Beure
i més
Pel gust de dir que el vi que prens és teu o
senzillament per veure com creix el cep,
apadrineu una vinya. Per Montse Virgili
Taula Selecció és una bodega de
Sants, farcida de bones ampolles,
que es dedica a la venda al detall
des de fa 12 anys. Ja en fa 25 que
també s’encarreguen de la
distribució de vins. En Josep Roca,
l’amo del celler, viu enamorat dels
vins del Priorat des que els va
tastar. I és per això que les
prestatgeries de Taula Selecció
són plenes de Priorat. Si li
pregunto per aquest desfici, ho
explica en termes extraterrestres.
“Vaig ser abduït pel Priorat i vaig
decidir comprar a Gratallops unes
terres per plantar-hi el meu propi
vi, al 2000”. Amb el temps, han

aconseguit quatre vins diferents,
elaborats amb varietats
autòctones de la terra, de preus i
qualitats diferents. Il·lia, Rocapoll,
Cupatge i Mas de les Valls són
alguns dels noms que es poden
llegir a les etiquetes i que han
sortit d’aquest tros de terra.
De fet, el Rocapoll, que surt a
partir de ceps de samsó de 80 anys
d’antiguitat, és un vi espectacular
però amb una producció costosa
pel manteniment d’uns ceps tant
vells. D’aquí va néixer la idea de
buscar uns padrins que ajudessin
amb una petita contribució a
mantenir les vinyes i també

Per quatre duros a l’any podreu vantar-vos de ser magnats del vi.
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Una inversió
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Enate 20 aniversari
DO Somontano
Grau: 15 % vol. 180 €

Així és com el celler més artístic de
Somontano celebra el seu vintè
aniversari! Amb un estoig de dues
ampolles que us heu de prendre
com una obra d’art i una inversió
gustativa! Enate és
coneguda per dues
coses. Primer, pel seu
mecenatge d’art: en
cada etiqueta
promociona un artista
de la regió. I segon, per
la seva recerca de
vins nous,
diferents, amb la
màxima tecnologia
i les millors
varietats. El seu
enòleg, Jesús
Artajona, és dels
millors de la seva
espècie. Per això
rendeix culte al
chardonnay amb
una ampolla que
recull la història del
celler. Agafa la
frescor i untuositat
del chardonnay-234,
i l’exclusivitat de l’Uno (un dels
blancs més cars d’Espanya). Notes
de mel, préssec, pinya i el toc
sensual de la vainilla amb les
ametlles torrades de quinze mesos
en bóta. És una edició per a
col·leccionistes, amb la
reproducció d’un quadre del
pintor José Beulas que comparteix
amb el seu germà de sirà-cabernet,
un pack que també té una
elaboració així d’especial i
laboriosa.–Meritxell Falgueras
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Menjar i beure

Apadrina una vinya

poguessin sentir-se partíceps d’un
projecte. Devinssi, el celler de
Roca, ofereix diverses modalitats:
la fòrmula A, amb la qual
s’apadrinen tres ceps per 175
euros, la B amb què, per 93 euros,
se n’apadrinen dos, i la C, que
costa 47 euros i us converteix en
benefactors d’un cep. No cal patir
per si aquella anyada no és bona o
li ha caigut un llamp al vostre cep.
En Josep Roca envia ampolles de
vi als padrins . Així que no cal
esperar al final de la collita. El fet
de ser padrí d’un cep ofereix la
possibilitat de visitar el celler,
estar informat del seu estat , i
rebre descomptes en tots els
porductes.
I el més divertit, a les festes
podeu assegurar que teniu unes
vinyes al Priorat i ser l’enveja de
tothom. La iniciativa ha engrescat
els clients del barri, però ja
comencen a haver-hi padrins a
Alemanya i per tot el país.
Devinssi es compromet a oferir un
vi artesà i natural treballat a mà.
Si penseu en apadrinar un vi,
abans podeu tastar les ampolles
que surten del celler de Gratallops
a la botiga de Sants.

