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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 15 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 23 anys 
que som pioners a Espanya en la venda a l’Avançada.
Acurada selecció: Degustem en bota per garantir-vos la nostra millor elecció, 
acompanyada d’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 2021 podreu escollir entre més 
de 200 vins blancs i negres.
Exclusivitat: Algunes cuvées les comercialitzem en exclusiva mundial. També 
oferim 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

La campanya de la Venda a l’Avançada de la collita 2021 ha suposat una tornada a la normalitat.
Després de dos anys atípics i amb limitacions de mobilitat, per fi aquest any vam viatjar a Bordeaux del 25 
al 28 d’abril, amb visites privades a Château Mouton Rothschild, Cos d’Estournel, Château Lafite Rothschild, 
Château Montrose, Château Latour, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut Brion, Château Palmer, Château 
Margaux, Cheval Blanc, Château Pavie, Tertre Roteboeuf, Château Angélus, Château Ausone, Le Pin, Château 
Lafleur i Vieux Château Certan. A aquestes degustacions hi sumàrem també les organitzades per l’Union des 
Grands Crus. Allí, palpàrem la il·lusió generalitzada per veure’ns de nou i per tornar a compartir experiències, 
tot i que l’afluència de compradors fou inferior a la de les campanyes del 2018 i 2019 per la baixa participació 
de clients americans i asiàtics.
La collita 2021 a Bordeaux venia amb l’etiqueta de “difícil”. Per a nosaltres, i després de tastar centenars 
de mostres de bota, és una anyada heterogènia, amb alguns vins excel·lents i amb un estil molt allunyat dels 
generosos 2018, 2019 i 2020. Els 2021 tenen un perfil més magre i un grau alcohòlic que decreix entre 1 
i 1,5% vol. respecte de la terna d’anyades precedent. Una collita que ens trasllada als noranta, però amb un 
nivell de precisió i nitidesa mai vist. Conscients del canvi de perfil, alguns cellers han apostat més per infusionar 
que per l’extracció. Al final, com cada any, hem realitzat una selecció minuciosa per escollir les ampolles que 
pensem que són més interessants i que valen la pena.
La reducció dràstica de volum a la majoria de châteaux –a causa de les inclemències del clima i a la ultra 
selecció– ha provocat que el nombre d’ampolles sigui molt inferior a les tres anyades anteriors. Malgrat les 
dificultats per aconseguir la quantitat desitjada d’alguns vins, en total hem comprat un volum més important 
que en les collites precedents. Creiem que és una anyada que reconciliarà a molts aficionats amb Bordeaux i, 
que a la vegada, pel seu equilibri i frescor, ofereix una bona capacitat de guarda.
I què succeirà comercialment amb els vins del 2021?
Bordeaux és en l’àmbit global qui marca la pauta. Els négociants han comprat tot el vi ofert pels châteaux. 
Això es deu al fet que amb la pandèmia, paradoxalment, han venut molt, els estocs han baixat de manera 
sensible i tothom necessita i vol reposar volums. Els preus, en general, s’han mantingut estables malgrat la 
reducció de l’oferta. 
Entre els vins espanyols, continuen generant expectació els tres vins de Peter Sisseck i les parcel·les més 
exclusives d’Álvaro Palacios al Priorat, Bierzo i Rioja, que assoleixen cotes altíssimes de refinament i profunditat. 
La gran demanda local i internacional fa que continuï augmentant la seva cotització i les recents i magnífiques 
puntuacions –dels seus vins de la collita 2021– atorgades per Luis Gutiérrez a Robertparker.com no fan més 
que engrandir el mite. Per a nosaltres, suposa que en molts casos haguem de restringir les vendes als clients 
històrics i intentar repartir en proporció les ampolles disponibles de cada anyada. 
Comando G és un altre dels cellers que en poc temps ha sabut captivar els aficionats. El perfil fragant de les 
seves garnatxes de Gredos i les escasses produccions fan que el desig, i amb això la demanda i el preu, segueixin 
una trajectòria ascendent, fent molt difícil trobar ampolles amb 5 o 6 anys a les cartes dels millors restaurants.
De Marcos i Miguel Eguren, La Nieta és la parcel·la més buscada. Un gran Rioja al qual gairebé no se li dona 
temps per a gaudir-lo en la seva plenitud i que s’esgota a l’Avançada. De Rioja també, i per segon any, presentem 
amb quantitats limitadíssimes els vins d’Eduardo Eguren.
I a Méntrida destaca l’il·lusionant projecte de Vinícola Mentridana amb Curro Bareño (Fedellos do Couto).
Una anyada plena de magnífiques sorpreses i amb moltes ampolles imprescindibles que gairebé duplicaran el 
seu preu quan s’ofereixin físicament a la tardor del 2023. Recomanem comprar.
A la nostra tradicional oferta de Venda a l’Avançada aquest any repetim una Prevenda Especial de Château 
Latour. A més, i per segona vegada, oferim en Prevenda Especial 13 dels cellers més desitjats dels Estats Units 
amb vins emocionants que no podem deixar de recomanar: Harlan Estate, Eisele Vineyard, Shafer Vineyards, 
Diamond Creek, Kistler Vineyards, Occidental, Father John, Evening Land, Domaine de la Côte, Sandhi, 
Piedrasassi, Cayuse Vineyards i Sine Qua Non.
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SELECCIÓ INICIACIÓ A LES AVANÇADES 2021

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS CORULLÓN 2021. BIERZO
PSI 2021. RIBERA DEL DUERO
SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA  2021. RIOJA
ALMIREZ  2021. TORO
CLOS DES FÉES VIEILLES VIGNES 2021. CÔTES DU ROUSSILLON
CHÂTEAU GRAND VILLAGE ROUGE 2021. BORDEAUX SUPÉRIEUR

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 180 115,00

SELECCIÓ INICIACIÓ A LES AVANÇADES 2021

Una fantàstica selecció ideal per a 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 RIOJA 2021

ARTADI VALDEGINÉS 2021. LAGUARDIA
ARTADI TERRERAS 2021. LAGUARDIA
EL BOSQUE 2021. SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2021. SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
CUENTAVIÑAS LOS YELSONES 2021. SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
LA CUEVA DEL CONTADOR 2021. SAN VICENTE DE LA SONSIERRA

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 120 259,90

SELECCIÓ RIOJA 2021. IMPRESCINDIBLES

Hem seleccionat 6 vins negres imprescindibles de Rioja en una caixa molt especial. 
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓ ÁLVARO PALACIOS 2021

LA FARAONA 2021. BIERZO
MONCERBAL 2021. BIERZO 
L’ERMITA 2021. PRIORAT
LES AUBAGUETES 2021. PRIORAT
LA BAIXADA 2021. PRIORAT
QUIÑÓN DE VALMIRA 2021. RIOJA

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 12 2.694,00

SELECCIÓ ÁLVARO PALACIOS 2021. AMPOLLES ÚNIQUES

Els millors i més desitjats vins de parcel·la d’Álvaro Palacios al Priorat, Bierzo i Rioja.
Les seves cuvées més exclusives i de producció més limitada en una sola caixa.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.



6 Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 937 777 017 |          @vilaviniteca IVA no inclòs

SELECCIÓ INICIACIÓ A BORDEAUX 2021

Per a descobrir una de les regions amb més prestigi mundial, hem seleccionat 6 magnífiques ampolles de 
Bordeaux de la collita 2021. 6 vins negres per gaudir des de la seva disponibilitat.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.

SELECCIÓ INICIACIÓ A BORDEAUX 2021

CHÂTEAU FAUGÈRES 2021. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD 2021. MONTAGNE-SAINT-ÉMILION
DOMAINE DE CAMBES 2021. BORDEAUX
CLOS PUY ARNAUD 2021. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
DOMAINE DE L’AURAGE 2021. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX 
MOULIN DE DUHART 2021. PAUILLAC

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 90 179,00
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SELECCIÓ GRANS BORDEAUX 2021. ELS MITES

Per als amants dels grans vins de Bordeaux, hem escollit 6 ampolles mítiques, representants imprescindibles 
dels grans châteaux de Saint-Émilion, Pomerol, Pauillac, Margaux i Pessac-Léognan. 
Selecció limitada a 12 unitats. 
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.

SELECCIÓ GRANS BORDEAUX 2021

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2021. SAINT-ÉMILION
LE PIN 2021. POMEROL
VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2021. POMEROL
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD. PAUILLAC
CHÂTEAU MARGAUX 2021. MARGAUX
CHÂTEAU HAUT-BRION 2021. PESSAC-LÉOGNAN

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 12 4.938,00
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ÁLVARO PALACIOS 2021. PRIORAT. 

De nou, una gran anyada molt il·lusionant per als vins d’Álvaro Palacios al Priorat. Amb L’Ermita i Gratallops 
venuts íntegrament a l’Avançada i amb estocs mínims al mercat d’anyades “antigues” de Finca Dofí, La Baixada 
i Les Aubaguetes, recomanem comprar.
Vam gaudir dels vins el 15 de febrer a Gratallops, el 22 de febrer a Alfaro i el 10 de juny a Gavà.
L’anyada 2021 al Priorat es va caracteritzar per l’aridesa: des de finals de novembre del 2020 fins a mitjans 
d’abril del 2021, tan sols es van enregistrar 30 L de pluja, comptant amb una acumulació de neu de 50 cm 
al gener, que va deixar precioses imatges de paisatges blancs. Pel que fa a les temperatures, es van mantenir 
fresques a la primavera i molt contingudes a l’estiu, amb la presència permanent de la brisa del mar, la garbinada. 
A finals d’agost, la pluja va propiciar alguns focus de botrytis. Las baies es mantenien petites i la maduresa 
fenòlica trigava a assolir-se. Finalment, es va decidir avançar la verema al 16 de setembre. Una collita que es 
va desenvolupar amb la mateixa tònica de tot el cicle: temperatures agradables i pluges escasses, acabant el 
13 d’octubre a les vinyes més obagues i més altes, entre elles L’Ermita.
El Vi de Vila Gratallops 2021 és un assemblatge de garnatxa (74%), carinyena (25%) i varietats blanques (1%) 
com garnatxa blanca, macabeu o pedro ximénez de nou paratges diferents, tots ells pertanyents al municipi de 
Gratallops i que sumen un total de 9,37 ha. Els rendiments han estat de 13,87 hl/ha, amb una producció final 
de 17.300 ampolles. Al nas és cítric, amb una boca sàpida i amb una bona textura per polir. Bo i accessible 
des de l’embotellada.
Finca Dofí 2021 és una Vinya Classificada que comprèn els paratges de Camp d’en Piqué, Coll de Falset i La 
Baixada que sumen un total de 16 ha. L’assemblatge està format per un 88% de garnatxa, un 9% de carinyena, 
un 2% de picapoll i un 1% de varietats blanques com garnatxa blanca i macabeu. La verema va tenir lloc del 
8 de setembre al 14 d’octubre, tot obtenint-se uns rendiments de 13,31 hl/ha que s’han traduït en 28.400 
ampolles. Perfum cítric, balsàmic, amb un plus de complexitat i sofisticació. A la boca té un equilibri fantàstic, 
amb molta fibra i a la vegada llaminer. Té un final molt llarg. 
Amb la 2021 es compleixen quatre anys des de que va aparèixer La Baixada, un gran vi de Vinya Classificada 
que prové d’una parcel·la d’1,3 ha plantades a finals del segle XX amb orientació est. Elaborat amb un 94% 
de garnatxa, veremada el 7 d’octubre, i un 6% de carinyena, amb uns rendiments de 18,46% i una producció 
de 3.200 ampolles. Una anyada on l’exuberància de la fruita vermella deixa pas a un vi més rodó i delicat. A 
la boca, el taní acompanya la sucositat amb una textura magnífica.
Les Aubaguetes 2021 és l’altre vi de Gran Vinya Classificada d’Álvaro Palacios. Una preciosa vinya d’1,79 ha 
plantada a principis del segle XX a Bellmunt del Priorat, amb orientació nord. Està elaborat amb garnatxa 
(71%), carinyena (28%) i varietats blanques (1%). Es va veremar el dia 4 d’octubre, amb escassos rendiments 
de 6,14 hl/ha i una producció de tan sols 1.400 ampolles. Després de Gratallops, Finca Dofí i La Baixada, Les 
Aubaguetes es mostra més tancat i menys demostratiu. A la boca també es reserva i no vol mostrar-se, amb 
una textura quasi de Barolo que fa intuir una gran classe. Una anyada que necessita la guarda.
L’Ermita 2021 és una parcel·la d’1,44 ha i qualificada com a Gran Vinya Classificada. Una categoria que identifica 
i delimita les vinyes del Priorat, plantades abans del 1945 o amb una antiguitat superior als 75 anys amb un 
80% de varietats autòctones (garnatxa i carinyena). Es va veremar el 13 d’octubre i l’assemblatge està format 
majoritàriament per garnatxa (76%), un 23% de carinyena i un 1% de varietats blanques (garnatxa blanca, 
macabeu i pedro ximénez). La seva graduació de 13,9% vol. la fan l’anyada menys alcohòlica de la història. 
S’obtingueren rendiments de 15,27 hl/ha que s’han traduït en 2.925 ampolles. Una collita bastant generosa 
amb un perfum i una boca il·lusionant. La seva fragància delicada mostra tensió. Tot és com un pizzicato de 
petits matisos, amb fruitetes sucoses i cruixents entrelligades amb pells de cítrics frescos. Una textura fibrada 
amb un final que s’allarga i allarga. Molt brillant.

