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TARDOR 2020

Què és i per què comprar a l’avançada?
Als circuits internacionals dels grans vins és habitual que els négociants reservin 
els vins a l’avançada abans de la seva sortida al mercat. Els compradors tasten 
el vi directament de la bota abans que acabi tot el període de criança –abans 
d’embotellar– i valoren la qualitat de la collita. D’aquesta manera analitzen 
les possibilitats del vi, compren un nombre determinat de caixes segons les 
disponibilitats del celler, les paguen a l’elaborador i després les ofereixen als 
seus clients a un preu avantatjós uns mesos abans del lliurament físic de les 
ampolles. La plusvàlua del vi depèn de la qualitat de la collita, del prestigi de 
l’elaborador i del nombre d’ampolles posades a la venda. Alguns vins mítics 
fàcilment dupliquen el preu i, fins i tot, arriben a triplicar-lo quan uns mesos 
després es lliuren les ampolles. 
Aquesta pràctica, que és habitual en zones de prestigi com Bordeaux, és 
relativament nova al nostre país, on tan sols en 13 cellers exclusius, i a causa 
de la gran demanda arreu del món, fem la nostra reserva i comprem a l’avançada 
per no quedar-nos-en sense. Així doncs, us oferim la possibilitat de comprar a 
l’avançada i gaudir de dos grans avantatges: comprar al millor preu i assegurar-
vos algunes ampolles abans que s’exhaureixin.

Per què comprar a l’avançada a Vila Viniteca?

Experiència: Des del 1932. Ens avala una llarga tradició, molts anys d’experiència 
i un gran equip de professionals que us ajudaran a fer una bona tria. Fa 21 anys 
que som pioners a Espanya en la venda a l’avançada.
Acurada selecció: Degustem en bota per garantir-vos la nostra millor elecció, amb 
informació detallada de cada vi i les nostres opinions personals. 
Compra per unitats: A diferència de la majoria de négociants de la plaça de 
Bordeaux, us oferim la possibilitat de comprar per ampolles al mateix preu, sense 
necessitat de quedar-vos amb una caixa completa de cada vi. Això us permet 
seleccionar les vostres ampolles preferides sense l’obligació de comprar més vi 
del que us interessi.
Àmplia oferta: Tenim el major volum d’alguns vins. Alguns d’ells s’embotellen en 
exclusiva per a nosaltres. En aquesta collita 2019 podrà escollir entre més de 
200 vins blancs i negres.
Exclusivitat: Algunes de les cuvées les comercialitzem en exclusiva mundial. 
Oferim també la possibilitat de comprar en diferents mides d’ampolla. Alguns 
dels formats s’embotellen en exclusiva per a nosaltres.
Sense intermediaris: Els vins els rebem directament del celler.
Entrega gratuïta: A qualsevol punt de la Península a partir de 1.000 € de compra.

Descarrega
el catàleg complet
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La situació del mercat
Ningú suposava fa 9 mesos la difícil i complicada situació social i econòmica que estem vivint aquest 2020. A 
mitjans d’octubre de l’any passat, en una visita a uns dels grans châteaux de Bordeaux per tastar en primícia la 
recent fermentada collita 2019 i alguns vins ja embotellats, es palpava un ambient estrany com a conseqüència 
de les dificultats que es preveien per aquest 2020 en l’economia mundial i, en concret, pel comerç dels grans 
vins: els aranzels que Trump havia promès pels vins europeus, les conseqüències que tindria el Brexit en el 
mercat anglès, les protestes a HK o la inestabilitat que provocava la guerra comercial entre Xina i els EUA. En 
d’altres països, cellerers i col·legues que importen i distribueixen vins fins –amb qui ens uneix una llarga amistat 
des de fa anys– parlaven d’un cert alentiment del consum i molts auguraven ja una imminent crisi econòmica. 
El que ningú no podia suposar és que aquesta crisi, encara de proporcions incalculables arribaria per un virus.
Davant d’aquesta situació que va començar a incubar-se a Xina, on explotà a finals de gener coincidint amb el 
desplaçament de milions de persones per la celebració de l’any nou xinès i que arribaria ràpidament a Europa 
ocasionant el confinament a mitjans de març, el món del vi patí un xoc profund davant les caigudes dràstiques 
del consum i la conseqüent anul·lació de comandes i impagaments. 
Es van començar a posposar i anul·lar fires, esdeveniments i degustacions. La tradicional setmana de Primeurs 
de Bordeaux penjava d’un fil, fins que finalment, i com era d’esperar, es va suspendre. La majoria de châteaux i 
négociants van començar a proposar l’enviament de mostres als seus millors clients per no “saltar-se la venda a 
l’avançada” de l’anyada i perdre encara més diners. Davant d’aquesta situació tan excepcional, a Vila Viniteca 
vam decidir posposar l’inici de la nostra tradicional –des de fa 21 anys– campanya de venda a l’avançada fins 
a l’1 de setembre.
Donada la impossibilitat d’efectuar desplaçaments, vam tastar a les nostres oficines durant els mesos de maig 
i juny la majoria dels vins que proposem a les properes pàgines. Aquesta gravíssima situació mundial provocà 
que el Négoce fes una forta pressió als châteaux: o baixaven sensiblement els preus –tot i la gran qualitat de 
l’anyada– o els importadors decidirien no comprar. Els descensos generalitzats de les tarifes, d’entre un 10 i 
un 30% van ocasionar l’efecte desitjat, i la campanya que va començar més tard del que és habitual, es va 
desenvolupar de manera positiva esgotant-se la majoria de cupos dels grans vins oferts. Tan sols no van baixar 
els preus alguns châteaux com Lafleur i Tertre Roteboeuf que no entren en les fluctuacions brusques del sistema 
i que aposten per l’estabilitat, amb lleugers retocs a les grans anyades. En aquesta collita que tenien previst 
pujar, van decidir congelar preus.
A Espanya, Álvaro Palacios i Peter Sisseck que són dos dels elaboradors amb més transcendència mundial van 
decidir reduir les seves tarifes aproximadament un 10% i van apostar per entregar la collita 2018 –venuda 
a l’avançada l’any passat– uns mesos abans del que és habitual per ajudar a l’hostaleria, les botigues i els 
distribuïdors. Bravo! La resta de cellers va decidir,  alguns a l’últim moment, no augmentar preus. L’anyada és 
molt bona a moltes zones i la producció final d’alguns cellers és més escassa, però creiem sincerament que 
un augment –tot i que fos gairebé insignificant– de les tarifes, estava enguany fora de lloc. 
Els vins d’Álvaro Palacios a Priorat continuen tenint una gran demanda provocant que la seva cotització augmenti 
quan s’entreguen físicament. En aquesta anyada 2019 L’Ermita és excepcional. A El Bierzo, la culminació de 
La Faraona 2018 (segona anyada juntament amb la 2014) el col·loca definitivament a la llista de vins de desig. 
En aquesta anyada també ens ha encantat Las Lamas. Quiñón de Valmira continua poc a poc consolidant-se 
entre els amants dels vins refinats. Un petit augment del percentatge de gotims sencers en la vinificació li 
aporta un plus d’elegància i frugalitat. Aquest 2019, l’oferim al millor preu de la seva, encara, curta història.
Els vins de Peter Sisseck continuen situant-se entre el més alt i el més valorat, no només pels consumidors 
nacionals, sinó també a les millors cartes de vins i a les subhastes més prestigioses del món. Amb l’anyada 
nº25 de Pingus arriba un vi d’emoció. Quina profunditat! Quina bogeria! Flor de Pingus i el cada cop més fresc 
i precís PSI continuen essent dos dels vins espanyols amb més plusvàlua i diferencial percentual de preu entre 
comprar-los a l’avançada o físicament. A Bordeaux, Château Rocheyron, la propietat que comparteix amb Silvio 
Denz a Saint-Émilion, presenta potser la seva millor anyada fins la data i amb un descens de preu d’un 20%. 
A Anglaterra, l’importador el vengué tot en dues setmanes. Imprescindible comprar.
Els vins de Marcos i Miguel Eguren a Rioja i Toro continuen en la línia ascendent. Una anyada pels amants dels 
vins intensos. Benjamín Romeo ha elaborat una fantàstica anyada 2019 equilibrada i concentrada. En aquesta 
collita els vins de Juan Carlos López de Lacalle s’han vist reduïts en producció –fins un 35% respecte la 2018– 
però amb la fruita precisa i cristal·lina habitual marca de la casa. A Gredos, Dani Jiménez-Landi i Fernando García 
continuen el seu camí decidit i serè iniciat fa 12 anys. L’anyada càlida i seca marcà una reducció dràstica 
de la producció a la majoria de les parcel·les. Com ja és habitual, amb prou feines uns centenars d’ampolles 
pel mercat nacional. A la joint-venture entre Comando G i Uvas Felices, l’anyada ens quedarà gravada a la 
memòria pel terrible incendi que succeí a Cadalso de los Vidrios a finals de juny del 2019. Els raïms d’algunes 
parcel·les de La Mujer Cañón, Reina de los Deseos, Voladuras i algunes vinyes que participen en l’Hombre 
Bala es van veure seriosament afectades pel fum. Es van vinificar i seleccionar escrupolosament els diferents 
lots, i finalment, a finals del mes de gener es va descartar embotellar Reina de los Deseos i es decidí reduir 
dràsticament la producció d’El Hombre Bala. Bertrand Sourdais ha elaborat la seva millor anyada fins la data a 
Dominio de Es i ens presenta la nova i fantàstica parcel·la Carravilla. Al Rhône els vins de Michel Tardieu, a les 
15 denominacions que elabora, han aconseguit una puresa i profunditat que els fa molt aptes per a la guarda. 
Dirk Niepoort continua fent màgia als seus tres cellers de Douro, Bairrada i Dão, on segueix elaborant alguns 
dels millors vins de Portugal. Al Roussillon, Hervé Bizeul ha afrontat una anyada tòrrida, de baixos rendiments 
i de fruita madura, ideal pels amants de les garnatxes del sud. Andrea Franchetti ens ofereix tres dels seus vins 
de Toscana i Sicilia. Profunds, carnosos i de llarga guarda. Dels Hospices de Beaune, en aquesta anyada 2019 
hem comprat una bota de Beaune 1er Cru Clos des Avaux, que està criant la Maison Joseph Drouhin.
Els vins de l’anyada 2019 en moltes zones es posicionen per sobre dels fantàstics 2018, i la majoria de cellers 
redueixen o mantenen preus. Una gran oportunitat.
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SELECCIÓ INICIACIÓ A LES AVANÇADES 2019

ÁLVARO PALACIOS GRATALLOPS 2019. PRIORAT
PSI 2019. RIBERA DEL DUERO
ARTADI TERRERAS 2019. ÁLAVA
ALMIREZ 2019. TORO
TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE GUY-LOUIS 2019. RHÔNE
NIEPOORT CONCISO 2019. DÃO

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 120 99,90

SELECCIÓ INICIACIÓ A LES AVANÇADES 2019

Enguany, i per primera vegada, proposem una caixa ideal per iniciar-se a la compra de vins a l’avançada. 
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓ VILA VINITECA 2019

FLOR DE PINGUS 2019. RIBERA DEL DUERO
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2019. BIERZO
ÁLVARO PALACIOS LA BAIXADA 2019. PRIORAT
SIERRA CANTABRIA EL BOSQUE 2019. RIOJA
LA CUEVA DEL CONTADOR 2019. RIOJA
CHÂTEAU ROCHEYRON 2019. SAINT-ÉMILION

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 120 391,75

SELECCIÓ VILA VINITECA 2019

De la collita 2019 hem seleccionat sis negres imprescindibles en una caixa molt especial.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓ BLANCS 2019

LES CHAMPS LIBRES 2019. BORDEAUX
DOMAINE DE CHEVALIER BLANC 2019. PESSAC-LÉOGNAN
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2019. SAUTERNES
TARDIEU-LAURENT HERMITAGE BLANC 2019. RHÔNE
NIEPOORT COCHE 2019. DOURO
EL TAMBORIL BLANCO 2019. SIERRA DE GREDOS

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 24 293,25

SELECCIÓ BLANCS 2019

A la nostra selecció de blancs de la collita 2019 hem escollit tres fantàstics vins de Bordeaux –un d’ells dolç–, 
l’extraordinari Hermitage de Michel Tardieu, l’espectacular blanc del Douro de Dirk Niepoort i l’exigu i desitjat 
blanc de Comando G.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓ INICIACIÓ A BORDEAUX 2019

CHÂTEAU FAUGÈRES 2019. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU MARJOSSE 2019. BORDEAUX
DOMAINE DE L’AURAGE 2019. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
CLOS PUY ARNAUD 2019. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX 
CHÂTEAU GRAND VILLAGE 2019. BORDEAUX SUPÉRIEUR
DOMAINE DE L’A 2019. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 120 127,75

SELECCIÓ INICIACIÓ A BORDEAUX 2019

Hem seleccionat sis magnífiques ampolles de Bordeaux de la collita 2019, que són ideals per descobrir una 
de les regions vitivinícoles amb més prestigi mundial. Sis vins negres per gaudir des de la seva disponibilitat 
o per guardar durant més d’una dècada.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓ GRANS BORDEAUX 2019

CHÂTEAU LAFLEUR 2019. POMEROL
LE PIN 2019. POMEROL
PÉTRUS 2019. POMEROL
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 2019. PAUILLAC
CHÂTEAU MARGAUX 2019. MARGAUX
TERTRE ROTEBOEUF 2019. SAINT-ÉMILION GRAND CRU

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 12 6.620,00

SELECCIÓ GRANS BORDEAUX 2019

Hem confeccionat una selecció única amb alguns dels vins més imponents, exclusius i desitjats de la collita 
2019 a Bordeaux. Sis representants imprescindibles de Pomerol, Pauillac, Margaux i Saint-Émilion.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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ÁLVARO PALACIOS 2019. PRIORAT.

