó era 
catalana,  i  posteriorment  també  valenciana  i  illenca,  però 
difícilment  aragonesa,  essent  aquesta  terra  ben  d’interior  i 
tenint  només  una  petita,  i  qui  sap  si  incerta,  comunicació 
marítima a través del riu Ebre, riu navegable però no pas per a 
grans embarcacions. Així que el cronista, tot deixant ben clar la 
pròpia  impossibilitat  de  demostrar  o  rebatre  cap  d’aquests 
extrems,  tendeix  a  creure  que  la  Garnatxa  va  arribar  a  la 
península ibèrica per via marítima a través d’un port català.

Vull esmentar, però, la vida de privació i d'abstinència 
dels monjos cartoixans. Pel que fa al vi, era prohibit de beure vi 
fora dels àpats, vi, endemés, que era  aigualit a discreció pel  
frare  cuiner,  segons  sàvia  i  cautelosa  providència  del  pare  
prior,  dit amb paraules de Josep Iglésies extretes de El Llibre  
de  cuina  de  Scala  Dei,  llibre  del  segle  XVII  revisat  per 
l'estudiós local. Així doncs cal pensar que els vins refinats es 
destinaven a obsequiar la noblesa i les jerarquies eclesiàstiques, 
alhora que es devien comercialitzar.

EL TRACTAT AGRÍCOLA DE PORRERA S.XVIII 

Així que lluny del que les primeres aparences puguin 
fer creure al visitant urbà, el Priorat és una comarca amb una 
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cultura  rústica  però  alhora  d'una  profunditat  exquisida,  vaja, 
que  històricament  la  gent  del  Priorat,  per  bé  d’haver  de 
realitzar  grans esforços i  treballs  per  tal  de sobreviure en el 
difícil terrer prioratí, també ha desenvolupat el bon gust i una 
clara tendència al  bon viure.  Per corroborar aquesta idea cal 
parlar  del  massa  poc  conegut  TRACTAT  AGRÍCOLA  DE 
PORRERA,  un  manuscrit  anònim de  finals  del  segle  XVIII. 
Aquest  tractat  va  reposar  en  silenci  durant  200  anys  a  la 
biblioteca episcopal de Barcelona fins que na Isabel Juncosa i 
Ginestà en va tenir cura per transmetre’l de la forma més fidel.

Aquest  Tractat d’Agricultura va ser escrit, sens dubte, 
per un pagès amb esperit crític. Es tracta d’un manual de l’ofici 
de  pagès,  escrit  als  40  anys,  quan  el  pagès,  després  d’anys 
d’observació, ja ha reunit prou experiència per transmetre-la a 
la següent generació. Del pagès Porrerenc no en sabem el nom 
però el seu redactat i usos lèxics ens permeten creure que havia 
rebut  només  l'ensenyança  primària  i  que  amb  esperit 
autodidacte i després de rebre la influència de les idees de la 
il·lustració  va  observar  amb  ull  finíssim  el  seu  entorn,  la  
naturalesa com ell en diu, per tal de, amb un deliciós parlar 
prioratí, escriure un tractat agrícola de plena vigència avui dia 
en diversos i variats aspectes. 

El  pagès  de  Porrera  -ben  segur  que  cofat  amb  la 
tradicional  barretina  musca  de  persona  de  certa  edat  i 
experiència,  llarga d’una quants  pams per  a  guarir-se  de les 
inclemències  atmosfèriques,  plegada  graciosament  segons 
mostra de la pròpia personalitat -, ens ha llegat un corpus de 
cultura pagesa on es parla de totes les coses que s'escau tenir en 
compte per tal de treure el màxim profit de la terra, des de la 
forma de llaurar fins a l’ordenament de les feines al camp i a la 
casa per evitar la pobresa. Com a mostra, el pagès ens explica 
que és convenient que el broc del setrill de l’oli sigui ben estret 
per gastar menys oli o que cal menjar el pa del tercer dia, que 
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és més sec i així no ve de gust menjar-ne tant. També parla de 
l’important paper de la dona, del seu capteniment i laboriositat 
vitals per al bon funcionament de la casa. Una cita del pagès 
que farà les delícies de les feministes més recalcitrants és que 
la filosa és lo repòs de les paigeses. 

Aquest tractat agrícola també es constitueix en tractat 
naturalístic. Segons l’honorable pagès existeixen tres espècies 
de  muntanyes,  les  de  llecorell,  soldó  i  cals,  i  la  resta  
rebordonides d’aquestes tres. L’espècie de primera qualitat és 
el  llecorell, tal com ho mostra l’origen del nom provinent de 
LLAGO, bon gust segons el bon home. Per al pagès, tot i ser 
una terra poc apte per al cereal, el  llecorell dóna bon gust als 
fruits, a l’aigua i al vi. En un exercici intuïtiu de primer ordre 
ens explica l’anònim porrerà que  les roques de llecorell  són  
vetoses y espeses, y entre llosa y llosa y à una veta de terra  
molt fina y bona, y segur de no aver estat moguda del diluvi  
universal, y és la causa que s’i fa gros qualsevol abre que en  
tenir les arrels posades en aquella abundància de vetes se va  
mol gros, més y menos segons la bondat de la terra y aguanta  
més la sequetat. Pot semblar ben fantasiosa aquesta explicació 
de la  gènesi  de la  llicorella,  però  més enllà  d’un llenguatge 
propi  del  segle  XVIII  no  li  semblen  al  cronista  gens 
desaforades les idees del pagès, tal com podrà veure el pacient 
lector quan arribi al capítol on parlarem de l’origen geològic 
del Priorat i de les propietats de la llicorella, formada per capes 
fines d'argila humida on arrelen les plantes, encara que, i aquí 
no afinà el simpàtic pagès, el Priorat és terra nascuda davall del 
mar i coberta doncs pel diluvi universal. 

Al  Priorat  de  Escala  Dey (com  ell  ho  escriu)  s’hi 
conreaven 56 espècies o calitats de ceps. Destaca per sobre de 
totes la Garnatxa i a la banda de Porrera, tirant a les muntanyes 
de  les  Forges (Alforja),  pel  seu  clima  frescal,  hi  domina  el 
picapoll, més ben adaptat a la frescor. Los seps, per fer bon vi,  
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los  plantarem en terra que sie  un poch cecativa y  un poch  
freda, que en terra freda no y maduren los raïms y si és calenta  
solen  madurar  masa  precipitats. La  Garnatxa  també  és  la 
varietat menys perjudicada pel vent.

Són especialment  detallades  les  explicacions  sobre  la 
poda dels ceps segons la qualitat del vi que s’esperi en relació a 
la  qualitat  i  capacitat  productiva  del  tros,  acompanyades 
d’il·lustracions  i,  possiblement,  contravenint  principis 
cartoixans.  També  trobem  un  capítol  enològic,  com  fer  vi 
explicat en funció del tast del vi en cada moment de la seva 
elaboració.  Especial  interès té  el  capítol  21,  intitulat  en que 
explicaré un ramey universal per la malaltia que pateyxen les  
terres después de mol treballà y tornar-les en son primer estat, 
on aquest nostre pagès - que actualment rebria el qualificatiu de 
biodinàmic- mostra la preocupació per la fertilitat i l’equilibri 
natural  dels  sòls  en  un  moment  en  que  no  existien  els 
devastadors  adobs  químics,  un  simple  pedaç  per  als  sòls 
malalts i sense vida, recurs fàcil d’utilitzar però que ens allunya 
dramàticament de la terra.       

Prengui's  aquesta  referència  al  Tractat  Agrícola  de  
Porrera  com  a  mostra  de  respecte  a  aquesta  bonica  vila. 
Porrera, últim poble que va entrar al Priorat, l'únic que no van 
fundar directament els monjos cartoixans sinó que els va ser 
cedit pels monjos del Priorat de Sant Vicenç de Garraf l'any 
1263.  Ja  en  aquest  moment  s’inicià  la  història  de  les 
tumultuoses  relacions  entre  Porrera  i  Cartoixa,  ja  que  els 
porrerencs,  davant  de  l'exigència  excessiva  de  delmes,  es 
rebel·laren  i  sabotejaren  les  propietats  dels  cartoixans. És 
doncs, Porrera, a part del poble més gran del Priorat de Scala 
Dei, el més valent, poble de bandolers que exercien un ferreny 
control sobre la principal via d'entrada a la comarca, el Coll de 
la Teixeta i el Coll del Pigat, poble més aviat liberal i contra-
poder sempre una mica incòmode per a Cartoixa.  
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MOMENTS D’ESPLENDOR

El  Priorat,  després  d'uns  anys  d'establiment  en  que 
l'economia  era  bàsicament  de  subsistència,  va  entrar  en  una 
etapa de creixement a partir del segle XVI i fins a l'arribada de 
la fil·loxera, amb els seus alts i baixos provocats per la situació 
general (pestes, guerres, bandolerisme). Es va iniciar el comerç 
del vi i sobretot, de l'aiguardent, a través del potentíssim mercat 
de Reus i dels ports del Camp. 

El vi del Priorat era molt apreciat pel seu alt contingut 
alcohòlic que possibilitava una bona extracció d'aiguardent, és 
a  dir,  més  aiguardent  per  la  mateixa  mesura  de  vi.  Aquest 
aiguardent  era  exportat  a  països  com  Anglaterra  o  Holanda 
(aquests alcohols també eren anomenats Holandes o Orlandes, 
ja  que  els  holandesos  en  foren  els  principals  comerciants  i 
promotors) on s'utilitzava a les travesses transoceàniques per 
enfortir  i  conservar  el  vi.  Va  ser  un  moment  d'expansió 
econòmica  i  de  la  vinya  arreu  d'Europa,  però  pels 
condicionants climàtics ho va ser especialment a les ribes de la 
Mediterrània.  Al  Priorat  cada  poble  gaudia  del  seu  propi 
alambí, les olles o fassines. El nom fassina sembla provenir de 
les oficines on s’instal·laven els alambins i on es gestionaven 
les transaccions. Segons Figueras i Calvo la primera destil·leria 
coneguda és  la  de Poboleda del  1710,  seguida per  les  de la 
Morera del 1743 o la de la Vilella Alta del 1773, com a petita 
mostra dels molts alambins que devien haver-hi al Priorat.

Els  grans  beneficiaris  d'aquesta  riquesa  van  ser  els 
monjos  de  Scala  Dei,  que  tot  i  fer  vot  de  pobresa,  van  fer 
ostentació de la seva riquesa en les successives ampliacions del 
cenobi,  ampliacions  sembla  ser  que  fetes  cercant  la 
monumentalitat del conjunt de cara a impressionar la vassallia. 
Els darrers treballs arqueològics a Cartoixa han donat llum a 
aquesta qüestió. S’han trobat belles talles d’alabastre, pintures 
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molt  ben  executades,  enrajolats  de  llosa  calcària  esmerilats 
amb gran treball i paciència que mostren un aspecte marmori i 
s’ha formulat la tesi que els monjos adaptaren la primigènia i 
robusta església romànica als gustos i modes o corrents artístics 
successius, afectant aquestes adaptacions la solidesa de la nau. 
Aquest fet pot mostrar la voluntat d’ostentar riquesa, talment 
com dèiem i  com acostuma a explicar-ho la  història  oficial, 
però aquest fet també podria ser indicatiu de l’esperit artístic 
dels monjos i d’una certa i ingènua despreocupació, ben pròpia 
d’esperits  sensibles  com  no  puc  dubtar  que  eren  els  dels 
monjos. En aquesta època doncs, Scala Dei es va convertir en 
un centre  espiritual,  artístic,  econòmic  i  fins  i  tot  polític  de 
primer ordre. S'ha arribat a dir que Scala Dei i els seus dominis 
i drets, molts d'ells fora del Priorat, arribaren a representar una 
tercera part de l'activitat econòmica de les comarques del sud 
de  Catalunya.  També  sabem  que  quan  Cartoixa  va  ser 
subhastada a mitjans segle XIX el seu preu de venda, segons la 
taxació que se'n va fer, va arribar als dels monestirs de Santes 
Creus i Poblet junts. Tal com ens diu un informe comercial de 
1796 de la Casa Borràs de Reus citat per Figueras i Calvo las  
gentes del Priorat están acostumbrados a vender sus vinos a  
12,13,14,15,16 y  17 libras,  con ésto  están  llenos  de  dinero,  
carecen de necesidades.  Va ser una època de puixança en la 
que  es  construïren  moltes  de  les  magnífiques  cases  pairals 
prioratines  amb  els  seus  cellers  de  clau  de  volta.  Una  altra 
mostra del bon moment que vivia el Priorat la devem al viatger 
anglès  Henry  Swinburn,  que  el  1775  explicava  que  les  
principals produccions de Reus són el vi i els licors. De vi, el  
millor  per  a  beure  és  el  que  es  cull  a  les  muntanyes  que  
pertanyen als cartoixans; el vi del pla produeix els alcohols  
més aviat per a cremar.

També  és  remarcable  que,  tal  com  explica  en  Josep 
Iglésies,  el  rei  Martí  (l'Humà,  N  de  l'A) i  l'arquebisbe  de  
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Tarragona  concediren  al  convent  de  Scala  Dei  el  privilegi  
d'adquirir, abans que ningú, el peix que es desembarqués a les  
platges del Camp, a fi que fos assegurada la provisió de peix  
de la santa casa, motiu de disputes constants sempre resoltes a 
favor de Scala Dei.  Aquest  fet  té  relació amb l'abstinència i 
l'austeritat cartoixana i amb la prohibició de menjar carn. Es 
podia trencar aquesta regla en cas de malaltia o en moments 
d'ànim baix, quan es permetia al cuiner condimentar tortuga. És 
per això que a Cartoixa trobem la dita bassa de les tortugues,  
lloc de cria d'aquests quelonis nedadors.

LA FI DE CARTOIXA

El final de la Cartoixa de Scala Dei va ser ben trist i no 
es  pot  deslligar  dels  convulsos  inicis  del  segle  XIX.  La 
Desamortització de Mendizábal de 1835 va ser el detonant de 
l'explosió  i  arremorament  dels  prioratins  contra  els  abusos 
soferts durant segles. La justícia que impartia el Prior era ben 
estricta  pel  que  feia  al  compliment  de  les  obligacions  dels 
vassalls.  Fins  i  tot  durant  anys,  com  a  càstig  per  la  petita 
revolució subsegüent a la primera desamortització de 1821 es 
va obligar els batlles a saldar personalment el delme sobre l'ús 
de l'aigua de les fonts. Un cop a l'any els batlles havien d'anar a 
la Conreria a presentar al Pare Conrer els respectes i un vas 
d'aigua. Així doncs aquest era un impost ben minso, simbòlic, 
però  els  monjos  el  varen  fer  valer.  Podem imaginar  que  la 
situació fou ben enutjosa per als batlles.

Els intents de desamortització es poden incloure dins els 
moviments  revolucionaris  europeus.  La  desamortització  va 
consistir  a  confiscar  i  posar  al  mercat,  mitjançant  subhasta 
pública, les terres i béns considerats no productius pel fet que 
es trobaven en possessió de les anomenades  mans mortes que 
no  les  conreaven  directament,  gairebé  sempre  l’Església 
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Catòlica, Romana i Apostòlica, així com els ordres religiosos, 
que  havien acumulat propietats com a habituals beneficiaris de 
donacions,  testaments  i  abintestats.  La  idea  esgrimida  pel 
govern  era  la  d'augmentar  la  riquesa  nacional  tot  afavorint 
l'eclosió i protagonisme d'una burgesia terratinent i la creació 
d'una classe mitjana de pagesos propietaris. Sembla però difícil 
no  veure  les  desamortitzacions  com  un  intent  de  equilibrar 
l’immens poder del clergat en favor de la burgesia liberal.

El 1835, en compliment del decret de desamortització 
de  Mendizábal,  Cartoixa  és  abandonada  pels  monjos  i 
saquejada per l'enfurismada gent del Priorat, ben possiblement 
rere crits com  Mort al Prior! o  dau-nos lo nostre!. Múltiples 
llegendes situen el tresor cartoixà, molt d'or i pedres precioses, 
com un cor  d'or massís  que coronava la façana posterior  de 
l'església,  carregat  en  mules  i  sent  amagat.  Segons  alguna 
llegenda  aquest  tresor  va  restar  en  mans  d'una  família  de 
Margalef que es va fer rica de la nit al dia. Diu la llegenda que 
dos monjos disfressats creuaren Montsant direcció a Margalef 
per tal de fugir i salvar el tresor cartoixà. Sembla ser que van 
ser descoberts i assassinats. I el tresor va restar en mans dels 
assassins, encara que puc ben imaginar que històries similars 
les podríem sentir a d'altres pobles. També es diu que el tresor 
va sortir en moltes direccions, partit,  per salvar-ne el màxim 
volum possible.

Cada cop més, però, es tendeix a pensar que el tresor de 
Cartoixa eren les obres d'art i la pròpia i monumental Cartoixa, 
així com la biblioteca i el saber dels monjos. Gairebé tot va ser 
escombrat per l'atac de ràbia dels vilatans. En el segle i mig 
posterior Cartoixa ha seguit la seva degradació, provocada per 
l’avarícia dels cercadors de tresors i per la pròpia gent de la 
comarca que ha trobat en els magnífics carreus cartoixans un 
element constructiu de primera qualitat i barat, carreus amb els 
que s’han arribat a pavimentar carreteres.
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GRAN  EXPANSIÓ  DE  LA VINYA I  ARRIBADA DE LA 
FIL·LOXERA

Al Priorat els béns dels monjos foren subhastats durant 
els  anys  posteriors  a  la  revolta  i  quedaren  repartits  entre 
famílies burgeses i de la noblesa, així com pagesos benestants, 
tots ells amb capital suficient per adquirir béns i propietats. Tot 
i que des del segle XVI, amb l'expansió del conreu de la vinya i 
el comerç del vi i l'aiguardent, l'arrabassament de boscos per a 
conrear havia sigut constant, la segona meitat del segle XIX va 
veure una acceleració en la posada en marxa de noves vinyes 
fins a la gairebé total desaparició del bosc al Priorat. Els nous 
propietaris, comprensiblement, invertiren per treure el màxim 
profit  de les seves propietats. I sembla provat que les noves 
tècniques  i  coneixements  propiciaren  un  augment  de  la 
producció. També en aquesta època s'inicià l'embotellament de 
vins de qualitat, exportats a diferents països via França. Com a 
exemple  d'aquest  fet,  citant  novament  Figueras  i  Calvo,  a 
l'exposició universal del 1878 a París, de les 57 distincions que 
s'emportà la zona de Tarragona 43 foren del Priorat. Els vins 
presentats  eren  macabeus,  garnatxes,  moscatells,  malvasies, 
blancs, rancis i dolços. Segons els comentaristes del moment 
eren  vins  de  17  a  19  graus,  amb força  matèria  extractiva,  
aromes agradables i una elaboració força curosa.

Eren moments d'expansió del sector del vi, però també 
de fortes convulsions per les plagues que arribaren a Europa 
des d'Amèrica del nord: Als 50 l'oïdi o cendrosa i el 1863 la 
fil·loxera  i  el  mildiu,  que  tingueren,  sobretot  la  fil·loxera, 
efectes devastadors durant els 70 i més enllà. La fil·loxera i el 
mildiu arribaren a Europa, via Burdeus i Londres, a través de 
restes de poda que es pretenien utilitzar per lluitar contra l'oïdi, 
fent empelt d'aquests sarments americans, resistents a l'oïdi, en 
ceps europeus. Així com per l'oïdi i el mildiu, -la malura vella i 
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la malura nova al Priorat segons Armand Paz i Rico- s'acabà 
trobant  un  remei,  el  sulfat  de  coure  o  caldo  bordelès,  
contràriament la fil·loxera va ocasionar danys irreparables i va 
sembrar la ruïna per arreu d'Europa.

Quan la fil·loxera arrasà el vinyar francès els vinaters i 
marxants  francesos  miraren vers  la  península i  sobretot  vers 
Catalunya. Els preus pujaren i això propiciar l’inici de noves 
plantacions.  Sorprèn,  un  segle  després,  llegir  les  agres 
polèmiques  i  controvèrsies  que  es  visqueren  en  relació  a  la 
previsible arribada de la fil·loxera. L'Institut Agrícola de Sant 
Isidre, per exemple, demanava mesures dràstiques i l'arrencada 
i crema de grans franges de vinya que impedissin l'avenç de 
l’insecte. La reacció però no va ser coordinada, sobretot perquè 
ningú estava disposat a renunciar als suculents ingressos que 
rendia  la  vinya  i  el  vi  (ens  trobem  en  la  plenitud  de 
l'anomenada  pels  historiadors  febre  d'or de  la  viticultura 
catalana) i aquest petit insecte de l'ordre dels hemípters, que en 
la fase larval xucla tota la sàvia del cep fins a assecar-lo, de 
forma  constant  i  implacable  va  anar  avançant  any  a  any, 
sembrant la desolació i la ruïna per on passava. 

El 1893, en un coster de Porrera, varen ser vistes per 
primer cop fulles seques en la manera típica com es mostraven 
quan un cep patia el flagell fil·loxèric. Va ser lo primer mal any 
i el final d'aquesta època daurada, ja que en uns 3 anys la larva 
de  l'insecte  va  destruir  la  totalitat,  o  poc  n'hi  va  faltar,  del 
vinyar de la comarca. Ben il·lusa sembla, passats 120 anys ja, 
la  creença  prioratina  del  moment  que  sostenia  -amb  una 
obstinada vehemència que sembla més fruit del temor que no 
pas d’un convenciment real- que el temible hemípter no seria 
capaç  de  travessar  les  discretes  i  humils  consistències 
muntanyoses de la Serra de Miramar i la Serra de Llaberia. Ben 
mirat,  havent  la  fil·loxera travessat  els  grandiosos  Pirineus  i 
fins i tot l'oceà Atlàntic (per bé que en un còmode viatge a bord 
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d'un ferm vaixell de vapor), cap muntanya prioratina, per molt 
encinglerada que fos, hagués estat capaç de protegir la vinya 
prioratina.

Tot i això, i sense cap pretensió de judici acurat per la 
falta  de  dades  existents,  o  per  la  incapacitat  del  cronista  de 
cercar-les als llocs escaients, m'agradaria apuntar dos fets que 
podrien  tenir  gran  importància  en  la  gran  crisi  soferta  pel 
Priorat a partir d'aquella data i durant la major part del segle 
XX. Durant els anys 80 el mercat del vi prioratí i català va patir 
una  greu  sacsejada.  En  un moment  d’excel·lents  i  suculents 
tractes amb França s’inicià l'adulteració amb aigua dels vins, 
fet  que  afectar  especialment  els  vins  del  Priorat.  Els  vins 
prioratins destacaven pel seu cos i color, així que eren els més 
susceptibles de ser allargats amb aigua, qui sap si pels marxants 
i  vinaters  o  si  pels  propis  prioratins.  Quan  el  frau  va  ser 
descobert  a  França  es  produir  una  crisi  de  confiança  i  una 
caiguda rotunda de preus,  després  que el  1887 les  autoritats 
franceses imposessin severs controls fronterers i aranzels molt 
severs. A aquest fet s’hi  afegí la replantació i recuperació del 
vinyar francès després de la fil·loxera, essent aquest altre motiu 
per a la davallada de la demanda francesa amb la subsegüent 
davallada de preus.