Priorat 2021
per Álvaro Palacios
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ÁLVARO PALACIOS Amp. disponibles         €
Gratallops 2021 6.000 36,45
Gratallops 2021 (Magnum) 300 83,80
Gratallops 2021 (3 L) 12 159,50
Finca Dofí 2021 5.900 59,50
Finca Dofí 2021 (3/8) 240 31,90
Finca Dofí 2021 (Magnum) 240 132,60
Finca Dofí 2021 (3 L) 12 285,70
Finca Dofí 2021 (5 L) 6 480,00
La Baixada 2021 952 161,90
La Baixada 2021 (Magnum) 12 359,50
La Baixada 2021 (3 L) 3 760,00

130544 Les Aubaguetes 2021 324 296,90
130545 Les Aubaguetes 2021 (Magnum) 6 669,50
131547 Les Aubaguetes 2021 (3L) 3 1.410,00
131548 Les Aubaguetes 2021 (5L) 2 2.375,00
130542 L'Ermita 2021 496 934,50

L'Ermita 2021 (Magnum) 12 2.085,00
L'Ermita 2021 (3 L) 1 3.730,00
L'Ermita 2021 (5 L) 1 6.090,00
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DESCENDIENTES DE J. PALACIOS 2021. BIERZO.

Els Bierzo de Ricardo P. Palacios i el seu oncle Álvaro continuen obsessivament anyada rere anyada a la recerca 
de la millor fruita. Treball d’orfebreria a les vinyes per passar a veremar fins a quatre vegades per la mateixa 
parcel·la. Al final, el resultat brillant hi és i els seus vins llueixen a les millors cartes. Aquest any, la producció 
de La Faraona es escassíssima, la qual cosa ens obligarà a distribuir les ampolles de manera proporcional entre 
els clients històrics d’aquest vi. Com a bona notícia, aquest 2021 han elaborat de nou Valdafoz, la parcel·la 
que a Vila Viniteca distribuïm en exclusiva mundial.
Vam gaudir els vins el 22 de febrer a Alfaro i el 10 de juny a Gavà.
Després d’un mes de desembre humit, que va ajudar a contrarestar el dèficit d’aigua de tota la tardor, la 
primavera del 2021 es va convertir en un perllongat període de sequera, tot just amb algunes precipitacions 
disperses que no garantien el correcte desenvolupament dels brots primerencs. El mes de juny fou mogut, amb 
tempestes, baixades sobtades de temperatura i una forta pedregada. En canvi, l’estiu fou suau, sols condicionat 
per afectacions de míldiu i black rot, que van exigir un treball extra a la vinya. El raïm va tenir dificultats per a 
madurar, per la manca d’aigua i temperatura, i la verema fou desafiadora. El gran treball de selecció del raïm, 
tot descartant els grans que no estiguessin en un estat òptim, va donar com a resultat un petit prodigi de finor 
i equilibri. Una anyada marcada per la perícia de la feina manual.
El Vino de Villa Corullón 2021 està elaborat a partir dels raïms de 6 paratges que sumen un total de 5,8 ha, totes 
elles al municipi de Corullón. L’assemblatge està format –igual que l’any passat– majoritàriament per mencía 
(94%) i la resta està repartit entre el raïm blanc jerez (5%) i un 1% d’alicante bouschet. S’han obtingut uns 
rendiments de 29 hl/ha i una producció de 23.066 ampolles. Un Corullón amb bona sucositat.
Valdafoz 2021 prové d’una parcel·la amb orientació nord, de 0,49 ha i plantada sobre els vessants més pronunciats 
del municipi de Corullón, que també s’acostuma a veremar el mateix dia que La Faraona. Assemblatge de 
mencía (93%) juntament amb un 7% del raïm blanc jerez. Els rendiments foren de 20,4 hl/ha i la producció 
total de 1.333 ampolles. Una anyada que en aquest moment ens recorda la inicial del 2007. És magníficament 
llaminer i perfumat en boca. Molt bo.
Moncerbal 2021 és un paratge d’1,8 ha format per 9 parcel·les plantades amb vinyes de 60 a 90 anys. 
L’assemblatge està format per un 98% de mencía i un 2% de la varietat blanca jerez. Els raïms es van veremar 
entre el 30 d’agost i el 26 de setembre. S’han obtingut 3.682 L que es traduiran en 4.909 ampolles. El seu 
perfum ara ens recorda els llevats. Té una gran boca. És llaminer i seductor, molt esmolat, amb records de suc 
de cireres rosades i negres i una textura meravellosa.
Las Lamas 2021 és un vi de Gran Viña Clasificada de Corullón, format per diverses parcel·les que sumen un total 
d’1,98 ha. L’assemblatge està format per un 92% de mencía, un 6% de jerez i un 2% de alicante bouschet. 
La verema va tenir lloc entre el 22 i el 29 de setembre. Rendiments de 16,4 hl/ha amb una producció final de 
4.333 ampolles. És la cirera negra en boca. La picota i la burlat. “El Carnal” domesticat.
La Faraona 2021 és un paratge vertiginós –de tan sols 0,55 ha de vessants molt pronunciades i una altitud que 
assoleix els 860 metres– qualificat com a Gran Viña Clasificada. Plantat fa més de 70 anys, el paratge d’El 
Ferro està situat sobre una falla tectònica que permet trobar minerals com cobalt i titani. 
Una parcel·la que, per la seva orientació, rep el sol del matí i triga molt a madurar. Està elaborat exclusivament 
amb mencía veremada el 2 d’octubre. Molt escassos rendiments de 9 hl/ha que donaran lloc tan sols a 665 
preuades ampolles. Una Faraona que ara tot just es mostra, amb un perfum compactat i una boca ultra pura 
i sofisticada. 

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS Amp. disponibles         €
130600 Corullón 2021 4.500 29,50
130597 Corullón 2021 (3/8) 120 17,85
130601 Corullón 2021 (Magnum) 120 67,85
130598 Corullón 2021 (3 L) 24 132,95
130599 Corullón 2021 (5 L) 12 194,50
130888 Valdafoz 2021 976 65,00

Las Lamas 2021 620 87,60
Las Lamas 2021 (Magnum) 18 190,00
Las Lamas 2021 (3L) 1 350,00
Las Lamas 2021 (5L) 1 580,00

130609 Moncerbal 2021 912 87,60
130610 Moncerbal 2021 (Magnum) 18 190,00
130608 Moncerbal 2021 (3 L) 1 350,00

Moncerbal 2021 (5 L) 1 580,00
130603 La Faraona 2021 72 1.220,00
130604

130602

Bierzo 2021
per Ricardo P. Palacios
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ÁLVARO PALACIOS 2021. RIOJA ORIENTAL.

Quiñón de Valmira és el Grand Cru d’Álvaro Palacios a Rioja. Una parcel·la que any rere any va aconseguint 
nous adeptes i que en aquesta excepcional collita 2021 es presenta molt diferent a la 2020 i 2019. Ha estat 
l’any més sec de la història a Alfaro. “Una anyada gairebé al límit de la força”.
Vam gaudir de Valmira el 22 de febrer a Alfaro quan encara estava en fase de formació i, amb tot l’equip i ja 
ben definit, el 10 de juny a Gavà.
Després d’un inici d’any que va deixar les muntanyes de la Rioja Oriental cobertes de neu, l’autèntic protagonista 
de l’anyada 2021 fou el temps sec –únicament 73 L de pluviometria de febrer a maig–. Una escassetat de reserves 
d’aigua que var limitar el desenvolupament dels ceps i va obligar a llaurar sovint la terra. L’estiu va començar 
fresc i va seguir amb una absoluta carència de pluges; afortunadament la moderació de les temperatures va 
atenuar l’estrès de les plantes. De l’1 al 3 de setembre es van enregistrar precipitacions de poc més de 50 L, 
que en unes altres circumstàncies serien anecdòtiques, però van donar un descans a les dures condicions de 
sequera, tot i que foren insuficients per a l’augment de volum de les baies. La manca de maduresa del raïm 
es va corregir amb l’entrada del cerç a mitjan setembre, que va fer pujar la concentració de sucre als nivells 
habituals. Els vins són fruit d’uns raïms de dimensions molt discretes; tanmateix, desborden estructura, classe 
i transmeten una percepció d’una frescor fragant.
Quiñón de Valmira 2021 és una sola vinya de 3 ha 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 36 anys, es va veremar el 10 d’octubre, amb rendiments 
de 10 hl/ha i una producció de 4.240 ampolles. L’assemblatge està format majoritàriament per una magnífica 
garnatxa (90%) i un 10% d’altres varietats negres com alicante bouschet, monastrell, garró o bobal. El seu 
perfum és sublim. A la boca, els fruits negres es barregen amb fruites vermelles cruixents acompanyades d’una 
bona frescor cítrica. Volum i un pes equilibrat per a un fluid estremidor que s’allarga i s’allarga delicadament 
al final de la boca. El millor Valmira de la història.

ÁLVARO PALACIOS Amp. disponibles       €
Quiñón de Valmira 2021 884 253,00
Quiñón de Valmira 2021 (Magnum) 36 550,00
Quiñón de Valmira 2021 (3 L) 6 1.070,00
Quiñón de Valmira 2021 (5 L) 3 1.760,00

Rioja Oriental 2021
per Álvaro Palacios
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DOMINIO DE PINGUS 2021. RIBERA DEL DUERO.
Ψ PSI 2021. RIBERA DEL DUERO.

