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Els millors vins de la nostra terra
menys que el rendiment de la vari-
etat en aquella DO. Segons la Gene-
ralitat, el celler que sol·liciti aques-
ta distinció “ha de tenir una trajec-
tòria de prestigi i qualitat en el mer-
cat per un període no inferior a 10 
anys, l’envelliment ha de fer-se en 
botes de fusta de roure amb una ca-
buda màxima de sis-cents litres”. Al-
guns d’aquests viticultors seuen ja a 
les taules de tast. En René Barbier va 
ser el primer en aconseguir, per a 
Clos Mogador, del Priorat, aquesta 
distinció que tenen, fins a saber-se 
els dos nous premiats, dotze cellers 
catalans. “Aquest premi serveix per 
donar importància a la zona, més 
que no pas a la marca”, em xiuxiue-
ja. Al seu costat, l’Albert Costa, de 
Vall Llach, que també té el guardó, 
pel Mas de la Rosa (em costarà molt 
no escriure “icònic”, avui). I més en-
llà, un altre admirat: l’autor d’El Tei-
xar, de Vinyes Domènech. Tots ells, 
tots dotze, juntament amb els nous 
guardonats, pujaran a l’escenari. 

Hi ha l’Edetària, de la Terra Alta, 
que a causa de la pandèmia es va 
quedar sense recollir el guardó 
quan l’hi van donar. Al Priorat, a 
part del Clos Mogador i el Mas de la 
Rosa, hi ha els Clos Fontà i Coma 
Blanca, de Mas d’en Gil. Al Pla de 
Bages, el 3.9 d’Abadal i Arnau Oller 
d’Heretat Arnau Oller, i al Penedès, 
els de Jean Leon (La Scala, Le Ha-

Catalunya suma dos vins a la prestigiosa llista de Vins de Finca Qualificada

que no sé què ha dinat avui però ens 
ha fet una explicació molt àmplia”, 
diu. I hi ha somriures. “El vi català, 
el vi del nostre país, és excepcional”, 
diu. I afegeix: “Sense el pagès, sen-
se la pagesa, la viticultura no seria 
possible”. El reconeixement Vi de 
Finca Qualificada és la màxima dis-
tinció que pot aconseguir un vi cata-
là. Comença el tast. 

“Ara començarem a servir el pri-
mer vi, un xarel·lo de la DO Pene-
dès, de més de setanta anys, l’Avi 
Ton, fermentat en inox i d’aquí 
passa a botes noves de castanyer. 
Un vi que no s’amaga del seu caràc-
ter més extravertit, amb una fruita 
molt madura, generosa”, explica 
l’Álvaro. Tastem i ens meravellem. 
El castanyer –aquesta fusta no tan 
coneguda en el món del vi– li do-
na, explica l’Álvaro, aquest caràc-
ter més mediterrani, amb tocs de 
préssec d’Ordal. Tothom enraona, 
emocionat. “Aquests tocs de fonoll 
espero que els podreu tastar, per-
què jo encara tinc la copa buida”, 
diu, fent broma. Això sí que és un 
tast a cegues!  

Gaudim del 3.9, 2019, d’Abadal, un 
clàssic de l’estimada DO Pla de Bages, 
un dels grans de la nostra cultura. I 
el vinya La Scala, 2016, de Jean Le-
on, més varietal, fruita del bosc negra 
i fresca, amb cuir i cigar, bolets i so-
tabosc. El V d’0 2, 2016, Hort d’en Ri-

01. Foto de família dels Vins de Finca Qualificada. 02. El master of wine, Álvaro Ribalta. 03. El 3.9 del celler Abadal, VFG des del 2016. FOTOS: MANOLO GARCÍA

Tarda plujosa a Barcelona. 
Per arribar al Palau de 
Pedralbes hem de xipo-
llejar entre els tolls dels 
jardins, però a dins ens 

trobem amb la calidesa d’una gran 
festa. Hi ha l’acte d’entrega de les dis-
tincions Vins de Finca Qualificada 
per part de l’Incavi. Només entrar, 
em trobo el marxant de vins Quim 
Vila (un dels homes, sempre ho diré, 
que més plaer m’han donat). Se’l veu 
content pels premiats. “Els has d’en-
trevistar!”, em diu. El master of wine 
Álvaro Ribalta puja a l’escenari i pre-
senta l’acte. Sembla emocionat. Des-
prés dirigirà el tast. És l’únic master 
of wine de Catalunya, un dels pocs del 
món. Hi ha més premis Nobel de la 
pau que masters of wine, més astro-
nautes que masters of wine. 

Un vi de finca qualificada és un vi 
de gran qualitat, amb característi-
ques especials. El titular de les vi-
nyes ha de ser el del celler, i el vi s’ha 
d’elaborar en aquest celler, situat a 
la finca, o molt a prop. Les vinyes 
han de tenir com a mínim cinc anys 
d’antigor, i un rendiment del 15% 
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vre, Vinya Gigi i Vinya Palau). La 
Mireia Torres, de Jean Leon, i la 
Marta Rovira, de Mas d’en Gil, se 
saluden, cordials. No puc admirar-
les més, aquestes dones del vi. 