Amb l’anyada 2019 ja es compleixen 30 anys de l’arribada de l’Álvaro al Priorat. Maduresa, saviesa i concisió 
tant al camp com al celler. Segon any del seu nou vi La Baixada i cinquena des de que sortís a la venda Les 
Aubaguetes, el seu deliciós vi de Bellmunt de Priorat. L’Ermita és la seva Gran Vinya Classificada des de fa 
tres anys, un paratge únic amb orientació nord plantat amb garnatxa, carinyena i algunes varietats blanques.
D’aquesta anyada, i excepcionalment, vam poder gaudir en dues ocasions de tots els seus vins, el 7 de juliol 
a Barcelona i el 17 a Gratallops.
La 2019 ha estat l’anyada de la calor i la sequera al Priorat. Unes temperatures que van assolir els 43 ºC al 
juny després d’una absència de precipitacions que tan sols van acumular 280 litres. Les vinyes van patir fins 
al límit, però van arribar a l’estiu amb una massa foliar discreta, moderant el seu creixement per adaptar-se 
a aquestes condicions extremes. La verema va arribar abans que qualsevol altre any, començant el 16 de 
setembre amb les vinyes de Finca Dofí i finalitzant gairebé un mes més tard –el 14 d’octubre–, amb L’Ermita. 
Una anyada de raïm petit i concentrat acompanyat d’una vibrant frescor.
El Vi de Vila Gratallops 2019 està elaborat amb garnatxa (87%), carinyena (12%) i varietats blanques (1%) 
com garnatxa blanca, macabeu o pedro ximénez de nou paratges diferents, tots ells pertanyents al municipi 
de Gratallops. Els rendiments han estat de 12,15 hl/ha, amb una producció final de 17.600 ampolles. Una 
anyada tímida, amb profunditat, frescor, longitud i un perfum magnífic de regalèssia, cireres i farigola. Serà gran.
Finca Dofí 2019 comprèn els paratges de Camp d’en Piqué, Coll de Falset i La Baixada que sumen un total 
de 16 hectàrees. Aquesta anyada està elaborat amb les mateixes varietats i proporcions que Gratallops i les 
tres partides es van veremar entre el 16 i el 30 de setembre. S’han obtingut uns rendiments de 13,37 hl/ha 
que s’han traduït en 28.500 ampolles, una producció lleugerament inferior al 2018. Al nas està molt obert 
i demostratiu amb gerds, cireres, pell de magrana i regalèssia. A la boca és sucós, voluminós, amb caràcter i 
un delicat postgust de pedra. Wow!
La segona anyada de La Baixada està gairebé exclusivament elaborada amb garnatxa (98%) i un petit percentatge 
de varietats blanques. Una parcel·la d’1,3 hectàrees plantades a finals del segle XX amb orientació est que 
es va veremar en dos dies, el 29 i el 30 de setembre. Pura expressió cítrica (aranja) al nas i a la boca, on té 
un perfecte equilibri entre volum-pes-matèria. Intens i sucós. Energia continguda. Gran guarda. Producció de 
només 2.800 ampolles.
Les Aubaguetes 2019 és l’altre vi de Gran Vinya Classificada de l’Álvaro. Garnatxa (74%), carinyena (25%) i 
varietats blanques plantades a principis del segle XX a Bellmunt del Priorat. Una preciosa parcel·la d’1,79 
hectàrees amb orientació nord, obaga i que sempre reté frescor. Al nas destaquen les notes d’herbes 
mediterrànies, fruites negres madures i eucaliptus. A la boca és musculós, voluminós, amb tanins sedosos i 
un lleuger record terrós. Exclusives 2.600 ampolles.
L’anyada 2019 de L’Ermita es va veremar entre l’11 i el 14 d’octubre. L’assemblatge està format per un 73% de 
garnatxa, un 26% de carinyena i un 1% de raïm blanc com la garnatxa blanca, la macabeu i la pedro ximénez. 
Un L’Ermita d’impacte que destaca pel seu preciós color, la seva profunditat de fruita (prunes, nabius, síndria, 
cirera…) i la seva precisió. La boca és elegant, sucosa i una deliciosa trama que t’arriba al cervell. Fresc, cítric 
i molt llarg. Segurament la millor Ermita que hem tastat a l’avançada.
 

ÁLVARO PALACIOS  Amp. disponibles   €

Gratallops 2019 6.000 27,30
Gratallops 2019 (Magnum) 224 64,25
Gratallops 2019 (3 L) 12 140,75
Gratallops 2019 (5 L) 6 233,65
Finca Dofí 2019 7.000 45,50
Finca Dofí 2019 (3/8) 360 22,95
Finca Dofí 2019 (Magnum) 360 99,25
Finca Dofí 2019 (3 L) 24 219,60
Finca Dofí 2019 (5 L) 12 377,40
La Baixada 2019 1.000 131,85
La Baixada 2019 (Magnum) 24 292,50
La Baixada 2019 (3 L) 3 621,00
Les Aubaguetes 2019  900 210,40
Les Aubaguetes 2019 (Magnum) 24 481,50
L’Ermita 2019 360 629,00
L’Ermita 2019 (Magnum) 6 1.372,00
L’Ermita 2019 (3 L) 1 2.450,00
L’Ermita 2019 (5 L) 1 4.027,00

Priorat 2019
per Álvaro Palacios
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DESCENDIENTES DE J. PALACIOS 2019. BIERZO.

L’any 1999 Ricardo Pérez i Álvaro Palacios arribaven a Corullón. Aquesta és la seva collita nº 20 i, quina 
collita! El Bierzo es caracteritza per la seva continentalitat i uns certs trets atlàntics que es veuen reflectits 
en la frescor, la fragància i la suculència dels seus vins. Una anyada que vam tastar a Barcelona i a Gratallops 
els dies 7 i 17 de juliol.
L’anyada 2019 va començar amb uns primers sis mesos fluctuants i inestables, com si es tractés d’una primavera 
esbojarrada. L’estiu va començar amb unes temperatures elevades, però la sequera i les temperatures extremes 
no van afectar tant com al Priorat o a la Rioja Oriental. Aleshores ja havien caigut més de 600 litres de pluja, 
registre per sobre de la mitjana. El mes d’agost va regalar un ambient mediterrani amb algunes pluges i una 
pronunciada oscil·lació tèrmica, arribant-se als 26 °C de diferència entre el dia i la nit. Al setembre semblava 
allargar-se l’estiu i la verema se’n va beneficiar, la collita es va concentrar en tres setmanes amb el raïm sa i 
pletòric amb una maduresa equilibrada. El resultat són uns vins estructurats, amb acidesa, aromes subtils i 
una llarga vida.
El vi de la Villa de Corullón 2019 està elaborat a partir del raïm de 7 paratges que sumen un total de 5,62 
hectàrees al municipi de Corullón. La mencía és la varietat majoritària de l’assemblatge (92%) i la resta està 
repartida entre les varietats blanques jerez i valenciana (7%) i un 1% d’alicante bouschet. Al nas destaca per 
una seductora aroma de fruita madura, flors, espècies i un toc fresc. A la boca hi ha amplitud, fluïdesa, una 
textura ben tramada i un taní que apareix al final. Sembla que serà accessible des del seu embotellat. Producció 
de 21.000 ampolles. Valdafoz 2019 prové d’una parcel·la amb orientació nord, de 0,49 hectàrees i plantada 
sobre els vessants més pronunciats del municipi de Corullón. Assemblatge de mencía (93%) juntament amb 
un 7% de la varietat blanca jerez. Al nas té subtils notes de fruites vermelles i negres madures juntament amb 
espècies. A la boca és compacte, amb una textura atapeïda i un taní multidireccional que el fa voluminós i 
pesat. Sucosos records finals de cirera i espècies. Poc més de 1.300 ampolles. Moncerbal 2019 es va veremar 
en tres dies, el 12, 13 i 14 de setembre i és un assemblatge majoritàriament format per mencía (96%) i les 
varietats blanques jerez i valenciana (4%). Un paratge de 1,51 hectàrees plantat amb vinyes de 60 a 90 anys 
que va patir una forta tempesta de pedra el 2017 i que va recuperant a poc a poc la seva producció. Al nas 
és súper seductor, amb records de vainilla, làctics, cítrics, cireres, maduixes, magrana i síndria, molta síndria. 
Evoca frescor i suculència. A la boca és compacte però fluid, delicat i molt, molt perfumat. Fruita sucosa i 
una bona frescor. Una delícia. Las Lamas 2019 és un altre dels paratges del municipi de Corullón, format per 
diverses parcel·les que sumen un total d’1,48 hectàrees. Veremat el 14 i el 16 de setembre, es van obtenir 
uns rendiments de 22 hl/ha que es traduiran en 4.341 ampolles. Assemblatge format per mencía (89%), jerez 
(8%) i un 3% d’alicante bouschet. Al nas és intens i definit, amb records de cirera, nectarina, flors, làctic, 
farina… La boca té volum, una trama tànnica atapeïda i molt definida, densitat i sensació esfèrica. Deliciós 
perfum final de nectarina i fruita vermella.
Una setmana abans que el 2018 i en un sol dia, el 23 de setembre, es va veremar La Faraona 2019. Un 
paratge vertiginós de tan sols 0,55 hectàrees de vessants molt pronunciats i una altitud que assoleix els 860 
metres. Plantat fa més de 70 anys, el paratge d’El Ferro està situat sobre una falla tectònica que permet trobar 
minerals com el cobalt i el titani. La mencía és la varietat majoritària (96%), el 4% restant està format per 
les varietats blanques jerez i godello. El nas és reservat i poc demostratiu. El temps i l’oxigen fan que vagin 
apareixent notes de pólvora, iode, curri, una deliciosa fruita vermella cruixent i un subtil record de roses. La 
boca és enèrgica, profunda i farcida de taní. Bona frescor equilibrada amb la trama, la textura i el perfum, un 
perfum que recorda les guindes vermelles cítriques. Una Faraona no apta per a impacients. Una Faraona per 
esperar. Tot just 1.595 ampolles.

 
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS Amp. disponibles   €

Villa de Corullón 2019 6.000 23,30
Villa de Corullón 2019 (3/8) 180 13,75
Villa de Corullón 2019 (Magnum) 150 52,95
Villa de Corullón 2019 (3 L) 12 106,20
Villa de Corullón 2019 (5 L) 9 156,25
Valdafoz 2019 700 56,85
Valdafoz 2019 (Magnum) 60 121,80
Las Lamas 2019 600 68,20
Las Lamas 2019 (Magnum) 30 148,85
Las Lamas 2019 (3 L) 2 292,50
Moncerbal 2019 600 68,20
Moncerbal 2019 (Magnum) 30 148,90
Moncerbal 2019 (3 L) 2 292,50
La Faraona 2019 250 569,25
La Faraona 2019 (Magnum) 3 1.273,50
La Faraona 2019 (3 L) 1 2.547,00

Bierzo 2019
per Ricardo P. Palacios
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ÁLVARO PALACIOS 2019. RIOJA ORIENTAL.

Amb la collita 2014 apareixia al mercat una de les garnatxes més desitjades de Rioja. Álvaro Palacios, des 
del seu Alfaro natal ha posat en valor –en aquestes sis anyades comercialitzades– una varietat moltes vegades 
oblidada en un paratge situat dalt del Monte Yerga. Poc més de 4.000 ampolles d’una garnatxa pàl·lida, 
fragant i divina en una anyada de condicions extremes, que vam tastar en dues ocasions, el 7 i el 17 de juliol 
a Barcelona i a Gratallops.
L’anyada 2019 es pot definir amb dues paraules: calor i sequera. Unes condicions exigents que només es 
poden afrontar amb una feina extraordinària de viticultura. Menys de 360 litres de precipitació durant tot el 
cicle i temperatures insòlites fins i tot a l’hivern, assolint els 20 °C al febrer. Una onada de calor entre el 28 
i el 30 de juny, amb més de 40 °C i nits càlides, van trencar qualsevol expectativa. Els ceps van patir i van 
resistir com mai durant tot l’estiu. Semblaven haver-se quedat “espantats” i van acabar el cicle amb una 
energia sòbria i mesurada. La verema va arribar aviat i sota unes condicions meteorològiques ideals i, el més 
important, amb una maduració fenòlica equilibrada i completa. Un any exigent, de raïm petit, concentrat i 
amb una impressionant estructura i acidesa.
Quiñón de Valmira 2019 és una sola vinya de 3 hectàrees al paratge del mateix nom. Una parcel·la d’un llarg 
vessant de suau pendent amb orientació sud-est i sòls calcaris i argil·loferrosos amb sediments fins i un horitzó 
molt superficial càlcic-petrocàlcic. La vinya, plantada fa 35 anys, es va veremar el 4 d’octubre. Una magnífica 
garnatxa acompanyada per un 10% d’altres varietats negres com alicante bouschet, monastrell, garró o bobal. Té 
un preciós i pàl·lid color granat amb reflexos robí. Al nas és seductor i subtil amb notes de pebre blanc, espècies 
dolces, nata i un lleuger record d’encens. Les aromes de fruita inunden tot amb guindes, gerds, nectarines 
i cítrics com la taronja i l’aranja acompanyades per un refrescant record d’herbes. La boca segueix amb la 
fragància, amb una textura lleugera i seductora. Suau, delicat i molt llarg. 4.400 grans ampolles de gran plaer.

ÁLVARO PALACIOS  Amp. disponibles   €

Quiñón de Valmira 2019 1.500 199,50
Quiñón de Valmira 2019 (Magnum) 36 438,90
Quiñón de Valmira 2019 (3 L) 3 798,00
Quiñón de Valmira 2019 (5 L) 2 1.396,50

Rioja Oriental 2019
per Álvaro Palacios
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DOMINIO DE PINGUS 2019. RIBERA DEL DUERO.
Ψ PSI 2019. RIBERA DEL DUERO.