Per altra banda, l'arrabassament de boscos per a rompre 
terra i conrear vinya havia sigut constant, fins a arribar fins i tot 
a  existir  manca  de  llenya  per  escalfar-se  a  l'hivern,  tal  com 
mostren  actes  conservades  a  l'arxiu  parroquial  de  la  Vilella 
Alta. Els cartoixans, com a poder central omnipotent, havien 
mantingut  una  estructura  de  la  propietat  basada  en  la 
complementarietat de cultius i la presència de zones boscoses 
que s'explotaven per a llenya i fusta, essent el 80 per cent dels 
dominis cartoixans terres incultes. La raó podria ser, almenys 
parcialment,  titllada  de  raó  espiritual.  Com  ja  hem  dit  els 
monjos cartoixans eren eremites que vivien en comunitat i sota 
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la regla d'un sever silenci. Els monjos, seguint el camí bíblic 
dels  eremites  del  desert  s'apartaren  de  forma  conscient  del 
soroll mundà cap al que ells anomenaven el  desert de silenci. 
Es fa evident que els monjos de Scala Dei valoraven en gran 
manera la calma i la tranquil·litat, i és segons aquest gust que 
escollien  els  llocs  on  establir-se,  llocs  sempre  apartats  i 
despoblats;  és  ben  probable  que  els  monjos  repartissin  les 
cartes de població i els drets d'ús de les seves propietats amb 
plena  consciència  de  mantenir  la  població  en  uns  nivells 
tolerables per a la seva reservada forma de vida,  arribant-se, 
com explicarem en el seu moment, a afavorir el despoblament 
en moments i llocs concrets.

Per altra banda cal tenir en compte el favor reial del que 
gaudia Scala Dei. Els monjos reberen en donació propietats a 
comarques properes, a les Garrigues i el Segrià per exemple, 
propietats que rendien en favor de la mongia i que permeteren 
ampliar  les  dependències  monacals,  així  com  resoldre  les 
creixents  fretures  dels  monjos  per  l'augment  de  cel·les  i  de 
monjos Pares per tant, sense necessitat de fer una explotació 
intensiva del Priorat. 

En el moment del repartiment de la terra posterior a la 
desamortització,  es  va  optar  de  forma  general  per  la  forma 
d'explotació més rendible, el vi.  El Priorat es convertí en un 
monocultiu  de  vinya  que  provocà  la  consolidació  d’una 
estructura econòmica depenent absolutament del vi i fràgil per 
tant.  Alhora  es  produïa  un  col·lapse  ecològic,  molt  en  part 
causat per la sobrepoblació i la sobreexplotació dels recursos 
(33.000  habitants  pels  10.000  actuals)  que  probablement  va 
facilitar l'expansió de la fil·loxera. 

En  aquesta  línia  de  pensament,  el  Priorat  i  la  riba 
mediterrània en general, van tendir, en pocs anys, a un clima 
més extrem, sequeres més sostingudes, aiguats terribles (com 
els de Santa Tecla de 1874), creixent aridesa dels sòls, pèrdua 
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d'humitat,  temperatures  més  tòrrides  a  l'estiu,  gelades  més 
severes  a  l'hivern....Per  bé  que  conjectures  o  creences  del 
cronista, no deixa de ser evident que el bosc és refugi de vida i 
regulador tèrmic, i com diu la gent pagesa la saó crida saó. El 
bosc  també  és  generador  de  beneficioses  boires  o  bromes 
paràsites  així  com  d’aigualeres  o  rosades  matinals,  no 
perceptibles pels aparells de mesura utilitzats pels amants del 
còmput  dels  fenòmens  naturals,  però  que  no  s’haurien  de 
menysprear  com  a  preservadors  de  la  humitat  del  sòl  i  de 
l’ambient.  En  tot  cas  ha  quedat  enregistrat  als  annals  de  la 
història que durant els anys 10 i 20 del segle XX es van patir 
fortes secades, i si teniu el goig d'observar fotografies d'aquella 
època se us farà avinent l'ambient de secà estepari i l'aridesa 
que  mostren,  ambient  ben  perceptible  fins  i  tot  en  algunes 
fotografies dels anys 80. 

Sembla  ben  lògic  doncs,  contemplar  les  ensenyances 
que ens ofereixen els fets històrics per tal de no caure en el 
mateix parany.  El  futur del  Priorat  i  el  del  seu vi passa per 
saber conservar el nostre entorn i paisatge i trobar l'equilibri 
entre  conreus,  per  no  tornar  a  caure  en  un  indesitjable 
monocultiu ni caure en excessos de producció que no farien 
sinó convertir en inviable el conreu de la vinya en un ja de per 
si ben complicat Priorat, per la més que probable subsegüent 
davallada de preus.

A part d'això, un conreu natural, acurat i net és deutor 
d’un equilibri natural i de la preservació de la riquesa biològica 
als hàbitats propers al conreu i a la mateixa vinya, diversitat 
biològica  que  garanteix  el  control  natural  dels  possibles 
flagells, alhora garantint la bona salut i la fertilitat dels sòls. 
Aquesta riquesa natural i vegetal,  en relació constant amb el 
vinyar i el raïm, és també ben palpable en els vins amb caràcter 
propi del Priorat, caràcter que és bàsic mantenir.

Pel que fa a la presència de boscos ben formats, per bé 
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que  els  boscos  del  Priorat  són  actualment  ben  joves  i 
immadurs, cal veure els boscos com a refugi de vida. Més enllà 
d’aquest valor espiritual o cívic incalculable, els boscos també 
són font d'abastiment de llenya i fusta -en anys pretèrits i per 
diversos testimonis que així m’ho han manifestat, l'explotació 
forestal, i no només per al carboneig, va ser una activitat ben 
lucrativa, almenys als boscos del vessant nord de la Serra de 
Montsant-  i  de  caça,  bàsica  en  la  gastronomia  prioratina. 
Bàsica també en la gastronomia prioratina i una de les collites 
preferides dels prioratins, el rovelló i els bolets en general, és 
fruit ben agraït dels joves boscos prioratins.

En  aquest  sentit  cal  comentar  que  el  Priorat  és  una 
comarca pionera en la conservació del seu paisatge i en la seva 
consideració com a factor econòmic clau i com a element bàsic 
de  la  qualitat  de  vida  dels  prioratins,  més  enllà  del  simple 
benestar econòmic, tenint efectes positius en els prioratins pel 
que fa a tranquil·litat i  benestar emocional. La pionera Carta 
del Paisatge, consensuada entre els agents socials i adoptats els 
seus  principis  per  empreses  i  associacions  n’és  una  bona 
mostra.  Una  altra  mostra  en  seria  el  reglament  aprovat  pel 
Consell regulador de la DOQ Priorat segons el qual les masses 
boscoses  existents  queden  exemptes  de  la  possibilitat  de 
rompuda per a noves plantacions, alhora que es fa una aposta 
clara  per  noves  plantacions  en  coster  o  en  bancals  discrets, 
vistos  alguns  excessos  irreparables  comesos  ens  els  darrers 
anys.

Referit a la presència de vida salvatge i sobretot fauna, 
durant  aquells  anys  d'arrabassament  de  boscos  i  en  anys 
posteriors es patí un greu retrocés de la biodiversitat, de la vida 
salvatge. El paradigma d'això és la desaparició del llop de les 
nostres  serres, animal vist per a sentència durant aquests anys, 
sobretot  per  la  pressió  antròpica  sobre  els  hàbitats  i  pel 
conseqüent problema de convivència amb els humans que en 

38



comportà el posterior extermini conscient. També es perdé un 
patrimoni  incalculable  pel  que  fa  a  varietats  de  raïm 
tradicionals  i  formes d'elaboració.  Al marxar  la  meitat  de la 
població del Priorat en els deu anys posteriors a la fil·loxera, 
cercant feina en la indústria i en zones agrícoles més fèrtils i no 
tan dependents de la vinya (Camp de Tarragona, Horta de la 
Maresma, el Vallès), es va perdre un capital humà i un volum 
de cultura i coneixement gegantí.

EL TRIST SEGLE XX

Tot  i  que  algunes  famílies  tingueren  capacitat 
econòmica  per  replantar  algunes  finques,  moltes  famílies 
hagueren de vendre propietats per sobreviure. Durant el segle 
XX  també  s'han  expandit  conreus  arboris   de  secà  com 
l'olivera, l'avellaner i sobretot l'ametller. Aquests conreus, però, 
també han estat subjectes a crisis periòdiques i a una baixada 
constant dels preus. Així que el Priorat s'ha anat decandint tot i 
els esforços de la gent d'aquí. Cal sumar a tot això els greus fets 
d’entre el 36 i el 39 que tan mal van fer, aquí i arreu, perdent-se 
capital humà i sobretot ànim.

A partir dels anys 60, amb l'accelerat desenvolupament 
a les ciutats, el Priorat s'ha buidat de gent jove, la població ha 
envellit,  i  encara  ara,  any  2012,  alguns  pobles  del  Priorat 
corren greu perill d'acabar els seus dies com a pobles de segona 
residència.  L'arribada  durant  els  60  i  70  d’immigració 
espanyola no ha pogut compensar la forta emigració prioratina. 
Tot i això, des de la revolució dels vins del Priorat dels anys 80 
i 90, part de la història recent del Priorat que ens explicaran els 
vins  mateixos  en  el  capítol  quart  (Patrimoni  vitivinícola  del 
Priorat), l'optimisme ha tornat a aquesta terra i la canalla torna 
a omplir de crits i joia els vells i cansats carrers prioratins. 

Pel que fa al trist segle XX fins als anys 70, tal com ho 
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explica l’eminent geògraf reusenc Josep Iglésies a Les minves  
dels cultius i de la població a la comarca del Priorat (1975) la 
fil·loxera  i  el  rebuig  del  vi  del  Priorat  va  fer  fugir  del 
monocultiu. De 1900 a 1970 el Priorat de Scala Dei (o Priorat 
històric) va veure reduïda la superfície de vinya en un 70%, de 
9220 a 2576 hectàrees, essent Scala Dei el poble on el descens 
fou  més  dramàtic,  fins  el  90% de  reducció  de  la  vinya.  La 
majoria  d’aquesta  vinya ha tornat  a  ser terreny boscós,  amb 
efectes positius sobre la biodiversitat i l’equilibri climàtic, tot i 
els paorosos incendis dels 70, 80 i 90, molts provocats, i que 
han assecat notablement l’ambient (especialment l’incendi de 
Montsant del malaurat any 82).

Cal  dir  que  actualment  a  la  DOQ  Priorat  es 
comptabilitzen 1886 hectàrees dedicades a la vinya, així que 
des  dels  70  ha  seguit  l’abandonament  de  finques,  que 
probablement seguirà en els propers anys tot i el renaixement i 
les replantacions massives dels darrers 20 anys, per causa de la 
mitjana  d’edat  elevada  dels  pagesos  i  la  manca  de  relleu 
familiar.  En  aquest  sentit  el  Priorat  és  la  comarca  de  la 
Catalunya baixa, és a dir, de la Catalunya no pirinenca, segons 
les  dades  que  presenta  Josep  Iglésies,  que  més  població  ha 
perdut  durant  el  segle  XX.  Resta  encara  en  la  memòria 
històrica de molts prioratins la molt severa gelada del 56 que 
va matar els olivers i va destruir els darrers i pocs ànims que 
restaven al cor de moltes famílies que van decidir tancar a pany 
i  forrellat  les cases on havien nascut fugint de la tristesa,  la 
solitud i l’oblit.  
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CAPÍTOL 3 
NATURALESA DEL PRIORAT 

BREU EXPLICACIÓ GEOLÒGICA DEL PRIORAT

La  originalitat  del  Priorat  és  indestriable  de  la 
originalitat  del  seu  sòl.  La  llicorella  és  una  pissarra 
sedimentària d’origen argilós datada del carbonífer. És una roca 
metamòrfica, això és metamorfitzada, cristal·litzada i endurida 
per les altes pressions suportades durant milions d’anys de ser 
colgada  per  sediments  marins  i  pel  contacte  amb  dipòsits 
magmàtics  que  generaren  temperatures  de  fins  a  900  graus. 
L’origen sedimentari de la llicorella es pot apreciar en el fet 
que acostuma a aparèixer laminada, en capes.

La llicorella és una raresa entre els sòls de les regions 
vinícoles,  majoritàriament  sobre  sòls  calcaris  i  al·luvials. 
També és ben estrany com la llicorella ha aflorat justament al 
Priorat,  talment  si  hagués  brollat  pel  caprici  de  la  natura  a 
través d’una recargolada història geològica a semblança d'un 
remolí de rocalla. Una història geològica similar a la del nostre 
país.  Catalunya és de les últimes terres  emergides  d’Europa, 
una terra jove testimoni de fortes convulsions geològiques, un 
petit caos de plaques tectòniques encavalcades que formen un 
país muntanyós, de relleus aguts, grans cingles, poques i petites 
planes i molta pedra, així que no és cap casualitat aquella frase 
que  pot  semblar  tòpica  però  que  tan  bé  ens  defineix:  Els  
catalans de les pedres en fan pans, i encara afegiria que no hi 
hagut  altre  remei,  ja  que  si  escoltem  la  veu  de  la  tradició 
sabrem que el pagès de muntanya, des de sempre gelós de la 
dòcil  horitzontalitat  de les  planes  més fèrtils,  es  refereix  als 
terrenys pedregosos i amb fort pendent propis de bona part de 
Catalunya com a mal país.    

Cal  plantejar  i  aclarir  que  la  subsegüent  explicació 
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geològica és el fruit de la pròpia imaginació del cronista. La 
intenció ha sigut explicar  un conte o exposició de fets  prou 
entenedors,  primerament  per  al  narrador  -que  ja  és  prou 
pretensió-, ja que destil·lar en poques línies i de forma clara, 
sense  el  lèxic  geològic  apropiat  i  necessari  -vocabulari  ben 
dificultós  de  ser  capit,  a  fe  de  Déu-,  uns  fets  complicats 
esdevinguts en un llarg temps - uns bons milions d'anys-, fets 
geològics antics i que sovint no han deixat rastres evidents en 
el paisatge i configuració de relleu actuals rosegats per la pols 
del  temps,  és,  comprensiblement,  una  àrdua  tasca.  Vist  el 
procediment i mètode seguit en la redacció, per a evitar que els 
disbarats vessats al pou de la lletra impresa fossin majúsculs, 
he tingut la sort de consultar, a posteriori, l'estudi intitulat Nota 
sobre algunos aspectos de la tectónica del carbonífero de las  
sierras  de  Prades  (Prov.  Tarragona),  obra  de  Lluís  Solé  i 
Sugrañes,  publicat  l'any 1973 a la  Acta Geológica Hispana,  
revista  de  geologia  de  la  Universitat  de  Barcelona,  nascuda 
l'any 1966 i ara anomenada Geologica Acta. 

Direm primerament que el naixement de la llicorella es 
produí  sota  el  mar,  cobert  doncs el  Priorat  per aquell  diluvi 
universal bíblic al que es referia el pagès de Porrera. En aquell 
moment  només  el  sòcol  granític  de  la  península  ibèrica, 
bàsicament  les  actuals  Castella,  Galícia  i  Portugal,  així  com 
unes  quantes  illes  muntanyoses  aixecades  pel  plegament 
hercinià havien emergit del mar de Tethys. No cal ni dir que 
encara no estaven els continents configurats com els coneixem 
actualment. 

En aquells moments el que ara coneixem com a Priorat, 
doncs, era al fons d’un mar tranquil i poc profund, mentre que 
al llarg de l’actual  costa catalana s’aixecava l’anomenat pels 
geòlegs  massís  catalano-balear  o  catalànides.  Per  si  pogués 
servir de referència situarem aquest moment en el paleozoic i 
més concretament en el carbonífer, fa uns 360 milions d’anys i 
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uns 150 milions d’anys abans que apareguessin els dinosaures 
a la terra i  en el  moment en que els  trilobits  començaven a 
declinar, artròpodes marins que acabarien extingint-se durant el 
permià després d'haver  viscut des del  cambrià,  això són uns 
increïbles 300 milions d'anys que dubto molt que els humans 
aconseguim mai emular.

L’erosió produïda sobre les muntanyes catalànides (que 
havien de tenir un aspecte ben diferent a les nostres muntanyes 
actuals, essent poblades per boscos d'arbres gegants primitius 
alimentats per l'alt  contingut d'oxigen de l'atmosfera d'aquell 
remot temps), va generar sedimentació d’argiles silíciques al 
fons del mar. Aquestes argiles són l’origen de la llicorella. Pels 
successius canvis climàtics i les subsegüents pujades i baixades 
del  nivell  del  mar  el  Priorat  ha  restat  al  fons  del  mar  o ha 
emergit. En els moments en que la llicorella ha restat al fons 
del mar, aquest mar ple de vida amb animals de closca calcària 
ha generat una sedimentació de materials calcaris, closques de 
musclo i caragol, formant gruixos de fins a 300 metres. 

Alhora  la  llicorella  ha  estat  ben  a  prop  de  dipòsits 
magmàtics d’alta temperatura. Per les fissures de la llicorella 
va entrar el magma que refredat i cristal·litzat ha generat les 
betes de sauló granític i quars que trobem a la llicorella i els 
dipòsits granítics d'indrets de Falset, Marçà i Bellmunt. Aquest 
magma, terra fosa ben calenta, ha donat el caliu per tal que, 
juntament  amb  el  premsat  produït  per  l'enorme  pes  dels 
sediments calcaris (poc pes en comparació al suportat en altres 
llocs del món durant processos similars segons el doctor Solé i 
Sugrañes) l'argila prioratina es cogués calmosament en un forn 
de terrissa de grans dimensions o en una carbonera d'alzina, 
endurint-se  i  esmerilant-se,  mutant  al  seu  torn  a  material 
refractari  en  extremitat.  Això  és  doncs  la  metamorfització, 
procés que afectà una espessor de roca de mil metres, pudiendo 
considerarse  como  un  típico  metamorfismo  de  alta  
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temperatura y baja presión  com ens explica l'eminent Doctor 
Solé.  En el lent i pausat refredament posterior s'esdevingué la 
cristal·lització de la llicorella.

En els moments en que la llicorella emergí, durant uns 
80  milions  d’anys,  es  va  produir  la  destrucció  del  relleu, 
formant-se una plana on es van dipositar els gresos rojos del 
bundsandstein  (triàsic  inferior,  moment  de  naixement  dels 
dinosaures i dels insectes moderns, fa uns 250 milions d'anys), 
ben  visibles  a  la  Vilella  Baixa  i  Scala  Dei;  més  tard,  altra 
vegada sota  el  mar,  es  dipositaren els  materials  calcaris  que 
actualment formen la Serra de la Figuera i un primer sòcol de 
Montsant (calcari del muschelkalk, triàsic mitjà), així com els 
calcaris  més  moderns  de les  Muntanyes  de  Prades  (juràssic, 
entre 200 i 160 milions d'anys, moment de molta vida al mar i a 
la terra amb dinosaures i ja petits ocells, mamífers i sargantanes 
així  com  falgueres  i  gimnospermes,  és  a  dir  coníferes,  i 
separació de Pangea entre Gondwana i Lauràsia). Cal remarcar 
que la zona quedà novament exposada als agents atmosfèrics 
durant uns 120 milions d’anys, amb nous processos d’erosió i 
sedimentació.

Durant  aquesta  època arribarà  el  moment de màxima 
intensitat  de  l’orogènesi  alpina,  l’aixecament  dels  grans 
massissos de l'hemisferi nord produïda en el cas concret de la 
península ibèrica pel xoc de la placa africana amb l’europea. 
D’això en fa uns 60 milions d’anys, paleocè i eocè, encara que 
l'orogènesi alpina s'inicià fa uns 140 milions d'anys, durant el 
cretàcic inferior. El plegament alpí va generar l’aixecament del 
Priorat en conjunt, restant un important massís on ara hi trobem 
el  Puigcerver,  al  sud  del  Priorat,  i  restant  la  línia  del  mar 
eòcenic, l’actual depressió de l’Ebre, al terme de Cabacés, a la 
Serra de Cantacorbs, i resseguint una línia de costa fins a la 
Serra de la Llena, a Ulldemolins. 

Des del massís situat al sud un riu de muntanya cabalós 
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i de fort corrent erosionà els materials calcaris i els gresos rojos 
dipositats  sobre  la  llicorella  durant  uns  20  milions  d'anys, 
durant  el  paleozè,  l'eocè  i  l'oligocè,  simultàniament  a  la 
desaparició dels dinosaures i a un ràpid desenvolupament  dels 
mamífers i de l'herba, essent una època càlida o temperada. Es 
creà una conca descoberta de calcari i  aflorà novament aquest 
Priorat de llicorella, tan rar i insòlit, rodejat de cingles calcaris 
per arreu. Alhora que descobria la llicorella, aquest torrent va 
generar una gran acumulació de materials, llims calcaris i molt 
especialment   còdols  de  riu  bellament  variats  i  acolorits, 
llicorella, gres roig i pedra calcària, en un immens delta on el 
torrent  moria  al  mar.  Fa  uns  30  milions  d’anys  (oligocè, 
moment  de  ràpida  evolució  dels  mamífers  i  aparició  de  les 
angiospermes  modernes,  les  plantes  actuals,  i  poc  abans  de 
l'aparició dels primers homínids), viu encara el moviment alpí, 
aquest  delta  va  començar  a  emergir  del  mar,  formant  la 
imponent Serra de Montsant, un dels massissos més joves del 
planeta,  erosionat fortament en els  seus pocs anys de vida a 
partir del miocè superior, fa uns 20 milions d'anys, moment en 
que  el  drenatge  dels  rius  canvia  decididament  la  Conca  de 
l'Ebre per la bella i dolça Mar Mediterrània. 

LA LLICORELLA I ALTRES ROQUES

Aquesta  inestabilitat  geològica  ha  generat  que  en  un 
petit espai com és el Priorat hi hagi una certa varietat de sòls 
que influeixen profundament en el caràcter de cada un dels vins 
que neixen d’aquesta terra. Així doncs sota el nom de llicorella 
s’agrupen diferents  tipus  de roca.  Segons Joan Sangenís  del 
Celler Cal Pla de Porrera, tal com ho explica en un vídeo fàcil 
de trobar a la xarxa, al Priorat ens trobem amb una llicorella 
ferrosa,  de  color  marronós,  oxidat,  descomposta  i  trencada, 
potser  la  més  habitual;  una  llicorella  negra  laminada;  una 
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llicorella més dura que forma blocs d’un color  blavós i  que 
s’acostuma a anomenar Pedres ferrals; finalment també podem 
trobar una llicorella silícica, més dura encara que forma blocs 
més grans. A la Vilella Alta, com a curiositat geològica, resta 
una mena de llicorella molt vella, les diorites negres que no són 
sinó les  venerables  restes  de  l’antic  massís  hercinià  del  que 
nasqué la llicorella, metamorfitzades al seu torn.

 A mes  de  la  llicorella  cal  tenir  en  compte,  per  tal 
d’entendre  la  complexitat  geològica  prioratina,  que  també 
trobem sòls al·luvials als corrents dels rius de Montsant i de 
Siurana i a la zona del Molar, sòls riberencs molt variables que 
van des de sorres pissarrenques molt desfetes fins a materials 
argilosos  i  calcaris  plens  de  còdols  de  riu.  Ja  que  hem 
mencionat el Molar, i per refermar amb arguments la varietat 
geològica  que  trobem al  Priorat,  per  bé  que  les  mines  més 
conegudes al Priorat són les de Bellmunt, de les que parlarem 
abastament  allà  on  n'hi  hagi  conveniència,  cal  destacar  la 
presència de mines de llarga història al poble veí del Molar, 
menys  conegudes  però  ben  valuoses.  Al  Molar  s'extreia 
manganès,  i  de  fet  la  cava  d'afinament  del  celler  Clos 
Berenguer  es  troba  en  una  antiga  mina  de  manganès.  El 
manganès  del  Molar,  segons  la  notícia  que  ens  en  dóna  la 
mestra  sabonera  i  molarenca  Roser  Giné  i  Anguera,  era 
especialment dur i per tant difícil d'extreure, i alhora, al ser el 
manganès  conductor  fiabilíssim  de  l'electra,  en  la  seva 
extracció es generaven guspires a pleret. Altres minerals extrets 
del  Molar  al  llarg de mil·lennis  han estat  la  barita,  la  pedra 
d'esca  o  pedra  d'esmolar  sorgida  dels  gresos  rojos,  l'argent 
(d'efímera  presència),  la  galena  del  que  s'extreia  el  plom –
menciono l'homenatge que fa d'aquest mineral el celler Domini 
de la Cartoixa del Molar a través dels seus vins Galena i Clos  
Galena- i la greda o terra de batà que s'utilitzava per treure les 
taques de greix de la roba. De fet l'especialista en minerals Joan 
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Abella i Creus, al seu llibre  Minerals i mines de la conca de  
Bellmunt del Priorat  (2008),  considera aquesta conca minera 
com  de  les  més  variades  d'Europa;  hi  podem  trobar  cinc, 
cadmi,  indi,  gal·li  i  germani,  cosa que mostraria la riquesa i 
variació  de  sòls  de  la  comarca,  essent  comparable,  segons 
Abella, la riquesa mineral d'aquests llocs a les de jaciments tan 
coneguts a nivell mundial com Sankt Andreasberg a Alemanya 
o Broken Hill  a Austràlia,  noms, cal dir-ho,  que poc o gens 
suggereixen al  vostre cronista,  persona de  temperament poc 
inclinat a la mineralogia i nul saber en la matèria. 