En els darrers 25 anys, poquíssims elaboradors han fet tant pel vi espanyol com ho ha fet el danès Peter 
Sisseck. I no es tracta únicament del seu excepcional Pingus que és tota una icona mundial. Flor de Pingus 
és un èxit aclaparador, i el seu altre celler a Ribera del Duero, PSI, ha contribuït a que no desapareguessin un 
bon nombre d’hectàrees de vinyes velles que són un patrimoni excepcional. Lluny de conformar-se amb el seu 
èxit, amb cada collita nova assaja i posa a prova noves idees que després confronta a l’excepcional laboratori 
d’anàlisis que té al celler. Els seus vins continuen creixent i guanyant en finor i definició. Bravo!
Vam tastar els seus Ribera del Duero el 17 de maig a Madrid, juntament amb la nova saca de Viña Corrales i 
Château Rocheyron 2021.
La primavera del 2021 va ser seca i fresca, provocant un creixement lent i irregularitats en el quallat. A 
l’estiu, malgrat que els dies van ser calorosos, les nits foren inusualment fresques, la qual cosa motivà una 
maduració de 7 a 10 dies més tard que el 2020, amb absència de malalties i conservant una bona acidesa. 
Les fermentacions van ser molt suaus i fàcils, amb un llevat natural abundant. L’extracció de color també es 
portà a terme amb facilitat, amb pocs remuntats per a conservar la frescor. Una collita de la qual Peter Sisseck 
se sent orgullós, comparant-la amb la gran anyada 2000.
PSI és el projecte de Peter Sisseck que pretén homenatjar la viticultura i l’elaboració tradicional de Ribera del 
Duero. La verema de PSI 2021 s’inicià el 22 de setembre a Peñaranda. En aquesta anyada hi ha un canvi 
important: el 35% dels raïms provenen de vinyes plantades sobre grandíssims sòls calcaris, que confereixen 
al vi molta tensió. Al celler, cada vegada es treballa amb més precisió. Tot això fa que s’estigui convertint en 
un vi molt marcat pel terroir, tot i que lleuger i fresc per al perfil que tradicionalment ofereixen els vins de 
Ribera del Duero. L’assemblatge està format per un 90% tinto fino i un 10% de garnatxa. El seu perfum és 
net i fragant. A la boca –en aquest moment de la criança– irromp amb una trama marcada pel taní. Un PSI 
diferent que precisarà del polit en ampolla per a mostrar-se. La producció total serà d’unes 350.000 ampolles.
Flor de Pingus és una selecció de vinyes del municipi de La Horra. El vi s’està criant en foudres de 1.500 L i 
botes, de les quals un màxim del 20% són noves. L’assemblatge és d’un 96% de tinto fino i 4% de garnatxa. 
Un Flor de Pingus en la línia del 2018, amb bona fruita, golosia, amplitud i amb un final en el qual apareix un 
taní més estricte del que és habitual. Una bona frescor a la boca l’allunya de la maduresa de la collita 2019. 
Una anyada clàssica. La producció total serà d’unes 104.000 ampolles.
Pingus 2021 prové de dos petites parcel·les de La Horra –Barroso i San Cristóbal– que sumen 4,2 ha plantades 
el 1929 amb tinto fino i que Peter Sisseck elabora des de l’any 1995. La verema es va iniciar el 20 de setembre 
a San Cristóbal. Un salt de precisió, elegància i sofisticació per a un vi que abandonà la bota nova a l’anyada 
2012 defugint d’extravagàncies i a la recerca de més complexitat i profunditat. Ara, la fruita l’embolcalla, la 
bota no sobresurt, i després apareix el taní característic d’aquesta anyada seca. Amb ganes de gaudir-lo d’aquí 
una dècada! Producció d’unes 8.400 ampolles.

PSI Amp. disponibles         €

Ψ Psi 2021 52.000 21,10
Ψ Psi 2021 (Magnum) 900 50,95
Ψ Psi 2021 (3 L) 36 100,75

DOMINIO DE PINGUS 
Flor de Pingus 2021 7.900 73,00
Flor de Pingus 2021 (Magnum) 280 146,50
Pingus 2021 924 740,00
Pingus 2021 (Magnum) 24 1.595,00
Pingus 2021 (3 L) 3 3.410,00

Ribera del Duero 2021

per Peter Sisseck
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VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA 2021. RIOJA.
VIÑEDOS DE PÁGANOS 2021. RIOJA.

Per a Marcos Eguren “La 2021 era l’anyada de la por i va acabar sent l’anyada del miracle. Els vins no tenen 
excés d’alcohol i hi ha més acidesa total que mai i amb un equilibri fenòlic impressionant. Fruita i estructura 
en uns vins embolcallants”. Segona anyada que oferim el Colección Privada a l’Avançada. El Bosque 2021 és 
un atleta i La Nieta té una brillantor especial.
Vam tastar els seus vins el 10 de maig a Barcelona.
La collita 2021 a Rioja es va beneficiar d’una tardor i un hivern plujosos. Després d’una primavera seca, les 
pluges al mes de juny van provocar algunes dificultats en el quallat que feien pensar en una collita curta, però 
novament les precipitacions al setembre van propiciar un augment de la mida del gra. Finalment, després d’un 
ràpid final del cicle, el raïm va aconseguir una acidesa lleugerament superior a un any normal amb un gran 
equilibri entre la maduresa fisiològica, fenòlica i aromàtica.
Colección Privada 2021 prové de dues vinyes de tempranillo –Los Terreros i Jararte– plantades a finals dels 
anys cinquanta amb una extensió total de 4 ha. Una anyada amb molt de perfum de fruita negra, amb notes 
balsàmiques i una boca intensa on ara destaquen les notes de les botes americana i francesa. Un vi que es 
mostrarà expressiu i seductor des de l’embotellada.
El Bosque 2021 és una preciosa parcel·la d’1,482 ha plantada amb tempranillo el 1973 a San Vicente de la 
Sonsierra. La verema va tenir lloc el 7 d’octubre, manualment en caixes i amb una selecció rigorosa de gra a 
gra al celler. Com és costum, un dels vins de Marcos Eguren que en aquest moment de la criança estan més 
tancats i opacs i que menys es mostren. A la boca sembla més magre, amb la fruita, el greix i un taní i una 
frescor marcats. És fibrat, atlètic, maratonià i s’allarga com un prisma estilitzat, però molt pesat. És com un 
metall dur amb elegància i frescor.
Per sisè any consecutiu, oferim un dels vins més especials de Marcos i Miguel Eguren a l’Avançada:
Mágico 2021 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 en un enclavament 
únic amb multitud de varietats com la tempranillo, la garnatxa, la graciano o la petit bouschet juntament amb 
les varietats blanques calagraño, turruntés i viura. La verema es va dur a terme el 12 d’octubre a excepció de la 
garnatxa, que es va realitzar el 21 d’octubre. Un vi atípic dins de la gamma de la família Eguren, on el 34,5% 
de garnatxa de l’assemblatge suposa un canvi de registre, amb una textura fluida i la sensació d’un vi més obert. 
El dia del tast, amb Marcos Eguren, el vam degustar el darrer –en un ordre perfecte– després dels vins de Toro.
La Nieta 2021 procedeix d’una petita parcel·la d’1,78 ha situada just a sota d’El Puntido i totalment protegida 
del nord. Es va veremar entre els dies 12 i 13 d’octubre i es va seleccionar rigorosament gra a gra. Una altra 
anyada on brilla, amb un nas farcit de fruita i espècies que li aporten una sensació de calidesa, amb una boca 
amb greix i al final uns tanins importants. Tot ben fos en un vi que s’allarga. Molt bo.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA Amp. disponibles         €

Colección Privada 2021 1.600 22,40
El Bosque 2021 1.250 58,30
El Bosque 2021 (3/8) 240 29,40
El Bosque 2021 (Magnum) 60 141,50
El Bosque 2021 (3 L) 12 307,00
El Bosque 2021 (5 L) 6 575,00
Mágico 2021 60 340,00

VIÑEDOS DE PÁGANOS
La Nieta 2021 1.590 65,50
La Nieta 2021 (3/8) 120 33,20
La Nieta 2021 (Magnum) 60 156,90
La Nieta 2021 (3 L) 6 345,00
La Nieta 2021 (5 L) 3 640,00

Rioja 2021
per Marcos Eguren



14 Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 937 777 017 |          @vilaviniteca IVA no inclòs

CUENTAVIÑAS 2021. RIOJA.

Cuentaviñas és el celler del jove vinyater Eduardo Eguren a San Vicente de la Sonsierra. Fill de Marcos Eguren 
(Sierra Cantabria, Señorío de San Vicente, Viñedos de Páganos, Viñedos Sierra Cantabria, Dominio de Eguren i 
Teso La Monja) i cinquena generació de la família, el 2017 i, després d’heretar tres vinyes, va decidir emprendre 
amb la seva dona Carlota González el seu propi projecte. Segona anyada que oferim a l’Avançada els dos vins 
més especials i de disponibilitat molt limitada.
L’any 2021 va començar amb bones reserves hídriques a terra i una brostada primerenca. Durant 3 dies del 
mes d’abril, les caigudes sobtades de temperatura van motivar que es passessin les nits en alerta, encenent 
espelmes anti gelada. Les pluges durant la floració van produir un mal quallat, deixant raïms molt petits i 
solts. A mitjans de setembre les pluges van afavorir un augment del pes de les baies arribant a xifres de collita 
normals. La verema es va iniciar l’1 d’octubre amb perfecta sanitat dels raïms i un gran equilibri de maduresa. 
Els vins es mostren amb un caràcter més terrenal que aeri, evocant les característiques úniques de cada sòl. 
Les sensacions a la boca marquen un gran equilibri entre l’acidesa i l’estructura, expressant una gran identitat 
de zona, amb accessibilitat i gran potencial de guarda.
Los Yelsones 2021 prové de La Rad (part alta de San Vicente de la Sonsierra), una vinya plantada el 1970 en 
vas i exposició sud-est. La parcel·la es caracteritza per un sòl argil·localcari de sedimentació post glacera i 
gran quantitat de material igni, quarsites i yelsones (blocs de carbonat càlcic) que doten al vi d’un caràcter 
molt fresc a la boca. Producció de 3 botes de 500 L. Per gaudir en la copa Bourgogne.
El Tiznado 2021 està elaborat amb diferents clons de tempranillo (alguns molt semblants a la tinta de toro) de 
la vinya El Hoyo, que va ser empeltada el 1923 en vas a la zona de les pedreres de San Vicente de la Sonsierra. 
Els seus sòls són sorrencs i poc profunds, argil·localcaris i tenyits (tiznados) per la gran quantitat d’òxids fèrrics. 
Producció reduïda a una bota de 500 L i dues més de 228 L. Millor en la copa Bordeaux.

CUENTAVIÑAS Amp. disponibles         €

Los Yelsones 2021 376 67,00
El Tiznado 2021 160 96,00

Rioja 2021
per Eduardo Eguren
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BODEGA CONTADOR 2021. RIOJA.

Benjamín Romeo és l’artífex de Bodega Contador. El seu coneixement profund de les vinyes i la seva obsessió 
per cada petit detall al celler l’han portat a elaborar alguns dels millors Rioja de les dues darreres dècades.
La 2021 serà la sisena anyada que comercialitzem a l’Avançada dos dels seus vins: Contador i La Cueva de 
Contador. Dues magnífiques cuvées que sempre han destacat per la textura i el magnífic perfum a la boca.
Vam degustar els seus vins el 3 de juny a San Vicente de la Sonsierra.
L’any 2021 va ser molt càlid; les temperatures van ser entre 1 i 2 °C més elevades que les mitjanes de la zona. 
Pel que fa a les precipitacions, es registraren les d’una anyada normal i els mesos més humits es van compensar 
amb els secs. La verema es va presentar amb un bon equilibri de producció pel fet que es va realitzar una pre-
verema amb anterioritat durant la qual es va eliminar un 15% de la producció. La collita es va caracteritzar 
per estar molt sana i, encara que hi va haver períodes de fortes pluges, el raïm no es va veure afectat. Es va 
arribar a l’època de verema amb una estupenda maduració, fet que va suposar poder dur a terme una molt 
bona organització i de manera esglaonada per poder veremar cada parcel·la al seu moment òptim i aconseguir 
el perfecte equilibri entre grau, acidesa i tannicitat.
La Cueva del Contador 2021 és el vi amb el qual Benjamín Romeo va iniciar el seu projecte personal el 1996. És 
l’assemblatge de 7 paratges de 3 zones diferenciades, totes al terme de San Vicente de la Sonsierra: La Liende, 
Las Llanas, Sacramento, El Bombón, Burdarán, Diasol i La Canoca. El 2021 està elaborat exclusivament amb 
tempranillo. El color és molt cobert. Al nas destaca un magnífic perfum de fruites madures assaonades amb 
una bota precisa. A la boca, els tanins t’acompanyen fins al final. Una anyada de bona guarda.
A l’anyada 2021, Contador és un assemblatge de tempranillo de 10 paratges de San Vicente de la Sonsierra, 
Ábalos i Labastida. Tots ells estan a una distància màxima de 5 km del celler, la qual cosa permet una ràpida 
recepció i processat del raïm. A Sonsierra es diferencien 3 zones: la zona alta i més fresca, al 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 les raïms més llaminers. Per les característiques de l’anyada, la 
major part del raïm (45%) prové de la zona alta, el 20% de la zona mitjana i un altre 20% de la zona baixa. La 
petita parcel·la El Cerezo, a Ábalos, aporta el 10% del raïm a l’assemblatge final i Revilla, situada a Labastida, 
aporta un altre 5%. El color de Contador 2021 és encara més opac que el de La Cueva. El seu perfum és nítid, 
com un coulis de fruita on la bota encara no ha entrat. A la boca té una sucositat i intensitat important amb 
una profusió dels tanins en 3D. Aquí la bota adquireix més importància que al nas, acompanyant un vi amb un 
bon volum, pes i una gran sapidesa. Un Contador per deixar reposar uns anys al celler personal.