Peter Sisseck ha aconseguit en aquesta collita nº25 de Pingus, un dels seuv vins més perfectes. Una anyada 
d’equilibri impressionant gràcies a la gestió vitícola, la biodinàmica, l’edat de les vinyes i la vinificació. Vam 
degustar els seus vins a Barcelona el 26 de maig del 2020.
L’anyada 2019 a Ribera del Duero s’ha caracteritzat per un cicle vegetatiu sec i amb manca d’aigua durant 
tot l’any. Això, juntament amb un excés de temperatura a partir de mitjans de juliol va potenciar la possibilitat 
d’obtenir uns vins amb tanins molt marcats i amb un elevat contingut d’alcohol. En Peter va apostar per deixar 
més càrrega per cep per tal de contrarestar aquesta situació, confiant en les arrels profundes dels ceps, i el 
resultat final va ser una bona maduració primerenca dels raïms.
PSI 2019 és el projecte de Peter Sisseck que pretén homenatjar la viticultura i l’elaboració tradicional a la Ribera 
del Duero. En aquest 2019 es van veremar –entre el 24 de setembre i el 7 d’octubre– 630 parcel·les de 21 
pobles, que sumen un total de 145 hectàrees. És important destacar que gairebé el 70% de les parcel·les són 
les mateixes que van veremar el 2018. L’assemblatge final està format per un 82% de tinto fino i un 8% de 
garnatxa. Per a en Peter és el millor PSI que ha elaborat fins la data i segueix la línia del 2016 i el 2018. Al 
nas és molt sensual i expressiu, amb una fruita nítida madura i a la vegada fresca de gerds, groselles, cítrics 
i síndria. Records de violetes, romaní, sàlvia, farigola, xocolata i espècies. La boca té una bonica trama amb 
una textura força sedosa i una sensació entre maduresa i frescor. Un PSI que omple –en aquesta anyada– la 
boca amb un taní refinat i un deliciós perfum de fruites vermelles i negres lleugerament especiades. Sucós i 
per gaudir a discreció des de la seva disponibilitat.
Flor de Pingus 2019 és una selecció de vinyes del municipi de La Horra. Per a en Peter és un Flor que destacava 
des del principi gràcies a una maduresa perfecta. La seva criança en un 30% de bota nova amb prou feines 
es percep. Al nas està una mica més hermètic que PSI i en el moment del tast, lleugerament marcat per les 
aromes de la bota. Amb el temps apareixen fruites negres que recorden els nabius, la regalèssia i la pell d’aranja. 
L’entrada a la boca és d’un nivell superior, entapissant-la amb una càrrega de tanins infiltrats entre la “carn” 
del vi. No és un coulis ni un xarop, és un nou volum que s’allarga i allarga i s’arrapa al final amb uns tanins 
impecables. Serà fantàstica seguir la seva evolució en ampolla.
Pingus 2019 prové de dues petites parcel·les de La Hora –Barrosso i San Cristóbal– que sumen 4,2 hectàrees 
plantades el 1929 amb tinto fino i que Peter Sisseck porta elaborant des de l’any 1994. 25 anys per 
aconseguir elaborar el Pingus més perfecte fins ara, assegura en Peter. Al nas està encara tímid, amb la fruita 
molt reservada i poc demostrativa. Poc a poc van apareixent capes i capes de fruites negres i vermelles, que 
recorden groselles, cireres, regalèssia, herbes aromàtiques com el fonoll fresc, una punta d’eucaliptus, pebre 
negre i un lleu toc carni. La bota no es marca, gairebé no hi és. A la boca els tanins s’expandeixen en 3D per 
tota la cavitat bucal, fonent-se amb la saliva i desapareixent al tacte, però no la seva sensació. Un gran Pingus 
de gran guarda. Felicitats!

PSI Amp. disponibles   €

Ψ Psi 2019 60.000 16,80
Ψ Psi 2019 (Magnum) 1.200 36,40
Ψ Psi 2019 (3 L) 36 73,40

DOMINIO DE PINGUS
Flor de Pingus 2019 8.900 56,95
Flor de Pingus 2019 (Magnum) 280 113,90
Pingus 2019 1.040 589,90
Pingus 2019 (Magnum) 48 1.260,00
Pingus 2019 (3 L) 3 2.650,00

Ribera del Duero 2019

per Peter Sisseck
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VIÑEDOS DE PÁGANOS 2019. RIOJA.
VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA 2019. RIOJA.

Per en Marcos Eguren, la collita 2019 ha estat més càlida que seca. Una anyada de futur, amb més estructura 
i una reducció de la producció d’un 20% i uns nivells d’acidesa superiors a l’habitual. Des de fa ja quatre 
anys us oferim també a l’avançada un dels seus vins més especials: Sierra Cantabria Mágico 2019, procedent 
d’una vinya única plantada a principis del segle XX. Enguany vam tastar amb en Marcos Eguren el passat 15 
de juliol a Barcelona.
Als mesos d’abril i maig de 2019 es va patir alguna gelada, amb danys lleugers a Páganos. La floració es va 
desenvolupar sota un temps variable, sec i fred, donant lloc a una fecundació irregular i lenta, la qual cosa va 
provocar un nombre inferior de baies per raïm. Tot i alguna pedregada sense danys a finals de juny, no va tornar 
a ploure fins a finals de juliol, quan va començar el verol. El mes d’agost va ser assolellat i sec, arribant-se al 
final del cicle amb unes grans expectatives de qualitat per una baixa producció i sense rastre de malalties. La 
verema va començar amb els raïms blancs el 14 de setembre i va finalitzar amb les varietats negres els primers 
dies d’octubre. Collita curta, de raïms petits amb una fantàstica estructura, major acidesa que en collites 
anteriors i una bona qualitat aromàtica.
El Bosque 2019 és una preciosa parcel·la plantada amb tempranillo al 1973 a San Vicente de la Sonrierra. 
La verema es va realitzar manualment en caixes i amb una selecció rigorosa gra a gra al celler. El dia del tast 
s’acabava de realitzar el primer trasbals, fins llavors havia estat amb les mares. En nas és elegant i carregat de 
fruites negres com els nabius acompanyats d’un deliciós perfum floral de violetes. A la boca és multidireccional, 
intens, tànnic i com diu el Marcos “con mucho poderío”. Estructura i potència amb un taní final lleugerament 
magre que recorda el d’un bon Pauillac. 
La parcel·la de La Nieta 2019 es va plantar amb tempranillo al 1975 a Páganos-Laguardia. Igual que El Bosque, 
es va veremar a mà i es va seleccionar rigorosament gra a gra. Té un preciós color granat intens. Al nas té la 
fruita, tant negra com vermella, prunes i cireres madures. Molt molt expressiu. A la boca és molt potent, en 
un perfil diferent al què estem acostumats a La Nieta. Saborós, voluptuós i amb un taní espès que li dona 
l’estructura i la potència. El conjunt ve acompanyat per una extraordinària frescor i un delicat perfum de la 
bota al final de la boca. 
Sierra Cantabria Mágico 2019 és un dels vins més especials del Marcos i el Miguel Eguren. Prové d’una vinya 
de poc més d’una hectàrea empeltada pel seu avi entre el 1905 i el 1906, poc després que arribés la fil·loxera 
a San Vicente de la Sonsierra. La parcel·la es troba plantada per multitud de varietats com el tempranillo, la 
garnatxa, el graciano o el petit bouschet juntament amb les varietats blanques calagraño, turruntés o viura. 
Totes les varietats –a excepció de la garnatxa– es veremen i vinifiquen alhora. El dia de la degustació encara 
no havia acabat la fermentació malolàctica. Al nas és fi i delicat, amb notes de magrana, síndria i regalèssia 
vermella. La boca és sucosa i fresca, amb un taní rodó i sedós acompanyat per la fruita. Al final apareixen notes 
de cítrics i magrana. Producció de 2 tines de 500 litres (1 d’elles amb la garnatxa) i 3 botes de 225 litres.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA Amp. disponibles   €

El Bosque 2019 1.400 50,70
El Bosque 2019 (3/8) 120 25,40
El Bosque 2019 (Magnum) 36 121,45
El Bosque 2019 (3 L) 3 267,00
El Bosque 2019 (5 L) 2 500,00
Mágico 2019 60 264,30

VIÑEDOS DE PÁGANOS
La Nieta 2019 1.800 54,90
La Nieta 2019 (3/8) 90 27,45
La Nieta 2019 (Magnum) 60 131,50
La Nieta 2019 (3 L) 6 285,90
La Nieta 2019 (5 L) 3 535,50

Rioja 2019
per Marcos Eguren
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BODEGA CONTADOR 2019. RIOJA.

Per quart any oferim l’oportunitat de comprar a l’avançada dos dels fantàstics vins de Benjamín Romeo: Contador 
i La Cueva del Contador. Vam degustar els seus vins a Barcelona el 9 de juny del 2020.
L’any 2019 va ser força càlid i humit a La Rioja. Les temperatures van estar 1,5 ºC per sobre de la mitjana 
de la zona i les pluges lleugerament per sobre de la mitjana (466 mm al 2019 en comparació als 446 mm 
de mitjana). Els ceps estaven cansats de la màxima producció del 2018 i a la collita 2019 la producció va 
ser menor. La maduració va ser plena, no essent necessari l’habitual preverema. Un any de perfecte equilibri 
entre grau, acidesa i tannicitat.
La Cueva del Contador 2019 és el vi amb el qual Benjamín Romeo va iniciar el seu projecte personal al 1996. 
En aquesta collita 2019 està elaborat amb 4 parcel·les (Las Llanas, Burdarán, La Liende i Raicilla) de tres 
zones diferenciades de San Vicente de la Sonsierra. Té un bonic i fosc color granat. En nas apareixen notes 
balsàmiques, torrefactes, fruita negra com la pruna i tot acompanyat amb vainilla, canyella, anís, fonoll i 
herba fresca. Un conjunt aromàtic molt intens, fragant i profund. La boca té cos, linealitat, frescor i greix, 
embolcallada en un núvol de tanins fins que després de la criança s’acabaran de polir. Gran sapiditat, textura 
i longitud. Bona guarda.
L’anyada 2019 de Contador està elaborada amb 7 parcel·les de San Vicente de la Sonsierra i una altra d’Ábalos. 
Totes elles estan a una distància màxima de 5 km del celler, fet que permet una ràpida recepció i processat 
del raïm. A Sonsierra es diferencien tres zones: la zona alta i més fresca, a peu de la Sierra Toloño, la zona 
mitjana caracteritzada per les seves valls ondulades de sòls calcaris poc profunds i pedregosos, i la zona baixa, 
tocant al riu Ebre i on neixen els raïms més llaminers. La major part del raïm (42%) prové de la zona mitjana, 
el 28% de la zona alta i el 16% de la zona baixa. La petita parcel·la El Cerezo, a Ábalos, aporta el 14% del 
raïm a l’assemblatge final. Té un color molt profund. En nas és tímid i seductor, passant per un moment en el 
qual la bota el perfuma i el marca. Després dels torrefactes i espècies apareix una nota de fruita negra intensa 
que recorda a les mores i un subtil record de soja i carbó. A la boca entra amb volum i una explosió de tanins 
que li dona potència i un fil que t’acompanya de principi a fi, on tot va In crescendo. És molt llarg i agradable, 
amb un deliciós perfum final de fruites, flors i vainilla. Grandíssima guarda. 

BODEGA CONTADOR Amp. disponibles   €

La Cueva del Contador 2019 3.000 41,50
Contador 2019 1.100 185,00
Contador 2019 (Magnum) 48 428,65

Rioja 2019
per Benjamín Romeo
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ARTADI 2019. ÁLAVA.

Ja fa vint-i-un anys que vam oferir la primera anyada a l’avançada dels vins de Juan Carlos López de Lacalle. 
Per tercer any consecutiu, i en exclusiva per a Vila Viniteca, oferim la cuvée Terreras. Tots els seus vins de la 
collita 2019 tenen l’aroma molt neta i nítida, pura fruita. Vam poder tastar els seus vins el 16 de juliol del 
2020 a Barcelona.
A l’anyada 2019 la pluviometria va ser lleugerament inferior a l’habitual i cal destacar la tempesta de calamarsa 
del dia 25 d’agost que va afectar greument les vinyes de sud de Laguardia i Elvillar. Les temperatures van ser 
suaus a l’hivern (amb pics de 22 ºC al febrer), la primavera va ser normal i a l’estiu, sobretot al juliol, es van 
arribar als 36 ºC. Gràcies a aquestes altes temperatures estiuenques i l’ajustada pluviometria, la vinya va estar 
lliure de malalties durant tot el cicle. En resum, una anyada molt curta –amb produccions mitjanes de 3.200 
kg/ha– que ha suposat una reducció de la producció d’un 35% respecte a la collita 2018.
Artadi Valdeginés 2019 és una parcel·la plantada al municipi de Laguardia entre el 1989 i el 1992. Exclusivament 
tempranillo que madura amb el sol del matí. Al nas és obert i molt expressiu, amb una gran concentració de 
fruita madura que recorda els gerds, les prunes i les cireres acompanyades per notes balsàmiques i regalèssia. 
La textura a la boca és suau i ben delineada per uns tanins fosos en el conjunt. Voluminós, fresc i amb un 
deliciós perfum de cirera madura i maduixa. Accessible des de la seva disponibilitat.
Artadi Terreras 2019 és la cuvée que Juan Carlos López de Lacalle elabora en exclusiva per a Vila Viniteca. 
Està format per dues parcel·les, una plantada els anys 1960 i l’altra el 1982. Dos fantàstics testimonis de 
la viticultura alabesa, que han anat passant de generació en generació. Al nas és nítid i precís, amb notes de 
fruita negra madura i un subtil toc de la bota que gairebé no el marca. La boca és sucosa, amb una textura fina 
i espessa plena de bons tanins. Sense tenir un excessiu volum i pes, tot està en equilibri i un fantàstic record 
aromàtic de cireres i vainilla. Per guardar 5 anys –com a mínim– al seu celler particular. 
Artadi San Lorenzo de Quintanilla 2019 és un fantàstic tempranillo plantat fa 69 anys al municipi d’Elvillar, a 
Álava. Una parcel·la que es caracteritza per l’escassa profunditat del sòl, limitant com a reservori d’aigua, així 
com del vigor de la planta. El nas és subtil i nítid, amb una deliciosa fragància de fruita fresca, regalèssia i 
un delicat record anisat. A la boca entra amb amplitud i amb un bon coixí de tanins al voltant. Un vi seriós, 
intens i que necessitarà de la criança per acabar de polir els tanins.
Artadi La Morera de San Lázaro 2019 és una petita parcel·la de poc més d’1,5 hectàrees a Laguardia plantada 
amb tempranillo el 1956. Aixoplugada dels vents de sud-est, gaudeix d’una protecció natural que genera un 
microclima únic. Al nas apareix una extraordinària càrrega de fruita negra acompanyada per una nota intensa 
de fum, vainilla i un subtil record làctic. La textura a la boca és grassa i espessa, amb un taní que ho entapissa 
tot. Llarg, fresc, viu i amb una deliciosa sensació final de fruita negra madura. Fantàstica ampolla.
Artadi La Poza de Ballesteros 2019 prové d’una parcel·la de poc més d’una hectàrea plantada a Elvillar el 1960. 
Situada a escassos 50 metres de Valdeginés, es diferencia per tenir uns sòls pobres i compactes. Té una aroma 
nítida i precisa, amb fruita al punt de maduresa (cireres i maduixetes de bosc), eucaliptus, pebre i una subtil 
nota dolça que recorda a la vainilla. Després, a la boca, té una textura magnífica, espessa i amb un llençol 
espès de tanins. Elegant, matèric i amb un llarg final on apareixen fruites negres.
Artadi El Carretil 2019 està format per 3,6 hectàrees plantades en tres èpoques diferents –1930, 1975 i 1988– 
al municipi de Laguardia a 500 metres d’altitud. Té un preciós color granat amb reflexos violeta. Al nas és 
fresc i diferent, destaquen les prunes, els nabius i una nota picant de pebre negre. A la boca és voluminós, 
s’expandeix per tota la cavitat bucal allargant-se i allargant-se. Al final apareixen records de fruitetes vermelles 
i negres. Llarguíssim i molt plaent.
L’excepcional parcel·la de Viña El Pisón 2019 es va plantar entre el 1945 i el 1947 a Laguardia, a uns centenars 
de metres del celler. Com sempre en les degustacions, és el vi que es mostra més tímid i opac. Amb temps 
i paciència van apareixent delicades notes de fruita negra madura. El volum, la càrrega i el taní formen un 
espectacular bloc d’infinita longitud. Un Pisón que destaca per sobre de la resta de la gamma de vins. Fantàstica 
ampolla de guarda.