Seguint vers el nord, a la Serra de Montsant retrobem 
els terrenys calcaris, argilosos, guixosos, plens també de còdols 
de riu, l’anomenat panal, on trobem bona part de les vinyes de 
Scala Dei i La Morera. A tot això hi hem de sumar les vetes de 
quars i  sauló,  intruses dins de la llicorella o el  calcari  i  que 
generen  particularitats  edafològiques  ben  perceptibles  en  el 
color de la terra i l’expressió dels vins. 

Normalment  la  llicorella  constitueix  un  sòl  d’uns  20 
centímetres de roca trencada, amb horitzons del sòl mal definits 
i  amb poca presència de matèria  orgànica,  terra pobra i  poc 
fèrtil per tant. Pel davall ja trobem la roca mare, fracturada. Les 
fissures a la roca permeten la penetració de l’aigua de pluja, 
pluja  sempre  irregular  com  és  propi  al  clima  de  règim 
mediterrani, així que la llicorella reté una certa humitat. Hom 
explica també que l’argila pròpia de la llicorella forma unes 
microscòpiques vetes on es refugia aquesta humitat i que és en 
aquestes vetes on microfilaments de les arrels extreuen l’aigua 
que els ceps necessiten. La humitat però, per gravetat, s’escola 
fàcilment cap a les profunditats fent que els ceps hagin de fer 
un esforç per cercar aquesta humitat amb arrels que hi ha qui 
diu que poden arribar als 20 metres de profunditat en la vinya 
vella.  Per tant  els  ceps prioratins gaudeixen de poca aigua i 
encara gaudeixen menys de fertilitat  i  de nutrients,  cosa que 
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dóna  lloc  a  ceps  poc  vigorosos  de  forma  natural,  baixes 
produccions de raïm (menys de 2 quilos per cep i a vegades en 
vinya vella de 200 a 300 grams de raïm per cep) que faculten 
aquests ceps per a fer una molt bona maduració fenòlica del 
raïm, de la pell i la llavor, gràcies a la bona acció fotosintètica 
del  cep en relació al  poc raïm,  acció sempre ajudada per  la 
bella llum i el generós sol mediterranis. Podríem dir doncs que 
al Priorat hi ha un rendiment molt baix de raïm però alhora un 
raïm de molt bona qualitat.

GENERALITATS DEL VI DEL PRIORAT

 Aquesta bona maduració del raïm permet fer una bona 
extracció de tanins, aromes i color de la pell i la llavor gràcies a 
llargues  maceracions  (alguns  cellers  fins  a  50  dies  de 
maceració) que ens donen part de les generalitats dels vins del 
Priorat: tanicitat i volum en boca, acompanyats però d’un bon 
tacte dels tanins ben madurs, i sobretot vins molt acolorits. Em 
permeto aquí, per exigència del guió i per mantenir l’interès del 
lector, d’afegir, i cal entendre-ho com una facècia, que el vi del 
Priorat és més negre que un Goligolenc, aquest personatge que 
viu al País de les Joguines, creat per l’escriptora anglesa Enyd 
Blyton com a  caràcter  per  a  les  històries  del  simpàtic  ninot 
Nody i el seu amic, el follet Orelletes, i que podeu contemplar, 
sobretot la seva negror, a la portada del llibre que teniu a les 
mans acompanyat de dos personatges anònims, habitants també 
del País de les Joguines.

També s’acostuma a dir al Priorat que el color fosc de la 
llicorella,  així  com el  seu  caràcter  refractari,  afavoreixen  la 
bona maduració del raïm prioratí. Pel color fosc de la llicorella, 
aquesta absorbeix la calor del tòrrid sol estival deixant-la anar 
durant la nit; pel seu caràcter de roca cristal·lina la llicorella 
reflexa el  sol  com un mirall  multiplicant l’efecte dels rajos 
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solars sobre el raïm. Per altra banda la llicorella és considerada 
responsable de bona part de l’originalitat dels vins del Priorat 
pel molt identificable toc mineral, podríem dir-ne fèrric, dels 
vins nascuts dels terrenys pissarrosos. 

PETITA TIPIFICACIÓ DELS VINS DEL PRIORAT SEGONS 
SÒLS, CLIMA I PAISATGE

Una de les gràcies del Priorat, tot i un caràcter unitari 
que  ens  fa  parlar  genèricament  dels  vins  del  Priorat,  és  la 
diversitat de paisatges en un petit territori. Aquesta diversitat és 
ben palpable en els vins del Priorat. Diferències geològiques, 
orientacions  variades  i  matisos  climàtics  converteixen  el 
Priorat  en  un microcosmos  ple  de sorpreses.  Fruit  d’aquesta 
diversitat neix  l’any 2009 la nova tipificació dels Vins de Vila, 
a semblança dels  Vins de Village  de la Borgonya i que pretén 
ser un pas en la idea de mostrar la diversitat prioratina.

El  cronista  ha  fet  la  seva  pròpia  tipificació,  gens 
rigorosa  i  basada  en  la  pròpia  experiència,  sens  dubte 
esbiaixada.  Ens  permetrem  la  frivolitat  de  presentar  aquest 
intent de tipificació en les lletres que segueixen:

Porrera:  Prop del mar i les boires del coll de la Teixeta però 
recollit  entre  muntanyes  i  amb  valls  tancades,  de  les  més 
profundes del Priorat.  Paisatge que passa d’amable a abrupte 
ràpidament.  Els  vins de Porrera són vins  amb bona acidesa, 
espessos  i  densos  que  envelleixen  molt  bé.  De  semblant 
caràcter però d’ambient més fresc i  aubac serien els vins dels 
dits Masos de Falset.

Torroja: Espai obert, a la vall del riu de Siurana i amb vistes 
majestuoses a Montsant. Ens trobem amb vins lluminosos, amb 
una mineralitat vibrant, no en va ens trobem al cor del Priorat, 
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un cor que batega pausadament però amb força.

Bellmunt, El Molar, El Lloar, Gratallops i La Vilella Baixa: 
Entrada dels ambients càlids de la Ribera d’Ebre, que penetren 
al Priorat a través de les valls dels rius de Siurana i Montsant. 
Trobem també terrenys argilosos, sobretot a El Molar i a La 
Vilella Baixa. Ens trobem a les parts més baixes del Priorat, 
fins a només 80 metres d’altitud, en un ambient sec que dóna 
vins ensucrats, plens de fins alcohols, calidesa i contundència. 
Part dels vins de Gratallops, emperò, neixen a la vall del riu de 
Siurana, camí de Torroja i amb menys ambient ebrenc.

Scala Dei i  La Morera: Aquí  els  sòls  són menys originals, 
trobem poca llicorella, ja que les vinyes d’aquests dos pobles 
s’enfilen a la gran mola de conglomerat calcari que és la Serra 
de Montsant. Però la Serra de Montsant és en si mateixa una 
peça única i ben original! Els sòls argilosos i calcaris donen 
una especial carnositat i untuositat als vins d’aquesta part del 
Priorat,  i  al  ser  sòls  més  discrets  que  la  llicorella  a  nivell 
d'expressió  mineral,  els  vins  d'aquests  verals  mostren  una 
expressió del raïm pura i neta. A Montsant, a més, hi trobem un 
microclima  específic  de  muntanya  mediterrània,  frescal  en 
relació a les terres baixes, i una natura única, un lloc molt ric 
en diversitat  per  la  trobada i  contacte  del  món eurosiberià  i 
l’africà. En aquesta muntanya l’eminent entomòleg, botànic i 
jesuïta  Longinos  Navàs  i  Ferrer,  fill  de  Cabacés,  trobà  una 
diversitat  d’espècies,  sobretot  d’insectes,  grandiosa.  Destaca 
entre  els  seus  descobriments  la  de  la  recentment  noticiada 
Somereta de Montsant, descrita a inicis de segle, endèmica de 
Montsant i molt rara, com ho mostra el fet que no havia estat 
vista en 15 anys. Tornant al vi, a La Morera el caràcter de vi de 
muntanya, extrem, i la continentalitat, s’accentuen, essent els 
vins d’aquest poble especialment carnosos i de tanins sucosos.
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Poboleda: A la vall del riu de Siurana, prop de la frescor de les 
Muntanyes de Prades i la Serra del Molló. Lloc relativament 
frescal que ens dóna vins elegants i fins, clàssics i harmònics.

La Vilella  Alta: Vall  molt  característica,  la  del  riuet  dit  de 
Scala Dei, refugi dels darrers crancs autòctons dels encontorns, 
seriosament  amenaçats,  i  amb  un  microclima  marcat  amb 
bones i frescals obagues i una certa aridesa a Los Montalts, lloc 
els  dits  Montalts  on  no  trobem  però  massa  vinya,  tret  de 
damunt cingle on les vinyes són de Scala Dei i Cabacés. La 
majoria de vinya es troba al serrall de la Creu Alta, carena que 
mena de la Vilella Alta fins a Scala Dei per joliues estampes, i 
on els vins que en neixen destaquen per un molt bon equilibri 
entre la força i l’elegància. Curiosament les dues Vilelles, la 
alta  i  la  baixa,  gaudeixen  de  caràcters  vinícoles  certament 
diferenciats, ja que tot i trobar-se molt a prop estan separades 
per un curt però abrupte engorjat que en fa canviar el clima i 
que  podria  ser  una  de  les  raons  d’un  fet  que  sempre  m’ha 
encuriosit,  perquè els dominis del Prior de Scala Dei no van 
arribar  a  la  Vilella  Baixa?  Potser  per  la  dificultat  en  la 
comunicació que plantejava l'humil engorjat del riuet de Scala 
Dei? No queda dins l'abast d'aquest capítol que ara es clou el 
respondre  aquesta  intrigant  qüestió,  així  que  seguirem 
avançant, si és que ús és agradós, benvolgut lector.
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CAPÍTOL 4 
EL PATRIMONI VITIVINÍCOLA DEL PRIORAT 

VINS DEL PRIORAT

Ja ha quedat clar que l’ànim enciclopèdic no es troba en 
les profunditats més íntimes de qui ús parla, persona més aviat 
sensible als plaers que ofereix l’entorn i persona meticulosa, 
cert, però alhora víctima d’una certa inconstància. Així que se 
m’apareix com a monumental el treball de reunir i explicar en 
un  mateix  volum tots  els  vins  que  es  fan  al  Priorat.  Estem 
parlant d’un territori ben petit però en que s’ha arribat, gràcies 
al renaixement de l’interès pels vins del Priorat, als 96 cellers 
adscrits a la DOQ Priorat que es tradueixen en uns 300 vins 
diferents;  nombre  de  cellers  i  vins  que  no  mostren  sinó 
l’empenta i l’esforç dels prioratins i la varietat de pensament i 
acció  de  les  persones  que  els  regenten.  Cada  celler  té  una 
personalitat única i definida, cosa que es reflecteix en els vins 
tan o més que l'entorn d'on s'extreu el raïm, en diferent grau 
segons la voluntat i decisió del vinater. Són les diferents formes 
d’entendre la vinya i el vi una riquesa i el nexe d’unió entre la 
cultura i la natura,  conceptes però força indestriables en una 
comarca com el Priorat.  Així doncs ús ofereixo el  meu petit 
recull  de vins prioratins,  els  vins que són ja  una part  de mi 
mateix i que m’han servit per explicar petites històries, petits 
sabers que conjuntament conformen el nostre Priorat.

CARTOIXA

Vi històric  del  Priorat,  degà  dels  vins  prioratins,  així 
que no és casualitat que s'inicii aquest apartat amb aquest noble 
vi. Ens trobem davant d'uns dels primers vins a ser embotellats 
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al  Priorat  durant  el  segle  XX  i  el  primer  gran  vi  del 
renaixement  del  Priorat,  concebut  uns  15  anys  abans  del 
naixement dels famosos closos gratallopins de la revolució, dits 
també  nous priorats. Cartoixa neix arran de la refundació de 
Cellers de Scala Dei l'any 1973, per una iniciativa de la família 
Garcia-Faria junt amb l'enòleg Jaume Mussons. Amb els anys 
però, ha arribat Cartoixa a tenir plena identificació amb una de 
les  persones  més  decisives  al  Priorat  dels  darrers  anys,  la 
senyora Asunción Peyra, de la que farem breu relació basant-
nos totalment en el recordatori que en feia en Miquel Martorell 
Garau,  en  col·laboració  amb  en  Joan  Queralt,  recordatori 
publicat  al  diari  digital  Cornudella  Web  en  motiu  del  seu 
traspàs. Agraïm també al senyor Martorell la ressenya històrica 
de Cellers de Scala Dei, el celler degà del Priorat, nascut amb 
el  nom  de  Unión  de  Scala  Dei just  després  de  la 
desamortització dels béns de la mongia, celler que gaudeix del 
privilegi d’una sala d’afinament del vi en el vell celler cartoixà 
de la Procura, l’actual casa Garcia de Faria, potser originari del 
segle XIV, de serè encant i on els monjos guardaven el vi del 
delme.

ASSUMPCIÓ PEYRA DE AMELLER
El passat dimecres 15 d’abril de 2010 ha mort a l’edat  

de  86  anys.  Emprenedora,  incansable  lluitadora  i  puntal  
d’Escaladei. La seva nissaga entrà Escaladei l’any 1843 amb  
la desamortització. Agustí Peyra i March, associat al comte de  
Rius  “Don  Mariano”,  a  l’enginyer  Garcia  Faria,  a  Antoni  
Niubó i a Josep del Valle, compraren les terres dels monjos i  
les runes de la Cartoixa. Construïren cases pels treballadors i  
crearen la Unió, que en dissoldre’s provocà el repartiment de  
les terres entre els accionistes: Així nasqué el poblet actual de  
la Conreria.

En  iniciar-se  la  Revolució  de  1936,  Carles  Peyra  i  
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Coromines fou detingut pel comitè que dirigia “el francès”, i  
afusellat camí de Reus. Acabada la guerra, els fills de Peyra  
reprengueren l’explotació de les terres amb poques ganes. Fins  
que la noia Assumpció, que estava a Madrid de mestre decidí  
tornar i agafar les regnes del patrimoni.

Ella és qui va començar a abancalar els costers per fer  
més  productiva  la  vinya.  L’escàndol  entre  la  pagesia  fou  
majúscul: Què ens ha d’ensenyar una dona que no hi entén, i  
ve de fora! I començaren el debat dels defensors del cep que  
endinsa l’arrel cercant l’aigua i així fa un vi especial... Ella  
veié  amb  bons  ulls  l’arribada  dels  Pérez-Ovejero,  dels  
Pastrana,  dels  Barbier,  i  companys.  L’any  1974  entra  al  
Consell Regulador del Priorat, i l’any 1994 rep la medalla del  
President Macià.

La  seva  activitat  la  duu  a  aconseguir  l’apertura  de  
l’escola, tot atraient famílies amb mainada, a qui dóna vivenda  
i feina. A les envistes del centenari de la Cartoixa (8è centenari 
N de l’A) aconsegueix que les famílies propietàries cedeixin la  
Cartoixa a la Generalitat, i així comenci la restauració de les  
runes.

Pel que fa als Cellers de Scala-Dei, recordo que en una  
conversa em digué emocionada: ahir hem signat un gran pacte  
dues dones.  Era l’associació entre els Cellers de Scala-Dei i  
el  conglomerat  dels  Raventós,  entre  l’Assumpció  Peyra i  la  
Marimar  Raventós. (Martorell  es  refereix  a  l’entrada  en 
l’accionariat de Cellers de Scala Dei de Codorniu, amb un 25% 
de les accions, l’any 2000 N de l’A).

L’any 1976 deia en una entrevista en ser preguntada  
sobre  el  futur  del  Priorat:  Soy  muy  optimista,  el  Priorato  
resurgirá con tanto a mayor esplendor que cuando los cartujos  
estaban aquí, siempre que se mantenga la unión existente en la  
actualidad y la Administración nos ayude.

La millor definició de la seva empenta és la frase d’un  
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viticultor i bodeguer de Batea en acabar una visita tècnica de  
viticultors de la Terra Alta als Cellers de Scala Dei: Només  
que hi hagués una Assumpció Peyra a cada poble, n’hi hauria  
prou per a que tots en poguéssim viure de l’agricultura. I tenia  
raó,  era  una  persona  optimista  i  emprenedora,  que  
encomanava la seva energia a tots els qui l’escoltaven, i que  
creia en el vi i en el Priorat.
Els qui vàrem tenir la sort de conèixer-la l’enyorarem.

Cal dir que la Senyora Asunción i la seva obra i vida 
mereixerien  una  més  gran  divulgació,  un  veritable  llibre 
biogràfic i no aquesta minsa menció en aquest modest fulletó. 
Gràcies en tenim del bonic recordatori que li dedica el senyor 
Miquel Martorell, un agraïment especial del cronista. En tot cas 
la senyora Asunción és encara ben recordada, sobretot el seu 
mitjà de transport habitual, el seu sorollós vespino.

Tornant al fil de la història, tenim vagues notícies que ja 
es va embotellar un vi amb el nom Scala Dei l’any 64, segons 
notícia de Jaume Mussons, però no en sabem massa cosa més. 
Cal esmentar aquí l'informe que la FAO va publicar el 1974 
sobre  l'activitat  agrària  a  un  oblidat,  entristit,  envellit  i 
desanimat Priorat que concloïa que el Priorat reunia totes les 
condicions per tal que s’hi elaboressin alguns dels millors vins 
del  món,  i  en  tot  cas,  en  titulars  periodístics  del  moment 
s'afirmava sense embuts:  PRIORATO, DECLARADO POR LA  
FAO EL MEJOR VINO DE ESPAÑA,  concretament  el  Vino 
tinto  de  mesa  Priorato  Unión  Agraria  Cooperativa  Vilella-
Baja/Reus.

Cartoixa neix de la intenció de fer un gran vi de qualitat 
i  de  reserva,  a  semblança  dels  grans  vins  de  Burdeus  i  La 
Rioja,  amb  el  reconegut  raïm  del  Priorat,  essent  la  primera 
anyada la de la collita del 74. Els primers anys se'n feien unes 
100.000 ampolles numerades on s'ajuntaven els millors costers 
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de Garnatxes velles de tot el Priorat. Desconeixem si el primer 
Cartoixa fou un assemblatge de diferents vins del Priorat o si 
els diferents raïms es vinificaren ja a Cellers de Scala Dei. Si 
així fos les vinificacions s'haurien realitzats en grandioses tines 
de  fusta,  ja  que  els  primers  dipòsits  d'acer  inoxidable  (els 
primers del Priorat) s'instal·laren l'any 1976. Sembla també que 
el vi es va vinificar a la manera tradicional del Priorat, és a dir,  
fent macerar la rapa amb el most,  la pell  i  la  llavor.  Qui el 
recorda  ens  en  parla  com  a  vi  potent,  explosiu  i  tànic, 
típicament  prioratí.  Ha  aguantat  en  plena  forma  el  pas  del 
temps,  oferint  algunes  ampolles  una  tanicitat  encara  present 
alhora  que  un tacte  sedós,  junt  amb fruita  madura,  alcohols 
finíssims i balsàmics d'herbes mediterrànies i nítida mineralitat. 
Les anyades històriques són 74, 75, 76, 78 i 82, i com a fet 
sorprenent per l’època (i encara avui, tristament) les ampolles 
mostren un pulcre etiquetatge en català, en unes ja clàssiques 
etiquetes que mostren una litografia de Jaume Pla on apareix la 
visió que es té de la Conreria de Scala Dei o llogaret de Scala 
Dei des de el coll de la Creueta. Aquesta Conreria de Scala Dei 
és fidelment reflectida per aquest vi pioner, font i origen -com 
tot  el  referit  a Scala  Dei  des  dels  temps dels  cartoixans-  de 
bona part de la tradició vinícola prioratina, i això sol, essent jo 
persona  de  certa  tirada  a  la  malenconia  i  la  nostàlgia,  és 
garantia  de  vi  de  qualitat  i  de  treball  curós.  Cal  referir,  per 
aclarir possibles sospites que puguin sorgir envers la mínima 
objectivitat  periodística  i  rigor  exigibles  al  cronista  –  i  aquí 
al·lego  que  aquesta  crònica  estar  escrita  per  part  d'un 
treballador  de  Cellers  de  Scala  Dei,  jo  mateix,  així  que  els 
meus  interessos  i  la  voluntat  d’influir  en  la  bona  marxa  de 
l'empresa queden, em penso, ben aclarits- que tot i haver viscut 
12 anys ja al Priorat, Scala Dei se m'havia aparegut davall d'un 
embolcall  de  misteri  probablement  sorgit  d'un  cert  prejudici 
que aixequen els vins de Scala Dei en la resta del Priorat. Però 
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la roda de la fortuna tot ho posa al seu lloc. La meva primera 
visita  al  Priorat  va  ser  l'any  1985  o  86,  en  motiu  del 
Campament  Infantil  de  Catalunya  organitzat  pel  Centre  de 
Lectura  de  Reus  a  les  entranyes  del  Priorat,  a  les  aleshores 
misterioses  i  vegetals  runes  de  la  Cartoixa  de  Scala  Dei. 
Participava en aquest campament amb els meus pares i altres 
nens  dins  de  la  secció  infantil  de  l'Agrupació  Científico 
Excursionista  de  Mataró,  l'agrupe,  tocant-nos  com a terreny 
d'acampada la zona darrere del claustre nord, vora la bassa de 
les tortugues. El cercle s'ha clos 20 anys després i bona part de 
les  hores  de  la  meva  setmana  les  passo  entre  les  gruixudes 
parets de la Procura i de Cal Peyra, obrint portes centenàries 
amb  fermes  claus  artesanals,  al  ritme  dels  cicles  de  brogit 
turístic i comercial – no en va Scala Dei va ser el lloc on es 
negociava  les  grans  xifres  al  Priorat  durant  els  segles 
cartoixans  i  potser  fins  a  l'arribada  de  la  fil·loxera-  i  de  la 
tranquil·litat cartoixana la majoria dels dies. Així que tot i mai 
haver  tingut  especial  interès  –o  senzillament  desinterès 
manifest- en els vins de Scala Dei, actualment em sento ben 
afortunat de treballar en una bodega on reposen en bótes de 
500 i 600 litres les que a mi se m’han revelat com a Garnatxes 
més fines i més fresques del Priorat, de les que parlarem quan 
sigui precís, celler on també es fa un vi que em té robat el cor 
per la seva honestedat pagesa,  el  Negre de Scala Dei, un vi 
jove, de pagès, fet amb Garnatxes de menys de 25 anys i que ja 
té una trajectòria com a marca d'uns 30 anys. Negre ve d'un 
moment en que molts enòlegs ben elitistes consideraven que un 
vi  jove  era  una  cosa  que  no  calia  tenir  en  compte  per 
intranscendent  i  poc  refinada.  El  Negre  de  Scala  Dei  ha 
mantingut ben alt el pavelló dels vins joves, essent vi amb una 
expressió franca, nítida i precisa del raïm -i del rònec edifici 
venerable cartoixà-  que ja voldrien per  a si  alguns dels més 
rutilants vins del Priorat dels anys 90 -i encara de després -, 
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vins ben reputats en que durant alguns anys ha costat de trobar-
hi cap indici de raïm i frescor, sepultats per un mur inabordable 
de taní espès i fusta calcinada.

