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Avui dia, les realitats a Catalunya són moltes i diverses, 
però, malauradament, tot sovint tenen un denominador 
comú: la crisi. D’altra banda, la sensació de pertànyer a un 
territori i de valorar el producte de proximitat va en aug-
ment. Conjugant aquests dos factors i el meu absolut amor 
pel vi, us ofereixo Grans vins a petits preus, una petita guia 
de vins on hi trobareu grans productes que tothom es pugui 
permetre, perquè el vi torni a les nostres taules de cada dia. 
I, a més a més, són catalans, perquè quedi palès que el vi ca-
talà no és necessàriament car i que la seva qualitat segueix 
en imparable ascens.

Després de molts anys de tastar, vendre i servir vins, assistir 
a fires i tastos i visitar cellers, he anat acumulant un arxiu 
mental i escrit d’aquells vins que més m’agradaven. Temps 
després, he tingut la idea de treure-li la pols a aquell vell 
llistat i donar-li forma, la forma de la petita obra que es-
teu llegint. Els vins que la componen són aquells que no 
m’han decebut mai, valors segurs que us oferiran màxima 
qualitat a preus imbatibles. Veureu que al costat de cada 
referència hi ha un any, però aquest només indica l’última 
anyada que he tastat del vi, podeu comprar-ne qualsevol 
altra amb absoluta tranquil·litat, ja que la majoria són vins 
que he begut en repetides ocasions i que tenen una entitat 
i un recorregut formidables i del tot consolidats. En molts 
casos també conec bé els cellers i els productors, i són gent 
afable, enamorada de la seva feina i que estaran encantats 
de rebre-us a casa seva.

Un cop preparat el llistat inicial dels vins amb què m’agra-
daria treballar, m’he posat en contacte amb tots els cellers i 
els he demanat una ampolla de cada referència, fitxes tècni-
ques i fotos en HD. A partir d’aquí, han estat dies i dies de 
tastos per seleccionar només els millors vins d’entre prop 
d’un miler. Malauradament, no hi ha hagut espai a la guia 
per a tots, ja que molts cellers m’han enviat mostres de di-
versos productes i jo m’havia fixat com a sostre un màxim 
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de tres referències per celler, per poder donar a conèixer la 
feina d’un nombre important de productors d’arreu de Ca-
talunya. L’experiència ha estat complexa però reconfortant 
i la immensa majoria de cellers s’han mostrat encantats de 
col·laborar i il·lusionats amb el projecte. 

Els textos que acompanyen els vins tampoc segueixen un 
patró estricte. En ocasions n’he fet un tast una mica més 
tècnic i en altres m’he deixat portar pel record o l’emoció. 
He intentat també aparcar una mica el meu gust personal i 
centrar-me en paràmetres analítics més objectius, com ara 
l’equilibri, la longitud aromàtica, la intensitat o la comple-
xitat del vi, per oferir una selecció que pugui satisfer els 
paladars més diversos. Alhora, he volgut compartir amb 
vosaltres petites joies amagades entre tants cellers i ampo-
lles: vins de petits productors que m’han robat el cor. N’hi 
trobareu de tots els colors i tipologies possibles, així com de 
totes les denominacions d’origen catalanes.

Potser trobareu a faltar un número al costat dels vins, una 
nota. Sé que és molt habitual fer-ho així, però em sem-
bla d’una crueltat extrema; resumir la feina del viticultor i 
l’enòleg en un número se’m fa massa dur. El número és el 
mateix per a tots els vins de la guia: un 10. Ja ha estat prou 
difícil triar els que formarien part de la guia i els que no, i de 
ben segur he deixat fora un gran nombre de vins fantàstics.

Trobareu, inicialment, unes petites pinzellades pel que fa 
a les varietats predominants a Catalunya, perquè després 
pugueu interpretar millor la informació de cadascun dels 
vins. Tot seguit, i amb l’ànim de vincular encara més el vi 
a la terra, hi veureu una presentació de cadascuna de les 
dotze denominacions d’origen catalanes, precedides d’un 
mapa que us ajudi a ubicar-les amb precisió. Cap al final, hi 
trobem un índex amb tots els vins i les dades de contacte de 
cadascun dels cellers participants.

En el cos d’aquest treball, hi ha un llistat de 175 vins que 
mai no superen els 10 euros i que ofereixen una relació 
preu-plaer imbatible. Per descomptat en última instància tot 
és qüestió de gustos, però els vins que ara comparteixo amb 
vosaltres m’han acompanyat durant molts anys sense dece-
bre’m ni una sola vegada. Són vins honestos i personals que 
podeu comprar any rere any i que, més enllà de les peculia-
ritats de cada anyada, ofereixen una qualitat inqüestionable.
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Aquest és el meu debut com a escriptor i això comportarà 
inevitablement alguns errors pels quals em disculpo per en-
davant. L’objectiu d’aquest llibre no és alliçonar ni imposar, 
sinó simplement compartir amb tots vosaltres la meva pas-
sió i posar al vostre abast grans vins a petits preus. Trobareu 
desigualtats en el nombre de referències a les diferents zo-
nes, a causa principalment de l’extensió de la denominació 
i de la mitjana de preu dels seus vins. De la mateixa mane-
ra, de ben segur que us semblarà que hi falten molts vins i 
que discrepareu d’algunes de les tries, i tindreu tota la raó: 
cadascú té la seva veritat. Aquí hi teniu la meva.