ARTADI Amp. disponibles   €

Artadi Valdeginés 2019 972 22,50
Artadi Terreras 2019 840 27,90
Artadi San Lorenzo de Quintanilla 2019 216 31,25
Artadi La Morera de San Lázaro 2019 108 50,00
Artadi La Poza de Ballesteros 2019 216 62,50
Artadi El Carretil 2019 216 100,00
Artadi Viña El Pisón 2019 324 175,00
Artadi Viña El Pisón 2019 (Magnum) 6 393,75
Artadi Viña El Pisón 2019 (3 L) 1 787,50

 

Álava 2019
per J.C.López de Lacalle
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TESO LA MONJA 2019. TORO.

Els vins de Marcos Eguren a Toro segueixen la magnífica línia de les anyades anteriors. La collita 2019 es va 
caracteritzar per les seves elevades temperatures però el raïm va retenir perfectament l’acidesa i tots els vins 
tenen una percepció fresca. Juntament amb els seus vins de Rioja, vam tastar amb en Marcos Eguren els vins 
de Toro el passat 15 de juliol a Barcelona.
L’anyada 2019 va començar amb un hivern fred i plujós. La primavera va estar marcada per un descens de les 
temperatures a l’abril, fet que va provocar una lenta brostada i desenvolupament de la vegetació. La floració es 
va dur a terme correctament, destacant només les tempestes de principis de juliol, acompanyades de pedra i que 
van malmetre alguna vinya. Gràcies a les pluges de finals d’agost i a unes temperatures elevades, la maduresa 
fisiològica va ser molt precoç, és a dir, va incrementar el sucre mantenint-se uns bons nivells d’acidesa. Per 
a la maduresa fenòlica i aromàtica van haver d’esperar fins el 12 de setembre, dia en què van començar la 
verema d’uns raïms carregats de petites baies en un perfecte estat sanitari.
Almirez 2019 és la tinta de toro més accessible que oferim a l’avançada. El raïm prové de diferents vinyes en 
propietat que sumen més de 40 hectàrees situades a Valdefinjas i Toro (Zamora), platades amb peu franc. Té un 
intens i vivaç color granat. La fruita fresca inunda el nas –vermella, negra i blava–, acompanyada de balsàmics 
i un delicat record de vainilla. A la boca el taní és important, però sens dubte destaca per la seva frescor i un 
suggeridor final picant. Imbatible en el seu segment. Comprar per caixes.
Victorino 2019 és una selecció de diferents vinyes en propietat plantades a La Jara i El Palo (Toro), el Rosal 
i El Risco a Villabuena del Puente i a Valdefinjas. La tinta de toro es troba sense empeltar i està conduïda 
amb poda curta en vas. El dia del tast la mostra marcava més la fusta i els balsàmics que la fruita negra, que 
apareixien en segon pla juntament amb les flors. A la boca, bon volum i caràcter, acompanyat de capes i capes 
de tanins que auguren una fantàstica guarda. 
Alabaster 2019 és el reflex més fidel de la identitat de Toro. Assemblatge de tres velles vinyes pròpies –de més 
de 100 anys– plantades amb peu franc a Valdemediano, La Jara i Marinacea (Zamora). Cultiu respectuós, 
verema manual, selecció gra a gra i vinificació tradicional. Alabaster és sempre el més hermètic i opac dels tres. 
Necessita del temps i de l’oxigen per mostrar-se. Al nas apareix una delicada infusió de fruita i un lleu record 
dels torrats de la bota. A la boca és sucós i intens, amb un taní en 3D molt ben embolcallat per la fruita. Una 
delícia de plaer assossegat que necessitarà d’uns anys d’ampolla per gaudir-la en la seva plenitud.

TESO LA MONJA Amp. disponibles   €

Almirez 2019 8.500 10,25
Almirez 2019 (Magnum) 360 22,60
Victorino 2019 3.000 21,30
Victorino 2019 (Magnum) 150 51,00
Victorino 2019 (3 L) 3 112,50

Alabaster 2019 500 81,50
Alabaster 2019 (3/8) 60 40,80
Alabaster 2019 (Magnum) 24 199,00
Alabaster 2019 (3 L) 3 438,00
Alabaster 2019 (5 L) 2 815,00

Toro 2019
per Marcos Eguren
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VENDA ESPECIAL A L’AVANÇADA. TESO LA MONJA 2016. TORO.

Novena anyada del vi més exclusiu de Marcos i Miguel Eguren a Toro que es ven a l’avançada. És un vi negre 
únic i irrepetible que prové d’una petita parcel·la d’1,8 ha en propietat, amb velles vinyes prefil·loxèriques 
plantades en vas. La parcel·la es va veremar el 19 de setembre, vuit dies més tard que el 2015. Els raïms es 
van desrapar pacientment a mà, gra a gra, per un equip de 67 persones. La fermentació malolàctica va tenir 
lloc en una tina especial de roure francès denominada “Ovum” –en forma d’ou– del boter Taransaud. La criança 
es va completar en tres botes noves de roure francès de gra fi i torrat mig durant un període de 26 mesos i 
mig i 2 mesos més en dipòsit abans d’embotellar. Per a Marcos Eguren “Al Teso La Monja 2016 hi trobarem 
una anyada d’aroma fresca, neta, de fruits vermells acompanyats per notes de garriga, balsàmics, i amb una 
profunditat molt important. A la boca ens va sorprendre la textura, fluïdesa, sedositat i l’equilibri perfecte 
entre taní, alcohol i acidesa, desplegant-se un ventall d’aromes en boca de gran finesa i elegància. De llarga 
persistència rememorant l’excel·lència de l’any”. Edició limitada a 855 ampolles i 140 magnum.

 Amp. disponibles   €

Teso La Monja 2016 84 768,00
Teso La Monja 2016 (Magnum) 2 1.680,00
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COMANDO G 2019. SIERRA DE GREDOS.
DANIEL LANDI 2019. SIERRA DE GREDOS.

La dotzena collita de Fernando García i Daniel Landi a la Sierra de Gredos arribava després de la fantàstica 
2018. Una anyada càlida, amb moltes similituds a les dels darrers anys imparells a Gredos i on els rendiments 
es van veure reduïts en un 40%. Vam degustar els seus vins a Cadalso de los Vidrios el 9 de juny.
El 2019 ha estat l’any més difícil. Una anyada marcada per una sequera històrica que va acabar amb grans 
pluges a la verema. La tardor i l’hivern donaven pas a una primavera que va fer brostar els ceps primerencament, 
seguit per dies freds, una nevada i una gelada. La floració va ser irregular per culpa del vent i, seguidament, 
arribà la sequera. Ni una gota des del 4 de maig i calor, molta calor. Les baies eren petites i intenses, perfumades 
i saboroses. L’incendi de finals de juny a Cadalso de los Vidrios afegí un nou contratemps a l’anyada. Tot feia 
pensar en una verema avançada, tot i que la setmana de pluja de mitjans de setembre i la posterior arribada 
de calor feu arribar el tròpic a Gredos. La verema fou exigent i meticulosa, donant uns raïms amb matèria per 
a guardar i polir. Una collita curta, escassa i mediterrània que necessitarà de temps per a que la vinya s’alci 
per sobre de l’anyada.
Las Umbrías 2019 és una petita parcel·la de 0,35 hectàrees situada a Rozas de Puerto Real (Madrid) a 1.000 
metres d’altitud. Es va veremar el 29 de setembre i la producció ha estat de 1.000 litres. Quin nas! Quina 
fragància! Delicades notes de pètals de rosa i blat de moro torrat. A la boca té molt càrrega.
El Tamboril Blanco 2019 és la segona anyada que oferim a la venda l’avançada. Garnatxa blanca d’una parcel·la 
de 0,2 hectàrees plantada fa 70 anys a 1.230 metres d’altitud a Navatalgordo (Ávila). Es va veremar l’1 
d’octubre, dues setmanes abans que el 2018. S’està criant una bota de 300 litres i una damajoana de 54 
litres. Una anyada de gran profunditat. Molt bo.
El Tamboril Tinto 2019 neix en una preciosa parcel·la de mitja hectàrea situada a 1.200 metres d’altitud a 
Navatalgordo (Ávila). La garnatxa es va plantar fa 70 anys sobre pur sòl granític. Es va veremar el 2 d’octubre i 
actualment s’està criant en un foudre de 1.000 litres. Al nas té petites notes torrades. A la boca és molt vibrant, 
amb un taní present però molt ben acompanyat. Fernando diu que al nas “té ànima de vi blanc”.
La Tumba del Rey Moro 2019 és un paratge increïble situat a 1.100 metres d’altitud plantat amb garnatxa de 
peu franc a Villanueva d’Ávila. Una vinya amb orientació nord i pendents del 50% que es va veremar el 28 
de setembre. S’està criant en una bota de 700 litres. El dia del tast no havia acabat encara la fermentació 
malolàctica. Molt prometedor.
Rumbo al Norte 2019 és una microparcel·la plantada amb garnatxa a 1.200 metres d’altitud a Navarrevisca 
(Ávila) amb sòls de granit pur i amb una climatologia de muntanya, desafiant els límits del cultiu. Es va veremar 
en tres dies, el 4, el 7 i el 17 d’octubre. S’està criant en una bota de 700 litres. Com mai abans, té el color 
d’Umbrías! Al nas està més definit i expressiu que la resta de vins. Té una delicadesa que impressiona. És com 
un Umbrías però amb més longitud, com amb unes “gotes” d’un vi més intens.
Cantos del Diablo 2019 és una de les vinyes més altes de la D.O. Méntrida plantada amb velles garnatxes a 900 
metres d’altitud a El Real de San Vicente (Toledo). Es va veremar el 27 de setembre. S’està criant en un foudre 
de 1.200 litres. A la boca té la percepció tàctil del llim i una nota d’oliva negra. Compacte, una mica reduït 
el dia del tast. La bota l’obrirà. En Dani diu que “a la meitat de la boca té sempre un sabor, una energia...”.
La garnatxa d’El Reventón 2019 prové de 2 parcel·les –situades al paratge d’El Reventón de Cebreros– plantades 
a 900 metres d’altitud. Es va veremar el 26 de setembre i s’està criant en una bota de 500 litres. Al nas es 
percep la calor, amb una delicada nota d’oliva negra. A la boca hi ha intensitat, potència i, després, a sota, 
apareix un bon taní.
Las Iruelas 2019 neix en una parcel·la d’1,2 hectàrees plantada amb garnatxa a uns 1.000 metres d’altitud al 
poble d’El Tiemblo fa 70 anys. Es va veremar en tres dies consecutius, l’1, el 2 i el 3 d’octubre. S’està criant 
en un foudre de 1.400 litres. Per en Fernando, “Umbrías i Iruelas sempre són les que pateixen més”. Primer 
apareix el perfum i després una bèstia. A la boca té un gran taní de guarda. 
La Mujer Cañón 2019 és un dels vins que neix de la col·laboració de Comando G amb Vila Viniteca a partir 
d’una parcel·la en propietat a Cadalso de los Vidrios (Madrid). Un paratge molt especial –plantat el 1934– amb 
orientació nord, a 900 metres d’altitud. Una hectàrea plantada majoritàriament amb garnatxa i una petita part 
amb carinyena que no entra a l’assemblatge del vi final. La vinya es va veremar el 28 de setembre. Un total 
de 1.100 litres. Al nas apareixen fruitetes vermelles i a la boca és golós i amb una textura sucosa. Després, al 
final, s’allarga i allarga i apareix el taní que marca el caràcter de l’anyada.

Gredos 2019
per Daniel Landi
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COMANDO G
Las Umbrías 2019 240 49,20
Las Umbrías 2019 (Magnum) 12 108,40
El Tamboril Blanco 2019 24 40,95
El Tamboril Tinto 2019 276 87,90
El Tamboril Tinto 2019 (Magnum) 12 193,50
La Tumba del Rey Moro 2019 180 49,20
La Tumba del Rey Moro 2019 (Magnum) 12 108,40
Rumbo al Norte 2019 276 142,50
Rumbo al Norte 2019 (Magnum) 12 314,50

DANIEL LANDI
Cantos del Diablo 2019 600 34,95
Cantos del Diablo 2019 (Magnum) 12 77,25
El Reventón 2019 96 40,95
Las Iruelas 2019 800 49,20
Las Iruelas 2019 (Magnum) 24 108,50

UVAS FELICES
La Mujer Cañón 2019 890 47,95
La Mujer Cañón 2019 (Magnum) 36 98,95
La Mujer Cañón 2019 (3 L) 5 197,95
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DOMINIO DE ES 2019. RIBERA DEL DUERO.