La directora de l’Incavi, l’Alba 
Balcells, explica, amb el seu accent 
DO Costers del Segre: “Hem passat 
de gairebé dos anys a gairebé dos 
mesos”. I es refereix a la tramitació 
dels vins de finca qualificada, per-
què ja deuen saber que als artistes 
els costa molt la paperassa. “Totes 
les regions vitivinícoles del món te-
nen els seus vins insígnia”, diu. I afe-
geix: “Catalunya també”. 

Els dos nous socis del club 
I en aquesta ocasió són dos vins 
nous els guardonats. Un de l’Em-
pordà i l’altre del Penedès. El V d’O 
2, del celler Vinyes d’Olivardots, i 
l’Avi Ton, del celler Eudald Massa-
na Noya. Les autores d’Olivardots 
pugen a l’escenari i recullen el guar-
dó per aquest 100% carinyena, que 
ara tastarem. Després ho fan els au-
tors de l’Avi Ton, un 100% xarel·lo 
del celler Eudald Massana Noya. 

La consellera Jordà, tota franca, 
a l’hora de la foto de família diu “No 
hi cabem, fem-la a baix”, i tothom, 
somrient, li fa cas. “Aviam, René”, fa 
algú. “Dues reflexions molt ràpides, 
poca cosa puc afegir, després de les 
paraules de la directora de l’Incavi, 

Elit 
El VFQ és la 
màxima 
distinció  
que pot 
aconseguir  
un vi català

Novetats  
S’hi sumen l’Avi 
Ton, d’Eduald 
Massana Noya 
i el  V d’O 2, de 
Vinyes 
d’Olivardots
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Els 14 vins amb 
distinció VFQ
DOQ Priorat 

• Clos Mogador, del celler Clos Mogador 
• Mas de la Rosa, del celler Vall Llach  
• Clos Fontà, del celler Mas d’en Gil  
• Coma Blanca del celler Mas d’en Gil   

DO Penedès 

• Vinya La Scala, del celler Jean Leon  
• Le Havre, del celler Jean Leon 
• Vinya Gigi, del celler Jean Leon  
• Vinya Palau, del celler Jean Leon  
• Avi Ton, del celler Eudald Massana 
Noya  

DO Pla de Bages 

• Arnau Oller, del celler Heretat Oller 
del Mas  
• 3.9, del celler Abadal  

DO Montant 

•Teixar, del celler Vinyes Domènech  

DO Terra Alta 

• Mas Edetària Selecció, del celler 
Edetària 

DO Empordà 

• V d’O 2, del celler Vinyes d’Olivardots

Seguint amb la tradi-
ció de la família re-
ial britànica, el rei 
CCarles i la reina Ca-
mil·la han fet pú-

blica la felicitació nadalen-
ca del 2022, la seva prime-
ra com a monarques. La 
imatge, a càrrec del guar-
donat fotògraf SSamir Hus-
sein, és un pla curt dels reis 
Carles, de 74 anys, i Ca-
mil·la, de 75, somrient du-
rant els Jocs de Braemar 
el setembre passat, tot 
just cinc dies abans de la 
mort de la reina EElisabet. 
“Us desitjo un molt bon 
Nadal i any nou”, diu la 
breu inscripció que 
acompanya la foto 
d’aquest any. 

La parella reial ha 
anat canviant l’estil de 
les fotos al llarg dels 
anys. El 2021, Carles i 
Camil·la van optar per 
una foto que evidenci-
ava les precaucions 
que la societat havia pres per la pan-
dèmia del covid. La foto mostrava el 
llavors príncep Carles amb mascare-
ta mentre ajudava la duquessa Ca-
mil·la a posar-se la seva. Per al Nadal 
anterior van escollir una foto infor-
mal d’ells mateixos als jardins de 
Birkhall, la casa escocesa del príncep. 

La felicitació arriba just quan el 
rei Carles i la reina Camil·la es pre-
paren per a les primeres festes nada-
lenques després de la mort de la rei-
na Elisabet. Els monarques han 
anunciat que mantindran la tradició 
de passar el dia de Nadal a Sandring-
ham. A conseqüència de la pandè-
mia, la família va estar separada en 
les dues últimes vacances nadalen-
ques i per això és probable que 

Carles i Camil·la mostren la seva 
primera foto de Nadal com a reis

Mor als 96 anys la mare de Cher

NBC

per televisió, ja que va ser la reina 
Elisabet II qui va adreçar-se per pri-
mer cop al poble des de la petita pan-
talla. Segons informen els tabloides 
britànics, gran part del discurs serà 
un homenatge a la difunta mare del 
monarca. 