BODEGA CONTADOR Amp. disponibles         €
La Cueva del Contador 2021 2400 49,65
Contador 2021 900 221,55
Contador 2021 (Magnum) 36 530,80

Rioja 2021
per Benjamín Romeo
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ARTADI 2021. ÁLAVA.

Amb aquesta ja són 23 les anyades que hem ofert a l’Avançada els fantàstics vins que Juan Carlos López de 
Lacalle i la seva família elaboren al celler de Laguardia.
En aquesta collita 2021, la proposta és de 8 vins de parcel·la, on cadascun mostra tota la seva personalitat.
L’anyada 2021 va començar amb una important acumulació hídrica al sòl, seguida d’una primavera seca i 
tempestes al maig i al juny que van generar risc de malalties fúngiques, però alhora van afavorir el creixement. 
El mes d’octubre, amb baixa humitat relativa i nits molt fresques, va ser determinant per a gaudir d’una verema 
idíl·lica, amb nivells alts de qualitat i maduresa. Els vins elaborats són complets, sense arestes, de tacte sedós, 
amb un pas ample i llarg. Grans sensacions de fruita, sucositat i tacte persistent.
Artadi Valdeginés 2021 prové d’una parcel·la de 4,1 ha plantada al municipi de Laguardia entre 1989 i 1992. 
Exclusivament tempranillo que madura amb el sol del matí.
Artadi Terreras 2021 està format per dues parcel·les, plantades el 1960, 1970 i 1990. Fantàstic testimoni de 
la viticultura alabesa, que va anat passant de generació en generació. El comercialitzem en exclusiva mundial.
Artadi Quintanilla 2021 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.
Artadi San Lázaro 2021 és una petita parcel·la de poc més d’1,5 ha a Laguardia plantada amb tempranillo el 
1956. Situada a l’abric dels vents del sud-est, gaudeix d’una protecció natural que genera un microclima únic.
Artadi La Hoya 2021 procedeix d’una magnífica parcel·la de 3,6 ha plantada el 1965 a Elvillar de Álava.
Artadi La Poza de Ballesteros 2021 prové d’una parcel·la d’1,18 ha plantada a Elvillar el 1960. Situada a 50 
metres escassos de Valdeginés, es diferencia per tenir uns sòls pobres i compactes.
Artadi El Carretil 2021 prové de 3,64 ha plantades en tres èpoques diferents –1930, 1975 i 1988– al municipi 
de Laguardia a 500 metres d’altitud.
L’excepcional parcel·la de Viña El Pisón 2021 va ser plantada entre el 1945 i el 1947 a Laguardia, a uns 
centenars de metres del celler.

ARTADI Amp. disponibles         €
Valdeginés 2021 860 27,50
La Hoya 2021 330 28,75
Quintanilla 2021 198 31,25
Terreras 2021 875 35,60
San Lázaro 2021 138 62,50
La Poza de Ballesteros 2021 270 65,00
El Carretil 2021 210 105,00
Viña El Pisón 2021 267 180,00
Viña El Pisón 2021 (Magnum) 18 405,00
Viña El Pisón 2021 (3 L) 3 810,00

Álava 2021
per Artadi
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TESO LA MONJA 2021 TORO.

El celler de Toro de Marcos i Miguel Eguren està, des de la seva primera anyada, al podi de la denominació. 
La gamma està tan ben pensada que, des del seu Románico inicial al seu exclusiu Teso La Monja, cada vi 
sobrepassa el que s’espera en el seu segment. L’anyada 2021 a Toro –com a Bordeaux– ha donat uns vins 
menys contundents i força més fluids i lleugers que la 2020.
Vam tastar els seus vins el 10 de maig a Barcelona.
La verema 2021 es va iniciar entre el 10 i el 13 de setembre havent aconseguit una maduració òptima, amb 
una sanitat perfecta i un gran equilibri en tots els paràmetres. En resum, una qualitat excel·lent i una quantitat 
lleugerament superior a la prevista.
Almirez 2021 està elaborat a partir de diferents vinyes de Valdefinjas i Toro (Zamora), plantades en peu franc 
i amb una edat que oscil·la entre els 15 i els 65 anys. Una ampolla seductora que ofereix més del que costa, 
amb fruita, una bona textura i una gran intensitat i taní. Comprar.
Victorino 2021 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. Un total de 35 ha de vinyes entre 45 i 100 anys on la tinta 
de toro es troba sense empeltar i està conduïda amb poda curta en vas. El seu perfum és un carro de gerds i 
cireres vermelles. A la boca, el taní i la bota es van fonent en un fluid deliciós. Bona guarda.
Alabaster 2021 està elaborat a partir de l’assemblatge de tres vinyes velles prefil·loxèriques pròpies –de més 
de 100 anys– plantades a Valdemediano, La Jara i Marinacea (Zamora). Cultiu respectuós, verema manual, 
selecció gra a gra i vinificació tradicional. Es presenta més assaonat i madur que Victorino, amb una fruita 
més negra. A la boca és tot elegància, amb capes i capes on el taní i la fruita s’integren amb una bona frescor.

TESO LA MONJA 2018. TORO.

Amb aquesta ja són 11 les anyades que hem ofert de Teso La Monja, el vi més exclusiu de Marcos i Miguel 
Eguren a Toro. És un vi negre únic i irrepetible procedent d’una petita parcel·la d’1,8 ha en propietat, amb 
vinyes velles prefil·loxèriques plantades en vas. La floració i el verol de l’anyada 2018 es van desenvolupar 
lentament. El setembre el cicle vegetatiu es va allargar, propiciant una maduració amb un equilibri excepcional 
i una estructura tànnica important, de tanins madurs i color espectacular. Sens dubte, una gran verema. Els 
raïms van ser desrapats pacientment a mà, gra a gra, per un equip de 70 persones. La fermentació malolàctica 
va tenir lloc en una tina especial de roure francès anomenada “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 mitjà durant un període de 26 
mesos i 2 mesos més en dipòsit abans d’embotellar.

TESO LA MONJA Amp. disponibles         €
Almirez 2021 9.000 11,70
Almirez 2021 (Magnum) 360 26,00
Victorino 2021 2.800 24,95
Victorino 2021 (Magnum) 120 59,65
Victorino 2021 (3 L) 12 164,50
Alabaster 2021 480 96,35
Alabaster 2021 (3/8) 120 48,25
Alabaster 2021 (Magnum) 18 229,50
Alabaster 2021 (3 L) 3 505,00
Alabaster 2021 (5 L) 3 935,00

TESO LA MONJA Amp. disponibles         €
Teso La Monja 2018 90 845,00
Teso La Monja 2018 (Magnum) 6 1.850,00

Toro 2021
per Marcos Eguren
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COMANDO G 2021. SIERRA DE GREDOS.

Els vins de Daniel i Fernando continuen el seu imparable camí per a convertir-se en una referència sòlida i 
imprescindible per als amants dels grans vins fins del món. És igual que l’anyada que semblava perfecta es 
capgiri per les inclemències climàtiques. La seva obstinació i obsessió per l’excel·lència els porta a ser encara 
més selectius i precisos. Com ja és habitual a les seves últimes anyades, la compra a l’Avançada és gairebé 
l’únic camí de poder gaudir-los.
Els primers dies del 2021 les vinyes es van cobrir amb gairebé un metre de neu i van romandre així durant 
dies. El temporal Filomena va deixar arbres caiguts i murs que va caldre reconstruir i amb prou feines es va 
poder entrar a les vinyes fins a mitjans de febrer. La primavera va ser temperada i plujosa, perfecta per al 
desenvolupament de la planta, amb molt bon quallat i la previsió d’una producció per sobre de la mitjana. 
Després d’un estiu de temperatures moderades, es va arribar al mes de setembre amb la sensació d’estar 
davant d’una gran anyada, però llavors va començar a ploure i no va parar en tot el mes, acumulant 300 L en 
total, que van propiciar focus de botrytis. Tot l’equip es va bolcar en llargues jornades de treball a la vinya per 
a ventilar, assecar, cuidar i, en definitiva, tractar d’aportar llum i aire. Es va perdre gran part de la collita, però 
es va salvar la més important.
Vam degustar els seus vins el 19 d’abril a Cadalso de los Vidrios. 
Las Umbrías 2021 és una petita parcel·la de 0,35 ha situada a Rozas de Puerto Real (Madrid) a 1.000 metres 
d’altitud. Es va veremar l’1 d’octubre i s’està criant en un foudre de 1.200 L. El seu color és el d’un rosat de 
luxe. El seu perfum és eteri. Una anyada menys fibrosa del que és habitual, que ja el fa desitjable i seductor 
des d’ara. La criança i el repòs li allargaran la boca. 
Las Iruelas 2021 neix a una parcel·la situada al poble d’El Tiemblo (Ávila). 1,2 ha plantades amb garnatxa a 
uns 1.000 metres d’altitud fa 70 anys. Es va veremar en tres dies, el 5, 9 i 11 d’octubre. S’està criant en un 
foudre de 1.000 L i una tulipa de 1.000 L. El dia de la nostra visita vam degustar els dos lots –el foudre i la 
tulipa– que corresponen a dues parts diferenciades de la parcel·la. Un d’ells ens va agradar més, però, què fer 
quan la producció total és de tan poques ampolles? Dos vins?
La garnatxa d’El Reventón 2021 prové de 2 parcel·les –situades al paratge d’El Reventón de Cebreros– plantades 
a 900 metres d’altitud que es van veremar en dos dies: el 8 i 9 d’octubre. S’està criant en un foudre de 
1.400 L. Té un perfum assossegat de fruites vermelles. A la boca és una anyada en la finor més que en el seu 
tradicional perfil delicadament opulent.
La Tumba del Rey Moro 2021 és una vinya amb orientació nord i pendents del 50%, situada a 1.100 metres 
d’altitud. Està plantada amb garnatxa de peu franc a Villanueva de Ávila i es va veremar el 12 d’octubre. 
S’està criant en un foudre de 1.400 L. El dia de la degustació estava fent la fermentació malolàctica. Hi ha 
matèria. Esperar.
El Tamboril Tinto 2021 neix a 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 4 d’octubre 
i s’està criant en un foudre de 1.000 L. També estava a mitja malolàctica.
Rumbo al Norte 2021 és una micro-parcel·la plantada amb garnatxa a 1.200 metres d’altitud a Navarrevisca 
(Ávila) amb sòls de granit pur i amb una climatologia d’alta muntanya, desafiant els límits del cultiu. Es va 
veremar el 16 d’octubre. S’està criant en un foudre de 1.000 L. A diferència de Tumba i d’El Tamboril, Rumbo 
havia acabat la malolàctica al gener i, com és habitual, a la primavera s’estava tornant a col·locar tot al seu lloc. 
El seu perfum és precís. La fruita està com més atapeïda i amagada. A la boca s’allarga en una trama màgica. 