Bertrand Sourdais –des de petit enganxat al vi amb el seu celler familiar a Chinon (Loira)– porta més de 20 anys 
explorant els terrers i velles vinyes de la Ribera del Duero soriana. Allà, a més d’Antídoto i els seus fascinants 
rosats Le Rosé i Roselito, va començar el seu projecte personal el 2011 amb velles vinyes de la Vall d’Atauta 
cultivades en biodinàmica. Com a novetat, amb l’anyada 2019, apareix un deliciós tercer vi de parcel·la: 
Carravilla. Vam tastar tots els seus vins el 15 de juliol a Barcelona.
L’anyada 2019 a Dominio de Es es pot resumir en un clima bastant sec, amb gelades de primavera que van 
fer reduir els rendiments, dues onades de calor i una vinya que no va donar cap senyal d’estrès, potser per les 
abundants pluges de l’anyada 2018. Els ceps van aguantar un estiu veritablement sec –amb només 45 litres 
d’aigua entre l’1 de maig i el 31 d’agost– gràcies a les pluges caigudes a mitjans de setembre, que van ajudar 
a la maduració final dels raïms, que van arribar a una mida normal i uns bons rendiments. Per en Bertrand, 
2019 és sense dubte la seva millor anyada a Dominio de Es.
Viñas Viejas de Soria 2019 s’elabora a partir de 24 microparcel·les que sumen un total de 2,69 hectàrees plantades 
en vas amb vinyes prefil·loxèriques de tinto fino, albillo, alicante bouschet i garnatxa. Situades entre els 950 i 
els 1.000 metres d’altitud, es van veremar un total de 8.790 kg entre l’1 i el 4 d’octubre. La producció total 
s’està criant en 25 botes. El nas és pura fruita negra i vermella que recorda a les mores, la sarsaparrella i les 
maduixes juntament amb una subtil nota de la bota amb tocs de vainilla i xocolata. A la boca és sucós, ampli 
i voluminós i amb una textura espessa que cobreix tota la llengua. Llarg i amb un delicat perfum de fruita 
negra sucosa. Accessible gairebé des de la seva disponibilitat. La Mata 2019 és un paratge de 0,33 hectàrees 
plantades amb ceps prefil·loxèrics de tinto fino, albillo i alicante bouschet a una altitud de 935 metres a la 
localitat d’Atauta. La verema es va realitzar el 26 de setembre i es van obtenir 935 kg. La producció final ha 
estat de 2 botes i mitja noves. El dia de la degustació la mostra estava bastant marcada per la bota, apareixent 
la fruita en segon pla. La boca apunta maneres, amb densitat, potència i una certa austeritat que acabarà de 
polir-se amb la criança. Al final apareix la grandesa d’un gran vi. Només apte per a pacients. Carravilla 2019 és 
l’última novetat del celler. Una petita parcel·la de 0,27 hectàrees a 935 metres d’altitud plantada amb tinto 
fino i albillo. Es va veremar el mateix dia que La Mata –el 26 de setembre– amb un total de 702 kg. S’està 
criant en dues botes usades. Al nas es mostra directe, amb fruita vermella lleugerament madura amb notes de 
nou de coco, xocolata i prunes mirabelle. A la boca és dens i ferm, amb un taní espès sense ser auster. Gran i 
llarg final en què apareix un deliciós perfum de nectarina i una fruita carnosa i sucosa. Bravo Bertrand! La Diva 
2019 és la parcel·la més especial de totes. Tinto fino i albillo plantat amb peu franc al paratge de Valdegatiles 
amb exposició nord-est. Es va veremar el dia 1 d’octubre amb un total de 631 kg. S’està criant en dues botes 
usades. Al nas sempre és la més reservada. Es van succeint notes cítriques, de pell de préssec, de càmfora, de 
vainilla i una sucosa cirera vermella. La boca és espessa, suau i plena, amb una fantàstica morfologia carregada 
amb uns tanins ben acompanyats per la fruita que necessitaran de la criança per acabar de polir-se. Magnífica 
trama i final extremadament llarg. De molt bona guarda.

DOMINIO DE ES Amp. disponibles   €

Viñas Viejas de Soria 2019 628 48,35
Viñas Viejas de Soria 2019 (Magnum) 36 96,70
La Mata 2019 60 292,50
Carravilla 2019  36 292,50
La Diva 2019 54 384,30

Ribera del Duero 2019
per Bertrand Sourdais
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TARDIEU-LAURENT 2019. RHÔNE.

Michel Tardieu elabora grans vins a la vall del Rhône des de principis dels anys 90. Gràcies a les extraordinàries 
relacions amb viticultors, posseeix una gamma de més de 15 denominacions d’origen del nord i del sud 
del Rhône que vam poder tastar el passat 16 de juny a Barcelona. Un ampli ventall de vins en una anyada 
d’extrems, amb una tremenda sequera durant tot el cicle –amb un mes de juny molt calorós– i unes poques 
gotes al setembre que van salvar la collita. Un altre any més en el qual les velles vinyes van mostrar la seva 
extraordinària capacitat de resistència i resiliència. Al sud els blancs mostren frescor i equilibri, i ha estat una 
gran anyada per als negres, amb característiques semblants a les anyades 2007 i 2016. Tant els blancs com 
els negres al nord, són precisos, harmònics i amb un gran futur.
De l’anyada 2019 ens han enamorat els grans terrers de Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph i Crozes-Hermitage, 
així com els blancs de Condrieu i Hermitage. A més, enguany, com a novetat, hem comprat unes caixes del 
seu rosat especial de vinyes velles de Tavel de l’anyada 2019, elaborat amb grenache, cinsault i syrah, que 
ja està disponible.

VINS BLANCS Amp. disponibles   €

Tardieu-Laurent Côtes-du-Rhône Guy-Louis Blanc 2019 520 14,80
Tardieu-Laurent Saint-Péray Vieilles Vignes Blanc 2019 144 20,15
Tardieu-Laurent Vacqueyras Blanc 2019 96 18,95
Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vielles Vignes Blanc 2019 480 21,60
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes Blanc 2019 240 31,25
Tardieu-Laurent Condrieu 2019 192 36,90
Tardieu-Laurent Hermitage Blanc 2019 96 50,55

VINS NEGRES

Tardieu-Laurent Côtes-du-Rhône Cuvée Spéciale 2019 480 14,45
Tardieu-Laurent Côtes-du-Rhône Guy-Louis 2019 360 14,80
Tardieu-Laurent Rasteau Vieilles Vignes 2019 180 15,40
Tardieu-Laurent Vacqueyras Vieilles Vignes 2019 48 19,25
Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes 2019 240 21,00
Tardieu-Laurent Bandol 2019 48 22,65
Tardieu-Laurent Gigondas Vieilles Vignes 2019 60 25,55
Tardieu-Laurent Saint-Joseph Vieilles Vignes 2019 180 25,45
Tardieu-Laurent Cornas Coteaux 2019 48 30,85
Tardieu-Laurent Cornas Vielles Vignes 2019 60 52,40
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape 2019 480 28,70
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 2019 96 42,75
Tardieu-Laurent Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2019 120 39,50
Tardieu-Laurent Côte-Rôtie Vieilles Vignes 2019 120 59,10
Tardieu-Laurent Hermitage 2019 180 57,75

Rhône 2019
per Michel Tardieu
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NIEPOORT 2019. DOURO, BAIRRADA i DÃO.

Dirk Niepoort és un visionari. Va revolucionar els vins de Porto i amb els anys no ha parat de reinventar-se i crear 
alguns dels vins més desitjats de Portugal. Com ja és habitual us oferim –en exclusiva mundial– la possibilitat 
de comprar algunes de les seves desitjades ampolles de Douro, Bairrada i Dão. Vàrem tastar els vins el passat 
16 de juliol a Barcelona.
L’anyada 2019 a Douro va estar marcada per un clima sec, tot i que les temperatures durant l’estiu es van 
mantenir moderades. El raïm va madurar lentament i amb rendiments entre mitjos i alts gràcies als dies suaus i 
les nits fresques durant el mes d’agost. La verema va començar el 8 d’agost i va finalitzar l’1 d’octubre amb les 
varietats negres de les zones altes. Una collita excepcional, amb un perfecte equilibri entre l’acidesa natural i 
els nivells de sucre dels mostos. Tant a Bairrada com a Dão l’anyada 2019 ha estat seca i càlida, amb veremes 
primerenques que es van allargar des de finals d’agost a principis de setembre. El resultat va ser fantàstic: 
frescor equilibrada, més intensitat de color i unes graduacions lleugerament superiors a les collites precedents.
Batuta 2019 és un assemblatge de diferents varietats autòctones que es troben coplantades a Quinta do Carril 
i a Quinta de Nápoles. Al nas està impecable, amb molta fruita negra, records de cafè, fulla de menta i tinta 
xinesa. És sucós i nítid, amb un gran volum i un taní perfectament ben posat que entapissa tota la llengua. 
Deliciós perfum final de nabius, maduixes madures i espècies. Molt bo. Bravo!
Charme 2019 neix de la profunda passió de Dirk Niepoort pels delicats pinot noir de Borgonya. Està elaborat 
amb vinyes velles plantades al Vale de Mendiz. Al nas és intens, amb notes de fruites vermelles fresques com 
de gerds, cireres i groselles acompanyades d’una nota especiada i un toc d’anís fresc. La boca és com una 
carícia, tot està en sintonia i en equilibri, la fruita, l’acidesa, l’alcohol i el taní. Saborós, sàpid i amb un delicat 
perfum de flors i romaní. Una delícia.
Coche 2019 és el vi blanc més exclusiu de Dirk Niepoort. Està elaborat amb vinyes velles de rabigato, códega 
do larinho, arinto entre d’altres, plantades sobre sòls de micaesquists a la riba dreta del riu Douro. Impecable 
i molt definit al nas, apareixen aromes de cítrics com la llima i la llimona acompanyades de molla de pa i 
espècies que recorden a la nou moscada i al pebre. La boca té volum i pes, amb una textura greixosa i alhora 
amb tensió. Al final apareix un fantàstic perfum de cítrics, mantega i fruits secs. Molt bo.
Vinhas Velhas Branco 2019 és un assemblatge de maria gomes i bical, procedents de vinyes centenàries a 
Bairrada. Va realitzar la fermentació malolàctica en vells foudres de 1.000 litres originaris del Mosel. Al nas 
és lluminós i viu, amb notes de marialluïsa, fruites blanques i d’os com la pera i l’albercoc units a un lleuger 
record salí i de fonoll. La boca té una delicada textura i una increïble frescor que la vertebra, donant-li una 
longitud extra. Subtils notes de pinya, cítrics grocs i meló galia. Bona guarda. 
Poeirinho 2019 és el tribut especial de Dirk als grans vins de Bairrada elaborats en el passat. Exclusivament 
baga conduïda en ecològic de velles vinyes de l’àrea de Cantanhede. Tímid i suggeridor al nas, amb el pas del 
temps apareixen notes de roses seques que van deixant pas a les cireres, els gerds, les maduixes i un record a 
sílex. La boca és fresca, àgil i molt saborosa, amb multitud de petites fruites vermelles i negres unides a uns 
tanins delicats. Records finals lleugerament herbacis. Una delícia per als amants dels vins subtils i amb caràcter.
Conciso Branco 2019 és un vi fresc i elegant de Dão que mostra tot el potencial de les vinyes velles plantades 
sobre sòls granítics amb la varietat bical, encruzado i malvasia. Delicat i elegant al nas, destaquen les aromes 
de fruites d’os, cítrics i una nota fresca d’eucaliptus. La boca té una textura sedosa acompanyada per una 
extraordinària frescor i un llarg final. Directe i de bona guarda.
Conciso 2019 és la versió personal de Dirk d’un vi fi i elegant de Dão. Està elaborat amb raïm d’una vellíssima 
vinya de més de 100 anys plantada sobre sòls de granit amb baga i jaen. Al nas apareix un perfum delicat de 
fruita vermella fresca amb una part floral que recorda a la violeta juntament amb herbes com el romaní. La 
boca és sucosa, amb taní i una fantàstica trama. Per gaudir lleugerament fresc.

Douro 2019
per Dirk Niepoort
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NIEPOORT. DOURO 

Batuta 2019 360 38,90
Batuta 2019 (Magnum) 24 84,90
Charme 2019 360 38,90
Charme 2019 (Magnum) 24 84,90
Coche 2019 360 38,90
Coche 2019 (Magnum) 18 84,90

QUINTA DE BAIXO. BAIRRADA

Vinhas Velhas Branco 2019 360 19,45
Poeirinho 2019 360 19,95
Poeirinho 2019 (Magnum) 24 48,05

NIEPOORT. DÃO

Conciso 2019 600 9,95
Conciso 2019 (Magnum) 12 25,90
Conciso Branco 2019 600 11,55
Conciso Branco 2019 (Magnum) 12 27,70
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DOMAINE DU CLOS DES FÉES 2019. CÔTES DU ROUSSILLON.

Amb més de 30 hectàrees a Vingrau, a 30 km al nord-oest de Perpignan, Hervé Bizeul és un dels personatges 
vitivinícoles imprescindibles del sud de França. Des del seu inicial Les Sorcières al seu rar i escassíssim La 
Petite Sibérie, passant pel seu Vieilles Vignes i Clos des Fées, mai deixa de sorprendre’ns. Vam tastar els seus 
vins el 16 de juliol del 2020 a Barcelona.
Una anyada amb un estiu que va començar canicular, amb una onada de calor i vent saharià el 28 de juny. 
Els ceps es van refer de la calor i una anyada que semblava extremadament precoç va acabar veremant-se a 
partir del 10 de setembre. Per primera vegada, les varietats blanques van començar a veremar-se quan el 60% 
de les negres ja estaven al celler, i per primera vegada també, alguns mourvèdre es veremaven abans que les 
garnatxes. Una anyada amb rendiments baixos, que en molts casos s’han vist reduïts fins a un 40%. 
Hervé està convençut de la grandesa d’aquesta anyada en tots els seus vins.
El Vieilles Vignes 2019 és la cuvée que elabora sense criança en bota, per preservar tota la frescor de la fruita. 
Grenache i lledoner pelut juntament amb carignan i un toc de syrah amb edats compreses entre els 50 i els 100 
anys. Al nas està farcit de fruita, vermella i negra, prunes, figues i cireres assaonades. Sense sobremaduració 
però sense la fruita cruixent habitual de la casa. A la boca té una textura sedosa i suau, amb un record de sol 
i dolçor. Un estil diferent molt marcat per l’anyada.
Le Clos des Fées 2019 està elaborat amb syrah, grenache, carignan i mourvèdre a parts iguals, de vinyes velles 
seleccionades i plantades en vessants amb sòls argil·localcaris. S’està criant en botes noves de roure francès 
durant poc més d’un any. De preciós color granat, al nas es mostra tímid però amb una fantàstica càrrega de 
fruita negra que recorda a les prunes i les mores. La boca és fluida, saborosa i delicada tot i el caràcter tòrrid 
de l’anyada. De plaer immediat però també de llarga i bona guarda.
La Petite Sibérie 2019 és una extraordinària grenache de 60 anys plantada en el vessant sud d’un turó amb 
orientació est-oest i que és travessada durant més de 200 dies a l’any per un vent glacial. El vi està criant-se 
durant un any en botes noves de roure francès. Al nas és pura mediterraneïtat, maduresa, calor i el deliciós 
record de la garnatxa del sud. Encantador, amb delicades notes de garrofa, tomàquet, xocolata i fruites amb 
licor. La boca està farcida d’un deliciós taní, sense sobrepès i lleugeresa sobre la llengua. Una deliciosa ampolla 
per als amants de les garnatxes del sud.