D’altra banda, el castell de Wind-
sor ja està a punt per a Nadal. La set-
mana passada la Royal Collection 
Trust va presentar la decoració nada-
lenca de la residència reial. Fins al 2 
de gener del 2023, els visitants po-
dran recórrer les exhibicions orna-
mentades de la casa ancestral de la 
família reial britànica.e

s’uneixin a la celebració molts fami-
liars, com els germans del rei: la 
princesa Anna, el príncep Andreu i el 
príncep Eduard, així com el príncep 
Guillem i la princesa Caterina amb 
els seus fills. Cada 25 de desembre la 
família reial assisteix a la missa de 
Nadal de l’església de Santa Maria 
Magdalena per, després, saludar els 
simpatitzants. En acabat tornen a 
Sandringham per gaudir de la festa 
tradicional del gall dindi. 

Una novetat d’aquest any serà que 
el rei Carles assumirà el seu primer 
discurs de Nadal des que va accedir 
al tron. Serà la primera vegada en 
gairebé 70 anys que un rei fa el tradi-
cional discurs, i serà el primer mo-
narca masculí a dirigir-se a la nació 

L’artista GGeorgia HHolt, de 96 anys i 
mare de la cantant CCher, va morir 
aquest diumenge. Així ho va fer pú-
blic la mateixa Cher al seu Twitter 
amb la frase “La mare ha marxat”, 
acompanyada d’una emoticona amb 
la cara trista. La notícia arriba des-
prés que l’estrella del pop assenyalés, 
diverses vegades, que la seva mare te-
nia problemes de salut. 

Sense anar més lluny, al setembre 
Cher va anunciar que havien hospi-
talitzat la seva mare amb pneumò-
nia. “Em sap greu, he estat desapare-
guda en combat. La mare ha estat 
malalta de tant en tant. Acaba de 
sortir de l’hospital. Tenia pneumò-
nia. Està millorant”, va escriure a 
Twitter. 

èxit, freqüentava bars de mala mort 
a Califòrnia i acumulava relacions 
fugaces amb homes que l’abandona-
ven poc després. El seu primer ma-
trimoni va ser amb JJohn SSarkisian, 
pare de Cher, que ni tan sols la va 
veure néixer. Per aquest motiu, la 
cantant va decidir renunciar al seu 
cognom i adoptar el de La Piere, que 
era el del segon marit de la seva ma-
re i pare de la seva germanastra. 

En una entrevista per a la revista 
People, Cher va dir: “Ella mai ens va 
donar consells, ni a mi ni a la meva 
germana, perquè, simplement, sabia 
que no li faríem cas”. “En canvi, vam 
aprendre sobre la vida sentint-la par-
lar de les coses que va fer malament 
i les coses que va fer bé”, afegia.e

Holt va néixer a Arkansas el 1926. 
Amb només 20 anys va donar a llum 
Cher. Després de traslladar-se a viu-
re a Los Angeles va aconseguir dife-
rents papers en cine i en programes 
d’èxit a la televisió. Cantant sense 
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s’uneixin a la celebració molts fami-
liars, com els germans del rei: la 
princesa Anna, el príncep Andreu i el 
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era, mediterrani, rústic, perquè la ca-
rinyena és indòmita, però les vinyes 
centenàries s’adapten al terreny, su-
porten la tramuntana. Saben patir. El 
Mas Edetària 2019. Una regió afec-
tada pels elements, la sequera, la ca-
lor. “Cellers com aquest demostren 
que es poden fer vins fins, elegants, 
que demostren el terrer. La garnat-
xa estava, fins fa quatre dies, total-
ment menystinguda”, fa l’Álvaro. Pe-
rò ells han demostrat que la garnatxa, 
de la qual parla Dante a la Divina Co-
mèdia, és una varietat per volar. Per 
als curiosos: Dante explica que al pur-
gatori hi ha un capellà que purga els 
pecats. I els pecats són “l’anguille de 
Bolsena e la vernaccia”. Les anguiles 
i la garnatxa. No s’hi posava per poc. 
L’Álvaro diu que el maridaria amb un 
peix greixós (parlem d’un vi negre). 
Aquí i allà sento prescriptores (cada 
cop n’hi ha més, de dones del vi) que 
diuen que “està espectacular”.  

I el Clos Mogador 2014 és l’uni-
corn del final (unicorn: gran ampo-
lla de vi reconeguda per tothom). 
Garnatxa, cabernet, syrah. Un dels 
vins (icònics) de Catalunya. René 
Barbier. Llicorella, mineralitat en 
nas de les pissarrres del Priorat, vi-
nyes en coster, intensíssim, en la se-
va plenitud. Tothom somriu, agra-
int en silenci que en Barbier hagi 
portat, justament, aquesta anyada, 
que potser no tornarem a tastar. El 
cabernet li dona el mentol, el bàl-
sam, l’espècia, la fruita madura, 
l’acidesa que et porta lluny, un dels 
millors exemples dels vins de la nos-
tra terra. Terra de vins increïbles. 
Tant de bo, estimats lectors, po-
guessin ser al meu lloc. Sortim i ens 
fem petons. El vi fa sang, però tam-
bé fa tot el contrari.e
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