COMANDO G Amp. disponibles         €

El Reventón 2021 490 59,20
El Reventón 2021 (Magnum) 12 120,65
Las Iruelas 2021 490 81,35
Las Iruelas 2021 (Magnum) 18 164,95
Las Umbrías 2021 360 81,35
Las Umbrías 2021 (Magnum) 6 164,95
La Tumba del Rey Moro 2021 490 101,80
La Tumba del Rey Moro 2021 (Magnum) 9 205,95
El Tamboril Tinto 2021 320 101,80
El Tamboril Tinto 2021 (Magnum) 6 205,95
Rumbo al Norte 2021 320 169,70
Rumbo al Norte 2021 (Magnum) 3 345,00

Gredos 2021
per Daniel Landi
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VINÍCOLA MENTRIDANA 2021. SIERRA DE GREDOS.

L’any 2000, Daniel Gómez Jiménez-Landi replantava la vinya més antiga de la família a Méntrida. Allà començava 
un viatge que l’ha portat a anar descobrint la geografia de Gredos per les seves diferents valls i plecs. Una 
regió on s’abandonaven les vinyes i on l’èxode a la gran ciutat era massiu. La garnatxa era quelcom del qual 
se sentia vergonya. Pobles buits. Llocs de noms oblidats.
Un viatge rescatant vinyes, a contracorrent, riu amunt, des de les seves arrels a Méntrida, passant per El Real 
de San Vicente, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real, Cebreros, El Tiemblo, fins a arribar a Villanueva 
de Ávila i Navatalgordo, les terres altes on el riu Alberche tot just naixia.
Ara és allà on a Comando G estan centrats cuidant les vinyes que han seleccionat durant aquests anys, on 
Daniel juntament amb Fernando García estan construint la seva casa–celler–granja i on estan plantant vinyes 
que miren a les següents generacions.
Comença una nova etapa per als vins d’El Real de San Vicente amb Curro Bareño (Fedellos do Couto a Ribeira 
Sacra) al capdavant. Sang nova per a un projecte madur. Vinícola Mentridana pren el relleu.
Des d’aquella primera vinya a Méntrida han passat vint anys, durant els quals Gredos ha canviat molt. Ara, 
Gredos existeix i la gent a poc a poc torna als pobles per cuidar les vinyes dels seus avis. Ara, el raïm es paga 
tres vegades més que llavors. Aquesta és la base de qualsevol revolució i és una labor que cal continuar.
Cantos del Diablo és una vinya plantada amb garnatxes velles a 900 metres d’altitud a El Real de San Vicente 
(Toledo) i és una de les més altes de la D.O. Méntrida. Es va veremar el 29 de setembre i s’està criant en dues 
botes de 500 i 600 L respectivament, que donaran una producció d’unes 1.400 ampolles. Vam tastar el vi 
el 19 d’abril a Cadalso de los Vidrios. Una anyada amb una delicada nota de violeta, amb un punt de cirera i 
kirsch i amb un magnífic centre de boca.
Com a les anteriors anyades, oferim a l’Avançada la nova collita de Cantos del Diablo i, molt aviat, estaran 
físicament disponibles Las Uvas de la Ira i el nou vi El Mentridano.

VINÍCOLA MENTRIDANA Amp. disponibles         €

Cantos del Diablo 2021 390 43,20
Cantos del Diablo 2021 (Magnum) 15 92,50
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UVAS FELICES 2021. SIERRA DE GREDOS.

Ramon Esteve és el responsable màxim de viticultura i enologia d’aquest projecte que l’any 2010 va néixer de 
la col·laboració de Comando G amb Vila Viniteca. Centrats a Cadalso de los Vidrios (Madrid), s’elaboren dos 
vins de poble, El Hombre Bala i El Hombre Bala Albillo Real, i dos vins de parcel·la, La Mujer Cañón i Reina 
de los Deseos.
2021 ha sigut una anyada de molta feina a la vinya, però amb un final molt reconfortant.
Vam degustar els vins el 19 d’abril a Cadalso de los Vidrios.
La Mujer Cañón 2021 prové d’una parcel·la d’1 ha a Cadalso de los Vidrios (Madrid). Un paratge molt especial 
amb orientació nord, a 900 metres d’altitud, plantat el 1934 majoritàriament amb garnatxa i una petita part 
de carinyena que no entra a l’assemblatge final del vi. La vinya es va començar a veremar el 21 de setembre. 
Es va parar uns dies a causa de les pluges i es va acabar de veremar el dia 25. S’estan criant en un foudre de 
1.400 L i una bota de 700 L que donaran una producció d’unes 2.800 ampolles. Una anyada que reconcilia 
La Mujer Cañón amb la delicadesa. Un perfum deliciós, carregat de fruites vermelles cruixents, que dona pas 
a un taní més rugós, fi i frontal, que s’allarga a la boca per a tornar a la finor.
Reina de los Deseos 2021 procedeix d’una petita vinya de menys d’1 ha situada a Cadalso de los Vidrios (Madrid). 
La parcel·la està plantada amb garnatxa des del 1959 i està situada a 950 metres d’altitud amb orientació 
est, entre alzines i castanyers. Es va veremar el 13 de setembre –abans de les pluges– i el vi s’està criant en 
un ou de 700 L i una bota de 400 L, que donaran una producció d’unes 1.400 ampolles. El dia del tast, la 
Reina es mostrava més reservada i amb un taní més secant que recordava el guix i el llim. Necessitarà uns 
mesos de repòs per anar mostrant el perfum en boca que atresora.

UVAS FELICES Amp. disponibles         €

La Mujer Cañón 2021 960 49,75
La Mujer Cañón 2021 (Magnum) 36 109,50
La Mujer Cañón 2021 (3 L) 3 225,00

Reina de los Deseos 2021 930 49,75
Reina de los Deseos 2021 (Magnum) 36 109,50
Reina de los Deseos 2021 (3L) 3 225,00
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DOMINIO DE ES 2021. RIBERA DEL DUERO.

Bertrand Sourdais va arribar a la Ribera del Duero el 1999, des del seu celler familiar Domaine de Pallus a 
Chinon (Loire). Durant aquest temps ha anat descobrint i explorant terrers singulars i vinyes velles al Valle de 
Atauta que són la base del seu projecte personal, Dominio de Es, a més d’elaborar fantàstics vins a Bodegas 
Antídoto, també a la Ribera del Duero.
L’anyada 2021 s’ha desenvolupat en dos temps: des de la brostada fins poc després de la flor, sota el 
comandament de les precipitacions, i des d’una mica abans del verol fins a la verema, sota un règim hídric 
escàs. Constatem en aquest tipus d’anyades un perfil als vins on brillen l’amabilitat, la fluïdesa i la sensació 
orgànica. Malauradament, les quantitats disponibles són molt més limitades que a la collita 2020. Vam tastar 
els seus vins el 18 de maig a Madrid.
Viñas Viejas de Sòria 2021 és l’assemblatge de 24 microparcel·les que sumen un total de 2,69 ha plantades en 
vas amb vinyes prefil·loxèriques de tinto fino, albillo i alicante bouschet. Es van veremar un total de 7.223 kg 
entre el 30 de setembre i el 2 d’octubre, que es van vinificar en tines obertes de fusta i que s’estan criant en 
21 botes borgonyones de roure francès (28% noves). El seu perfum és nítid, amb una bona càrrega de fruita 
que s’allarga per la boca com un fluid amb un bon taní, carn i res de sobrepès.
Carravilla 2021 procedeix d’una sola parcel·la de 0,27 ha plantada amb tinto fino i albillo a 935 metres d’altitud. 
Es va veremar en un sol dia, el 30 de setembre, amb una producció total de 929 kg que s’estan criant en 2 
botes borgonyones seminoves de roure francès. La fruita és una mica més madura que el Viñas Viejas. El calcari 
l’allarga a la boca amb uns bons tanins en 3D.
La Mata 2021 prové d’un paratge de 0,33 ha plantades amb ceps prefil·loxèrics de tinto fino, albillo i alicante 
bouschet a una altitud de 935 metres, sobre pura argila, a la localitat d’Atauta. Es van veremar –el 2 d’octubre– 
un total de 855 kg que estan actualment criant-se en dues botes borgonyones noves. El dia de la degustació 
el perfum i el taní de la bota l’emmascaraven. Esperar.
La Diva 2021 és una petita parcel·la de 0,3 ha al paratge de Valdegatiles plantat amb vinya prefil·loxèrica de 
tinto fino i albillo, en un sòl de sorra sobre una base calcària. Es va veremar el dia 1 d’octubre amb un total 
de 672 kg que s’estan criant en 2 botes borgonyones seminoves de roure francès. Té un perfum sensual, amb 
espècies dolces. A la boca entra més fàcil que les altres parcel·les, amb una fantàstica nota fresca. El taní 
apareix després, com més tou, deixant una magnífica sensació final.

DOMINIO DE ES Amp. disponibles         €

Viñas Viejas de Soria 2021 500 56,65
Carravilla 2021 24 292,85
La Mata 2021 24 378,55
La Diva 2021 24 685,00

Ribera del Duero 2021
per Bertrand Sourdais
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NIEPOORT 2021. DOURO, BAIRRADA y DÃO.