Actualment  Cartoixa  és  el  vi  que  recull  el  raïm 
d'algunes de les millors finques de la propietat de Cellers de 
Scala  Dei,  complementat  amb  raïm  de  vinyes  de  coster  de 
pagesos de La Morera, Porrera i la Vilella Alta. Hi predomina 
la Garnatxa i la Carinyena de vinyes de 60 a 110 anys i s'hi 
afegeix una pinzellada de Cabernet Sauvignon i Syrah. Aquest 
assemblatge de finques implica també la unió en un vi dels dos 
paisatges que trobem als voltants de Scala Dei, les llicorelles 
típiques del Priorat, - entre elles la que podria ser la finca de 
llicorella  plantada  a  més  altura  del  Priorat,  el  Coster  del 
Crivillé a la Morera de Montsant, plantada amb Carinyena de 
110 anys i Garnatxa Roja i que constitueix el raïm de ceps més 
vells dels que entren a Cellers de Scala Dei -,  amb les argiles 
en alçada (700 metres) de les faldes de la Serra de Montsant, 
lloc on arrela la Garnatxa Peluda d'uns 30-40 anys del Masdéu, 
sobre los Montalts.  D'aquest paisatge o paisatges únics al món, 
neix doncs Cartoixa, una fusió de potència, mineralitat, frescor 
i elegància, amb bon potencial de guarda.

ESCANYAVELLES DE CLOSA BATLLET

L’Escanyavelles  és  una  varietat  de  raïm  molt  poc 
coneguda,  blanca,  de  pell  dura  i  aspra  i  no  gaire  apreciada 
tradicionalment.  De fet  el  seu nom sembla  evocar  una forta 
acidesa  i  astringència.  Així  doncs  cal  considerar  un  acte  de 
gran valentia el d’en Marc Ripoll quan va decidir vinificar el 
raïm  del  seu  vell  escanyavelles,  ajuntant-lo  amb  Garnatxa 
Blanca, per veure què podia oferir. El resultat són 800 ampolles 
que com a mínim sorprenen. Sense poder dir que el vi és plaent 
i amable, -i aquí cal explicar que el cronista només ha tastat 
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aquest vi a mig fer com a mostra de bóta-, si que és un vi únic,  
terrós,  mineral,  iodat  i  cítric.  Una  gran  aposta  en  aquest 
moment d’uniformització i homogeneïtzació de gustos. I una 
porta  oberta  a  la  recuperació  de  varietats  fòssils,  varietats 
tradicionals  del  Priorat  algunes  desaparegudes  totalment 
després  de  la  fil·loxera  com  la  Trepat,  la  Sumoll,  els 
Moscatells,  la  Xarel·lo,  la  Giró  i  d’altres,  originals  i  més 
adaptables  a  l’ecosistema  prioratí  que  les  varietats 
internacionals. Em vénen al cap alguns vins que es troben en 
línia amb aquesta manera de fer, com per exemple el Blanc de 
Montsalvat del celler d'en Francesc Sánchez-Bas de la Vilella 
Alta, compost en un 65% de Macabeu i en un 35% de Trepat 
blanc,  o  el  100% Pedro Ximenes Odysseus  de Puig Priorat, 
Gratallops. Aprofito per fer una menció especial de la varietat 
Monestrell, que és ben probable que fos una varietat conreada 
al  Priorat  i  que  actualment  no  figura  entre  les  varietats 
autoritzades  pel  reglament  de  la  DOQ  Priorat.  En  tot  cas, 
tornant  al  fil,  un  vi  a  seguir  i  una  bodega,  Closa  Batllet, 
autèntica, sincera, ubicada en una casa pairal preciosa, on fan 
uns vins cada cop més naturals, molt bons i sovint ben barats i 
que bé mereix la nostra atenció.  

LO TROSSET DE PORRERA

Vi dels germans Duran de Porrera, que fa uns anys van 
decidir fer el seu propi vi a partir del vell coster familiar, a la 
partida de la Coma d’en Romeu. Es tracta d’un impressionant 
coster,  de  2’5  hectàrees  i  fins  al  60% de  pendent,  amb  un 
romàntic  maset.  Va  ser  plantat  amb  Garnatxa  i  Carinyena 
gairebé fa un segle. En els darrers anys han replantat la finca 
amb Cabernet Sauvignon, Syrah i Merlot. És un vi amb tot el 
sabor  dels  salvatges  costers  de  Porrera,  una  molt  limitada 
producció de 800 ampolles d’un vi deliciós, càlid, madur, ple 
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d’aromes de flors i herbes aromàtiques. De tan bo que és, fa 
volar  la  imaginació  sobre  com  han  de  resultar  els  vins 
justament abans de l'assemblatge,  ha de ser un bell  privilegi 
poder tastar aquestes Garnatxa i Carinyena dels Duran. 

NIT DE NIN

L’Esther  Nin  és  un  gran  personatge  del  Priorat,  i  ho 
afirmo tot i sabent que l'Esther es ruboritzarà i pensarà que sóc 
un  exagerat  si  mai  arriba  a  llegir  aquest  llibre.  Discreta  i 
apassionada, amb la seva valentia i curiositat i a ritme de dues 
(o  més)  veremes  l’any  s’ha  convertit  en  una  enòloga  ben 
respectada. Coneguda sobretot pel seu treball a Clos Erasmus 
(vi de culte, rutilant i begut gairebé totalment als USA fet per 
Daphne Glorian),  és una enamorada de la vinya i  del treball 
detallat i curós al celler, i té unes grans ganes de comprendre la 
vida més  íntima dels ceps i la seva relació, sobretot pel que fa 
al caràcter final d'un raïm i d'un vi, amb l'ambient, els canvis 
estacionals i els cicles còsmics. 

Per a fer Nit de Nin, l'Esther, junt amb en Carles Ortiz, 
parteix  d'una  viticultura  que  es  podria  definir  d'ecològica  i 
biodinàmica.  S'apliquen  les  tècniques  i  preparats  d'herbes  o 
minerals  com  ortiga,  cua  de  cavall  o  silici,  segons  les 
ensenyances de Rudolf Steiner i del vinater del Loira Nicolas 
Joly, que és un dels grans coneixedors moderns de l'aplicació 
de  la  biodinàmica  a  la  vinya.  La  biodinàmica  seria  en  si 
mateixa una forma d'entendre la vida i l'entorn, una voluntat de 
comprensió de la natura per tal que, estimant-la i respectant-la, 
ens ajudi a treure de la terra el fruit més gustós i el més sa. 
Talment com ho feia el pagès anònim de Porrera -home religiós 
i  espiritual-  fa  300 anys o semblanment  a  la  figura  del  bon 
pagès cristià dels cartoixans de Scala Dei, amb noves tècniques 
i essent però la idea la mateixa, tractar bé la terra. 
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Rudolf Steiner va anomenar aquesta forma d'entendre el 
cosmos com a Antroposofia (del grec Antropo- home i -sofia 
saviesa, seny) o ciència de l'esperit, una forma d'individualisme 
ètic que Steiner va anar bastint, en la seva maduresa creativa, 
amb  un  component  cada  cop  més  espiritual  i  místic, 
considerant  que  és  possible  entendre  l'esperit,  els  processos 
vitals i l'ànima a partir d'una observació científica que ens pot 
portar  més enllà de la visió materialista de la naturalesa i d'un 
món limitat a l'aspecte físic. Amb el desenvolupament de les 
facultats  cognoscitives  latents  en  tot  ésser  humà,  que  bé 
podríem  anomenar  intuïció,  es  pot  arribar  al  que  Steiner 
anomena  el  pensar  pur,  que  permet  actuar  en  acord  i  en 
equilibri amb l'harmonia còsmica i per tant en plena llibertat. 
Steiner, membre del cercle de Weimar, va  fer derivar la seva 
epistemologia -o teoria del coneixement- de la visió del món de 
Johann Wofgang Goethe. Segons Goethe  el pensament és un  
òrgan de percepció talment com l'ull o l'orella. De la mateixa  
manera que l'ull  percep colors  i  l'orella  sons,  el  pensament  
percep  idees.  Goethe,  molt  influent  en  Steiner,  també es  va 
interessar  per  la botànica.  Va  publicar  un  assaig  sobre  la 
metamorfosi de les plantes que es podria considerar una de les 
bases de l'acció biodinàmica, Versuch die Metamorphose der  
Pflanzen zu erklären  (1790),  on estableix  una teoria  general 
sobre la morfologia dels vegetals reconeixent l'analogia de la 
forma dels cotiledons, de les flors o les fulles. Steiner va veure 
en  la  morfologia  de  les  plantes  una  relació  amb  els  quatre 
elements fundacionals bàsics del cosmos i la vida, terra, aire, 
aigua i foc o arrels, flors, fulles i fruits. Segons aquesta teoria 
cada  planta,  segons  la  proporció  de  cada  element  en  el  seu 
ésser, té una forma de relacionar-se amb el món i una funció en 
l'equilibri  de  l'entorn.  De la  comprensió d'aquest  fet  n'ha de 
derivar la forma d'actuar del pagès biodinàmic.

Des dels anys 2003 i 2004 l'Esther Nin segueix les idees 
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de la biodinàmica, un moment, fa gairebé deu anys, en què la 
paraula  biodinàmica  era  ben  desconeguda  al  Priorat.  Els 
preparats  biodinàmics,  utilitzats  en  dosis  homeopàtiques, 
ajuden a  equilibrar  i  harmonitzar  la  vinya amb l'entorn.  Les 
accions en biodinàmica es basen en actuar sobre el cep, ajudar-
lo a ser fort i resistent, i en fomentar la vida a la vinya. Els cucs 
llauradors,  les  marietes,  que  són  unes  grans  depredadores 
d'insectes que sovint són considerats flagells malignes, les flors 
i les herbes aromàtiques, plantes medicinals per als humans i 
per  a  la  terra  i  d'una  inabastable  riquesa  aromàtica,  la  terra 
fresca,  amb matèria  orgànica,  bacteris  descomponedors  i  els 
preuats llevats naturals, tots són elements necessaris per a fer 
un bon vi. Tot forma part de l'entorn i del paisatge i per tant del 
caràcter d'un vi autèntic i original. Cal dir però que rarament 
els  vins  biodinàmics  gaudeixen  d'una  certificació  que  els 
acrediti com a tal. Al Priorat només el celler Mas Blanc-Pinord 
de  Bellmunt  gaudeix  del  certificat  Demeter,  la  única 
certificació internacional que regula i reglamenta la pràctica de 
la biodinàmica, sobretot de cara al consumidor (encara que per 
a alguns si aquesta certificació i regulació es portés a segons 
quins  extrems  podria  contradir  principis  fundacionals  de  la 
biodinàmica  basats  en  la  llibertat  de  pensament  i 
d'interpretació).

 Nit de Nin neix de tres costers de Porrera plantats amb 
Garnatxa i Carinyena i que són el refugi de llibertat de l’Esther, 
on pot jugar i experimentar. Sobre el nom del vi: Després de 
treballar  en  la  verema  i  entrada  de  raïm  dels  cellers  on 
col·laborava, ja de nit, es disposava a entrar el seu propi raïm. 
Sembla recordar el nom Nit de Nin, també, un antic culte a la 
feminitat i a la fertilitat i a la seva gran icona, la lluna, la reina 
de la nit i de les nits fresques d’estiu després d’un roent dia. La 
lluna que, a més, amb els seus cicles i la seva influència sobre 
el  nostre  planeta  i  els  éssers vius  ens ajuda a  organitzar  les 
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feines a la vinya i al celler i que ostenta un paper principal en 
l'etiquetatge d'aquest vi. 

La primera finca, i l'inici de Nit de Nin l'any 2003, és el 
Mas  del  Caçador,  un  coster  d'una  hectàrea  plantat  amb 
Garnatxa  Peluda  d'uns  70  anys.  El  2007  es  va  incorporar 
Solanes, un costeret que es troba davant per davant del Mas del 
Caçador, ben orientat al sud i on trobem una Carinyena de 60 
anys en que madura fins i tot la rapa, fet que permet utilitzar-la 
en vinificació donant cos i taní al vi tot afinant-li el tacte per la 
propietat  que  té  la  rapa  d’absorbir  el  taní  més  aspre  de  la 
pinyolada alhora que un petit percentatge d’alcohol. El 2008 es 
va començar a treballar un coster que forma part d’una finca de 
les més altes del Priorat de la llicorella, a 600 metres d'altura, 
un  lloc  de  nits  fresques  on  trobem  Carinyena  i  Garnatxa 
Peluda. 

Es fa un vi de les tres finques per què són molt petites i 
perquè es poden considerar part d'una mateixa zona climàtica. 
Pel que fa a la Garnatxa Peluda, és una varietat de Garnatxa 
amb una fulla semblant a la de la Carinyena i amb vellut al 
revers que sembla un encreuament entre aquestes dues varietats 
encara que normalment es considera una simple mutació de la 
Garnatxa. Com que les vinyes són molt petites, la verema es fa 
sense separar varietats, per raons pràctiques i per respectar la 
unitat de la vinya. És per això que a Nit de Nin hi apareixen 
altres varietats, absolutament testimonials, de ceps intercalats i 
que són Garnatxa Blanca, Macabeu, Xarel·lo, Pedro Ximenes, 
Picapoll Blanc i la sorprenent Carinyena Blanca, una varietat 
que l'Esther vol recuperar. 

Els ceps de Merlot que es trobaven a la part baixa del 
Mas  del  Caçador  foren  tallats  per  empeltar-hi  la  pròpia 
Garnatxa Peluda. Les finques havien sigut portades segons els 
preceptes de l'agricultura convencional. Poc a poc s'han anat 
reconvertint i adaptant a l'actual forma de treballar, cosa ben 
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perceptible al vi, ja que en un recent tast vertical en que es va 
tastar des de 2004 fins a 2011 el cronista va apreciar, gràcies a 
que  ho  van  fer  notar  diferents  assistents  al  tast,  un  canvi 
gradual  però  constant  en  el  vi,  augmentant  la  frescor  i  el 
protagonisme de  la  fruita,  fet  que  podria  ser  ben  atribuïble, 
almenys en part, a la viticultura que es duu a terme i també a la 
voluntat de fer un vi fresc i agradable, cosa que es reflexa en 
una més clara comprensió del  raïm, qüestió clau a l'hora de 
decidir el moment òptim de veremar i de cara a l'orientació del 
treball al celler, ben artesanal per cert. 

Juntament amb la gran complexitat i riquesa aromàtica, 
Nit de Nin destaca per la seva amabilitat en boca. Es manté 
inalterable la mineralitat  i  els  alcohols balsàmics de Porrera, 
cada cop més ben acompanyats i més fins anyada rere anyada. 
Un vi que en alguna anyada ha arribat als 15,7 graus d'alcohol i 
que  tot  i  això  és  un  prodigi  de  frescor.  Aprofito  també  per 
destacar de l’Esther el Planetes de Nin, natural i molt bo.

ÒNIX

Sota  aquest  nom  s’agrupen  una  sèrie  de  vins  de  la 
Vinícola  del  Priorat,  el  celler  més  gran  del  Priorat  i  celler 
cooperatiu per al vi i l’oli d’oliva de Gratallops, el Lloar i les 
Vilelles. Un celler que sota la gerència d’en Joaquim Sabaté, 
pagès  de  la  Vilella  Baixa,  ha  anat  afrontat  nous reptes  com 
l’obertura del celler a les visites, l’obertura de l’oficina de la 
Caixa Agrària on es dóna un servei que a la banca privada no li 
interessa  donar  per  baixa  rendibilitat  i  sobretot,  el  repte 
principal i més complicat, aconseguir pagar el pagès dignament 
i sense retards.  Sorgeix la cooperativa arrel de la unió de totes 
les cooperatives del Priorat l’any 91, quan es construeix el nou 
celler  unificat a Gratallops.  Amb els anys han restat  aquests 
quatre  pobles  i  200  socis  que  es  fan  càrrec  d’unes  100 
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hectàrees de vinya. L’origen de la Vinícola però, es remunta a 
inicis  del  segle  XX,  moment  de  l’arrelament  del  moviment 
cooperatiu català al Priorat, iniciat a Porrera l’any 1903.

Els  vins  així  anomenats  són  Clàssic  (vi  jove  de 
Garnatxa  i  Carinyena),  Fusió  (mitja  criança  de  Garnatxa  i 
Syrah), Evolució (Criança de Garnatxa, Carinyena i Cabernet 
Sauvignon)  i  en  algunes  anyades  també  Selecció,  100% 
Carinyena de costers de vinya vella, vella, vella, ja que alguns 
dels  socis  de  la  Vinícola  treballen  alguns  dels  costers  més 
impressionants del Priorat. Pel que fa al vi blanc ens trobem 
amb  Clàssic  blanc,  jove  de  Garnatxa  blanca  i  Macabeu  i 
Evolució blanc, només algunes anyades, les mateixes varietats 
passades  per  bóta.  El  nom  Ònix  prové  de  la  pedra  semi-
preciosa ònix, un mineral marmori i silícic que a vegades té un 
color  semblant  al  de  la  llicorella.  Referit  a  vins  diversos  i 
variables  en  el  temps,  és  un  dels  noms  degans  del  Priorat 
modern, ja que es va començar a utilitzar a mitjans dels 80 per 
a vins joves. El punt fort dels vins Ònix és la relació qualitat-
preu.

Forma part del patrimoni històric de la Vinícola l’antic 
celler cooperatiu de la Vilella Baixa, ferm i clàssic edifici, on 
els antic trulls soterrats s’han reconvertit en sala de bótes per a 
l’afinament  dels  vins  tranquils  (curiosa  paraula  referida  als 
Priorats)  i envelliment de vins generosos,  ja que ens trobem 
davant d’un dels pocs cellers del Priorat que segueix donant 
valor comercial a aquests vins, els tradicionals grans vins del 
Priorat. També es manté intacte l’antic molí d’oli de moles de 
pedra. Tan de bo algun dia en sigui possible la restauració. De 
moment,  a  Gratallops  i  la  Vilella  Baixa,  la  Vinícola té  dues 
botigues molt ben arreglades, fetes amb molt de gust i molt ben 
assortides de vins i productes de la terra.
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PARDELASSES

Vi que,  en concepte,  beu totalment  de la  tradició,  un 
autèntic vi de pagès, com els d’abans del Priorat, fet però amb 
els coneixements actuals i en que el principal actor és el raïm. 
Es  tracta  d’un  vi  especialment  mineral.  Neix  en  una  petita 
bodega familiar de Torroja, Aixalà-Alcait, on es treballa amb el 
raïm de la propietat. Els trossos són Els Amitxers-Pardelasses, 
on trobem Garnatxa de 25 anys i Les Civelles, Carinyena vella. 
Les fermentacions són naturals, fetes amb els llevats propis de 
la terra i totes en bóta.  Molt bon preu i una preciosa etiqueta 
de  tipologia  perceptiblement  prioratina.  Un  vi  boníssim  en 
copa però que convida a traure la pols del porró i a menjar una 
arengada cuita amb flama de sarment a peu de vinya, a una mà 
l’arengada ben salada i a l’altra mà un raïm ben dolç, un senzill 
contrast  gastronòmic  ben  prioratí.  Del  mateix  celler  és 
Destrankis, un vi d'etiqueta còmica plaent, autèntic i divertit.

LA CREUETA

Nou vi de Cellers de Scala Dei, la primera anyada és la 
2010.  La  Creueta  és  una  vinya  que  es  troba  al  Coll  de  la 
Creueta, la porta d’entrada a la coma on es troba el llogaret de 
Scala Dei i la Cartoixa de Scala Dei, lloc de naixement, capital 
històrica i centre espiritual del Priorat. El Coll de la Creueta és 
una intersecció de camins i pas de forces tel·lúriques i autèntica 
rosa dels vents. Cal mencionar, emperò, que l’antic i autèntic 
Coll de la Creueta es troba a uns 550 metres d’alçària, segons 
figura als mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, al vell 
camí de bast que connectava Scala Dei i Poboleda i actualment 
tram del sender de gran recorregut europeu 174, camí que en 
72 quilòmetres recorre bella part del Priorat des del Coll de la 
Teixeta fins a Albarca. El tram del Coll de la Creueta actual 
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fins  a  l’antic  coll  és  un  camí  ben  plaent  que  recorre  un 
entranyable i  bucòlic  racó on ús  recomano que perdeu unes 
estones contemplant la florida dels ametllers, ben presents en 
aquest vessant, així com la brostada primaveral i el pansiment 
tardoral  de  la  noguerola,  albada  i  crepuscle  vegetal  de 
carbasses, rojos i bruns.

A la Creueta hi trobem vinya vella de Garnatxa, amb 
algun  cep  escadusser  de  Carinyena,  en  terrasses  amples  o 
parades. El vi mostra un alcohol ple de mineralitat i una fruita 
al  punt  de maduració,  alcohol  i  fruita  propis del lloc càlid i 
assolellat on es troba el tros, però amb una càrrega de frescor 
de tots els vents que concorren en aquest indret, entre ells la 
garbinada de tarda. La garbinada és un vent de tarda i vespre 
d’estiu  –encara  que  també  és  considerada  garbinada  la 
coneguda  a  altres  llocs  com  a  llevantada,  vent  de  mar  que 
regala generoses pluges a la tardor i a la primavera- que arriba 
de la banda de mar fresc i carregat d’humitat. Es considera un 
vent beneficiós perquè refresca, encara que no arriba a tots els 
racons del Priorat.  Als trossos on arriba ajuda a  refredar  els 
raïm i  a  allargar  i  completar  les  maduracions  fenòliques  tot 
contenint el nivell de sucre i el grau alcohòlic resultant del vi, 
donant la bona maduració de pell i llavor un taní ben madur. Es 
diu també que les vinyes en xusclen la humitat. Durant la Seca 
dels  Set  Anys (1921-1928),  conta  la  memòria  popular   que 
gairebé no va ploure i que el poc que es collia fou gràcies a la 
garbinada.  També se l’anomena brisa marina o marinada. Es 
diu també que la garbinada fa joliua la vesprada, vesprades 
que són ben aprofitades pels prioratins per a gaudir del moment 
més agradable del dia, la típica  anar a la fresca, moments de 
vetlla i xarra al carrer amb família, veïns i amics. Tornant al vi 
que ens ocupa, el taní de la Creueta, ben madur, és el propi de 
les  grans  Garnatxes,  és  a  dir,  llèpol  i  sucós,  amb  la  fina 
amargor pròpia del Priorat, de la llenya seca, de l’ametlla, del 
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cru hivern. Mineralitat vibrant. Un vinàs!  
 