DOMAINE DU CLOS DES FÉES Amp. disponibles  €

Vieilles Vignes 2019 420 19,20
Vieilles Vignes 2019 (Magnum) 36 41,50
Le Clos des Fées 2019 300 32,20
Le Clos des Fées 2019 (Magnum) 12 70,65
La Petite Sibérie 2019 60 141,40
La Petite Sibérie 2019 (Magnum) 6 306,50

Roussillon 2019
per Hervé Bizeul
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TENUTA DI TRINORO 2019. TOSCANA.
PASSOPISCIARO 2019. SICILIA.

Andrea Franchetti és propietari de dos fantàstics cellers a Toscana i Sicília: Tenuta di Trinoro i Passopisciaro. Des 
de fa ja tretze anys oferim a l’avançada tres dels seus espectaculars negres de disponibilitat molt limitada. Tres 
fantàstiques cuvées de dos paisatges italians molt diferents. Vam tastar els seus vins el 15 de juliol a Barcelona.
La collita 2019 a la Toscana és la que ha tingut la maduració més tardana dels darrers deu anys. La primavera 
va ser freda i amb gelades, fent retardar la floració. Les elevades temperatures del mes d’agost van desactivar 
a la planta, aturant el seu cicle vegetatiu. A continuació, va tornar un descens de les temperatures que va 
paralitzar la maduració de tots els ceps, retardant-la fins al dia 14 de setembre, dia que van començar les 
veremes. L’últim raïm de cabernet sauvignon i petit verdot van entrar al celler el dia 24 d’octubre. Les fredes 
temperatures de maig i finals d’agost han deixat una petjada de frescor als vins.
A Sicília l’anyada ha estat excel·lent. La humitat als sòls gràcies a les pluges d’hivern i primavera van aconseguir 
mitigar les onades estiuenques de calor. Tan sols el petit verdot es va veure lleugerament estressat durant la 
maduració final, tot i que les nits fredes i suaus de finals d’octubre a mil metres d’altitud a la vessant nord de 
l’Etna, van fer la resta.
Andrea Franchetti va començar a elaborar Palazzi el 1997 amb Bordeaux en el punt de mira. L’anyada 2019 
és exclusivament merlot. El seu preciós color és granat profund i intens. Al nas es troba en un moment marcat 
per la bota i la fruita negra madura. El conjunt és deliciós i suggeridor, amb notes de regalèssia, fum, torrats, 
canyella, prunes i sarsaparrella. La boca té un bon volum i amplitud, destacant per una gran quantitat de tanins 
a la base, encara per polir. Fresc, llarg i de bona guarda.
Tenuta di Trinoro 2019 és el Gran Vi d’Andrea Franchetti. Un assemblatge que varia segons l’anyada i en el qual 
tan sols utilitza el raïm de millor qualitat procedent de diferents sòls. El 2019 és un 59% cabernet franc i un 
41% merlot. Llueix un intens color granat amb reflexos violeta. Al nas és molt suggeridor, intens i profund. 
Aromàticament està marcat per les espècies de la bota, com xocolata, vainilla i nou de coco acompanyada 
d’una fruita negra molt ben assaonada. La boca és llaminera, voluminosa i amb un taní dolç totalment fos 
amb la fruita. En aquest moment de la criança els tanins ja comencen a estar domats i auguren una fantàstica 
guarda. Deliciós i suculent perfum final de prunes negres madures.
Dels vins que elabora Andrea Franchetti a Sicília, Franchetti és la cuvée més diferent, ja que, a diferència 
de la resta dels seus vins negres de l’Etna, aquest no està elaborat amb nerello mascalese, sinó que és un 
assemblatge –a parts iguals– entre petit verdot i cesanese d’Affile. La vinya està plantada en terrasses en una 
singular parcel·la a 900 metres d’altitud a la cara nord de l’Etna. Al nas destaca una sucosa fruita fresca 
com les cireres i la poma fuji assaonades amb la bota molt poc marcada. La boca té una trama i una frescor 
fantàstiques, acompanyades per una nota picant i un taní que anirà ordenant-se amb la criança. Deliciosa 
textura com de coulis fresc de cireres amb una delicada nota de pólvora al final. Seductor i molt fresc.
 

TENUTA DI TRINORO. TOSCANA  Amp. disponibles   € 

Palazzi 2019 60 104,90
Tenuta di Trinoro 2019 60 133,65

PASSOPISCIARO. SICILIA

Franchetti 2019 72 60,60

Toscana/Sicilia 2019
per Andrea Franchetti
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ELS HOSPICES DE BEAUNE 2019: JOSEPH DROUHIN. BOURGOGNE. 

Amb aquesta ja són cinc les anyades que comprem botes a la subhasta de vins més famosa del món. La seva 
159ª edició va tenir lloc el passat 17 de novembre del 2019. Els Hospices de Beaune suma 60 hectàrees de 
vinya en propietat, 50 plantades amb pinot noir i les 10 restants amb chardonnay. La producció d’aquesta 
collita ha estat de 589 botes –471 de vi negre i 118 de vi blanc–, molt per sota de les 828 botes de la collita 
2018 o de les 787 del 2017. Un total de 50 cuvées, 33 de negre i 17 de blanc, venudes íntegrament amb 
una recaptació total de 12.135.607€, essent el segon millor resultat obtingut en la venda, per darrere de l’any 
passat. Els preus mitjans d’una bota de vi negre s’han incrementat un 32,6% respecte al 2018 i un 27,1% 
en les de vi blanc.
A Vila Viniteca enguany hem comprat exclusivament una bota de Beaune 1r Cru Clos des Avaux que l’està 
criant la Maison Joseph Drouhin.

Història
El 1443, Nicolas Rolin –canceller i ministre de finances dels tres Ducs de Borgonya– i la seva esposa, Guigone 
de Salins, van crear un hospital a Beaune per gent gran, malalts i pobres. Amb el pas del temps, els “Hospices” 
han sobreviscut sense rebre cap ajuda dels Reis de França, dels Ducs de Borgonya o del govern actual. 
Tradicionalment, generació rere generació, moltes famílies de Borgonya realitzen una donació: edificis, terres 
i, per descomptat, vinyes. Així és com els Hospices de Beaune s’han convertit en un dels majors propietaris 
vitícoles de Borgonya. L’arquitectura de l’edifici és extremadament sofisticada i els “Hospices” són avui un 
museu de renom, visitat per milers de turistes cada any.

Principi de la subhasta
Les vinyes, propietat dels Hospices, són cultivades per vignerons (coneguts com tâcherons) que treballen 
les vinyes a temps parcial. Els vins es vinifiquen al celler dels Hospices localitzat al nord de Beaune, sota la 
supervisió de la seva enòloga Ludivine Griveau. Després de la fermentació, els vins es traslladen a botes de 
roure noves. Els vins mostrats a la subhasta són, per tant, els vins del mateix any. Es venen per pièce (nom 
que rep la bota a Borgonya).
Cada any, el tercer diumenge de novembre es celebra la famosa subhasta. El president d’honor és sempre una 
personalitat reconeguda del camp polític, artístic o científic. És habitual trobar-se amb gent del món del vi 
(restauradors, propietaris de botigues de vi, distribuïdors), vinguts d’arreu del món, fet que confereix un ambient 
especial a l’acte. Pocs dies abans de la subhasta, els négociants estan convidats a tastar els vins al celler dels 
Hospices. Així ja es poden fer una idea sobre la qualitat de l’anyada i del preu màxim que preveuen assolir 
en la licitació. S’ha de tenir en compte que normalment els vins estan just a la meitat de la seva fermentació 
malolàctica i són, òbviament, difícils de tastar. El dia de l’esdeveniment, les licitacions es realitzen sota la 
supervisió de Christie’s, adjudicant-se cada bota de les diferents Appellations al millor postor. Al desembre, 
les botes han de ser transferides dels Hospices als cellers dels diferents négociants que les han adquirit, on 
seran criades, embotellades i etiquetades.
La subhasta vinícola ha adquirit un gran renom internacional, especialment des de que actua com a indicatiu 
de la qualitat de l’anyada i de la tendència general de preus. Adquirir una o més cuvées en aquesta prestigiosa 
subhasta involucra al comprador en una bonica tradició i li permet compartir aquest acte amb clients i amics.
Però també és una subhasta caritativa! On es destinen els diners? Els guanys de la venda van cada any a 
l’hospital gestionat pels Hospices. Temps enrere, ancians, malalts i orfes eren acollits gratuïtament. Avui en 
dia, els fons s’utilitzen per a renovar l’hospital, crear llars per a la gent gran i per al manteniment general. Hi 
ha també una especial pièce de charité (bota de caritat) el benefici de la qual es dona íntegrament a altres 
institucions de caritat.

Vinyes i vins
Les vinyes dels Hospices estan localitzades per tota la Côte de Beaune i la Côte de Nuits. En total existeixen 
50 cuvées. A l’etiqueta, el nom d’Hospices de Beaune apareix en primer lloc, seguit de la denominació. A 
més, també apareixen altres tres noms: el benefactor que ha llegat la vinya (aquest nom sempre és el mateix), 
l’afortunat postor de l’any i el celler al qual s’ha confiat la criança i l’embotellament del vi fins que estigui llest 
per a la seva disponibilitat.
 Amp. disponibles   € 

VINS NEGRES

Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Avaux 2019 240 98,50
Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Avaux 2019 (Magnum) 12 197,00
Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Avaux 2019 (3 L) 6 395,00
El nom d’aquesta cuvée té el seu origen al lieu-dit Vaux –o Val– que designa una depressió al pendent a la 
qual estan situades les vinyes. Una parcel·la d’1,13 hectàrees que abans de la Revolució ja pertanyien a 
l’Hospice de la Charité. Les vinyes plantades el 1944 i 1948 componen el 45% d’aquesta cuvée.

Bourgogne 2019
per Ludivine Griveau
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ANYADA 2019 A BORDEAUX

L’anyada 2019 va començar a Bordeaux amb temperatures suaus, provocant una brostada primerenca, tot i que 
el creixement vegetatiu es va veure frenat pel mal temps durant els mesos d’abril i maig. La floració va tenir 
lloc a principis de juny sota un període de clima fresc i humit. A mitjans de juny es va establir un temps molt 
calorós i sec. Tot i les altes temperatures, l’aigua acumulada a terra durant la primavera va fer que el creixement 
de la vinya no es retardés i que el quallat dels fruits es produís en unes condicions ideals. El mes de juliol va 
ser sec en general, tot i que la pluviometria va variar considerablement d’una zona a l’altra. Les condicions 
assolellades d’agost, amb períodes alterns entre un clima càlid i un altre fresc, van afavorir la maduració, 
tot i que es va témer per l’aparició d’estrès hídric. Les precipitacions a partir de mitjans de setembre i les 
excepcionals condicions fins al principi de la tardor van assegurar la qualitat de l’anyada.
Per primera vegada en més de 20 anys, l’equip de Vila Viniteca no ha pogut assistir a la tradicional Semaine 
des Primeurs. Aquesta cita anual que reuneix a més de 5.000 professionals del vi d’arreu del món i que permet 
obtenir una visió global de l’anyada, tastant els vins d’un gran nombre de châteaux, es va anular degut a la 
COVID-19. Malgrat tot, alguns châteaux ens han fet arribar les mostres dels seus vins que hem pogut tastar a 
les nostres oficines. D’aquesta manera us podem oferir la nostra visió de l’anyada, que considerem molt bona 
i us proposem una afinada selecció de més de 100 vins del bordelès.