Poques persones han ajudat tant com Dirk Niepoort a la millora i la promoció internacional dels vins de Portugal. 
El seu caràcter inquiet i el seu coneixement dels grans vins del món l’han portat a investigar, tastar i posar 
en dubte molts dels dogmes establerts. Amb cada collita apareixen nous vins, noves parcel·les i noves idees 
a diferents zones vinícoles. Els seus fills tenen molt de talent i, amb la seva incorporació al projecte familiar, 
el millor encara ha d’arribar.
A Douro, l’anyada 2021 va començar amb un hivern sec i una primavera normal climatològicament parlant, 
permetent una bona floració; però les tempestes constants al juny van provocar una gran pressió de malalties 
com l’oïdi. Per contra, els mesos de juliol i agost van ser força secs, donant lloc a una maduració del fruit molt 
equilibrada. Els vins blancs del 2021 són excepcionals, qualitativament i quantitativa. Pel que fa als vins negres, 
el raïm més primerenc donarà vins amb un caràcter molt pur, molt florals i amb fruita fresca, a l’estil Niepoort. 
Fins a mitjans de setembre, la resta de varietats negres presentaven una bona maduresa fenòlica, donant lloc 
a vins profunds. A partir de la segona quinzena de setembre, les pluges van obligar a una selecció acurada.
A Bairrada ha estat un bon any, amb una acidesa equilibrada i una intensitat colorant lleugerament superior. A 
causa d’algunes pluges durant verema, tindrem graus més baixos a canvi de més frescor i elegància.
A Dão, a causa de la sequera i la calor, la collita va ser primerenca, però també ha estat un bon any, amb una 
acidesa i un grau equilibrats, aconseguint mantenir la frescor, i amb una coloració perfecta per a l’estil de vi 
desitjat.
Batuta 2021 és un assemblatge de diferents varietats autòctones (touriga franca, tinta roriz, tinto cão, tinta amarela 
i touriga nacional) que es troben coplantades en dues vinyes diferents de Quinta do Carril i a Quinta de Nápoles. 
El raïm es va vinificar en dipòsits d’acer inoxidable, amb una maceració pel·licular de 4 mesos. S’està criant 
en bota durant un període aproximat de 18 mesos. Als anys noranta, els desitjats Batuta jugaven a competir 
en intensitat i demostració amb els nous tempranillos de Rioja i Ribera i amb algun Priorat que triomfaven a 
Espanya. A l’estela de l’èxit de Charme i amb la inquietud de Dirk, Batuta va anar abandonant la inspiració 
Robustus per abraçar la delicadesa. Aquest 2021 és molt bo. Precís, nítid i amb la fruita assossegada. Bravo!
Charme 2021 va néixer de la profunda passió de Dirk Niepoort pels delicats pinot noir de Borgonya. Està elaborat 
amb velles vinyes de tinta roriz i touriga franca, entre d’altres, plantades al Vale de Mendiz sobre sòls d’esquist 
fa més de 70 anys. La major part del raïm es va trepitjar a peu en cups de pedra amb un mínim de maceració. 
Els vins a meitat de fermentació van ser transferits a botes de roure francès on romandran durant uns 15 mesos. 
L’anyada 2021 suposa una altra volta de rosca. Si Batuta és cada vegada més Charme, aquest Charme té el 
color de Las Umbrías, o com diu Roberto Petronio “inspiration jurassienne”. Fresc, vivaç i en evolució constant.
Coche 2021 és el vi blanc més exclusiu de Dirk Niepoort. Està elaborat amb vinyes velles de rabigato i códega 
do larinho, entre d’altres, plantades sobre sòls de mica-esquists a la ribera dreta del riu Douro. Els raïms es 
van premsar –directament sense desrapar– i van fermentar espontàniament en bota, on va realitzar també la 
fermentació malolàctica. Al moment del tast la bota destaca sobre un vi prismàtic i amb bona energia. Espera 
i paciència que tot vagi posant-se al seu lloc.
Vinhas Velhas Branco 2021 és un assemblatge de maria gomes i bical, procedents de vinyes centenàries a 
Bairrada cultivades en ecològic. El raïm es va veremar el 24 d’agost i es van vinificar espontàniament en 
dipòsits d’inoxidable i va acabar la fermentació en vells foudres de 1.000 L originaris de Mosel, on també va 
fer la fermentació malolàctica. La criança s’allargarà durant més de 20 mesos.
Poeirinho 2021 és l’especial tribut de Dirk als grans vins de Bairrada elaborats en el passat. Exclusivament 
baga conduïda en ecològic de velles vinyes de l’àrea de Cantanhede. Va iniciar la fermentació espontàniament 
en dipòsit tancat i la va finalitzar amb bota de 2.500 L, on s’està criant durant més de 20 mesos.
Conciso Branco 2021 és un vi fresc i elegant de Dão que mostra tot el potencial de les vinyes velles ecològiques 
plantades sobre sòls granítics amb les varietats bical, encruzado i malvasia. La fermentació es va realitzar en 
dipòsits de granit i s’està criant durant 20 mesos en botes usades.
Conciso 2021 és la versió personal de Dirk d’un vi fi i elegant de Dão. Està elaborat amb raïm d’una vella vinya 
ecològica de més de 100 anys plantada sobre sòls de granit amb baga, jaen i tinta pinheira. Es va vinificar en 
cup, amb fermentació espontània i llargues maceracions pràcticament sense extracció. S’està criant en botes 
usades durant més de 20 mesos.

Douro 2021
per Dirk Niepoort
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NIEPOORT. DOURO Amp. disponibles         €

Batuta 2021 360 44,50
Batuta 2021 (Magnum) 24 104,95
Charme 2021 480 44,50
Charme 2021 (Magnum) 24 104,95
Coche 2021 120 50,95
Coche 2021 (Magnum) 12 112,65

NIEPOORT. BAIRRADA

Vinhas Velhas Branco 2021 360 22,30
Poeirinho 2021 240 22,65
Poeirinho 2021 (Magnum) 24 52,35

NIEPOORT. DÃO

Conciso Branco 2021 600 13,25
Conciso Branco 2021 (Magnum) 12 31,40
Conciso 2021 840 11,35
Conciso 2021 (Magnum) 6 31,25
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TARDIEU-LAURENT 2021. RHÔNE.

Michel Tardieu continua perfeccionant any rere any els magnífics vins que elabora a més de 15 denominacions 
del Rhône, ara amb l’ajuda del seu fill Bastien i la seva filla Camille.
Després dels darrers anys càlids, l’anyada 2021 es presenta com a una tornada a les collites més clàssiques, 
amb maduracions fenòliques dignes dels anys noranta. Tot i que la tònica general va ser de temperatures suaus, 
hi va haver un episodi de gelades extremes –com gairebé totes les regions franceses– del 7 al 9 d’abril, arribant 
gairebé als -10 °C. El rebrot dels ceps va ser anàrquic i les labors posteriors complicades. Afortunadament, 
les pluges beneficioses al llarg del cicle vegetatiu, les temperatures moderades durant el període estival i el 
bell final de la tardor van permetre arribar a la verema amb serenitat. Al sud, tant els vins blancs com els vins 
negres són molt equilibrats i ofereixen una notable acidesa natural. Els vins són aromàtics, la fruita és atractiva 
i les garnatxes s’acosten a l’estil pinot noir. Al nord els blancs són frescos, fets per guardar, excel·lents! Els vins 
negres són elegants, desprenen notes de pebre i violetes, els tanins són prims i esmolats, però extremadament 
fàcils. Faran les delícies dels amants dels vins fins.
Els vins de Tardieu-Laurent s’esgoten pràcticament a l’Avançada, i posteriorment és molt difícil aconseguir 
algunes ampolles.

VINS BLANCS Amp. disponibles         €

Côtes-du-Rhône Nobles Origines Blanc 2021 480 14,90
Saint-Péray Vieilles Vignes Blanc 2021 96 21,60
Crozes-Hermitage Vielles Vignes Blanc 2021 108 22,40
Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes Blanc 2021 168 32,00
Condrieu 2021 54 39,20
Hermitage Blanc 2021 180 52,30

VINS NEGRES
Côtes-du-Rhône Cuvée Spéciale 2021 360 14,55
Côtes-du-Rhône Nobles Origines 2021 300 14,90
Crozes-Hermitage Vieilles Vignes 2021 420 21,80
Saint-Joseph Vieilles Vignes 2021 120 26,20
Gigondas Vieilles Vignes 2021 120 26,30
Cornas Coteaux 2021 60 34,10
Châteauneuf-du-Pape 2021 300 29,50
Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2021 168 41,90
Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 2021 120 45,20
Hermitage 2021 168 62,50
Côte-Rôtie Vieilles Vignes 2021 60 63,95

Rhône 2021
per Michel Tardieu
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DOMAINE DU CLOS DES FÉES 2021. CÔTES DU ROUSSILLON.

Hervé Bizeul va iniciar el seu projecte personal, Domaine des Clos des Fées, el 1997 i avui és considerat com 
una referència imprescindible dels vins del mediterrani. Cultiva 30 ha de vinyes a Vingrau, prop de Perpinyà, 
als peus dels Pirineus, amb les quals elabora unes magnífiques cuvées on sempre busca la puresa de la fruita.
Hervé defineix l’anyada 2021 com la més desafiadora de la seva carrera. Mentre que moltes regions franceses 
es van veure afectades per les gelades, la calamarsa i el míldiu, al Roussillon van patir una sequera de gairebé 
sis mesos. Afortunadament, els vents humits d’origen marí van dominar els dies de tramuntana, freds i secs. 
Igual d’importants van ser les bones pràctiques vitivinícoles i el fet de tenir les parcel·les envoltades de boscos. 
Més que mai l’argila i la pedra calcària foren les que marcaren la diferència, mostrant el paper de regulador 
tèrmic i de l’aigua. A les parcel·les de pissarra la reducció de la collita va ser del 50% davant d’un 15% a 
les argiloses. Des de la verema a les vinificacions, tot va ser complicat, però finalment la 2021 serà una gran 
anyada i els vins, esvelts i de tanins suaus, seran magnífics d’aquí a 5 anys.
A causa de la sequera, en aquesta anyada no va elaborar el vi blanc Un Faune Avec Son Fifre Sous Les Oliviers 
Sauvages. El Vieilles Vignes 2021 és un assemblatge de 50% grenache i lladoner pelut, 35% carignan i 15% 
syrah. Com és habitual, l’elabora a l’antiga, en dipòsit de formigó, on es cria durant un any.
Aimer, Rêver, Prier, Se Taire 2021 és el seu pinot noir. 
Le Clos des Fées 2021 és un assemblatge de syrah, grenache, carignan i mourvèdre. El raïm prové d’un mosaic 
de petites parcel·les de velles vinyes seleccionades i que comparteixen el mateix tipus de terrer argil·localcari. 
S’està criant –durant uns 18 mesos– en botes noves en contacte amb les mares.
La Petite Sibérie 2021 està elaborada majoritàriament amb grenache d’una parcel·la gèlida que és travessada 
durant més de 200 dies a l’any per un vent glacial. El vi s’està criant durant un any en botes noves de roure 
francès.

DOMAINE DU CLOS DES FÉES Amp. disponibles         €

Clos des Fées Vieilles Vignes 2021 480 19,20
Clos des Fées Vieilles Vignes 2021 (Magnum) 24 41,50
Aimer, Rêver, Prier, Se Taire 2021 120 21,60
Le Clos des Fées 2021 360 32,20
Le Clos des Fées 2021 (Magnum) 24 70,65
La Petite Sibérie 2021 60 141,40
La Petite Sibérie 2021 (Magnum) 6 306,50

Roussillon 2021
per Hervé Bizeul
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ANYADA 2021 A BORDEAUX

Vam viatjar a Bordeaux del 25 al 28 d’abril, amb visites privades a Château Mouton Rothschild, Cos d’Estournel, 
Château Lafite Rothschild, Château Montrose, Château Latour, Les Carmes Haut-Brion, La Mission Haut-
Brion, Château Palmer, Château Margaux, Cheval Blanc, Château Pavie, Tertre Roteboeuf, Château Angélus, 
Château Ausone, Le Pin, Château Lafleur i Vieux Château Certan. A aquestes degustacions li sumem també 
les organitzades per la Union des Grands Crus.
Igual que l’any anterior, el 2021 va començar amb un hivern molt humit. Gràcies a les abundants precipitacions 
hivernals, es van poder reposar les reserves d’aigua i, en conseqüència, es va produir una brostada primerenca i 
ràpida a mitjans de març, seguida d’un temps sec i temperat; però l’hivern va tornar sobtadament: les nits del 6 
i 7 d’abril van sacsejar tota la regió amb un episodi de fred excepcional. La combinació de baixes temperatures 
i episodis plujosos van dificultar el quallat i van provocar els primers atacs de míldiu. Des de mitjans de maig 
fins a mitjans de juliol van ser dos mesos de pluges intenses, amb un fort augment de la pressió de malalties. 
Afortunadament, a la primera quinzena de setembre, l’estiu es va prolongar i els raïms sauvignon blanc i 
sémillon van completar la seva fase de maduració en condicions ideals. La verema de les varietats blanques 
va començar a principis de setembre. En canvi, amb les varietats negres, les altes temperatures combinades 
amb 10 dies d’inestabilitat van amenaçar la integritat del raïm. Les primeres parcel·les de merlot es van collir 
a finals de setembre. Octubre va ser un mes beneficiós: l’alternança de dies càlids i nits fresques van permetre 
més concentració i aroma.
Aquest any, els vins de merlot són dolços, afruitats i rics, mentre que els de cabernet sauvignon mostren una 
frescor i una intensitat seductores, amb nivells d’alcohol moderats. No hi ha la carnositat i la densitat dels 
anys 2019 i 2020, però l’anyada 2021, amb la seva estètica clàssica, té molt d’encant. Plena de promeses.