BUJORN

El Bujorn és un vent suau (no sempre) de migjorn que 
bufa els migdies de finals de juliol i agost i que fa pujar les 
temperatures fins als 40 graus. Entra al Priorat per la conca de 
Falset  reescalfat  pel  vertiginós  descens  des  de  la  Serra  de 
Llaberia  o  des  de  la  veïna  Ribera  d’Ebre.  A alguns  pobles 
també  se  l'anomena  Mataceps,  Arrassatermes,  Buidasacs, 
Cremaceps, Cremadís, vent de la fam (el vent de la fam deixa  
misèria tot l’any, deien a Cabacés), Tivissenc, Tortuí, vent dels 
Palells, vent del dol... noms alguns prou explícits! És el vent 
més anomenat del Priorat, més fins i tot que l’omnipresent vent 
de serè o les beneficioses garbinades, cosa que sembla indicar 
que  està  ben  present  en  l’imaginari  prioratí  pel  seu  efecte 
devastador.  La calor tan sobtada provoca l'aturada vegetativa 
del cep i per tant l’aturada de l’acció fotosintètica, el pansiment 
del raïm i les fulles i per tant és causa de maduracions de sucre 
brusques  i  sobtades  que  no  van  acompanyades,  però,  d'una 
bona maduració  de  pell  i  llavor.  A vegades,  fins  i  tot,  com 
durant el tòrrid estiu del 2003, ni tan sols permet la maduració 
de sucres. La vinya vella, gràcies a la profunditat de les seves 
arrels, incrustades en el sempre fresc i humit món mineral, i al 
seu metabolisme reposat, és prou més resistent al terrible envit 
del Bujorn.

Bujorn  és  també  l'únic  vi  del  petit  celler  del  mateix 
nom, i neix de dues finques, amb Garnatxa i Carinyena, d'entre 
8 i 36 anys i algunes Garnatxes que s’acosten al centenari, que 
es troben a Gratallops, a les partides de la Solana del Meliton i 
Les Manyetes, a entre 220 i 300 metres d'altitud. La llicorella 
hi  és  laminada  i  ferrosa.  El  vi  mostra  una  calidesa  i 
temperament propis del vent que li  dóna nom, acompanyada 
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però d'una rodonesa de tanins pròpia d'un raïm ben madurat, 
cuidat amb una cura especial.  S'acompanya el vi d'un xic de 
Cabernet Sauvignon, que tastat de bóta resulta especialment bo.

Celler Bujorn és una bodega molt jove, petitíssima, que 
es troba a la Vilella Baixa. Fan unes 2500 ampolles amb el raïm 
que  s'extreu  de  les  finques  d'en  Rafel  Gauchola,  pagès 
absolutament vocacional i gran coneixedor dels seus ceps. De 
la  part  administrativa  del  celler  se  n'ocupa  la  Rosa  Maria 
Ribera i de la part enològica l’Eva Escudé. Aquest noble raïm, 
tractat amb molt respecte (fermentacions tros per tros, lleugera 
clarificació natural),  esdevé  un vi  típicament  prioratí,  rodó i 
amable,  càlid,  com  el  Bujorn,  però  fresc,  amable, 
agradabilíssim com molts vespres d'estiu del Priorat. Des del 
2009, Bujorn és un dels primers Vi de la vila de Gratallops.

L'ERMITA

Què es  pot  dir  ja  d'aquest  rutilant  vi?  L'obra  mestra 
d'Álvaro Palacios, esperit riojano al Priorat i potser el més gran 
ambaixador  del  Priorat  al  món,  neix de dos  costers  prop de 
l'ermita de la Mare de Déu de la Consolació, a Gratallops. Els 
dos costers  són un petit  coster al  vessant  solà del  puig i  un 
coster  més  gran  a  l'obac  que  arriba  fins  a  la  carretera  de 
Torroja. Hi trobem plantada vinya vella de Garnatxa i Cabernet 
Sauvignon de 20 anys a la part més fonda i fresca del coster. 
Entorn  cuidat  amb  especial  cura:  Els  masets  restaurats,  els 
marges de pedra seca renovats, un mirador orientat a Montsant 
amb  rosers,  viticultura  i  verema  acuradíssimes,  desrapat 
manual i llaurat amb mula. Certament alguns dels records més 
entranyables  que  tinc  dels  meus  primers  anys  al  Priorat  els 
relaciono amb les  xarres amb en Miquelet  de Torroja en els 
reposos del llaurar, prop dels xiprers que marquen el camí a 
l'ermita. També recordo l'agradable sonoritat de l'arada lliscant 
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i clivellant la llicorella marró.
Ens trobem davant del vi més car del Priorat, un vi de 

luxe del que se'n fan entre 2000 i 3000 ampolles i en algunes 
anyades només un parell de bótes, quan les condicions no han 
estat  propícies. Neix la llegenda d'aquest vi arran de la seva 
subhasta  en  una mundialment  coneguda casa de subhastes  a 
finals  dels  anys  90.  A Christie's,  Nova  York,  es  van  pagar 
68.000 pessetes per una ampolla. Des de llavors moltes línies 
s'han escrit en relació a aquest vi i moltes històries se n'han 
explicat, molts sopars de duro o llegendes urbanes en podríem 
dir. També és vi per a esnobs, més interessats en el preu i en 
l’ostentació del seu estament que en l’expressió del vi, i als que 
podreu desemmascarar ràpidament perquè aquests personatges 
acostumen a anomenar aquest vi L'ermità.

En  definitiva,  un  vi  gairebé  perfecte.  Llèpol,  molt 
complex,  amb  alcohols  finíssims,  molta  fruita,  herbes 
aromàtiques  delicadíssimes,  cos,  potència,  mineralitat,  tanins 
madurs i potencial d'envelliment per a un gran clàssic. Un vi 
llegendari.

CLOS MOGADOR

Un altre dels clàssics del Priorat,  nascut a finals  dels 
anys 80, encara que René Barbier comprà la seva primera finca 
a Gratallops l'any 79. Barbier és considerat el pare del Priorat 
modern  juntament  amb  José  Luís  Pérez  de  Mas  Martinet  i 
Carles  Pastrana  de  Clos  de  l'Obac,  essent  la  seva  primera 
anyada, vinificada conjuntament, la del 1989, obtenint aquest 
vi ressò internacional i causant sorpresa en els cercles vinícoles 
francesos i americans i obrint la porta a l’inici de la Revolució  
dels vins del Priorat. Si que voldria aclarir, sense embuts però 
sense cap ànim de menysvalorar l'enorme treball fet per aquests 
visionaris en la posada en valor del nom Priorat, que no crec 
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que  es  pugui  atribuir  a  ningú  el  paper  de  descobridor  del 
Priorat  –no  essent  el  Priorat  una  illa  deserta  Robinsoniana 
perduda  enmig  de  la  immensitat  del  mar  dels  Caribs-, 
qualificatiu, el de descobridors, utilitzat de forma més o menys 
recurrent  per  la  premsa vinícola  internacional,  de forma ben 
intencionada,  no  ho  podria  dubtar,  però  mostrant  força 
desconeixement de la realitat, tradició i història prioratines.

Clos  Mogador  neix  de  les  vinyes  al  voltant  del 
Chateau,  representant l'esperit de Burdeus importat al Priorat. 
El Chateau en qüestió és el Mas Piqué, residència dels Barbier, 
un  mas  restaurat  pel  mestre  d'obres  Antonio  Rosario  i 
Ballesteros, durant molts anys cap de vinya de Clos Mogador i 
un personatge  peculiar  però  clau  en la  història  del  Priorat  i 
d'aquest gran vi. A l'hora d'anomenar el vi, es podria pensar que 
el  més  lògic  hagués  estat  anomenar-lo  Mas Piqué.  Succeeix 
però que piqué, en francès, s'utilitza per a definir els vins picats 
o  avinagrats.  Tenint  en compte  que  era  preceptiu  passar  per 
França per obtenir  el  respecte del món enològic,  els  Barbier 
van creure prudent no utilitzar aquest nom. El nom triat, Clos 
Mogador, fa referència a Mogador, denominació portuguesa de 
la ciutat marítima del Marroc, capital dels surfistes, Essaouira. 
Aquesta ciutat forma part de l'imaginari de la família Barbier, 
ja que l'any 1947 Élisabeth Barbier hi va fer discórrer les vides 
d'unes quantes generacions de les famílies Vernet i Angellier a 
la novel·la Les Gens de Mogador. De la novel·la se'n va fer un 
fulletó  televisiu  amb  producció  franco-germànica-helvètica-
canadenca als anys 70. La família Barbier és també una família 
amb tradició vinatera, iniciada al segle XIX al Chateau pairal a 
Gigondas,  Provença.  Fa pocs anys va néixer el  cinquè René 
Barbier,  que sembla  predestinat  a  seguir  la  nissaga  vinatera. 
Cal  mencionar  que el  vi  René Barbier  que es  pot  trobar  als 
lineals dels supermercats no té res a veure, des de fa més de 30 
anys, amb aquesta noble família, tot i que va ser fundada la dita 
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companyia vinícola amb seu a Sant Sadurní d’Anoia per l'avi 
de René Barbier  i  Ferré,  essent  aquest  darrer  el  tercer  René 
Barbier.

Clos Mogador és l'únic vi de finca legalment reconegut 
al Priorat (encara que s’aparta de la idea de vi que cerca retratar 
fidelment un petit tros de terra únic i irrepetible i s’acosta a la 
idea francesa de vi de la propietat o del  Chateau). Es nodreix 
de les vinyes de 30 anys plantades en terrasses al voltant del 
Mas Piqué, Garnatxa, Carinyena, Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Merlot i antigament Pinot Noir. Es tracta d'un vi esplendorós i 
voluptuós,  el  pur  reflex  de  la  gran  personalitat,  caràcter  i 
inquietud artística d'en René i la Isabelle Barbier. Una mostra 
n'és  l'etiqueta,  un  dibuix  amb  aire  naïf  de  l'Isabelle  que 
representa el  mas.  Sens dubte un gran i senyorial vi,  potent, 
majestuós i que forma part principal de la història recent del 
Priorat. Per bé que de preu respectable es tracta d’un vi força 
accessible  perquè  la  producció  és  d’unes  18000  ampolles. 
Indispensable almenys un cop a la vida.

RAR BLANC

Vi nascut el 2008, fet per en Ricard Rofes sota l'etiqueta 
Vins Singulars, vinificat a Cellers de Scala Dei. Neix amb la 
idea  de  mostrar  una  original  finca,  la  Macipa,  menys  d'una 
hectàrea de Garnatxa blanca de 80 anys i  una petita part  de 
Chenin  blanc  -varietat  originària  de  la  Loire francesa  i 
promoguda  al  Priorat  per  l’Asunción  Peyra-,  ceps  aquests 
darrers  de  30  anys  d’edat.  La  finca  es  troba  a  la  Serra  de 
Montsant, sobre Scala Dei i la Vilella Alta, prop del Masdéu, 
en terreny argilós a 650 metres d'altitud. El Mas Déu, segons 
ens  conta  l'opuscle  Els  Masos  de  Montsant,  editat  pel  Parc 
Natural de la Serra de Montsant i basat en investigacions de 
Montserrat  Domingo,  sembla  ser,  per  la  poca  documentació 
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que resta de l’època, un dels masos més antics de Montsant. El 
nom pot provenir del Prior Bernat Déu, del segle XIII, o de la 
família de la petita noblesa Déu, present al Priorat al segle XII 
ja, amb propietats a Falset, la Morera, Cornudella i el Pradell. 
Va ser  abandonat  durant  los mals  anys de la  fil·loxera,  però 
tornat a conrear amb vinya, ametllers i oliveres per impuls dels 
propietaris del mas, els Garcia-Faria de Scala Dei. Fins l’any 
1953 el mas és ocupat per famílies mitgeres que s’encarreguen 
de la vinya i els ametllers, però un incendi en precipita el seu 
abandó i el seu enrunament.

Destaca  en aquest  vi  la  frescor  que conserva aquesta 
Garnatxa  plantada  en  altura,  insòlita  en  una  varietat 
habitualment  extrema  en  quan  a  maduració  de  sucres.  La 
llegenda prioratina ens parla de Garnatxes blanques a la zona 
del Mas del  Roger,  a Cabacés,  que podien arribar  als  18-19 
graus d'alcohol natural. Ens trobem doncs davant un vi vigorós, 
licorós, reflex d'un paisatge  feréstic  poblat per aferams  de tot 
tipus.  Ens  trobem  al  peu  del  Cingle  Major,  en  un  entorn 
mediterrani i aromàtic. Poc a poc en Ricard li està trobant el 
punt  just,  sobretot  en  la  sàvia  utilització  del  roure  per  a 
l'afinament.

ROCAPOLL

Vi  d'un  sol  coster  de  Carinyena  vella  de  90  anys 
plantada en una semi-obaga de Gratallops, rodejada d’olivers i 
amb  boniques  vistes.  El  petit  celler  Devinssi  en  fa  una 
vinificació  respectuosa  i  natural  per  mostrar  la  concentració 
tànica i fruital de la que és capaç la Carinyena vella plantada en 
el clima extrem de Gratallops, més extrem en les partides que 
davallen cap al riu de Montsant, tòrrides a l'estiu. El caràcter 
obac del coster, però, és ben perceptible en aquest vi,  per la 
fruita fresca, especialment pruna, que hi trobem. La pruna però 
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és ben macerada en alcohol! Mineralitat gratallopina i caràcter 
únic  per  una  edició  molt  limitada  (una  bóta)  i  un  disseny 
d'etiqueta sobri i especialment encertat. El nom Rocapoll és un 
homenatge  a  en  Josep  Roca  i  Poll,  promotor  de  Devinssi. 
Rocapoll  ha  entrat  en  la  nova  tipificació  de  Vi  de  Vila  de 
Gratallops.  Del mateix celler aprofito per destacar un vi ranci 
molt vell i espès del que la única informació que en tinc és que 
és increïble.

ARTIGOTS

Artigots és una petita finca, als peus del Cingle Major 
de Montsant,  prop de la Font  Pregona i  sobre la  Font de la 
Pietat, just sobre la Cartoixa de Scala Dei. No és però visible 
des del cenobi, ja que es troba en una petita coma, obaga, a la 
sortida del barranquet que puja de Cartoixa a Pregona. La finca 
està  gairebé  tota  rodejada  d'un  bosc  jove  de  pins  i  roures, 
encara  amb aparença  de brolla  mediterrània  plena  de timó i 
romer, que mostra la recuperació d'aquest vessant després del 
paorós incendi de 1982. Artigots és una finca petita, amb ceps 
espaiats, Garnatxes molt velles, cosa que fa que la producció de 
raïm hi sigui irregular. El 2010 és la primera anyada en que 
aquesta petita joia que és Artigots no ha passat a formar part de 
l'assemblatge del Cartoixa de Cellers de Scala Dei. Així que ara 
podem gaudir  d'aquesta  peça  única,  això  si,  no  a  l'abast  de 
tothom,  ja  que  se  n'ha  elaborat  una  sola  bóta,  unes  280 
ampolles. La vinificació d'en Ricard Rofes amb llevats naturals 
i maceració amb la rapa i amb una criança de només un any ha 
permès  que  es  pugui  sentir  amb  absoluta  nitidesa  la  vida 
d'aquest raïm, d'aquest racó de món, visitat totes les nits pels 
petits codolencs, els follets que formen la mola conglomerada 
de Montsant i que de dia només podem veure com a simples 
còdols  en  la  terra  de  panal,  terra  pedregosa,  calcari  guixós, 
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d'aquesta finca. 
Un vi de pura fruita, gran persistència en boca, carnós 

però també lleuger, vinós, nítid, cristal·lí, com l'aire dels 700 
metres on es troba aquest tresor. Un tresor grandiós, on podrem 
trobar els aromes de roses i pell de taronja que només trobem 
en els vins més especials. De les Garnatxes més pures que un 
humil, o no tant humil servidor ha pogut tastar en la seva curta 
(cada cop menys) vida.

LES MANYES

Terroir  al  límit  és un celler  molt  jove fundat  per dos 
enamorats  del  Priorat.  En  realitat  és  més  que  un  celler,  és 
pensament, filosofia, recerca radical. Els dos protagonistes són 
l’Eben Sadie,  vinater afrikaneer que fa un extraordinari  vi  a 
Sudafrica,  Columella,  fresc  i  nítid  i  en  Dominik  Huber, 
bavarès.  L’Eben  va  tastar  Clos  Mogador  fa  uns  anys  i, 
impressionat, es decidí a conèixer la terra d’on naixia aquell vi. 
En  Dominik  és  un  gran  coneixedor  de  la  obra  i  filosofia 
biodinàmica de l'austríac Rudolf Steiner, i una persona estricta, 
perfeccionista  i  sensible  alhora.  Per  al  seu  projecte  es  van 
associar  amb en  Jaume Sabater,  pagès  d'el  Lloar.  Quan van 
iniciar el seu projecte, a inicis del mil·leni, al Priorat i arreu es 
vivia una certa competició per veure qui feia el vi més negre, 
més  tànic  i  més  explosiu  possible.  Ells,  després  d’una  breu 
presa de contacte, van apostar per fer vins més fins, agradables, 
menys  rotunds,  intuint  que  la  mineralitat,  els  balsàmics 
d’herbes aromàtiques mediterrànies i la fruita més delicada són 
nítidament apreciables quan la càrrega tànica no es constitueix 
en mur impenetrable.  A part  d’això també pretenien fer vins 
més  dòcils  i  més  fàcils  de  maridar  amb  la  gastronomia 
mediterrània.

Així que en les seves pròpies paraules van apostar per 
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una forma borgonyona  de  treballar,  en  contraposició  a  la  ja 
universal  i  a  vegades  monolítica  manera  bordelesa.  A  la 
pràctica això es tradueix en la gairebé completa renúncia als 
assemblatges  entre  diferents  varietats  de  raïm  i  diferents 
finques i al treball només amb varietats tradicionals. Fer vi és 
una recerca, gairebé espiritual,  de la puresa i ànima de cada 
raïm,  més que no pas  del  seu esquelet,  el  seu muscle.  Amb 
aquesta  voluntat  de  fer  vins  lleugers,  aeris,  es  verema  més 
d'hora per preservar la frescor (prenent molta atenció al cicle de 
Kreps, a l'acció fotosintètica i a la substitució de l'acidesa pels 
sucre,  això  és,  en  paraules  de  l'Eben,  intentant  entendre  la 
química del raïm enlloc de la del vi), les maceracions es fan 
menys intenses i extremes -no necessàriament més curtes- i la 
criança  es  fa  en  fusta  menys  nova  i  en  bótes,  carretells  o 
foudres de gran tamany. En l’embotellat del vi també s’ha notat 
aquesta  evolució.  Els  seus  primers  vins  eren  presentats  en 
ampolla  bordelesa.  Actualment  només  utilitzen  unes  fermes 
ampolles  de  forma  borgonyona  amb  un  etiquetatge  molt 
prioratí, basat en les actes de compravenda de vi entre Reus i el 
Priorat dels anys 20 i 30.

Per  la  gran importància  que donen a l’expressió més 
genuïna possible d’un raïm i d’un paisatge, la seva agricultura, 
sense ser estrictament  biodinàmica,  hi  tendeix.  En tot  cas  la 
sòlida  base  filosòfica  d’en  Dominik  junt  amb  la  cultura 
agrícola  de  l’Eben  els  empeny  a  respectar  escrupolosament 
l’equilibri  natural  dels  sòls  on  arrelen  els  ceps,  utilitzant 
tècniques  arcaïtzants  però  respectuoses  com  el  llaurat  amb 
mula, noble animal de menys pes que el tractor i que premsa 
menys el sòl. 

La idea sobre la que es sustenta Terroir al límit és que 
cada tros és un món, un paisatge, i que el vi ha de ser una fidel 
representació  d’aquest  paisatge.  Per  això  gairebé  la  totalitat 
dels  vins  del  celler  són  vins  d’un  sol  tros,  únics.  Ara  els 
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desgranarem, començant per Les Manyes, possiblement el més 
insòlit i original.

Les  Manyes  és  per  si  mateix  una  petita  revolució  al 
Priorat.  Sens  dubte  per  la  forma  de  treballar  al  celler  però 
sobretot per  la procedència del raïm. Les Manyes és un vi de 
Garnatxa  de  90  anys  plantada  a  los  Montalts,  el  contrafort 
acinglerat de Montsant que cau a plom sobre les Vilelles, a 650 
metres d’altitud, al llindar amb Cabacés (en alguns mapes, per 
exemple  als  mapes  de  l'Institut  Cartogràfic  de Catalunya,  la 
finca  figura  totalment  dins  el  terme  de  Cabacés).  Aquí  els 
terrenys són calcaris i argilosos (res de llicorella aquí dalt) amb 
vetes de cristalls de quars. El resultat és un vi lleuger pel que és 
habitual  al  Priorat,  nítid,  delicat,  cristal·lí  com  el  quars  on 
arrelen  aquests  ceps  màgics  que  destil·len  aquest  paisatge 
majestuós, que senyoreja el Priorat des de l’aire. 

LES TOSSES

Les Tosses és un coster assolellat que es troba a la part 
més alta del terme de Torroja, a uns 600 metres d’altitud. Lloc 
ben airejat pel serè i la marinada, amb un aire ben net i des 
d’on es pot gaudir de les millors postes de sol panoràmiques 
del Priorat, amb vistes sobre les conques dels rius de Siurana i 
de Montsant i els cingles de La Figuera. Les Tosses és doncs un 
vi paisatgístic on hi trobem la mineralitat de la llicorella, els 
vents,  l’espai  obert  (quina  amplitud  en  boca...),  el  bosc,  les 
herbes... i la fruita llèpola d’aquesta Carinyena molt vella. Molt 
poques ampolles i cares! 

La resta de vins de tros de Terroir al límit són Arbossar, 
vi  de coster de Garnatxa vella de Torroja,  aromàtic,  amable, 
fresc,  extasiant  (Segons  en  Dominik,  el  seu  vi  femení, 
provinent  d’un  obac)  i  Dits  del  Terra,  vi  de  coster  de 
Carinyena, el seu vi masculí, acolorit, càlid i carnós, però amb 
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l’habitual taní sedós marca de la casa.

SANT  ANTONI PETIT

Vi  d’una  de  les  parcel·les  (la  petita)  que  componen 
l’entramat  de  feixes  que  rodegen  l’imponent  i  enrunat  mas 
fortificat de Sant Antoni, en un impressionant i estret relleix de 
cingle a mig vessant de Montsant, literalment penjat en el buit, 
a mig camí entre Scala Dei i Cabacés. Ens trobem en un lloc de 
natura esplendorosa,  un lloc que senyoreja el  Priorat  i  on hi 
senyoreja, alhora, la fúria dels vents, la rauxa. Antigament era 
conegut com a Sant Antoni de Montalt, i el seu origen sembla 
relacionat amb la capella de l’antic poble de Montalt. Segons 
que ens conta Montserrat Domingo a l'opuscle  Els Masos de 
Montsant,  la  llegenda diu  que a  l’arribada  dels  cartoixans  a 
Scala Dei, els monjos, gelosos de la seva intimitat, del silenci i 
possiblement també de l’aigua, van procurar que el poble fos 
abandonat cedint terres als pagesos en altres indrets o pagant la 
dot  de les  donzelles  per  tal  que  es  casessin  a  altres  pobles. 
Sembla  ser  que el  poble  va ser  definitivament  abandonat  al 
segle XV, encara que la tradició cartoixana el fa desaparèixer al 
segle XIII. Amb la desamortització de Mendizábal el mas va 
passar a mans d’una de les grans cases de Scala Dei, Cal Rius.