Bordeaux 2019
per UGCB
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 Amp. disponibles   € 

IVA no inclòs

PAUILLAC
Château Lafite Rothschild 2019 108 475,00
Carruades de Lafite 2019 36 175,00
Château Mouton Rothschild 2019 90 359,00
Château Pichon Longueville Baron 2019 60 110,50
Château Pichon Longueville Comtesse 2019 24 122,50
Château Duhart-Milon 2019 24 58,00
Château Pontet-Canet 2019 48 67,50
Château Clerc Milon 2019 24 54,50
Château d’Armailhac 2019 48 33,90
Château Grand Puy Lacoste 2019 36 50,20
Château Lynch-Bages 2019 12 75,80

MARGAUX
Château Margaux 2019 96 392,00
Pavillon Rouge du Château Margaux 2019 48 139,90
Château Palmer 2019 78 186,00
Château Lascombes 2019 36 55,90
Château Malescot Saint-Exupéry 2019 24 39,00
Château Brane Cantenac 2019 48 46,00
Château Giscours 2019 24 38,90
Château Cantenac Brown 2019 12 40,25
Château Rauzan-Gassies 2019 24 42,75
Château Kirwan 2019 24 33,20
Château Prieuré-Lichine 2019 24 27,95
Château Labégorce 2019 48 22,30

SAINT-ESTÈPHE
Château Cos d’Estournel 2019 90 127,90
Les Pagodes de Cos 2019 60 36,80
Château Montrose 2019 60 111,80
La Dame de Montrose 2019 72 29,20
Château Calon Segur 2019 36 72,50
Château Lafon-Rochet 2019 24 34,75
Château Phélan Segur 2019 24 30,50
Château de Pez 2019 12 26,90

SAINT-JULIEN
Château Léoville Las Cases 2019 24 161,00
Château Ducru-Beaucaillou 2019 24 133,00
Château Léoville Poyferré 2019 24 57,60
Château Léoville Barton 2019 36 60,40
Château Talbot 2019 48 39,50
Château Beychevelle 2019 48 61,90

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES
Château Haut-Brion 2019 90 339,00
Château La Mission Haut-Brion 2019 36 225,00
Château Les Carmes Haut-Brion 2019 12 83,90
Château Pape Clément 2019 24 67,00
Château Haut-Bailly 2019 36 76,50
Domaine de Chevalier 2019 60 45,90
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POMEROL
Château Lafleur 2019 78 560,00
Château Lafleur 2019 (3/8) 24 281,15
Château Lafleur 2019 (Magnum) 6 1.120,65
Château Lafleur 2019 (3 L) 2 2.293,10
Château Lafleur 2019 (6 L) 2 4.567,20
Pensées de Lafleur 2019 36 120,00
Pensées de Lafleur 2019 (Magnum) 3 237,45
Le Pin 2019 18 2.250,00
Pétrus 2019 3 2.795,00
Vieux Château Certan 2019 36 196,00
Château L’Évangile 2019 18 161,50
Château Trotanoy 2019 6 199,00
Château La Fleur-Pétrus 2019 60 185,90
Château Petit-Village 2019 24 57,35
Clos René 2019 48 27,25
Château Mazeyres 2019 60 21,90

SAINT-ÉMILION
Château Ausone 2019 24 485,00
Chapelle d’Ausone 2019 24 139,50
Château Cheval Blanc 2019 36 419,00
Le Petit Cheval 2019 24 139,50
Château Angélus 2019 48 265,00
Le Carillon d’Angélus 2019 48 69,50
Château Pavie 2019 18 279,00
La Mondotte 2019 12 125,00
Château Tertre Roteboeuf 2019 72 148,00
Château Rocheyron 2019 1.200 63,95
Château Rocheyron 2019 (Magnum) 36 134,00
Château Rocheyron 2019 (3 L) 2 299,00
Château Rocheyron 2019 (6 L) 2 569,00
Château Rocheyron 2019 (9 L) 2 879,00
Château Péby Faugères 2019 60 117,95
Château Faugères 2019 180 31,50
Château Faugères 2019 (3/8) 24 15,75
L’If 2019 120 143,50
Château Bélair-Monange 2019 6 129,50
Château La Clotte 2019 12 57,50
Château Le Prieuré 2019 36 39,95
Château Moulin Saint-Georges 2019 48 28,25

LALANDE-DE-POMEROL
Château La Fleur de Boüard 2019 120 18,90

CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
Domaine de l’Aurage 2019 210 31,90
Domaine de l’A 2019 240 20,25
Clos Puy Arnaud 2019 120 22,80
Château Cap de Faugères 2019 240 9,95

CÔTES DU BOURG
Roc de Cambes 2019 216 49,00

PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION
Château La Mauriane 2019 96 14,90

MONTAGNE SAINT-ÉMILION
Château Clos de Boüard 2019 60 17,55
La Dame de Boüard 2019 120 9,25
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 Amp. disponibles   € 

IVA no inclòs

BORDEAUX SUPÉRIEUR
Les Perrières de Lafleur 2019 90 51,00
Grand Village Rouge 2019 740 11,80
Grand Village Rouge 2019 (Magnum) 12 24,30
Grand Village Rouge 2019 (3 L) 1 109,30
Grand Village Rouge 2019 (6 L) 1 196,40
Château Croix Mouton 2019 360 10,45

BORDEAUX
Domaine de Cambes 2019 144 35,00
Château Marjosse Rouge 2019 600 7,50

MOULIS-EN-MÉDOC
Château Chasse-Spleen 2019 60 22,65

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES. BLANC
Château Haut-Brion Blanc 2019 18 695,00
Château La Mission Haut-Brion Blanc 2019 6 495,00
Château Pape Clément Blanc 2019 12 109,90
Château Smith Haut-Lafitte Blanc 2019 12 93,50
Domaine de Chevalier Blanc 2019 12 71,90

BORDEAUX BLANC
Pavillon Blanc du Château Margaux 2019 12 182,00
Les Champs Libres 2019 66 51,00
Grand Village Blanc 2019 300 13,80

SAUTERNES
Château Lafaurie-Peyraguey 2019 120 39,95
Château Lafaurie-Peyraguey 2019 (3/8) 120 19,95
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CONDICIONS DE VENDA A L’AVANÇADA COLLITA 2019
Preus:
Venda per ampolles o caixes completes. Preu per ampolla en euros. 
Els preus no inclouen l’IVA i són vàlids llevat error, variació i existències.
Entrega gratuïta a qualsevol punt de la Península a partir de 1.000 € de compra.

Pagament: 
En el cas de clients particulars, el pagament es realitzarà en el moment de la confirmació de la comanda.

Disponibilitat:
Oferta sense compromís. Ens reservem la possibilitat d’assignar un màxim d’ampolles de cada vi per client i 
alguns es repartiran proporcionalment.
Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de la comanda.
Vins disponibles entre els 8 i els 24 mesos a partir de la comanda.

CONDICIONS DE PREVENDA ARTÉMIS DOMAINES
Preus:
Venda per ampolles o caixes completes. Preu per ampolla en euros. 
Els preus no inclouen l’IVA i són vàlids llevat error, variació i existències.
Entrega gratuïta a qualsevol punt de la Península a partir de 1.000 € de compra.

Pagament: 
En el cas de clients particulars, el pagament es realitzarà en el moment de la confirmació de la comanda.

Disponibilitat:
Oferta sense compromís i vàlida fins el 31 d’octubre del 2020. Ens reservem la possibilitat d’assignar un màxim 
d’ampolles de cada vi per client i alguns es repartiran proporcionalment.
Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de la comanda.
Vins disponibles a partir de la primera setmana de novembre del 2020.

Responsables de venda a l’avançada i prevenda:
Meritxell Sitjà: msitja@vilaviniteca.es
Mayte Galiano: mgaliano@vilaviniteca.es
Fran Pérez: fperez@vilaviniteca.es
Gardenia Lorena: glorena@vilaviniteca.es
Àlex Férriz: aferriz@vilaviniteca.es

HORARI DE LES NOSTRES BOTIGUES
VILA VINITECA - VINS. Agullers 7. 08003 Barcelona. T 902 327 777.
 De dilluns a dissabte de 8:30 a 20:30 hores ininterrompudament.

VILA VINITECA - GASTRONOMIA. Agullers 9. 08003 Barcelona. T 933 101 956.
 De dilluns a dissabte de 8:30 a 20:30 hores ininterrompudament.
 
VILA VINITECA L’illa Diagonal. Av. Diagonal, 557. 08029 Barcelona. T 934 927 373.
 De dilluns a dissabte de 9:30 a 22:00 hores ininterrompudament (fins al 30 de setembre).
 
EL MOSTRADOR DE VILA VINITECA. General Díaz Porlier 45. 28001 Madrid. T 917 877 097.
 De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 i de 16:30 a 20:30 hores.

VILA VINITECA - BOTIGA ON-LINE. www.vilaviniteca.es
 Tota la informació de la collita 2019.
 Oberta 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any.

Si desitgeu rebre en primícia el calendari de tastos i ofertes especials, envieu-nos un correu electrònic a:
sac@vilaviniteca.es amb les vostres dades.

Fotografies:
© Brice Braastad (Vinexia), fotografia portada Artémis Domaines i pàg 4
© Julian Domec, fotografies pàg 1 i 2
© Serge Chapuis, fotografia Clos de Tart, pàg 3



PREVENDA ESPECIAL
CHÂTEAU LATOUR

CLOS DE TART
CHÂTEAU GRILLET
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PREVENDA ESPECIAL 
ARTÉMIS DOMAINES

CHÂTEAU LATOUR
CLOS DE TART

CHÂTEAU GRILLET
EISELE VINEYARD

Enguany, i per primera vegada, oferim en Prevenda Especial 4 cellers d’Artémis Domaines: Château Latour, Clos de Tart, 
Château Grillet i Eisele Vineyard.
Artémis fou fundat per François Pinault al 1992, un hòlding que gestiona diferents empreses com Gucci, Balenciaga, 
Puma, Fnac o l’exclusiva casa de subhastes Christie’s, entre d’altres. Artémis Domaines és la secció dedicada a les seves 
diferents propietats vitícoles.
Château Latour és tot un mite, una propietat històrica a Pauillac (Bordeaux) classificada com a Premier Grand Cru el 1855. 
Va ser comprada per François Pinault al 1993 i des del 1998 compta amb la direcció general de Frédéric Engerer que ha 
renovat completament la viticultura i el celler, dotant-lo d’unes noves i més modernes instal·lacions per a la vinificació, 
la criança i un enorme espai per ampolles. Un dels punts forts de Château Latour és la seva excepcional capacitat de 
guarda. A un tast únic que es va celebrar al château el 18 de juny del 2015 es van obrir 17 anyades històriques de 
Latour. Des d’un magnum del 1966 –el vi més jove que es va servir aquella nit– a un increïble 1865, amb 150 anys! 
Davant d’aquesta capacitat de guarda i pensant que els aficionats destapaven els vins del château quan encara eren 
massa joves i no havien expressat ni el 50% del seu potencial, la propietat va decidir el 2011 que a partir de la collita 
2012 Latour sortiria del sistema tradicional de venda a l’avançada, i que ells presentarien les anyades dels seus tres vins 
que estiguessin millor per poder gaudir. Així doncs, enguany el château presenta la primera anyada inèdita, 2012, que 
mai abans havia comercialitzat. Un vi que vam poder tastar en primícia el mes d’octubre passat al château i que ens va 
sorprendre pel seu perfum sofisticat i per la seva frescor i longitud en boca. Un Latour per decantar i començar a gaudir 
o guardar uns altres 7-15 anys més al vostre celler personal. També és la primera vegada que es comercialitza Les Forts 
de Château Latour 2014 que per la seva seducció i relativa accessibilitat es presenta com un vi ideal per a les millors 
cartes de vins. I el tercer vi de la propietat, Pauillac de Château Latour de la magnífica anyada 2015, que a Vila Viniteca 
importem des de fa anys en exclusiva.
Clos de Tart és una de les vinyes més prestigioses de la Bourgogne, plantada per les monges de l’abadia benedictina de 
Tart el 1141. L’any 2018 François Pinault va adquirir la propietat, i fins ara és l’últim celler de prestigi que s’ha unit al 
grup Artémis. Des de la seva adquisició, s’ha fet una profunda reforma de la zona de vinificació i actualment continuen 
els treballs a d’altres dependències del celler. Dins del monopole es va estudiar minuciosament la microdiversitat dels 
seus sòls i el celler va començar a vinificar cada petit lot de sòl-vinya per separat. Al Gran Vi Clos de Tart Grand Cru 
l’acompanyen La Forge de Tart Morey-Saint-Denis 1er Cru i de manera súper confidencial, un tercer vi, Morey-Saint-Denis. 
A Vila Viniteca importem Clos de Tart en exclusiva des de fa 29 anys.
Château Grillet, amb tot just 3,5 hectàrees de vinya al Rhône, és una de les Denominacions d’Origen més petites de 
França i al mateix temps un monopole, és a dir que pertany a un únic propietari. Durant molts anys Château Grillet va ser 
considerat un dels blancs mítics de França. Una denominació per a un únic château. Amb la compra de François Pinault 
el 2011 un nou aire va arribar a la propietat, amb un profund treball en viticultura, per seleccionar el bo i millor –reduint 
el nombre d’ampolles a quantitats gairebé ridícules– per reposicionar Grillet al lloc que es mereix. Juntament amb Grillet 
us oferim unes poques ampolles gairebé testimonials del seu Condrieu La Carthery i el seu Côtes-du-Rhône, dos blancs 
de la propietat de minúscula producció. Importem Château Grillet en exclusiva.
Eisele Vineyard, amb gairebé 50 anyades embotellades, és un dels cellers de culte a Napa Valley. L’únic celler d’Artémis 
Domaines fora de França –de moment– és una de les rares joies de Califòrnia. Va ser adquirida el 2013. El seu magnífic 
Cabernet Sauvignon ofereix una visió molt diferent al seu mític company bordelès. Una entrada d’impacte, amb uns tanins 
de seda i ferms i farcits alhora, que et fan gaudir-los ja des de la seva joventut. El seu 2016 continua, i fins i tot supera, 
l’estela del magnífic 2015 i del sensacional 2013 que ara és una autèntica delícia.
Quatre excepcionals cellers propietat de François Pinault que oferim a un preu molt especial tan sols fins al 31 d’octubre 
del 2020.

Què és i per què comprar vins de Bourgogne en Prevenda?
Una oportunitat única de reservar i comprar algunes de les cuvées més desitjades a un preu irrepetible. A diferència 
de la venda a l’avançada –de la qual som pioners a Espanya des de fa més de 20 anys–, la prevenda ofereix un termini 
de lliurament molt més curt, ja que molts dels vins que s’ofereixen es lliuren només unes setmanes després que acabi 
l’oferta, i els més tardans normalment abans de finalitzar l’any en que es realitza la compra.
La Prevenda ofereix també la possibilitat d’adquirir en exclusiva algunes ampolles irrepetibles al millor preu. La majoria 
s’oferiran més cares a partir de la seva sortida i d’altres, directament deixaran d’estar disponibles i serà molt difícil 
poder gaudir-les.
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CHÂTEAU LATOUR. PAUILLAC. BORDEAUX.