Confio que, després de llegir les següents pàgines, haureu 
descobert vins amb què compartir estones, xerrades i amics. 
Vins que us enamoraran, satisfaran o simplement engres-
caran per seguir bevent i cercant el plaer dins una copa. 
Aquest pot ser només l’inici d’un camí infinit, variable i 
meravellós amb el raïm com a protagonista. Salut i vi!
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varietats 

blanques
Carinyena blanca (samsó)
Chardonnay
Chenin blanc
Garnatxa blanca (lledoner blanc)
Garnatxa gris (garnatxa roja)
Gewürztraminer
Macabeu (viura)
Malvasia 
Moscatell (moscat) 
Parellada (montònega)
Pero ximenes (Pedro Ximénez, ximenis)
Picapoll
Riesling
Sauvignon blanc
Xarel·lo (pansa blanca o cartoixà)

varietats 

neGres
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Garnatxa negra (lledoner negre)
Merlot
Monestrell (mataró, garrut)
Morenillo
Pinot noir
Samsó (carinyena, mazuelo)
Sumoll 
Sirà (syrah, shiraz)
Trepat
Ull de llebre (tempranillo)
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Varietats blanques

carinYena 
blanca 

(samsó blanc)

La carinyena blanca es troba al Rosselló i a l’Empordà, i 
és una varietat de les més antigues. Actualment existeixen 
diversos vins elaborats amb aquesta varietat, però encara 
no està reconeguda de manera oficial per la DO Empordà. 
A nivell aromàtic és austera i seriosa, recorda els cítrics i la 
fruita blanca, fins i tot el raïm. A la boca és fresca i àmplia i 
s’entén de meravella amb la fusta. 

Varietat estesa per tot el món que ofereix vins nobles i aro-
màtics molt aptes per a la criança. Té el seu reialme a la 
Xampanya i la Borgonya. Ofereix estils diversos depenent 
del terrer. Penedès i Costers del Segre foren els primers que la 
treballaren a Catalunya; també forma part del cupatge d’al-
guns caves. Dóna vins harmònics, elegants i saborosos, amb 
aromes de poma i préssec. A la barrica es torna mantegosa.

Varietats blanques

cHardonnaY
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Raïm apte per elaborar tot tipus de vins: dolços, secs i es-
cumosos. Els seus exemples més elegants provenen de 
la vall del Loira, especialment els dolços de Coteaux du 
Layon o Bonnezeaux i els secs i minerals de Savennières. La 
seva acidesa li permet produir fantàstics escumosos com el 
Vouvray. El til·ler, els cítrics i la mel són aromes pròpies del 
chenin. Omple la boca i transmet la mineralitat del terrer.

Els seus vins són de gran cos i molt d’alcohol i desprenen 
aromes florals, herbàcies i afruitades, com ara de préssec, 
de poma o de pera. Són uns vins sedosos, més expressius a 
la boca que no pas al nas, que en ocasions mostren una sa-
linitat elegantíssima. És la varietat bandera de la DO Terra 
Alta, d’on prové un percentatge molt alt de la producció 
mundial. A l’Empordà en trobareu també d’espectaculars.

Varietats blanques

Garnatxa 
blanca

(lledoner blanc)

Varietats blanques

cHenin 
blanc
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També coneguda com a lledoner roig, és una varietat autòc-
tona de l’Empordà. És un raïm de pell rosada que dóna poc 
color, qualificat com a blanc per la DO. Majoritàriament 
se n’elaboren vins rosats i blancs. S’utilitza també per fer 
garnatxa de l’Empordà. Té una mica més de cos que la gar-
natxa blanca, a la qual acompanya sovint. Les aromes més 
habituals són les cítriques i les de fenc.

Varietat originària del Tirol italià (Tramin) d’aromes espe-
ciades (gewürz). Es mostra pletòrica a Alsàcia, on ofereix 
alguns dels vins més aromàtics del món. El litxi, la rosa i el 
pebre blanc són algunes de les seves aromes més caracterís-
tiques. Només amb un bon equilibri entre dolçor i acidesa 
mostra totes les seves virtuts. Els seus vins són terpènics i 
voluptuosos i no deixen indiferent ningú.