Pel que fa al cingle sobre el que es sustenta el vinyar del 
Mas de St. Antoni, m’agradaria fer menció aquí d’un misteri 
que segueix viu entre els estudiosos del fet cartoixà al Priorat; 
és  el  de  l’origen  de  la  pedra  calcària  utilitzada  per  bastir 
Cartoixa. La Cartoixa primitiva es construí amb gres roig extret 
del Cingle Roig, ben visible damunt Cartoixa. La resta de la 
construcció ja es va bastir utilitzant una sòlida pedra calcària, 
considerada de Sant Vicenç segons documents antics. Això féu 
pensar en les pedreres calcàries de Sant Vicenç de Castellet, al 
Bages, com a lloc d’origen dels carreus de Scala Dei. Aquest 
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fet servia per mostrar la bonança econòmica de la que gaudien 
els monjos, que es podien permetre el transport de la pedra des 
d’uns 200 quilòmetres. Però sembla ser que en les actes que 
notifiquen l’extracció de pedra a les pedreres de Sant Vicenç de 
Castellet no hi consta que cap partida de calcari fes camí cap a 
Scala  Dei.  Probablement  la  dita  pedra  de  Sant  Vicenç es 
refereix a una qualitat de pedra, essent la de Sant Vicenç de 
Castellet, per la seva bona fama, la que originà el qualificatiu. 
Així que els arqueòlegs tendeixen a creure en un origen local 
del calcari utilitzat a Cartoixa, però sense poder-ne concretar el 
lloc  exacte  d’extracció.  Com  a  pista  que  pretenc  aportar, 
conscient  de  que  la  barrabassada  versada  pot  ser  majúscula, 
però també havent passat moltes d’hores resseguint visualment 
els cingles propers al monestir, amb ulls de cercador de bona 
roca fruit d’una de les meves passions, l’escalada en roca, he 
de dir que em sembla sospitosament poc natural el cingle que 
davalla del Mas de Sant Antoni, cosa que em fa creure, sense 
cap  fonament,  que  aquest  cingle  podria  ser  l’antiga  pedrera 
d’on  els  picapedrers  al  servei  del  Prior  extragueren  els 
majestuosos carreus monacals. 

Tornant al vi, direm que és un dels nous vins d’una sola 
vinya de Cellers de Scala Dei, de producció limitada, el 2010 
una  sola  bóta.  És  fruit  d’una  Garnatxa  vella  de  60  anys 
plantada sobre sòl argilosos rojos i densos, carnosos. Aquesta 
carnositat és una de les característiques principals d’aquest vi. 
També ho és la mineralitat, una mineralitat, però, ben diferent 
que l’habitual en els vins nascuts de la llicorella. L’argila és un 
sòl que té gran capacitat d’absorció i retenció d’aigua, així que 
la  mineralitat  resultant  s’acostaria  a  la  sensació  que  ens 
deixaria una bona i neta aigua de deu. 

És  un  vi  untuós,  ferm,  greixós  fins  i  tot,  però  fresc 
també,  amb  un  taní  madur  i  una  certa  amargor,  que  es  va 
apaivagant en el repòs en ampolla, amargor que fa ressaltar la 
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gran personalitat d’aquest vi. Es un vi licorós, més càlid que el 
seu  veí  Artigots,  ple  de  fruita  madura,  flors  de  cep,  roses, 
mimosa, un toc de fonoll, un toc confitat de taronja en alcohol, 
mel...Una mostra perfecta del varietal, cedint l’argila, pel seu 
menor pes mineral en relació a la llicorella, més protagonisme 
a la fruita delicada de la Garnatxa. Podeu submergir-vos en un 
món sencer de sensacions si ús atreviu a deixar-vos portar per 
les denses aigües d’aquest vi. Perfecte menjant unes ametlles. 

LO COSTER BLANC

Ras i curt, un dels vins més màgics del Priorat. Vi fet 
amb una  estima  especial  per  la  Maria  Sangenís  i  en  Roger 
Simó a Sangenís i Vaqué, a Porrera. Al 1978 Pere Sangenís i 
Conxita Vaqué van començar a plantar les vinyes a les finques 
del  Pere.  Explica  la  família  que  aquestes  terres  havien 
pertangut a la branca materna de la seva família, els Monlleó, 
des d’abans del 1700 i que principalment s’hi cultivava vinya. 
Aquesta  històrica  família,  a  principis  del  segle  XX,  havia 
intentat embotellar vi junt amb les cases principals del Priorat 
però el projecte no va dur-se a terme degut a la conflictivitat 
social  i  la  precarietat  econòmica  d’aquesta  època  post-
fil·loxèrica.  El  1979  en  Pere  i  la  Conxita  van  començar  a 
vinificar al celler de la Plaça Catalunya, l’antic celler de Josep 
Simó, l’avi de la Conxita, que ja havia estat vinater des de 1886 
fins la seva mort.

Lo Coster Blanc, com el seu nom explica és un vi  de 
coster del que es fa una sola  bóta,  298 ampolles numerades 
amb rotulador platejat,  almenys la primera anyada (2007 em 
sembla recordar) pura artesania!!! Garnatxa Blanca i Macabeu 
en  una  preciosa  expressió  del  paisatge  del  lloc.  Fruita 
esplendorosa  en  el  punt  just  de  maduració,  licorositat, 
mineralitat i diversitat d’herbes aromàtiques torrades pel sol, i 
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amorosides  per  la  rosada  matinal  i  per  la  garbinada  de  les 
tardes d’estiu. Més que un vi, una petita joia.   

També del  mateix  celler  cal  destacar  Coranya  i  Clos 
Monlleó, vins sorgits de les finques del mateix nom, fets només 
amb Garnatxa i Carinyena de certa edat i amb tota la tipicitat 
de Porrera. 

DOIX

Celler  familiar,  jove  però  amb  arrels  profundes  a 
Poboleda i  futur prometedor per la joventut de la pubilla,  la 
Sandra Doix, enòloga amb molt futur. Tot i que la família Doix 
ja porta cinc generacions conreant vinya a Poboleda, Mas Doix 
com a tal no veu la llum fins el 1998, gràcies a l’ impuls del 
matrimoni Doix i Llagostera. Com dèiem, però, la família ja 
apareix  com  a  vinatera  al  Segle  XIX.  Expliquen  que  Juan 
Extrems i Doix, padrí de Joan Doix, va ser elaborador de vins 
de qualitat des de 1850 i fins l’arribada de la fil·loxera. Són 
mostra del passat esplendorós de la família i motiu d’orgull la 
medalla d’or obtinguda en l'Exposició Universal de Barcelona 
el 1888 i la medalla de plata guanyada en l'Exposició Universal 
de  París  el  1878.  A partir  de  1902,  passat  el  flagell  de  la 
fil·loxera,  es  van  plantar  de  nou  Garnatxes  i  Carinyenes  en 
coster, raïm que s’entrava a la cooperativa de Poboleda fins a 
1999 quan es fa la primera vinificació al nou celler. Aquests 
vells ceps de Garnatxa i Carinyena nascuts el 1902 són Doix, el 
paradigma dels vins de Poboleda, Priorat  baix,  prop ja de la 
capçalera del  riu  de Siurana i  de la  frescor  i  humitat  de les 
Muntanyes de Prades. Ens trobem, a més, a l’obaga del gegant 
granític de Puigcerver o Serra del Molló, prop doncs d’alzinars 
amb roures esponerosos, selves mediterrànies impenetrables i 
terra  de bolets.  D’aquest  clima més fresc en resulten alguns 
dels  vins  més  fins  i  elegants  del  Priorat,  amb  maduracions 
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pausades del raïm. 
Destaca entre tots els vins de Poboleda Doix, vi molt 

celebrat internacionalment. Fins el 2005 s’arrodonia el vi amb 
una petita proporció de Merlot. Aquest noble raïm bordelès ha 
acabat desapareixent de Doix, fent evident que la Garnatxa i la 
Carinyena  no  necessiten  varietats  de  suport  per  a  fer  vins 
emocionants  i  fins.  Aquestes  varietats  considerades 
habitualment rústiques de forma una mica despectiva, veient-
les  expressar-se  a  vins  com  Doix  poden  ser  considerades 
rústiques, ben segur, però què hi ha en el món del vi que no 
sigui pura i elegant rusticitat? En tot cas una terra aspra com el 
Priorat, com altres terres al món, mostra que la ruralitat està 
íntimament lligada al naixement de la cultura i l’humanisme i a 
la  sensibilitat  per  la  natura  (serveixin  aquests  línies  com  a 
reivindicació de les bondats de la vida pagesa). 

Doix és un vi senyorial i autèntic, un mite ja. El vesteix 
una sòbria i delicada etiqueta, lluminosa i clara. Destaca en el 
treball  al  celler,  i  com  és  molt  habitual  al  Priorat,  la  no 
clarificació ni filtratge del vi, mostra de respecte per a aquest 
líquid sagrat.   

SEDÓ-BARCELÓ

Famílies ancestrals de Bellmunt que figuren ja com a 
viticultors  el  1720.  Pagesos,  doncs,  actius  i  activistes  en 
diversos fronts.  La seva història és feta d’anades i  tornades, 
com la de moltes famílies prioratines. Així ho mostra la història 
de la seva finca Sant Martí, comprada el 1988 i replantada però 
que ja havia pertangut a la família durant el segle XIX. Si ve en 
aquest recull de vins i curiositats al voltant del vi del Priorat 
ens hem referit contínuament a la virtut de la vinya vella, cal 
considerar que el motiu principal d’aquest treball i aquest llibre 
(vaya trabajo, que diria el còmic i contaire d’acudits i facècies 
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català  Eugenio)  és  homenatjar  una  terra  i  una  gent  que  la 
trepitja, i qui més la trepitja, i  qui a més la treballa, és sens 
dubte el pagès. Per a ells, els pagesos, és aquest llibre, per als 
que es lleven cada matí i fan cap al tros, faci calor, pluja, vent, 
neu o fred. Per a ells són  aquest recull de paraules. Amb la 
voluntat de mostrar que la pagesia té futur i que no hi ha futur 
sense la pagesia. I si alguna cosa destaca en molts pagesos del 
Priorat  és  la  valentia.  La  família  Sedó-Barceló,  veient  la 
dificultat de vendre el seu raïm de vinya jove, en un moment a 
més, les veremes dels anys 2007 i 2008, en que el preu del raïm 
de vinya jove va baixar dràsticament, varen decidir prendre risc 
i vinificar ells mateixos el seu raïm per fer-ne un vi assequible 
(5 euros) i que tingués tot el gust dels vins del Priorat d’abans 
de la revolució, amb la frescor, la finor i l’equilibri dels vins 
fets amb els coneixements actuals.  Un gran vi en el que el preu 
no és excusa per a no tastar-lo. I una bona manera d’acostar-se 
al  pagès-vinater,  ja  que  l’aposta  d’aquesta  família  va  en  la 
direcció de la venda directa. Ús desitjo la millor de les sorts.

AIGUA DE LLUM

Aquest és un vi artístic,  de col·leccionistes.  Aigua de 
Llum és una història de passió i paciència, la de l’Enric Costa, 
copropietari  de  Vall-Llach.  L’any  2000 l’Enric  s’entossudí  a 
plantar una varietat que l’encisava, la Viognier, i volia fer-ho 
en un lloc ben  feréstic. Aquells ceps malaltissos i esblaimats 
donaren un munt de mal de caps per la seva difícil adaptació, i 
fins als seus tendres sis anys d’edat no donaren cap raïm.

El resultat, però, va ser sorprenent, sobretot pel que fa a 
la  originalitat  del  vi.  Es  decidí  editar  (quina  paraula  més 
estranya referida a un vi...però explica, creiem, la realitat del 
naixement d’aquest vi) el vi  per celebrar el desè aniversari de 
la  fundació  del  celler,  en  una  edició  molt  petita  de  800 
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ampolles amb una caixa i un disseny especials. El vi a més es 
va dedicar a en Miquel Martí i Pol. De les seves paraules neix 
el nom del vi, del poema SOLSTICI:

DIES VINDRÀ QUE ALGÚ BEURÀ A MANS PLENES 
L’AIGUA DE LLUM QUE BROLLI DE LES PEDRES  

D’AQUEST TEMPS NOU QUE ARA ESCULPIM 
NOSALTRES

El vi és un potent Viognier, càlid i suculent, pura fruita, 
-ben rotunda-, mineral i aromàtic. Una obra d’art  en tots  els 
sentits.

VINYA DEL VUIT

Parlem d’un curiós projecte de 8 associats,  enòlegs o 
enamorats  del  Priorat,  activistes  culturals,  entre  els  que 
destaquen la Sara Pérez i en René Barbier i Meyer. La idea era 
fer un vi exclusivament amb raïm de vinya vella de coster, tan 
de Garnatxa com Carinyena, de Gratallops i la Vilella Baixa. 
Es va recuperar el treball de llaurat amb mules ja que la idea 
era també recuperar vells mètodes de conreu per tal de fer una 
agricultura el més natural possible, cosa que ara sembla molt 
normal però que no ho era tant al Priorat d’inicis de mil·leni. El 
vi  neix d’una de les zones càlides del Priorat, l’enclotada de la 
Vilella  Baixa,  formada  per  la  vall  del  riu  de  Montsant  i 
l’amfiteatre  entre  els  cingles  de  la  Figuera  i  los  Montalts, 
cubeta de llicorella refractària que es caldeja a base de bé sota 
el roent sol d’estiu. Així que en resulta un vi concentrat i fosc, 
potent i càlid. Com a mostra de les inquietuds artístiques del 
grup  d’amics,  Vinya  del  Vuit  es  vesteix  amb  una  etiqueta 
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diferent cada anyada, etiqueta concebuda per artistes prioratins 
i  que  és  el  reflex  de  l’efervescència  artística  i  creativa  del 
Priorat.  La síntesi  ens l’ofereix l’etiqueta del desè aniversari 
del vi, un collage amb les etiquetes de les anyades precedents.

PARTIDA DELS BELVISSOS

Aquest vi  guarda una part  del cronista,  de mi.  Per la 
participació  activa  que  vam tenir  en  el  naixement  d’aquesta 
idea, és probable, que, amic lector, estigueu a punt de llegir la 
crònica  vinícola  més  subjectiva  i  desenfocada  de  la  història 
universal de les cròniques vinícoles. La Partida dels Bellvissos 
és  un  vi  d’un  coster  que  es  troba  a  la  dita  Partida  dels 
Bellvissos (no podria ser d’altra manera), al terme municipal de 
Gratallops però ja al marge esquerre del riu de Siurana, camí de 
Porrera.  Aquest  coster  va  restar  abandonat  en  una  data 
indeterminada entre els anys 70 o 80. La Sara Pérez i en René 
Barbier  i  Meyer,  veient  el  coster  des  de  la  carretera  de 
Gratallops  a  Torroja,  van  anar  gestant  la  idea  de  recuperar 
aquell vessant original i característic. El coster era plantat amb 
Garnatxa Peluda i  Carinyena molt  velles que es trobaven en 
estat crític per la falta de poda molts anys seguits. Per això era 
engrescador participar en la recuperació d’aquests ceps, tot i 
que  semblava  una  tasca  ingent.  A  més  aquest  coster  és 
especialment fred, humit i obac, la llicorella apareix recoberta 
de molsa en les parts més frescals. Així que l’hivern del 2002 
vam passar  moments  inoblidables  fent  podes  quirúrgiques  a 
uns  ceps  més  morts  que  vius  sense  saber  exactament  què 
estàvem fent i quin resultat final obtindríem, intuint però que el 
fruit  del  nostre  treball  només  el  veuríem  al  cap  dels  anys. 
També  recordem  la  lluita  contra  la  malesa  i  les  abartrés 
(bardisses en prioratí), lluita farcida d’esgarrinxades i renecs. 
Els millors i més joiosos moments d’aquell hivern però, van ser 
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desherbant la part més obaga del coster, on no hi entra el sol 
cap hora del dia. Junt amb l’herba arrencàvem uns terrosos de 
llicorella sòlida com el gel que em feien pensar en la vida dels 
intel·lectuals que formaven l’oposició política a l’estat soviètic, 
enviats  als  inhòspits  gulags siberians  pel  gran  repressor,  de 
trista  memòria,  que  fou  el  georgià  Iósif  Vissariónovitx 
Djugaixvili,  dit  Stalin,  que  en  la  seva  actuació  seguia 
l’aforisme, nascut de la seva pròpia i dubtosa creativitat, que 
afirma  que  la  mort  d'una  persona  es  una  tragèdia,  la  de  
milions,  és  estadística.  Dictador  doncs,  sàdic  i  terrorista, 
parella  de  ball  del  ben  poc  enyorat  a  Catalunya  Francisco 
Franco  Bahamontes,  un  altre  genocida,  dit  al  seu  torn  el  
Generalísimo i que també gaudia com un nen malcriat amb la 
seva pròpia joguina repressora, el desagradable i sòrdid  Valle  
de los Caídos. Ja han passat deus anys  i tinc dues coses clares: 
Que la vida (i la mort) als gulags havia de ser dura, molt dura, 
més que una  tarda de  fred al  Priorat,  i  que  per  tant  aquells 
pensament  desaforats  només  podien  tenir  a  veure  amb  la 
lleugeresa de pensament  de la  meva capriciosa joventut,  per 
molt  que  els  meus  fins  dits  de  persona  de  ciutat  i  d’estudi 
quedessin ben erts de fred en manta moments. Per altra banda, 
segonament, cada cop que he tingut l’immens plaer de tastar 
aquest vi  m’ha semblat que els esforços d’aquell  hivern van 
valer la pena.

A causa de la dificultat que van tenir els ceps per a la 
seva recuperació, la producció durant les primeres anyades va 
ser molt minsa, una sola bóta l’any 2003. Per sort els ceps han 
agafat força, a part que s’han replantat els espais buits, així que 
ara és un vi d’edició molt limitada, com qualsevol vi de coster, 
però és possible trobar-ne alguna ampolla a les vinateries. Els 
buits es van replantar amb empelt de sarments del propi coster, 
per  tal  de  preservar  aquests  ceps  de  Garnatxa  Peluda  tan 
curiosos,  tan  especials.  Aquesta  forma  d’actuar,  sense  ser 
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insòlita, si que mostra passió i voluntat de preservar la identitat 
d’un  lloc.  Més  insòlita  és  la  manera  com  es  va  perfilar  la 
fesomia actual del coster. El cas és que la part alta del coster 
havia estat arrasada amb maquinària pesada per plantar ceps de 
Macabeu i  Garnatxa Blanca en bancals.  Aquests bancals van 
ser desfets per tornar el coster al seu estat original, refent la 
ferida  infringida  anys  abans.  Mai  he  tornat  a  veure  aquesta 
forma de procedir, reflex de la lucidesa i llibertat de pensament 
de la que gaudeixen la Sara i en René, sobretot en un moment, 
fa uns 10 anys, en que molta de gent entenia l’abancalament 
com a preceptiu i  com a única forma possible de conrear la 
vinya, essent destruït durant aquells anys un bell patrimoni de 
vinyes  velles  en  coster,  fet  ben  avinent  de  citar  en  aquesta 
reivindicativa  crònica...  Per  altra  banda,  la  part  esquerra  del 
coster era conreada i conservada per en Rafael Gauchola, de 
Bujorn, a qui es va demanar l’arrendament de la seva part per a 
fer un únic vi. Així que s’ha arribat fins a les mil ampolles d’un 
vi molt natural i que mostra l’arrelament i respecte d’una gent a 
la seva terra. 

La Partida dels Bellvissos és la força del serè, que puja 
endimoniat  per  la  canalització  natural  del  riu  de  Siurana, 
l’herba humida,  el  llentiscle  del  sotabosc d’obaga,  la  florida 
primaveral.  Un  vi  ben  càlid  i  gratallopí  però  amb  un  fons 
inusualment fresc per a una vinya que està només a entre 200 i 
400 metres d’altitud. A nivell aromàtic es pot considerar aquest 
vi un prodigi de complexitat, un extens compendi del paisatge i 
la vida d’aquest racó. La Sara i en René, per la seva sensibilitat 
a flor de pell, cerquen extreure tota la riquesa aromàtica de la 
pell del seu raïm amb maceracions llargues de fins a 50 dies, 
cercant  però  una  extracció  delicada  amb  remenats  poc 
vigorosos i calmats per evitar els murs tànics que dificulten la 
percepció aromàtica del vi. Encara que aquest procediment pot 
comportar  un  cert  hermetisme  en  el  vi,  només  cal  tenir  un 
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temperament pacient per gaudir de l’exuberant però fina florida 
d’aquest  raïm  tan  gustós  i  olorós.  També  fugen  de  les 
premaceracions en fred, mètode que consideren artificial i que 
comporta una certa uniformització de la fruita del raïm i que va 
en  detriment  de  l’expressió  de  l’originalitat  de  vinyes  de 
paisatge únic. Cal destacar d’aquest vi l’etiqueta, un homenatge 
al Priorat en ella mateixa, amb tipografia que recorda les lletres 
usades  a  les  plaques  de  pertinença  al  partit  judicial 
corresponent  que  trobem a  diferents  pobles  del  Priorat,  així 
com el tap de suro, gravat amb el nom de la seva primera filla, 
l’Ariadna, que anyada rera anyada ha cedit la seva lletra, essent 
aquests  taps  un  document  molt  especial  del  creixement 
cal·ligràfic i del floriment d’una personalitat única, tan única 
com el vi que fan els seus pares.

MAS D’EN JUST SAMSÓ VELL

Vi  d’un  sol  coster  de  Carinyena  vella,  o  Samsó  en 
algunes  etiquetes  (personalment  mai  he  sentit  cap  pagès  del 
Priorat utilitzant la forma Samsó, havent-hi notícies que parlen 
de  la  Samsó  com  a  varietat  diferenciada  i  sinònima  de  la 
Cinsault llenguadociana). El coster es troba a la Vilella Alta, en 
un lloc càlid i lluminós. Aquesta llum dóna claredat a la negra i 
fosca Carinyena, que es mostra aquí en forma de fruita roja, 
molt  vital.  Mas  d’en  Just  és  el  celler  de  l’Òscar  Passanau, 
madrileny amb arrels morerenques, que ha concebut aquest vi 
com  a  vigorós,  musculós,  tànic,  ferm,  de  gran  cos  i  trago 
profund. Un vi per als amants de les sensacions fortes però que 
gaudeix del savi equilibri que només la vinya vella pot donar. 
Un vi de pagès molt elegant i un vi de culte, ja que la darrera 
anyada que es va vinificar va ser 2005, així que cada cop és un 
vi més rar.
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CIMS DE PORRERA

Cims de Porrera neix d’un acord entre la cooperativa de 
Porrera  i  pagesos  que  conreen  alguns  dels  costers  més 
impressionants  i  costeruts del  Priorat.  L’any 96, poc després 
dels històrics i desastrosos aiguats del 94, quan, sense certesa 
absoluta, es diu que van caure 800 litres per metre quadrat en 
un dia, i per tant, quan les coses es veien força magres (no poca 
gent va veure en aquests aiguats la punyalada definitiva a un 
Priorat desemparat i oblidat) és quan sorgeix aquesta reeixida 
iniciativa.  L’acord  va  ser  comprar  tot  el  raïm  dels  pagesos 
després de fer-ne una estricta i severa selecció. Aquesta forma 
de treballar és ara inqüestionable, però a vegades va ser difícil 
trobar l’equilibri entre els desitjos de l’enòleg de treballar amb 
un raïm perfecte i els interessos del pagès de treure el màxim 
rendiment  econòmic  del  raïm,  tenint  en  compte  que  molts 
pagesos van patir estretors al llarg de la seva vida i que llençar 
el raïm que tants esforços havia costat era ben traumàtic. La 
solució com sempre va passar per dignificar la feina del pagès i 
pagar-la a un preu just.   