Bordeaux 2021
per BVS
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 Amp. disponibles   € 

IVA no inclòs

PAUILLAC
Château Lafite Rothschild 2021 60 595,00

130417 Carruades de Lafite 2021 60 208,00
Château Mouton Rothschild 2021 124 530,00
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2021 156 198,00
Château Pichon Longueville Baron 2021 60 128,80
Château Pichon Longueville Comtesse 2021 54 156,00
Château Duhart-Milon 2021 172 66,45
Moulin de Duhart 2021 30 32,00
Château Pontet-Canet 2021 138 86,80

130454 Château Clerc Milon 2021 144 66,50
131011 Pastourelle de Clerc Milon 2021 144 24,00
130459 Château d'Armailhac 2021 240 38,20
130549 Château Grand-Puy-Lacoste 2021 60 59,90
130624 Château Lynch-Bages 2021 48 104,90

MARGAUX
Château Margaux 2021 30 530,00
Pavillon Rouge du Château Margaux 2021 60 160,95
Château Palmer 2021 54 280,00
Alter Ego 2021 102 64,85
Château Brane-Cantenac 2021 60 56,75
Château Lascombes 2021 60 57,40
Château Malescot Saint-Exupéry 2021 24 43,40
Château Giscours 2021 72 47,60
Château Rauzan-Gassies 2021 24 41,75
Château Cantenac Brown 2021 24 39,90
Château Kirwan 2021 48 35,75
Château Prieuré-Lichine 2021 72 29,40
Château Labérgoce 2021 96 23,80

SAINT-ESTÈPHE
Château Cos d'Estournel 2021 150 168,00
Les Pagodes de Cos 2021 120 36,90
Château Montrose 2021 60 133,60
La Dame de Montrose 2021 120 30,90
Château Calon Ségur 2021 30 97,20
Château Phélan Ségur 2021 36 36,50
Château Lafon-Rochet 2021 36 30,70

SAINT-JULIEN
Château Léoville Las Cases 2021 60 197,40
Château Ducru-Beaucaillou 2021 48 182,25
Château Léoville Poyferré 2021 36 84,30
Château Léoville Barton 2021 66 65,55
Château Gruaud Larose 2021 48 72,80
Château Beychevelle 2021 36 68,80
Château Talbot 2021 96 46,20
Château Langoa Barton 2021 48 34,95

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES
130557 Château Haut-Brion 2021 120 525,00
131013 Le Clarence de Haut-Brion 2021 204 129,50
130564 Château La Mission Haut-Brion 2021 168 266,95
131012 La Chapelle de la Mission Haut-Brion 2021 198 64,70
130556 Château Haut-Bailly 2021 42 111,90
130425 Chateau Les Carmes Haut-Brion 2021 60 102,55
130647 Château Pape Clément 2021 48 71,40
130576 Domaine de Chevalier 2021 120 54,60
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 Amp. disponibles   € 

IVA no inclòs

SAINT-ÉMILION
130431 Château Ausone 2021 30 669,00
130421 Chapelle d'Ausone 2021 12 153,75
130453 Château Cheval Blanc 2021 36 509,00
130491 Le Petit Cheval 2021 9 163,90
130428 Château Angélus 2021 120 316,00
130412 Le Carillon d'Angélus 2021 120 90,90
130649 Château Pavie 2021 48 273,00

Château-Figeac 2021 36 189,50
130665 Château Tertre Roteboeuf 2021 72 148,00
130525 La Mondotte 2021 30 147,00
130661 Château Rocheyron 2021 1.260 67,50
130661 Château Rocheyron 2021 (Magnum) 48 140,45
130661 Château Rocheyron 2021 (3 L) 3 315,00
130661 Château Rocheyron 2021 (6 L) 2 600,00
130661 Château Rocheyron 2021 (9 L) 2 925,00
130548 L'If 2021 240 155,65
130650 Château Péby Faugères 2021 60 126,00
130465 Château Faugères 2021 102 34,75
130464 Château Faugères 2021 (3/8) 24 18,80
130560 Château La Clotte 2021 120 73,70
130619 Château Le Prieuré 2021 36 44,75

Château Quintus 2021 60 84,95
Le Dragon de Quintus 2021 60 26,95

MONTAGNE SAINT-ÉMILION
130455 Château Clos de Boüard 2021 148 16,50
130592 La Dame de Boüard 2021 900 8,70

PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION
130563 Château La Mauriane 2021 120 16,15

POMEROL
130614 Château Lafleur 2021 72 640,00
130615 Château Lafleur 2021 (Magnum) 3 1.280,00
130612 Château Lafleur 2021 (3 L) 1 2.630,00
130613 Château Lafleur 2021 (6 L) 1 5.225,00
130489 Pensées de Lafleur 2021 30 142,00
130618 Le Pin 2021 6 2.495,00
130445 Vieux Château Certan 2021 42 284,00
130623 Château L'Évangile 2021 21 235,00
130651 Château Petit-Village 2021 36 107,95
130631 Clos René 2021 156 25,95
130642 Château Mazeyres 2021 156 25,85

CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX
130630 Clos Puy Arnaud 2021 148 23,55
130579 Domaine de l'Aurage 2021 148 30,40
130451 Château Cap de Faugères 2021 360 13,25

MOULIS-EN-MÉDOC
Château Chasse-Spleen 2021 72 26,30

CÔTES DU BOURG
Roc de Cambes 2021 252 49,00
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 Amp. disponibles   € 
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BORDEAUX
130628 Château Marjosse Rouge 2021 600 7,50
130629 Château Marjosse Rouge 2021 (Magnum) 120 17,20

BORDEAUX SUPÉRIEUR
Les Perrières 2021 72 57,50
Grand Village Rouge 2021 180 14,10
Grand Village Rouge 2021 (Magnum) 12 29,30
Château Croix-Mouton 2021 600 10,45

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES. BLANC
Château Haut-Brion Blanc 2021 3 750,00
Château La Mission Haut-Brion Blanc 2021 12 595,00
Château La Clarté Haut-Brion Blanc 2021 66 104,95
Château Pape Clément Blanc 2021 24 118,80
Château Smith Haut Lafitte Blanc 2021 36 130,65
Domaine de Chevalier Blanc 2021 66 89,90

BORDEAUX. BLANC
130487 Pavillon Blanc du Château Margaux 2021 12 300,00
130457 Cos d'Estournel Blanc 2021 120 123,65
131073 Pagodes de Cos Blanc 2021 72 46,20
131079 Aile d'Argent 2021 12 105,95
130546 Les Champs Libres 2021 24 60,00
130550 Grand Village Blanc 2021 120 16,50
130628 Château Marjosse Blanc 2021 600 7,10

SAUTERNES
Château Lafaurie-Peyraguey 2021 36 68,60
Château Lafaurie-Peyraguey 2021 (3/8) 120 36,40
Château Rayne Vigneau 2021 24 37,80
Château Clos Haut-Peyraguey 2021 24 28,00
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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. Hi ha 
documentació del 1331 que ja esmenta Latour, designat inicialment com la Tour de Saint-Maubert. El château 
elaborava vi des de finals del segle XVI i va veure com amb l’arribada de la família Ségur a principis del segle 
XVIII –que va ser propietària de Lafite, Mouton i Calon– va començar la gran història vitícola de la propietat i 
va ser el moment en el qual els vins de Château Latour es van començar a exportar i a valorar. François Pinault 
(fundador i propietari del Grup Artémis) compra el château el juny de 1993. Des de la seva arribada, van tenir 
lloc uns canvis importants a 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 fer importants obres 
per ampliar la sala de criança, prenen la decisió de 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 de l’agost del 2015 i on a més 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 ha de les quals 47 es troben 
al voltant del château a la zona anomenada L’Enclos i que estan destinades a la producció del Grand Vin. Les 
altres 45 ha 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 fer-se servir a l’assemblatge de les Forts de Latour i, les vinyes més joves, 
per al tercer vi del château, Pauillac de Château Latour.
La propiedad está plantada mayoritariamente con cabernet sauvignon (76%), seguit d’un 22% de merlot i un 
2% repartit entre petit verdot i cabernet franc. 
Degustem els vins de la collita 2021 i les anyades que el château comercialitza aquest any el 25 d’abril a 
Pauillac. Château Latour 2014 té caràcter atlàntic i és fi. Les Forts de Latour 2016 té una gran classe i no li falta 
res. Pauillac 2017 es presenta obert i amb ganes d’agradar.

PREVENDA ESPECIAL
CHÂTEAU LATOUR

CHÂTEAU LATOUR Amp. disponibles         €
130049 Château Latour 2014 120 558,90
130050 Château Latour 2014 (Magnum) 24 1.140,00
130051 Les Forts de Latour 2016 120 225,50
130052 Les Forts de Latour 2016 (Magnum) 12 459,90
130053 Les Forts de Latour 2016 (3 L) 2 972,50
128874 Pauillac de Château Latour 2017 480 57,90
128875 Pauillac de Château Latour 2017 (3/8) 24 31,50
128877 Pauillac de Château Latour 2017 (Magnum) 12 124,90



31Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 937 777 017 |          @vilavinitecaIVA no inclòs

SELECCIÓ ESPECIAL CHÂTEAU LATOUR

Una magnífica i exclusiva caixa amb 6 ampolles imprescindibles de Château Latour: el Grand Vin de la collita 
2014, les anyades 2010 i 2015 de Les Forts de Latour i 3 anyades del tercer vi Pauillac de Château Latour 
2014, 2016 i 2017.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.

SELECCIÓ ESPECIAL CHÂTEAU LATOUR

CHÂTEAU LATOUR 2014
LES FORTS DE LATOUR 2010 
LES FORTS DE LATOUR 2015
PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR 2014
PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR 2016
PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR 2017 

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 12 1.231,60
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CONDICIONS DE VENDA A L’AVANÇADA COLLITA 2021
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 30 de setembre del 2022. 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 ESPECIAL. CHÂTEAU LATOUR I GRANS VINS DELS EUA
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 30 de setembre del 2022. 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 1 i 6 mesos a partir de la comanda.

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
Joan Ramon Pujol: jpujol@vilaviniteca.es

HORARI DE LES NOSTRES BOTIGUES
VILA VINITECA - VINS. Agullers 7. 08003 Barcelona. T 937 777 017.
 De dilluns a dissabte de 8:30 a 20:30 hores ininterrompudament.
 Dissabtes de juliol i agost de 8:30 a 14:30 hores.

VILA VINITECA - GASTRONOMIA. Agullers 9. 08003 Barcelona. T 933 101 956.
 De dilluns a dissabte de 8:30 a 20:30 hores ininterrompudament.
 Dissabtes de juliol i agost de 8:30 a 14:30 hores.

VILA VINITECA L’illa Diagonal. Av. Diagonal, 557. 08029 Barcelona. T 934 927 373.
 De dilluns a dissabte de 9:30 a 21:30 hores ininterrompudament (fins al 30 de setembre).
 Diumenges, de 12:00 a 20:00 hores ininterrompudament (fins a l’11 de setembre)

EL MOSTRADOR DE VILA VINITECA. General Díaz Porlier 45. 28001 Madrid. T 917 877 097.
 De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores.

VILA VINITECA - BOTIGA ON-LINE. www.vilaviniteca.es
 Tota la informació de la collita 2021. Tots els vins.
 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 amb les 
vostres dades a: sac@vilaviniteca.es .