Classificat com a Premier Grand Cru l’any 1855, Château Latour és una propietat històrica de Pauillac. Existeix 
documentació del 1331 que ja menciona Latour, designada inicialment com la Tour de Saint-Maubert. El 
Château elabora vi des de finals del segle XVI i amb l’arribada de la família Ségur a principis del segle XVIII 
–que a la vegada va ser propietària de Lafite, Mouton i Calon– comença la gran història vitícola de la propietat 
i és quan els vins de Château Latour es comencen a exportar i a valorar.
Amb el pas dels anys l’extensió del domaine s’ha anat incrementant, passant de les 38 hectàrees el 1759 a 
47 el 1794. Durant anys i després de múltiples hereus i copropietaris, el 1962 torna a ser propietat exclusiva 
dels descendents de la família Ségur. Després d’aquesta època d’estabilitat, molts van ser els accionistes del 
domaine: el grup financer anglès Pearson als anys 60 i Allied Lyons el 1988. Onze anys més tard, el 1989, 
Allied Lyons compra la participació de Pearson i es fa amb el 93% de les accions; el 7% restant resta en mans 
de la família Ségur. François Pinault (fundador i propietari del Grup Artémis) compra Château Latour al juny 
del 1993. Des de la seva arribada, van tenir lloc uns canvis importants en l’organització amb l’objectiu de 
seguir el llegat d’excel·lència de Château Latour.
El 1998 Frédéric Engerer és nomenat gerent i el 1999 comencen unes obres integrals que s’allargarien fins 
al setembre del 2003. Es va renovar totalment el celler, la sala de criança, els sistemes de vinificació i el 
magatzem, permetent una major precisió en l’elaboració de vins. El 2012, i després de realitzar importants 
obres per ampliar la sala de criança, decideixen deixar de comercialitzar els seus vins a l’avançada.
La renovació de les instal·lacions ha anat acompanyada de canvis profunds també a la seva vinya, conduïda 
en ecològic per complet des d’agost del 2015 i on també es regeixen pels principis biodinàmics. També han 
apostat per un nou sistema de traçabilitat i autenticació que assegura l’autenticitat de cada ampolla.
Château Latour és avui un preciós jardí de més de 800.000 ceps repartits en 92 hectàrees de les quals 47 es 
troben al voltant del Château a la zona denominada L’Enclos i que estan destinades a la producció del Gran 
Vi. Les altres 45 hectàrees estan formades per moltes parcel·les com Petit Batailley o Pinada que s’han anat 
adquirint amb el pas del temps i que acostumen a utilitzar-se en l’assemblatge de Les Forts de Latour i, les 
vinyes més joves, per al tercer vi del Château, Pauillac de Château Latour.
La propietat està plantada majoritàriament amb cabernet sauvignon (76%), seguit per un 22% de merlot, i un 
2% repartit entre petit verdot i cabernet franc.

 Amp. disponibles   €

Château Latour 2012 120 410,00
Château Latour 2012 (Magnum) 6 885,00
Les Forts de Château Latour 2014 120 165,00
Pauillac de Château Latour 2015 480 54,50
Pauillac de Château Latour 2015 (3/8) 24 27,25
Pauillac de Château Latour 2015 (Magnum) 12 108,95
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CLOS DE TART. MOREY-SAINT-DENIS. BOURGOGNE.

Clos de Tart és un de les vinyes més prestigioses de la Côte d’Or gràcies a la seva especial història. La vinya 
la van plantar el 1141 les monges del monestir benedictí de Tart en un dels millors enclavaments del turó de 
Morey-Saint-Denis. Des d’aleshores, només ha passat per les mans de tres propietaris. Durant la Revolució 
Francesa va ser expropiat i venut el 1791 en una subhasta pública a Charles Dumand, membre de la família 
Marey-Monge. Va restar a les seves mans fins que el van vendre el 1932 a la família Mommessin, qui l’ha 
custodiat fins l’abril del 2018 quan el vengueren a François Pinault.
La vinya ocupa una extensió de 7,5 hectàrees, superfície que amb prou feines ha variat al llarg de tota la 
seva història, fent d’aquest indret un dels pocs i més desitjats monopoles Grand Cru de Bourgogne. Plantat 
íntegrament amb la varietat pinot noir, la vinya forma fileres perpendiculars al pendent del turó –una veritable 
raresa que dificulta el treball de la vinya a Bourgogne–, però que manté l’estructura del sòl i el protegeix de 
l’erosió. A més, aquesta orientació afavoreix que els raïms estiguin sempre banyats per la llum del sol, tant al 
matí com a la tarda, madurant completament fins al moment de la seva verema, que acostuma a realitzar-se 
el més tard possible per a què els raïms estiguin al seu moment perfecte de maduresa fenòlica.
Els ceps s’han anat reposant dins de la vinya mitjançant una acurada selecció masal dels millors exemplars, 
una selecció que s’ha mantingut fins a l’actualitat, després de l’última gran replantació de la vinya el 1918. La 
majoria tenen més de 60 anys i amb ells s’elabora el vi més prestigiós: Clos de Tart Grand Cru. Amb els lots de 
les vinyes més joves i aquells que no milloren la qualitat final de Clos de Tart, elaboren el seu Morey-Saint-Denis 
1r Cru La Forge de Tart. Els treballs a la vinya es realitzen a mà seguint els preceptes de l’agricultura ecològica.
El celler se situa a la part alta de Morey-Saint-Denis, a peu de vinya, just al costat del famós camí de la Route 
des Grands Crus, que recorre les vinyes més emblemàtiques. Hi porten realitzant grans reformes des del 1999 
per equipar-la amb la tecnologia més recent, però mantenint l’edifici original, una construcció del s. XVII en la 
qual també es troba la cava on es guarden les botes de roure i un soterrani on s’emmagatzemen les ampolles 
en un ambient d’humitat i baixa temperatura que manté el vi en condicions òptimes.
La verema es realitza manualment, seleccionant el raïm a la vinya i també quan arriba al celler, vinificant-lo 
per separat segons el tipus de sòl. Segons sigui l’anyada, es modifica el percentatge de raïm desrapat, tot i que 
sempre mantenen intactes les baies, que romanen en dipòsits d’acer inoxidable durant unes tres setmanes.
La criança es realitza en botes borgonyones de 228 litres, procedents dels boscos d’Allier i de la seva subzona 
més prestigiosa, Tronçais. Després de 17 mesos, en els quals té lloc la fermentació maloláctica, el vi s’embotella 
per guardar-lo al soterrani –situat sota la cava– on continuarà evolucionant lentament. La producció total 
difícilment supera les 30.000 ampolles anuals.

 Amp. disponibles   €

Clos de Tart Grand Cru 2018 98 476,90
Clos de Tart Grand Cru 2018 (Magnum) 6 976,50
Clos de Tart Grand Cru 2018 (3 L) 1 2.182,50 
Clos de Tart Grand Cru 2009 30 585,00
Clos de Tart Grand Cru 2005 (Magnum) 6 1.249,00
Clos de Tart Grand Cru 1996 (Magnum) 3 1.050,00
La Forge de Tart Morey-Saint-Denis 1er Cru 2018 54 188,95
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CHÂTEAU GRILLET. RHÔNE.

Château Grillet és una de les propietats històriques de França. Formada només per 3,5 hectàrees de vinya és, 
també, una de les Denominacions d’Origen més petites de França i al mateix temps un monopole –és a dir que 
pertany a un únic propietari– on s’elabora un dels vins de culte més prestigiosos del país.
L’origen de la viticultura en aquest paratge es remunta al segle III d. C. quan els romans van portar els primers 
ceps. Sobre el segle XVIII ja era un vi reconegut i prestigiós, ja que eren beguts per personalitats rellevants de 
l’època, com l’Emperadriu Joséphine de Beauharnais, primera esposa de Napoleó I o el rei d’Anglaterra George 
IV. En aquest moment el preu del vi ja se situava per sobre d’altres Crus d’Hermitage.
La propietat va canviar de mans en diverses ocasions, principalment entre famílies burgeses de Lyon. Un dels 
propietaris més destacats va ser la família Neyret-Gachet, durant més de 180 anys, del 1827 al 2011. Durant 
la seva possessió Henri Gachet, va fer la petició de reconèixer la vinya com a una Denominació d’Origen pròpia, 
sent aprovada l’11 de desembre del 1936, convertint-la en una de les primeres Denominacions de França i 
una de les més petites del país.
Els vins de la propietat han tingut grans ambaixadors històrics com La Pyramide de Fernand Point.
El 2011 Château Grillet va ser adquirit per la família Pinault (Artémis Domaines), qui continua realitzant una 
renovació profunda i estricta de la vinya per perpetrar aquest magnífic llegat.
Situades a la part nord de la vall del Rhône, a la riba dreta del riu, al sud de la ciutat de Vienne, les vinyes 
tenen una exposició sud i es beneficien d’un microclima únic, càlid, assolellat i aixoplugades del ferotge 
Mistral o vent del nord. Les vinyes, plantades exclusivament amb viognier, tenen una mitjana d’edat de 45 
anys i es troben sovint sobre forts pendents entre els 150 i els 250 metres d’altitud que es reparteixen en 
87 terrasses, tradicionalment anomenades chaillés. Des del 2016 totes les seves vinyes compten amb la 
certificació biodinàmica.
L’enòleg del celler és Alessandro Noli qui realitza unes vinificacions precises i el màxim de respectuoses. El raïm 
es verema per lots, es premsa lentament i es vinifica en petits dipòsits d’acer inoxidable termorregulats o en 
botes de roure francès, on es crien durant uns 18 mesos amb un percentatge de fusta nova de tan sols un 20%.
A Château Grillet sempre s’havia elaborat un sol vi, amb el mateix nom de la propietat. A partir del 2011 es 
va començar a elaborar un segon vi, un Côtes-du-Rhône Blanc –antigament anomenat Pontcin– amb els lots 
que no complien el nivell exigit per formar part de Château Grillet. Des del 2017 presenten la seva nova cuvée 
La Carthery que és un blanc procedent d’unes parcel·les contigües a la històrica vinya adquirides recentment 
i amb denominació Condrieu. Un total de 12 terrasses o chaillés que sumen un total de 0,25 hectàrees i que 
posseeixen sòls similars als de Château Grillet. És un vi de molt petita producció, amb un temps de criança 
inferior al de Château Grillet, la qual cosa li permet ser gaudit a la seva joventut. La seva producció anual total 
amb prou feines supera les 10.000 ampolles.

 Amp. disponibles   €

Château Grillet 2017 46 277,00
Château Grillet Condrieu “La Carthery” 2018 12 94,95
Château Grillet Côtes-du-Rhône 2018 24 43,95
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EISELE VINEYARD. NAPA VALLEY.

Amb gairebé 50 anyades embotellades, Eisele Vineyard és un dels cellers de culte de Napa Valley. Els seus 
orígens es remunten a finals del segle XIX, quan dos viticultors pioners, Jackson G. Randall i Charles Nathan 
Pickett van començar a plantar ceps a la finca. Malgrat la situació financera dels anys següents, la crisi de la 
fil·loxera o la Gran Depressió, la viticultura va continuar a la finca.
L’any 1960 el matrimoni de Milton i Barbara Eisele va adquirir la propietat, que comptava amb unes 65 hectàrees, 
i la van batejar amb el nom de la família i amb el que es coneix actualment. Durant més de 20 anys van conrear 
les seves vinyes, majoritàriament plantades amb cabernet sauvignon, i van aconseguir convertir-les en un dels 
paratges de referència per a aquesta varietat. En aquella època no elaboraven vi i venien el raïm a vinicultors 
de la regió com Paul Draper (Ridge Vineyards) qui, el 1971 va decidir elaborar un sol vi amb el raïm procedent 
exclusivament de la finca d’Eisele Vineyard, donant lloc així al primer vi de finca de Califòrnia. Durant els anys 
80 el visionari viticultor Joseph Phelps es va encarregar de continuar elaborant vi amb el raïm de la propietat.
L’any 1990 Daphne i Bart Araujo van adquirir la propietat i amb ells van arribar importants millores i avenços, 
així com la consolidació de la finca i el primer vi elaborat i embotellat a la propietat, el 1991. El 1998 ja 
practicaven l’agricultura ecològica i el 2000, Eisele Vineyard es va convertir en una de les primeres propietats 
de Napa en adoptar els preceptes de la biodinàmica. També van construir el primer celler, completament 
equipat, i van introduir la varietat sauvignon blanc als vessants amb exposició est.
Actualment, i des del 2013, Eisele Vineyard pertany a François Pinault, president d’Artémis Domaines. En 
l’actualitat, la propietat compta amb 15 hectàrees de vinyes i es troba situada a la part nord de Napa Valley, 
a l’est de Calistoga, i protegida per la muntanya Palisades. Els sòls tenen un bon drenatge i estan formats 
majoritàriament d’al·luvions i còdols que permeten obtenir rendiments baixos, afavorint la concentració de la 
fruita. Les varietats plantades són majoritàriament la cabernet sauvignon, que ocupa més d’una tercera part 
de la vinya, així com cabernet franc, petit verdot, syrah, i les blanques sauvignon blanc i viognier.
Els vins es vinifiquen amb precisió i amb el màxim respecte per la fruita, per aconseguir l’equilibri i la profunditat 
que caracteritzen els seus vins. La seva ambició és seguir amb el llegat d’aquesta magnífica finca, intentant 
desxifrar més profundament el seu terrer per obtenir un vi que sigui la màxima expressió del lloc.
La gamma de vins d’Eisele Vineyard està formada per 5 referències, 3 negres i 2 blancs. El vi més icònic 
i històric del celler és el Cabernet Sauvignon que s’elabora amb les parcel·les de cabernet de la finca, que 
aconsegueixen la millor concentració i qualitat de fruita. El vi té un petit percentatge de cabernet franc i de 
petit verdot. El segon vi del celler és Altagracia, un negre d’estil bordelès elaborat amb les vinyes de cabernet 
sauvignon plantades a la part més a l’est que es complementa amb raïm comprat a d’altres viticultors de Napa 
amb els quals existeixen contractes de llarga durada. El tercer negre del celler és Eisele Syrah, que s’elabora des 
del 1991, tot i que la varietat va ser plantada per primera vegada el 1978. Des d’aquest moment van decidir 
incrementar la plantació d’aquesta varietat i des del 1994 l’elaboren per separat. El Sauvignon Blanc va ser 
el primer blanc que es va elaborar al celler el 1993. Les parcel·les es troben a la part est de la propietat. Un 
blanc molt elegant i de gran complexitat. L’altre blanc s’elabora amb la varietat viognier.

 Amp. disponibles   €

Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 30 443,50
Eisele Vineyard Altagracia 2016 23 99,90
Eisele Vineyard Sauvignon Blanc 2017 10 79,90