Antigament es feia un sol vi anomenat Cims de Porrera 
Clàssic,  i  ja  des  del  seu  naixement  portava  molt  bé  el  seu 
qualificatiu. En un exercici d’imaginació històrica, el present 
cronista  havia  arribat  a  pensar  que  si  al  Priorat  s’hagués 
embotellat vi durant tot el segle XX amb continuïtat, els vins 
clàssics  del  Priorat  haguessin  estat  com  Cims  de  Porrera. 
L’etiqueta  també  mostra  aquesta  voluntat  de  classicisme,  de 
recuperar  un  passat  esplendorós.  Actualment  es  fan  dues 
versions  varietals  d’aquest  vi,  Garnatxa  (o  Granatxa)  i 
Caranyana (com  l’anomenen  a  Porrera).  Expressió  franca  i 
neta d’ambdues varietats amb la força porrerenca i la licorella 
en la seva màxima expressió. El raïm sorgeix de ceps d’entre 
40 i 100 anys plantats en pendents que poden arribar al 80%!. 
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Es  fan  més  ampolles  de  la  versió  de  Caranyana perquè, 
curiosament, a Porrera la varietat de raïm majoritària no és la 
Garnatxa. Possiblement les garbinades de tarda que baixen des 
del  Coll  del  Pigat  ajuden  a  fer  maduracions  llargues  i 
completes en aquesta varietat de maduració tardana i a vegades 
complicada.  Per  altra  banda la  Caranyana es  considera més 
resistent  a  les  gelades  tardanes  habituals  a  Porrera,  lloc 
enclotat, gràcies a la seva floració també tardana.

Vull parlar-vos també d’un vi curiós que es va fer en 
aquesta bodega i que és irrepetible. La Giola és un vi que va 
néixer la difícil i plujosa verema del 2002 i que no s’ha tornat a 
fer.  En  les  anyades  complicades  és  quan  es  demostra  com 
treballa de bé un celler, i aquest 2002 de La Giola va ser un 
gran vi, imagino que ja impossible de trobar.  El nom prové del 
Mas de la Giola, a la carretera de Porrera a Torroja al fons del 
barranc que forma el Riu de Cortiella.

VALL-LLACH

Ens trobem davant el celler més mediàtic del Priorat, 
que deu el seu nom a en Lluís Llach, arxiconegut cantant i amb 
ancestres  a  Porrera  del  que  no  cal  dir  massa  cosa  més. 
L’empremta  i  la  sensibilitat  del  senyor  Llach traspuen en la 
preciosa bodega, en una casa pairal prop del riu de Cortiella, i 
en la fina elegància de les etiquetes. Però més enllà de la bona 
presentació dels vins cal ressaltar la categoria i la força dels 
vins que fan a Vall-llach, destacant fortament, com a hereu de 
la casa, el vi que porta el mateix nom que el celler, el Vall-
llach.  Vall-llach és un vi nascut l’any 98, fruit de costers de 
ceps  centenaris  de  Porrera  i  Torroja,  sobretot  de  Carinyena. 
S’hi ajunta una petita proporció de varietats forànies. Per a fer 
aquest vi es fa una verema especialment tardana buscant una 
maduració extrema. El resultat és un vi fort, sense concessions, 
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sense cap voluntat d’amagar el ferm taní de la Carinyena vella 
ni  l’alcohol  (algunes  anyades  s’han  etiquetat  a  15,7  graus), 
cosa que es tradueix en un vi carnós, rocallós més que mineral i 
molt balsàmic, un autèntic licor d’herbes. Un vi imprescindible 
per entendre el Priorat.  

COMA BLANCA

Al Priorat sempre s'havia fet vi blanc. I probablement, 
en algun moment de la història la varietat més estesa al Priorat 
havia  sigut  la  Garnatxa  Blanca,  varietat  alcohòlica  i  molt 
adequada  per  a  extreure'n  una  gran  proporció  d'aiguardent. 
M’agrada  pensar  que  els  blancs  del  Priorat  devien  ser 
semblants als  Vins Daurats de la Terra Alta, vins alcohòlics i 
arranciats. Encara  ara molta gent neòfita en els vins del Priorat 
es sorprèn quan descobreix que al Priorat es fan vins blancs. I 
molt sovint el primer contacte amb un blanc del Priorat mou al 
neòfit  a  un  sentiment  entre  la  sorpresa,  l'escepticisme  i  la 
incomprensió. Cal entendre que els blancs del Priorat s'aparten 
de  la  tan  instaurada  idea  d'un  blanc  lleuger  i  salí  per 
acompanyar marisc i llenguado a la planxa o per a refrescar la 
gola una tarda d'estiu vora el mar. Sens dubte els blancs del 
Priorat no són ni fàcils de fer ni fàcils d'entendre. La Garnatxa 
Blanca  és  oxidativa  i  ensucrada  i  càlida,  així  que  és  fàcil 
espifiar-la  fent un blanc que ens acabi sortint  excessivament 
alcohòlic,  desequilibrat,  mancat  d'elegància.  I  fins  i  tot  els 
blancs en que el raïm i el vinater s'han coordinat per assolir 
l'equilibri desitjat són vins potents, alcohòlics, exuberants i no 
especialment fins. 

Però  són  ja  unes  quantes  les  bodegues  que  elaboren 
molt  bons vins  blancs,  alguns  fins  i  tot  frescos  i  amb certa 
lleugeresa. De totes maneres només un 5% del raïm prioratí és 
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blanc, així que els negres segueixen senyorejant al Priorat. El 
que  no  es  pot  negar,  emperò,  és  la  originalitat  dels  blancs 
prioratins, dels que sovint se'n fan edicions molt curtes.

És el cas de Coma Blanca, un dels primers grans blancs 
del Priorat. Nascut a Bellmunt, a Viticultors Mas d'en Gil, és un 
vi mediterrani, corpulent, alcohòlic, licorós però amb múltiples 
matisos  que  van  de  la  mineralitat  a  les  fruites  més 
embriagadores  i  a  les  herbes  més  fines.  És  un  vi  difícil  de 
trobar i que no s'elabora tots els anys. La raó és l'origen del vi, 
unes petites parades, sota els turons de Los Colls Rojos i Lo 
Sarraí, de Garnatxa Blanca i una mica de Macabeu de més de 
110 anys d'edat que produeixen molt poc raïm i de forma més 
aviat irregular. Mas d'en Gil és un celler que neix el 1998 a 
partir  del  somni  d'en  Pere  Rovira  i  Rovira,  ara  regentat  de 
forma intel·ligent i femenina per les seves filles, la Pilar i la 
Marta. Feminitat i elegància en les etiquetes i gran respecte i 
adoració per l'entorn.  Mas d'en Gil és una gran finca que es 
troba al límit del Priorat de la llicorella, una zona de transició 
cap a la cubeta de Mora i els seus materials sedimentaris. Així 
que aquí el sòl és variable: Pura llicorella, llicorella amb argila, 
panal sedimentari, gresos silícics rojos, calcari blanc amb guix 
i  alguna veta de sauló granític.  La finca està dividida en 43 
parcel·les que es vinifiquen per separat i de forma meticulosa 
amb la idea de preservar l’expressió de cada tros de terra, cada 
peculiaritat. La finca està envoltada de bosc mediterrani, ben 
aromàtic i fàcil de percebre en els vins. Per altra banda, tot i ser 
Bellmunt un punt càlid del Priorat, la finca es troba orientada 
cap a garbí, així que les garbinades de tarda que entren per les 
serres  de  l'Argentera  i   de  Llaberia,  tot  passant  per  Falset, 
arriben  carregades  d'humitat  i  frescor  tot  allargant  les 
maduracions del raïm. Els vins de Mas d'en Gil acostumen a 
ser càlids i ensucrats però molt fins al tacte. Una obsessió de la 
família  Rovira  és  la  de preservar  la  història,  i  Mas d'en Gil 
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guarda  un  tresor  d'incalculable  valor,  l'herència  de  Masia 
Barril, un dels cellers històrics del Priorat.

L'any  1931  en  Rafael  Barril  va  comprar  un  mas  a 
Bellmunt i el va anomenar Masia Barril. La finca, típicament 
mediterrània en quan a cultius (Ametller, oliveres, avellaners i 
vinya),  havia  estat  propietat  dels  Cartoixans  de  Scala  Dei  i 
després  de  la  desamortització  de  Mendizábal  havia  estat 
adquirida  per  la  família  Rusiñol,  avantpassats  de  Santiago 
Rusiñol, artista  modernista, gentilhome, amant de la bona vida 
i  bohemi  i  que  no  necessita  presentació.  Durant  50  anys  a 
Masia  Barril  es  van  fer  vins  tradicionals  fins  que  segons 
algunes notícies a mitjans dels anys 70 i segons altres notícies a 
partir de 1981 van iniciar l'embotellament de vins de qualitat. 
El seu vi negre es basava en la Garnatxa per a donar aroma i 
graduació i en un acompanyament del 25% de Carinyena per 
dotar  el  vi  de  cos,  color  i  força.  Alguns consideren  aquesta 
combinació  de  varietats  en  aquesta  proporció  l'assemblatge 
clàssic  del  Priorat.  Els  vins  blancs  es  feien  amb  Garnatxa 
Blanca i Macabeu i es podrien considerar els antecedents de 
Coma  Blanca.  També  elaboraven  rancis.  La  classificació  de 
vins de Masia Barril era ben curiosa i tradicional. Feien els vins 
Extra  (13'5  graus),  Típic  (15  graus),  Clàssic  (16,5  graus)  i 
Especial  (17,75 graus).  Les  bótes  de roure i  castanyer  per  a 
criar s'utilitzaven per als generosos. Els vins tranquils no eren 
criats  en  roure  per  preservar  la  fruita.  Segons  les  contra-
etiquetes explicatives de Masia Barril, al Priorat els vins neixen  
madurs,  així  que  no  es  necessita  l'aportació  aromàtica  del  
roure.  També destaquen que el  grau alcohòlic adquirit  no es 
deu a una sobremaduració del raïm. Interessants matisos que 
ens apropen a una època propera però ben desconeguda i gens 
divulgada.
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VI DEL 750è ANIVERSARI DE TORROJA DEL PRIORAT

Torroja del Priorat és el poble que es troba al cor del 
Priorat, encimbellat sobre la vall del riu de Siurana, en un lloc 
de  bona  defensa  i  recolliment.  L’estatge  torrojà  es  troba  al 
redós de les restes d'una torre de defensa de rajol roig que dóna 
nom al poble i que sembla ser-ne l'origen. Un poble bonic, de 
carrers costeruts, empedrats amb còdols del riu, que menen a 
una recollida plaça de l'església, la de Sant Miquel, neoclàssica, 
amb elements barrocs, construïda entre el 1766 i el 1767, que 
guarda com a peça notable un orgue d'estil romàntic francès 
amb elements catalans, construït l'any de 1798 pel francès Joan 
Pere Cavailler. Segons explica el bon amic Carlos, custodi de 
l'orgue i intèrpret, el més important d'aquest orgue és que era 
tan ben fet que es conserva gairebé en el seu estat original. En 
tot cas és una experiència inoblidable poder sentir l'orgue de 
Torroja  tocat  per  en  Carlos  i  poder  pujar  al  capdamunt  del 
campanar  de  Torroja,  des  d'on  podrem  veure  una  vista 
meravellosa. Si Torroja és el cor del Priorat, el so de l'orgue és 
el  batec  d'aquest  cor.  Prop de  l'església  destaquen les  grans 
cases pairals, algunes monumentals com Cal Compte o la casa 
veïna, seu de la DOQ Priorat. Aquestes dues cases van tenir un 
paper rellevant en les primeres iniciatives destinades a protegir 
l'origen dels vins del Priorat. El Portal de Turisme del Priorat 
ens ho explica d'aquesta manera:

Els  orígens  de  la  Denominació  d’Origen  Priorat  es  
remunten  cap  al  1927,  quan  un  dels  grans  propietaris  de  
Torroja,  Enric  Compte,  va començar les  gestions  i  va crear  
una comissió per tirar el projecte endavant.

Així  que  Torroja  ha  tingut  un  paper  vital  en  la 
configuració  del  Priorat  actual.  Torroja  és  un  poble  de  gent 
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amable i culta, ben arrelada a la terra. Un poble petit però actiu, 
on s'organitzen uns prestigiosos jocs florals i on el bon veïnatge 
manté cohesionat el poble en moments difícils, com la nevada 
de l'hivern del 2010 en que el poble va restar una setmana aïllat 
i la gent gran de Torroja no va deixar de ser assistida pels seus 
veïns. D'aquest esperit  cívic neix aquest vi singular, singular 
sobretot perquè no és habitual que tots els cellers d'un poble 
participin en la creació d'un vi de forma conjunta. Sens dubte la 
celebració del 750è aniversari del poble era una bona raó per 
fer aquest  vi.   L'any 1261, el  mes de juliol,  es va atorgar a 
Torroja del Priorat la seva carta de poblament. Deixarem que 
sigui  la  pròpia  comissió  organitzadora  dels  actes 
commemoratius qui ens ho expliqui:

La carta  de  poblament o carta  pobla era  un  privilegi  
(forma  jurídica  que  consistia  en  atorgar  un  tractament  
d'excepció beneficiós a una persona o a una població respecte  
de les lleis comunes a la resta) a fi d'obtenir la repoblació de  
certes  zones  despoblades  o  poc  habitades  però  d'interès  
econòmic o estratègic.

A la carta de poblament s'hi establien les obligacions  
que contreien els nous pobladors envers el senyor, en especial  
pel  que  fa  a  censos,  mals  usos  o  monopolis.  Molt  sovint  
s'establien algunes exempcions o alguns privilegis jurídics, de  
cara a facilitar el poblament de l'indret. 

Arran de la conquesta i la repoblació de la Catalunya  
Nova es concediren moltes cartes de poblament, destinades a  
l'organització del territori.

La  Cartoixa  d’Scala  Dei  concedí  aquest  document  a  
trenta pobladors de la granja de Torroja, atorgant-los el dret a  
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establir-se en aquest indret. A la carta també s’hi especificaven  
les  obligacions  i  privilegis  dels  pobladors:  impostos  que  
devien pagar, on havien de pasturar els ramats, o què s’hauria  
de plantar a les terres….

El vi de l'aniversari, una edició limitada numerada amb 
bolígraf,  és  un  cuvée,  que  en  dirien  els  francesos,  de  vins 
aportats  per  tots  els  cellers  de  Torroja.  El  resultat  és  un  vi 
genèric  Torrojà,  fresc  i  afruitat,  mineral,  senzill  però  sincer, 
molt pur. Un homenatge a un poble i a un raïm.

MAS D'EN COMPTE BLANC

En un moment en que molt pocs vinaters del Priorat es 
plantejaven fer un vi blanc (encara que molts ja ho imaginaven) 
Mas d'en Compte blanc ja  existia.  Molt  probablement  molts 
neòfits en els vins del Priorat van estrenar-se en el coneixement 
dels blancs prioratins a través d'aquest vi. Aquest si més no és 
el  cas  del  cronista.  El  celler  on elaboren aquest  vi  blanc de 
criança és Cal Pla, regentat per Joan Sangenís, un celler discret 
que ha anat fent el seu camí sense estridències amb bons vins a 
preus  moderats.  El  blanc  de  Mas  d'en  Compte  és  un 
assemblatge de quatre de les varietats blanques tradicionals al 
Priorat, Garnatxa Blanca, Macabeu, Picapoll Blanc i Xarel·lo. 
El nom del vi no pot ser més explícit, el raïm prové de la finca 
del Mas d'en Compte, entre Porrera i Torroja. La finca es troba 
al fons de la vall del riu de Cortiella. Els sòls es componen de 
llicorelles  sedimentàries  dels  vessants  adjacents  i  sòls 
al·luvials, llims i arenes pissarroses transportades per aquest riu 
de règim mediterrani i irregular però que ha sigut protagonista 
de  grans  crescudes,  algunes  certament  espaordidores  com la 
dels aiguats del 94. Els ceps,  d'una d'edat de 20 anys,  estan 
formats   en  vas,  a  la  manera  tradicional  mediterrània.  La 
producció es limita a un quilo de raïm per cep, aclarint-se el 
raïm en les successives podes en verd o fins i tot a l'agost, poc 
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abans  de  veremar.  Aquest  procediment  és  molt  habitual  en 
viticultura  per  a  fer  vi  de  qualitat.  La  idea  és  limitar  la 
producció de raïm en ceps que probablement no serien capaços 
de dur a terme una bona maduració fenòlica dels seus raïms. Es 
fa un dia de maceració amb la pell a 10 graus de temperatura 
amb la  idea  de  donar  cos  i  complexitat  aromàtica  al  vi.  La 
fermentació es fa en bóta. En aquestes bótes el vi romandrà 6 
mesos  amb  les  mares.  El  resultat  d'aquest  treball  és  un  vi 
untuós,  ampli  i  gras,  ple  de  fruita  blanca  i  tropical,  flors 
blanques, delicades, mineralitat i un toc cremós i fumat de la 
criança.

PRIMITIU DE BELLMUNT

Vi de la família Bartolomé i Vernet de Bellmunt, fet de 
vinya  vella  de  Garnatxa  i  Carinyena  amb  la  voluntat  de 
respectar  la  tradició  prioratina,  com el  nom de  Primitiu  vol 
indicar.  El  raïm prové de  ceps  d'entre  80  i  110 anys de  les 
finques del Mas de la Caldera i del Grinyó, costers de llicorella 
amb pendents de fins el 40%. La família Bartolomé i Vernet ha 
sabut mantenir el llegat familiar. Ells mateixos així ho entenen 
i així ho expressen. Amb lleialtat i devoció han conservat els 
trossos familiars fins i tot en els moments més difícils, com els 
anys  60,  quan  totes  les  condicions  socio-econòmiques  i  la 
migradesa  del  mercat  del  vi  en  una  terra  complicada  i  poc 
productiva  com  el  Priorat  va  animar  molts  prioratins  a 
abandonar la terra, el lloc de naixença. En Josep Bartolomé va 
perseverar,  esperant  el  moment  oportú,  possiblement  sense 
saber el que passaria anys després. L'any 97, junt amb el seu 
gendre Antonio Rodríguez, van iniciar l'embotellament de vins, 
després  de  proposar-se  millorar-ne  la  qualitat  amb  els 
coneixements actuals. Fins llavors aquells vins eren venuts a 
granel. Una història de superació, de dubtes, d'escepticisme la 
del segle XX al Priorat. Un Priorat, com hem explicat, tocat de 
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mort per la fil·loxera, les fortes secades dels anys 10 i 20, la 
pèrdua de prestigi als mercats del vi, la sagnant Guerra Civil i 
l'empenta de la industrialització, el desarrollismo malaltís a les 
ciutats. Aquesta industrialització va passar pel Priorat  només 
per a endur-se mà d'obra cap al món urbà tot buidant els pobles. 
Tot  i  haver-ne  parlat  a  bastament  en  el  capítol  centrat  en 
l’evolució  històrica  del  Priorat,  per  posar  dades  i  llum  a 
l’assumpte  és  avinent  de  dir  que  el  Priorat  havia  arribat  a 
33000 habitants  just  abans  de  la  fil·loxera  i  que  actualment 
només hi vivim unes 10000 persones, ben tranquil·les i amb 
prou espai vital, val a dir-ho. L'únic poble que va escapar, en 
part, a aquesta crisi, va ser Bellmunt. La raó, les famoses mines 
de  plom  de  Bellmunt.  Deixem  que  sigui  la  gent  del  propi 
Museu  de  les  Mines,  visita  certament  recomanable,  qui  ens 
expliqui la importància de la mineria en aquest poble:

La mina Eugènia fou la mina de plom més important de  
Catalunya, degut al seu rendiment extractiu i a la gran qualitat  
del seu mineral.  A més, es tracta d’una explotació amb una  
llarga trajectòria en el temps. Els orígens de la mina Eugènia  
es  remunten  a  l’any  1870,  als  primers  treballs  realitzats  a  
l’antiga  mina  Inocenta  que  durant  la  dècada  de  1890  
esdevindria la mina Eugènia. La mina estigué en funcionament  
pràcticament sense interrupcions fins l’any 1972.

Cap al 1920, una de les èpoques de més prosperitat de  
les mines, l’empresa Minas del Priorato S.A. va construir les  
primeres  colònies  mineres,  per  tal  de  donar  allotjament  als  
treballadors  que  arribaven  amb  les  seves  famílies  d’altres  
zones mineres de l’Estat, principalment d’Andalusia. A mesura  
que  l’activitat  minera  prosperava  van  anar  arribant  més  
treballadors  de  fora,  de  manera  que  fou  necessària  la  
construcció de noves colònies mineres, ampliant el poble de  
Bellmunt  del  Priorat.  Aquests  nous conjunts  d’habitatges  es  
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van anar aixecant en diferents etapes fins als anys seixanta,  
constituint  un  nucli  miner  important  seguint  el  model  de  
colònia industrial ja arrelat a Catalunya. La resta de serveis  
que l’empresa oferia als miners: l’economat, el servei mèdic,  
l’Euterpe  (cinema,  teatre  i  sala  de  ball),  el  local  social,  el  
camp de futbol, etc.

Molt  interessant  és  també  el  que  explica  la  família 
Bartolomé i Vernet en relació als foscos anys de la fil·loxera. 
Expliquen que gràcies a l'activitat  minera,  ja immediatament 
després de la tragèdia fil·loxèrica els antecessors de la família 
van poder ser  de les primeres famílies del Priorat a replantar la 
vinya,  encara  al  segle  XIX.  També  ens  expliquen  com  els 
trossos de la família han anat evolucionant al llarg del segle 
XX. A partir  de 1930 els ceps de Garnatxa que morien eren 
replantats amb Carinyena. Als 70, la finca dels Molins, un dels 
trossos familiars, es va plantar amb Garnatxa autòctona. Als 90 
van plantar alguns ceps de Cabernet Sauvignon a la part baixa 
d'aquesta  finca.  De  totes  maneres  en  aquest  celler  donen 
especial  importància  al  treball  amb les  varietats  tradicionals. 
Aquest Cabernet Sauvignon no entra a formar part de Primitiu. 
Són els ceps plantats a finals del XIX i els plantats als anys 30 
els  que  conformen  l'esquelet  i  musculatura  d'aquest  vi.  De 
Primitiu se'n fan unes 5500 ampolles numerades a mà. Per la 
voluntat de respectar el llegat familiar i la tradició prioratina, 
tot i que Primitiu pot ser catalogat de vi modern, equilibrat, fi, 
criat a l'estil bordelès, és alhora un vi potent, tànic i ferm, com 
els de tota la vida del Priorat. Un vi que envelleix molt bé i que 
és exemple del treball anònim de moltes famílies prioratines, 
pacients, arrelades a la terra i que han sabut conservar el que 
calia conservar en els anys de l'oblit per recuperar esplendors 
passats.  És de justícia reconèixer el valor d'aquesta gent poc 
inclinada a  la  grandiloqüència i  que ha quedat  massa sovint 
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relegada a un segon terme quan s’ha explicat el renaixement 
del Priorat. Els grans herois del Priorat van ser les persones que 
van seguir anant al tros cada dia a llom de matxo i a peu, tot i el 
poc rendiment econòmic que treien al seu treball,  seguint un 
estrany impuls d’arrelament i amor a la seva terra (fet intuït i 
expressat a la perfecció per Salvador Estrem i Fa a la cita amb 
el que hem iniciat el  nostre camí literari).  Moltes d’aquestes 
persones  poc  haurien  pogut  imaginar  la  nova  bonança  del 
Priorat ni tampoc van poder gaudir de l’optimisme actual, així 
que almenys, els beneficiaris del seu patiment antic tenim certa 
obligació moral de fer-ne bella recordança.