Varietats blanques

Garnatxa 
Gris 

(garnatxa roja)

Varietats blanques

GeWÜrZtra-
miner
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Una de les varietats tradicionals per a l’elaboració del cava, 
al qual li aporta una bona càrrega de sabor i frescor. També 
apareix sovint en cupatges de garnatxa blanca o chardon-
nay. Produeix vins blancs frescos i perfumats, d’aroma mo-
deradament afruitada. L’aroma primària recorda la poma i 
l’herba. Es combina de meravella amb la barrica. Al Pene-
dès o a Costers del Segre en trobareu grans exemples.

Amb la malvasia passa quelcom semblant que amb la mos-
cat. Aquesta paraula designa una família de raïms dins de 
la qual hi podem trobar diferents varietats. La malvasia de 
Sitges és aromàtica i perfumada (flors i mel) i pot produir 
tant vins secs com dolços més tradicionals. En canvi, la vari-
etat subirat parent (malvasía riojana) és menys aromàtica i 
funciona millor en cupatges o fermentada en bóta.

Varietats blanques

malvasia

Varietats blanques

macabeu 

(viura)
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La parellada ofereix la seva millor versió a l’Alt Penedès i 
a la Conca de Barberà, on el contrast tèrmic permet que 
desenvolupi totes les seves aromes florals i cítriques. És la 
germaneta delicada en la trilogia del cava, al qual li cedeix 
finesa, frescor i distinció. El vi de parellada és suau, lleuger, 
de baixa graduació i color pàl·lid. No és massa resistent al 
pas del temps, així que és millor consumir-lo jove.

Varietats blanques

parellada 

(montònega)

Aquest és el nom genèric d’una família de raïms. Cal distin-
gir entre el d’Alexandria o de gra gros, amb què es fan bàsi-
cament vins dolços carregats de fruita, i el de Frontignan o 
de gra petit, farcit d’aromes primàries i florals, amb què es 
fan vins més delicats i aromàtics, de gran qualitat, amb per-
fums de mel i flors. Existeix una varietat negra anomenada 
moscatell d’Hamburg, d’aromes florals i delicades.

Varietats blanques

moscat
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Aquesta varietat viu associada als vins dolços de Jerez. Al 
Priorat, en canvi, es vinifica com a vi blanc sec i dóna uns re-
sultats espectaculars. La gent gran de la regió explica encara 
que la ximenis era una varietat primerenca que produïa un 
vi deliciós. Els d’avui dia tenen fragàncies de flors blanques 
i notes minerals, bon volum i greix i gran equilibri entre el 
dolç i l’àcid. Són llargs, especiats i persistents. 

Varietats blanques

pero 
ximenes

(Pedro Ximénez, 
ximenis)

Varietat de raïm blanc autòctona del Pla de Bages, on se’n 
conrea el 96%. El raïm picapoll té unes taques o “picades” 
que li donen el nom. D’aquesta varietat en són pròpies les 
aromes de flors (gessamí), fruites (aranja, llimona i alber-
coc) i herba. El vi de picapoll és lleuger, afruitat, d’aroma 
fresca, d’esplèndida textura i personalitat i amb una picant 
acidesa cítrica que també explicaria el seu nom. 

Varietats blanques

picapoll
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Produeix vins molt elegants, d’aromes afruitades i vegetals. Al 
Loira mostra la cara més mineral i delicada, i a Nova Zelanda 
la més exuberant. És també un ingredient fonamental dels 
vins de Sauternes. Els vins d’aquesta varietat tenen nervi i in-
tensos perfums, amb aromes que van del pèsol i la mongeta 
verda a les tropicals del maracujà o el que alguns han definit 
com a pipí de gat. Amb la criança, hi apareixen fum i espècies.

Varietats blanques

sauviGnon 
blanc 

Un dels grans raïms del món. A Alemanya ofereix els seus 
millors exemples: vins d’elevada acidesa i mineralitat que en-
velleixen de manera espectacular. A l’Alt Penedès i als Cos-
ters del Segre s’hi troba prou còmode. Ofereix vins cítrics, 
de tacte deliciós (quan l’equilibri dolç-àcid és el correcte), 
elegants i amb molt caràcter. Se n’obtenen també vins dol-
ços que amb el temps es tornen daurats i molt concentrats.

Varietats blanques

rieslinG
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El xarel·lo és una varietat blanca associada inevitablement 
al cava, al qual li presta el volum i la corpulència. Els mono-
varietals d’Alella o el Penedès són sovint deliciosos i mos-
tren clarament el terrer. El vi elaborat amb raïm xarel·lo és 
equilibrat, estructurat i melós i molt apte per a la criança, 
amb aromes anisades i de fruita blanca. El xarel·lo vermell 
ofereix també vins excepcionals.

Varietats blanques

xarel·lo

(pansa blanca 
o cartoixà)
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