ÒLBIA

Òlbia  és  un vi  blanc  de  la  família  Marco Abella,  de 
Porrera, prou singular per merèixer figurar en aquest recull. La 
família Marco ja apareix com a viticultora a Porrera al primer 
cens de Catalunya de 1497. Hi torna a  aparèixer  al  cens de 
Floridablanca de 1787. Com totes les famílies prioratines,  la 
família  Marco  va  passar  per  les  vicissituds  històriques  del 
Priorat,  fins  arribar  a  la  letal  fil·loxera,  moment  en  que  la 
família  emigra  a  Barcelona,  tot  i  conservant  les  terres  de 
Porrera. El 1898 va néixer Ramón Marco Abella. És descrit per 
la  pròpia  família  com  home  emprenedor  i  de  fort  caràcter. 
Decidit  i  valent  va  recuperar  la  vinya  familiar.  Com moltes 
famílies prioratines, a finals del segle XX, els Marco Abella 
van decidir construir un celler i modernitzar la producció tot 
apostant pels vins de qualitat. Els protagonistes d'aquesta part 
de la història són en David Marco, nét de Ramón Marco i la 
seva dona, la Olívia Bayés. Van abandonar les seves carreres 
professionals  a  Barcelona  per  engegar  aquest  il·lusionant 
projecte. En el cas d'aquest celler l'aposta va en la direcció de 
fer vins ecològics seguint pautes de la filosofia biodinàmica. 
També és destacable l'esperit artístic d'aquest celler. Per amistat 
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familiar,  l'artista  d'avantguarda  Josep  Guinovart,  membre  de 
Dau al Set i de la colla de Tàpies, Cuixart, Brossa i companyia, 
va  fer  diferents  pintures,  coloristes  i  vives  que  han  servit 
d'etiquetes artístiques per donar personalitat i originalitat a les 
presentacions dels vins de Marco Abella.

Òlbia és un vi blanc particular per la finor que expressa, 
lluny de la contundència, l'exuberància i el barroquisme propi 
de  molts  blancs  del  Priorat.  Un  vi  nítid,  natural,  fruit  de 
fermentació amb llevat natural de Macabeu, Garnatxa Blanca i 
un  petita  part  de  la  màgica  i  finíssima  Pedro  Ximenes 
prioratina. Frescor, fruita blanca, flors, dolça mineralitat i  un 
tacte sedós,  delicadament glicèric  per a un vi de molt  baixa 
producció, entre 800 i 1000 ampolles segons l'anyada, especial 
i únic.

LA GUINARDERA I LA RUELLA

És un enorme plaer  parlar  d'un home com en Jaume 
Balaguer.  Des  dels  fogons  del  Restaurant  Piró  i  de  la  seva 
botiga de vins, Bonviure, explica el Priorat amb la senzillesa i 
l'amabilitat pròpia de la gent d'aquí. La seva botigueta al Piró, 
el  carrer  d'entrada  a  Gratallops  és  visita  inexcusable.  Una 
persona culta, franca, de mirada i tarannà serens i alhora ple de 
passió i arrelament a la terra que l'ha vist néixer. Persones com 
en Jaume fan que cada dia al Priorat sigui especial. Persones 
que a un nouvingut com el cronista sempre l'han fet sentir a 
casa, mai foraster. Mans i cor pagès, mans i cor prioratí. 

En la voràgine dels darrers anys de revolució prioratina, 
el  debat  respecte  a com ha de ser el  vi  del  Priorat  ha sigut 
constant. Un debat i una empenta dels joves enòlegs que ens ha 
anat  portant  a  molts  a  la  voluntat  de  beure  vins  el  menys 
artificiosos possible, vins autèntics i naturals. Des del monolític 
pensament bordelès, passant per la delicadesa borgonyona, la 
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força  impetuosa dels  vins  del  nou món o  les  influències  de 
Barolo o Chateauneuf-du-Pape, múltiples idees han arribat en 
devessall al Priorat. I en aquesta recerca infinita, persones  com 
en Jaume ens han fet tornar a mirar la nostra terra, el nostre 
passat, la nostra tradició. A un personatge famós vinculat al vi 
del Priorat vaig sentir-li dir una vegada que al Priorat d'abans 
de la revolució hi havia molt bon raïm però no se sabia fer vi.  
Aquesta  sentència,  que molts  hem cregut durant molts  anys, 
cau pel seu propi pes quan tastem els vins del Celler Balaguer i 
Cabré.  Si  bé  és  cert  que  sense  els  mitjans  actuals  hi  havia 
dificultats per evitar l'oxidació del vi i aquest no sempre estava 
ben conservat, a l'ensems els vins joves del Priorat tenien gust 
de  raïm,  cosa  que  no  sempre  es  pot  dir  d’alguns  vins 
tecnològics  actuals.  En  Jaume,  doncs,  utilitza  sàviament  les 
noves tendències, els coneixements científics actuals per tal de 
fer vins tècnicament correctes, higiènics i sense defectes. Més 
enllà d'això la seva forma de vinificar beu de l'experiència i 
saviesa  acumulada  a  les  seves  mans  al  llarg  de  múltiples 
veremes i del llegat rebut per herència familiar. En bodegues 
familiars com la d'en Jaume podríem trobar la genuïna manera 
prioratina de fer vi, la inspiració i la quadratura del cercle del 
trencaclosques prioratí.

La filosofia d'en Jaume i família és senzilla i clara. Tal 
com  expliquen  al  seu  detalladíssim  blog  Celler  Balaguer  i 
Cabré,  el  seu  lema  és  una  finca,  una  varietat,  un  vi.  I  jo 
afegiria, comprensió i amor per la Garnatxa. D'aquest lema en 
sorgeixen  dos  vins,  dues  visions  de  dos  terres  semblants  i 
diferents.

La  Ruella  és  un  vi  de  Garnatxa  provinent  del  Mas 
Cabré. Es tracta d'un vi jovial i floral, lleuger i fresc i alhora 
amb la força en boca d'un Priorat. Aquest caràcter, juntament 
amb el dia a dia a la finca va ajudar a trobar el nom del vi. La 
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Ruella, rosella o cascall és la flor que encatifa aquest tros a la 
primavera. Es tracta d'una finca que ha portat dificultats, mals 
de cap, problemes d'adaptació dels ceps. Fins que amb intuïció 
pagesa els Balaguer n'han descobert el secret, secret escoltat en 
el silenci del lloc, en el diàleg amb l'entorn. El Mas Cabré es 
troba a uns 500 metres d'altura, atalaiat sobre el riu de Siurana. 
L'altura  en  fa  un  indret  frescal  cosa  que  ajuda  a  fer 
maduracions  tardanes  i  completes.  Antigament,  la  seva 
producció va arribar a donar vi de 18 graus. Va ser també la 
finca  més  gran  adscrita  al  poble  de  Gratallops.  Al  Mas  s'hi 
vinificava i fins i tot Andreu Cabré va arribar a embotellar-hi 
vi.

La  Guinardera  neix  de  la  finca  del  mateix  nom,  una 
finca especial, a 200 metres d'altura, ben exposada al sol i al 
vent  i  prop  del  riu  de  Montsant.  Un  vi  curull  d'herbes 
aromàtiques  torrades  al  sol,  amb  una  acidesa  suculenta  i  la 
verdor i la humitat pròpia de les terres de riu, de la vegetació de 
ribera.  I  una  etiqueta  senzilla  i  natural  per  a  aquest  vi  tan 
autèntic, un dibuix d'un cep de Garnatxa fet pel pintor Josep 
Balaguer, de la família també. 

La forma de treballar en ambdós vins busca preservar 
l'expressió  del  raïm.  Per  això  les  criances  es  fan  amb fusta 
d'almenys segon any, ja curada i que no deixi empremta en el 
vi. La sala de bótes és en si mateixa una meravella, una antiga 
sala de bótes de casa pairal gratallopina on les parets parlen i 
d'on sortiran grans sorpreses en els propers anys. Una bodega 
indispensable  per  conèixer  el  Priorat  popular,  el  de  famílies 
com els Vicent (Celler Cecilio i Cesca Vicent), els Capafons-
Ossó,  els  Passanau,  els  Ardèvol,  els  Sabaté  i  molts  d’altres. 
Una petita empresa familiar, pagesa, en que entre tots ho fan 
tot.  Des  del  treball  al  tros  fins  a  la  vinificació  i  la 
comercialització. Petita producció, unes 7000 ampolles anuals, 
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molta cura i consciència en els treballs i orgull pagès, cultura 
de la terra.

PLANASSOS I CANYERETS

Planassos  i  Canyerets  són  dos  vins  que  fa  en  Fredi 
Torres al celler Saó del Coster, a Gratallops. En Fredi és un 
jove cosmopolita, viatger i bon vivant en general. És suís però 
d’origen gallec, i les dues arrels les porta amb orgull. I tastant 
el seu vi es fa evident que ha arribat al Priorat per arrelar-hi 
amb la mateixa força amb la que ho fan les seves Carinyenes 
velles. Saó del coster és el celler que en Fredi va fundar l’any 
2004 amb sis socis suïssos enamorats del vi i de la terra. Cada 
benefici del celler es reinverteix en el projecte, la prioritat és 
fer un vi gran. Al celler fan unes 15000 ampolles i el màxim 
que es preveu en el futur són 25000 ampolles. Més ampolles 
farien impossible el treball artesanal d’en Fredi. Perquè sembla 
impossible que una persona urbana, culta i fina com en Fredi, 
festivaler i ex-discjòquei, mostri tal passió per la terra. Seran 
les seves arrels muntanyoses o cèltiques, però quan en Fredi no 
està de gira mundial i para pel Priorat, a part de passar bones 
estones a la terrassa de casa seva, amb vistes amplíssimes sobre 
la conca del Siurana tastant vins d’arreu del món, normalment 
ben rutilants, treballa de valent al tros, llaurant amb la mula, 
podant, esporgant, a l'hort, al corral... Aquest amor pel fruit de 
les seves finques el porta a fer fermentacions naturals i fins i tot 
a  arromangás els pantalons, llimpiás bé els peus i trepitjar el 
raïm tal  com ho feien els  nostres  padrins  per  tal  de fer  una 
pressió ni massa forta ni massa fluixa al raïm, la perfecta, la del 
peu humà. Curiosament en Fredi es reconeix un enamorat de la 
Carinyena i en canvi es mostra una mica desorientat pel que fa 
a l’expressió de la seva Garnatxa. Considera que no li acaba de 
trobar el punt en la vinificació. Només cal tastar alguna de les 
seves Garnatxes en bóta per adonar-se que la Garnatxa és ben 
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compresa per ell. El que succeeix és que amb la Carinyena hi 
viu un idil·li  diari.  La interpreta magistralment i  en treu una 
expressió que podríem arribar a definir de màgica. S’acosta als 
ceps  intuïtivament,  artísticament  i  els  sap  escoltar  amb 
serenitat, amb la ment lliure de prejudicis, arribant a l’essència 
de  cada  cep,  a  les  seves  arrels.  Fuig  de  filosofies  i  teories, 
encara que les conegui, i s’encomana només al treball fet amb 
consciència. Potser per això s’entén amb la Carinyena, per la 
seva foscor i timidesa, pels secrets que aquesta varietat només 
et desvetlla si estàs ben atent, ben callat. En Fredi, després de 
la  voràgine  i  el  brogit  mental  que  es  genera  en  les  llargues 
sessions musicals (sempre en vinil) que condueix, fent vibrar 
l’auditori, mediant entre el ritme i el cor de la gent,  troba la 
pau d’esperit i el silenci desitjat enmig dels sensibles ceps de 
Carinyena.

Carinyenes  artistes  que  reposen  en  silenci  en  un 
soterrani de Gratallops prop d’altres artistes com Fritz Lang o 
Jacques Tatti... En Fredi és també un amant del cinema clàssic. 
La resta  del  celler  viu al  ritme de la  música de dia,  des  de 
House a  Dub, passant per  Jazz ple  de Groove, Bossanova o 
Soul. De nit el ritme que mana al celler és el de la lluna. Tot 
ben modern, tot ben clàssic.

Planassos i Canyerets són una parella inseparable,  les 
dues cares de la mateixa  moneda. Vinya vella de 80 anys en 
costers  ben  costers.  Planassos  neix  del  solà,  on  trobem 
maduracions extremes, taní fosc i ferm; negror de Carinyena 
vella i profunditat, força, austeritat i franquesa, sempre amb el 
tacte  d’un taní  ben madur.  Canyerets  neix de l’obaga,  on la 
fruita  es  fa  definida  i  fresca,  apareixen  les  subtilitats  i  les 
fragàncies més fines, sempre, però, amb licorosa mineralitat i 
amplitud en boca. Dos vins de primera classe mundial.
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VINS RANCIS

Comencem l'apartat més apassionant d'aquesta crònica 
del curiós món dels vins prioratins. Pel que fa a vins curiosos, 
sorgits d'històries i fets, els que senyoregen en aquest aspecte i 
en d'altres de ben segur, són els vins rancis, els vins vells, els 
vins de mares, dolços o secs que han reposat durant  dècades o 
centúries a la bóta del racó, la bóta del lloc més fosc i protegit 
del celler pairal, la bóta de l'hereu. El vi que arribava a la bóta 
del  racó havia  hagut  de  passar  lentament,  any a  any,  per  la 
successió de bótes d'envelliment o ras de carretells. El sistema 
és semblant al sistema de criaderas i soleras típic dels vins de 
Xerez però en pla. Hi ha diferents formes de fer el ranci segons 
la  casa.  Es  pot  oxidar  a  sol  i  serena  o  posar  en  bóta 
directament.  Totes  aquestes  formes  però,  provenen  d'un 
ancestral  mètode  que  podríem  considerar  mediterrani  i  ben 
català.  Ja  l'any  1299  el  metge  valencià  Arnau  de  Vilanova, 
servidor dels comtes de Barcelona i Mestre de la Universitat de 
Montpelhièr va deixar establert el mètode per a fer aquest tipus 
de  vins.  A  partir  d'aquest  mètode  sorgeixen  una  sèrie  de 
tradicions:  El  Fondellol  de  les  muntanyes  d'Alacant,  les 
Garnatxes dolces de l'Empordà, els Vins de Missa de la Terra 
Alta i el Maestrat, els vins de panses de Maurí a la Fenolleda i 
Banyuls al Rosselló, el Muscat de Ribesaltes... I al Priorat els 
rancis  i  dolços,  moscatells,  malvasies,  vimblancs,  misteles... 
Una tradició antiquíssima que valdria la pena no perdre. Vins 
potser no gaire en boga, sovint difícils d'entendre per la seva 
força  en  aquests  temps de  cultura  light.  Per als  valents  que 
s'atreveixin a enfrontar-se a murs d'alcohol de fins a 30 graus, 
un món s'obrirà davant els seus ulls. El fruit d'una terra i una 
història,  la  màxima  condensació  de  la  mineralitat,  tots  els 
aromes d'una terra de secà (fruits secs, garrofa) i d'un terreny 
salvatge i boscós (aromes de muntanya) i la frescor i la humitat 

106



del repòs sepulcral al celler, però alhora, en els millors rancis, 
encara la frescor d’un raïm veremat qui sap quan.

El vi ranci era considerat el millor vi possible. Era el vi 
espirituós, fruit de la tradició en el sentit més pagès del terme, 
el  vi  dels  pares,  el  vi  llegat  pels  avantpassats  i  nascut 
directament de la seva suor i patiments. Era el vi dels grans 
dies, es bevia per celebrar les dates assenyalades al calendari 
cristià,  el  patronímic de l'hereu o la festa major en honor al 
patró o patrona del  poble.  L’Àngel  Sentís  del  Lloar,  amable 
pagès que conserva les seves bótes de ranci ben conscient del 
tresor que són i que conserva el bell costum pagès de tocar-te el 
braç quan et  parla creant un clima de confiança i germanor, 
m’explicà que de la bóta del racó de casa seva se n'extreien 
dues ampolles a l’any, per Sant Miquel i per Nadal. Encara que 
pugui trencar en certa manera el  fil  de la història,  m’és ben 
avinent  en  aquest  moment  de  parlar-vos,  benvolguts  lectors, 
d’un  poble  no  massa  protagonista  però  d’una  personalitat 
marcada i lloc ben agradívol. El Lloar és per mi lloc de pas 
obligat per al viatger curiós, lloc on contemplar magnífiques 
cases pairals bellament restaurades i on gaudir de la frescor del 
riu  de Montsant  des  del  mirador,  prop de l’església  de Sant 
Miquel  i  l’ajuntament,  un  dels  llocs  més  serenament 
entranyables del Priorat. Per al cronista El Lloar és dels pobles 
que  més  ha  conservat  el  tranquil  viure  prioratí,  per  bé  que 
també és un dels pobles on més s’ha sentit l’èxode rural. Així 
que és un magnífic lloc per aturar-se en la cursa de tastar el 
màxim  de  vins  possibles  i  frenar  el  delit  insadollable  de 
sensacions que s’han de condensar en el petit espai de llibertat 
que és el cap de setmana (compte a la carretera visitants, les 
carreteres  prioratines  exigeixen  habilitat,  prudència,  els  cinc 
sentits o en tot cas un tarannà contemplatiu i relaxat, que pot, 
però, exacerbà els ànims dels autòctons), per a, senzillament, 
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escoltar i poder saber més coses de la tradició oral del Priorat i 
la  cultura  pagesa  del  Priorat,  potser  de  boca  d’homes  com 
l’Àngel,  en  la  frescor  d’un  baix  de  volta  catalana  amb  una 
copeta  de  vi  de  potser  200  anys  d’edat.  Unes  quantes 
curiositats que ens explicà l’Àngel: El seu pare deia que lo vi  
del Priorat és beure i minjar alhora, de tan fort i espès que era; 
o  que  fa  els  trasbalsos  de  les  bótes  de  ranci  joves  vers  les 
velles, en un recorregut que dura uns 15 anys fins a menar el vi 
a la bóta del racó, durant el fred de l’hivern, repòs hivernal, en 
lluna vella de gener; o que la varietat blanca única no fa tant de 
temps al Lloar era la ara estranya Pedro Ximenes. En tot cas 
l’Àngel  Sentís  i  la  seva  bonhomia  són  un  bell  exemple  de 
l’orgull prioratí, de l’estima pel llegat familiar i la tradició i de 
les  ganes  de  mostrar  aquest  tresor  secret  a  qui  s’hi  vulgui 
atansar amb senzillesa. 

Actualment el ranci no té el predicament antic però no 
s'ha  perdut  la  tradició  dels  rancis  i  molts  prioratins,  a  casa, 
conserven petites bótes on fer ranci. Algunes d'aquestes bótes 
són tresors d'incalculable valor, bótes de les que es desconeix 
l'edat  però que podrien arribar  als  100,  200 o 300 anys.  És 
impossible  determinar  l'edat  exacta  d'aquestes  bótes, 
semblanment a com succeeix amb la data de plantació de la 
vinya  vella,  perquè  al  Priorat  la  història  es  construeix  per 
tradició  oral.  Així  doncs  les  dates  queden  desdibuixades  en 
expressions del tipus la padrina Josefina  sempre contave que  
durant lo fred del 10 lo besavi Ramon deia que la bóta havia  
pertangut al cosí de la cunyada Clotilde que havia marxat de  
jove a Cuba i havia tornat per fer el soldat a la guerra carlina  
i acabà servint com a lloctinent del general Savalls, què tenia  
uns  bigotassos  aquell  homen...!!!   (Entengui's  com  a  ficció 
històrica i llicència còmica del cronista). Aquests vins, doncs, 
formen part de la cultura prioratina encara ara, per bé que a 
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nivell comercial o mediàtic no estiguin en primer pla (no he 
vist  masses  notes  de  tast  de  vins  rancis  en  mitjans 
especialitzats).  De totes maneres hi ha un grup de bodegues 
que sigui perquè aquesta tradició és la seva raó de ser o perquè 
volen  mantenir  viu  aquest  coneixement  ancestral,  i  sobretot, 
totes elles, perquè tenen el privilegi de gaudir de velles bótes 
del racó, hi ha un grup de vinaters, doncs, que elabora vi ranci. 
Vegem-ne un breu llistat, gens exhaustiu:

ARRELS DEL PRIORAT

Aquesta  és  una  iniciativa d'en Jaume Balaguer  i  d'en 
René Barbier i Ferré iniciada per tal  de preservar la tradició 
dels  vins  prioratins.  Fa  uns  15  anys,  després  d'un  any  de 
recerca per les velles cases pairals del Priorat van ajuntar un 
grup de bótes de vins rancis de diversos pobles:

De Porrera Ca les Viudes (100 anys) i Cal Pagès (60  
anys),  de Gratallops Ca l'Andreu (100 anys),  Cal Boter  (60  
anys), Cal Piró (60 anys) i Cal Batllet (60 anys), de La Vilella  
Baixa Cal Sabater (60 anys) i de Poboleda Cal Ferrando (60  
anys). 

Aquests vins només surten al mercat cada 2 o 3 anys. Se 
n'embotellen  només 60 ampolles  de  cadascun per  tal  que  el 
cicle del ras de carretells de 7 o 8 bótes de cadascun dels vins 
no es trenqui. També es fa un vi d'assemblatge de rancis de 30 
anys  cada  dos  anys,  l'Arrels,  només  unes  mil  ampolles.
 Per a l'envelliment del vi s'utilitzen bótes de castanyer i 
de roure. Seguint la tradició no se'ls afegeix gens d'alcohol i 
sempre s'utilitza vi negre de Garnatxa del país.

SOLERES DE MULLER

Celler  antiquíssim que  havia  gaudit  de  gran  prestigi, 
essent  declarat  Proveïdor  pontifici  per  la  fama internacional 
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dels seus Vins de Missa entre el papat de Pius X fins al de Joan 
XXIII.  Aquest  títol  va  ser  abolit  després  del  concili  Vaticà 
segon.  El  celler  va  ser  fundat  l'any  1851  a  Tarragona  per 
l'alsacià August De Muller i Ruinart de Brimont. El negoci va 
pertànyer a la família De Muller durant 4 generacions, i va ser 
una empresa dinàmica i emprenedora, com ho mostra el fet que 
el 1925 a De Muller van instal·lar la primera cambra frigorífica 
industrial de l'Estat Espanyol.

Des de 1995 De Muller pertany a la família Martorell, 
que ha modernitzat la producció. El celler es troba ara a Reus i 
s’hi fan sobretot vins tranquils de la DO Tarragona. També fan 
vins DOQ Priorat al celler de Les Pusses, a El Molar. Aquí hi 
fan el Priorat Legítim, hereu d'un vi del Priorat ja embotellat a 
mitjans segle XX, pensem que a Tarragona. De Muller  però 
havia tingut forta relació amb el Priorat ja que a Scala Dei, en 
associació amb la família Peyra, De Muller tenia una sala de 
bótes on s’havien envellit vins generosos.

Tot i la modernització, a De Muller segueixen fent vins 
de Missa i Rancis de gran nivell. Els més originals i els més 
autènticament prioratins són:

Solera 1865 Priorat Dom Juan Fort: Vi molt vell i robust.

Solera  1939  Priorat  Dom  Juncosa:  Aquesta  solera  es  va 
originar per celebrar la fi de la Guerra Civil.

Solera 1918 Priorat Dom Berenguer  Dolç: Originat en motiu 
de la fi de la 1a. Guerra Mundial.

Com demostren a De Muller, què millor que un vi per 
celebrar la pau?
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ROTLLAN TORRA Ranci 12 anys

En aquesta bodega familiar de gran reputació de Torroja 
del Priorat mantenen ben viva la tradició de fer rancis i dolços. 
També han mostrat un gran compromís en la conservació del 
patrimoni arquitectònic de Torroja, ja que el celler es troba a 
l'edifici de La Balandra, antic celler cartoixà construït durant el 
segle  XVI.  La  seu  administrativa  del  celler  s'ubica  a  l'antic 
Sindicat Agrícola de Torroja,  construït  el  1934. A part  d'una 
gran  gamma  de  vins  negres,  a  Rotllan  Torra  segueixen 
elaborant Mistela i Moscatell, així com també un Vi Ranci de 
12 anys.  El fan segons el  següent sistema, envelliment  de 4 
anys en bótes de 70 anys i posteriorment envelliment amb el 
sistema català de sol i serena en garrafes de vidre de 25 litres 
sota teulada, on els contrastos de temperatura són acusats. Un 
ranci jove però digne hereu dels grans rancis d'abans.

Havíem pensat que la vinya servia per fer el nostre vi però  
sabem ara que el vi és el fruit de la vinya
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