PREVENDA ESPECIAL EUA
CALIFORNIA

OREGON
WASHINGTON
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Per segon any oferim una Prevenda Especial de 13 dels cellers més desitjats 
dels Estats Units: Harlan Estate, Eisele Vineyard, Shafer Vineyards, Diamond 
Creek, Kistler Vineyards, Occidental, Father John, Evening Land, Domaine de 
la Côte, Sandhi, Piedrasassi, Cayuse Vineyards i el desitjat Sine Qua Non.
Harlan Estate –fundat el 1984 per William Harlan a Oakville– és un dels cellers 
de culte de Califòrnia. Presentem l’espectacular anyada 2018 en Prevenda 
Especial. Eisele Vineyard és l’únic celler d’Artémis Domaines (Château Latour, 
Clos de Tart, Domaine d’Eugénie i Château Grillet) fora de França i una de les 
rares joies de Califòrnia. El seu magnífic cabernet sauvignon dona una visió 
molt diferent del seu mític celler de Pauillac. Oferim dues anyades del seu 
fantàstic cabernet sauvignon i Altagracia, i el seu desitjat sauvignon blanc, que 
van començar a elaborar el 1993. Des d’Stags Leap (Califòrnia), Doug Shafer 
continua fidel a l’esperit dels seus pares, els quals van fundar Shafer Vineyards 
a finals dels anys setanta. Diamond Creek va ser el primer celler de Califòrnia 
en embotellar un vi elaborat al 100% amb cabernet sauvignon. Des de l’any 
2020 el celler pertany a la família Rouzaud, propietària de la Maison Louis 
Roederer. Kistler Vineyards & Occidental són els dos cellers que Steve Kistler 
i Mark Bixler van fundar a finals del setanta. Kistler té 15 vinyes en propietat 
entre Carneros i la vall de Sonoma, plantades majoritàriament amb chardonnay 
i una mica de pinot noir. A Occidental –a la part més occidental de la costa 
de Sonoma– és on la pinot noir expressa tot el seu caràcter. Rajat Parr i Sashi 
Moorman són els artífex de quatre fantàstics projectes als Estats Units que 
són objecte de desig dels sommeliers: Sandhi i Domaine de la Côte a Sta. Rita 
Hills, Evening Land a Oregon i Piedrasassi a Central Coast de Califòrnia. Father 
John és el celler del jove Nicholas Maloney qui, després de viatjar i treballar 
en moltes denominacions i cellers de França, va tornar a Mendocino, al nord 
de Califòrnia per iniciar el seu propi projecte el 2010. Cayuse Vineyards és el 
celler de Christophe Baron a Walla Walla, dins de l’estat de Washington, al sud 
d’Alaska, on cultiva i elabora en biodinàmica alguns dels syrah més buscats i 
desitjats dels Estats Units.
Una excepcional ocasió per gaudir dels vins d’aquests 13 cellers a un preu molt 
especial en Prevenda. Només fins al 30 de setembre.

Què és i per què comprar 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 durant el qual es realitza la compra. 
La Prevenda ofereix la possibilitat d’accedir abans que ningú a 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.

PREVENDA ESPECIAL EUA
HARLAN ESTATE · EISELE VINEYARD

 SHAFER VINEYARDS · DIAMOND CREEK · KISTLER VINEYARDS
OCCIDENTAL · FATHER JOHN · EVENING LAND

DOMAINE DE LA CÔTE · SANDHI · PIEDRASASSI
CAYUSE VINEYARDS · SINE QUA NON

ÍNDEX
Seleccions especials ........................  2
Harlan Estate ..................................  4
Eisele Vineyard ................................  5
Shafer Vineyards ..............................  6
Diamond Creek ................................  7
Kistler Vineyards ..............................  8
Occidental ......................................  8
Father John .....................................  9
Evening Land ..................................  10
Domaine de la Côte ..........................  11
Sandhi............................................  11
Piedrasassi......................................  11

Cayuse Vineyards .............................  12

Descarrega
el catàleg complet
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SELECCIÓ INICIACIÓ ESTATS UNITS

FATHER JOHN MENDOCINO PINOT NOIR/CARIGNAN 2021. MENDOCINO
SHAFER ONE POINT FIVE 2019. NAPA VALLEY
EVENING LAND VINEYARDS LA SOURCE PINOT NOIR 2019. WILLAMETTE VALLEY
PIEDRASASSI RIM ROCK SYRAH 2018. CENTRAL COAST
DOMAINE DE LA CÔTE BLOOM’S FIELD PINOT NOIR 2020. STA. RITA HILLS
SANDHI STA. RITA HILLS CHARDONNAY 2020. STA. RITA HILLS

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 36 307,00

SELECCIÓ INICIACIÓ ESTATS UNITS

Hem seleccionat 6 fantàstiques ampolles de Mendocino, Napa Valley, Willamette Valley, Central Coast i Sta. Rita 
Hills. Una caixa ideal per a iniciar-se en els vins americans de la mà d’alguns dels cellers més representatius 
del país.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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SELECCIÓ GRANS VINS DELS ESTATS UNITS

HARLAN ESTATE 2018. NAPA VALLEY
DIAMOND CREEK VOLCANIC HILL 2019. NAPA VALLEY
EISELE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2019. NAPA VALLEY
SHAFER HILLSIDE SELECT CABERNET SAUVIGNON 2017. NAPA VALLEY
CAYUSE BIONIC FROG SYRAH 2019. WALLA WALLA VALLEY
SINE QUA NON SYRAH DISTENTA I 2019. CALIFORNIA

 Caixes disponibles €

CAIXA 6 VINS 24 2.395,00

SELECCIÓ GRANS VINS DELS ESTATS UNITS

Una selecció exclusiva i limitadíssima amb 6 de les ampolles més desitjades dels Estats Units.
Totes les seleccions venen presentades en una caixa de fusta numerada de Vila Viniteca.
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HARLAN ESTATE. OAKVILLE. CALIFORNIA.

William Harlan va fundar Harlan Estate el 1984 amb la visió d’elaborar el millor vi de Califòrnia des de la seva 
finca a Oakville (Napa Valley). Avui és un dels cellers de culte a nivell mundial.
Va començar a buscar la finca adequada el 1972, mogut per la il·lusió de crear alguna cosa que no havia existit 
abans i que devia perdurar durant segles. Va realitzar diversos viatges a Europa intentant entendre les condicions 
de producció dels grans vins del món. El viatge a França que va organitzar Robert Mondavi el 1980, visitant 
emblemàtics châteaux de Bordeaux i molts Grands Crus de Bourgogne, va ser una experiència transformadora.
Durant la dècada de 1980 es va dedicar a aprofundir els seus coneixements de viticultura i enologia amb 
l’equip que més tard l’acompanyaria durant diverses dècades. El 1983 va sortir al mercat la seva primera 
anyada: unes 250 caixes de cabernet sauvignon i unes 200 de chardonnay elaborades a un petit celler, amb 
raïm comprat i maquinària prestada. 
El 1984 va adquirir les primeres 16 ha de terra verge als turons d’Oakville, un terreny accidentat, cobert 
de boscos, roures i vegetació de ribera, molt fèrtil i ple de vida salvatge. Durant la següent dècada va anar 
incorporant algunes hectàrees més als vessants, transformant una petita porció del paisatge natural en vinya. 
El 1985 es van plantar les primeres 2,4 ha de vinya amb varietats bordeleses –que es van haver de replantar 
el 1999 per culpa de la fil·loxera– i les següents 7 ha el 1986 i el 1987; 6 ha més a principis dels 90 i les 
darreres plantacions el 2002 i 2004.
Actualment, la propietat comprèn 97 ha de les quals la vinya ocupa només 17 ha. Està plantada amb un 70% 
cabernet sauvignon, un 20% merlot, un 8% cabernet franc i un 2% petit verdot. Els ceps es distribueixen en 
terrasses sobre sòls de naturalesa volcànica als turons de l’est o d’origen sedimentari a l’oest, amb una elevada 
densitat en espatllera vertical, maximitzant l’exposició solar.
Les primeres anyades –1987, 1988 i 1989– mai es van comercialitzar per no assolir els nivells de qualitat 
esperats. La primera ampolla que van donar a tastar al primer crític va ser del 1990, quan la collita 1994 
estava en bota i les anyades 1990, 1991, 1992 i 1993 embotellades. Així doncs, la 1990 va ser la primera 
anyada que van treure al mercat, sis anys després de la verema.
Després de més quaranta anys, William Harlan va cedir el 2021 la direcció del celler al seu fill Will i la seva 
filla Amanda s’ocupa de les relacions públiques.
La 2018 és una anyada en harmonia amb la naturalesa. Es va caracteritzar per una pluviometria lleugerament 
inferior a la mitjana, però va arribar en el moment oportú: gairebé la meitat de la pluja total anual va caure entre 
els mesos de març, abril i maig, permetent un bon creixement dels ceps al llarg de la primavera. L’estiu va ser 
un dels més suaus i idíl·lics que es recorden. Un cop entrada la tardor, les previsions anunciaven temperatures 
moderades, amb boires matinals i absència de pluges. Normalment, aquestes condiciones acostumen a retardar 
la data de verema, però en tastar els raïms al setembre, es va decidir que estaven a punt per a la recol·lecció. 

HARLAN ESTATE Amp. disponibles         €
Napa Valley 2018 90 1.095,00
Napa Valley 2018 (Magnum) 3 2.495,00
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EISELE VINEYARD. CALISTOGA. CALIFORNIA.

Eisele Vineyard és un del cellers més antics de Califòrnia i un dels més prestigiosos. Els seus vins de cabernet 
sauvignon són veritables icones.
El 1941 Edward Turner Bale es va convertir en el primer propietari de les terres que formaven part d’una 
concessió. A la dècada del 1880, dos viticultors pioners de Napa Valley, Jackson G. Randall i Charles Nathan 
Pickett, van començar a plantar ceps de zinfandel i riesling a la finca. El cultiu de la vinya del que ara és 
Eisele Vineyard, va sobreviure ininterrompudament als successius propietaris i a les catàstrofes financeres de 
la fil·loxera, la Llei Seca i la Gran Depressió. La primera vinya de cabernet sauvignon data del 1964.
El 1969 el matrimoni de Milton i Barbara Eisele va adquirir la propietat, que tenia unes 65 ha, i la van batejar 
amb el nom de la família, amb el qual se la coneix a l’actualitat. Durant més de 20 anys van cultivar 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 els raïms a enòlegs de la regió 
com Paul Draper (Ridge Vineyards), el qual el 1971 va decidir elaborar el primer Eisele Vineyard Cabernet 
Sauvignon, donant lloc així al primer vi de finca de Califòrnia. Del 1975 a 1991 el visionari viticultor Joseph 
Phelps va continuar la tradició, produint el que es convertiria en una llarga línia de llegendaris vins negres de 
cabernet amb els raïms d’Eisele.
El 1990 Daphne i Bart Araujo van adquirir la finca, introduint importants millores a la vinya i construint el 
celler. D’aquesta manera el 1991 es va elaborar i embotellar el primer vi a la propietat. El 1998 ja practicaven 
l’agricultura ecològica i l’any 2000 Eisele Vineyard es va convertir en una de les primeres propietats de Napa 
a adoptar els preceptes de la biodinàmica. A nivell varietal, van identificar una petita quantitat de ceps de 
syrah empeltats el 1978, dins d’una parcel·la de cabernet, que van propagar i hi van plantar sauvignon blanc.
En l’actualitat i des del 2013, Eisele Vineyard pertany a François Pinault, president d’Artémis Domaines. Compta 
amb 15 ha de vinyes i es troba ubicada a la part nord de Napa Valley, a l’est de Calistoga, protegida per les 
muntanyes Palisades. Els sòls tenen un bon drenatge i estan formats majoritàriament d’al·luvions i còdols que 
permeten obtenir rendiments baixos i baies molt petites de pell gruixuda i gust intens. Les varietats plantades 
són en la seva major part 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 a aconseguir l’equilibri i la 
profunditat que les caracteritza. La seva ambició és seguir amb el llegat d’aquesta magnífica finca, intentant 
desxifrar més profundament el seu terroir per a obtenir un vi que sigui la màxima expressió del lloc.
La gamma de vins d’Eisele Vineyard està formada per 5 referències, 3 vins negres i 2 blancs. El vi més emblemàtic 
del celler és el Cabernet Sauvignon que s’elabora amb les parcel·les que aconsegueixen la millor concentració 
i qualitat de fruita. A l’assemblatge s’afegeix un petit percentatge de cabernet franc i petit verdot. El segon vi 
del celler és Altagracia, un vi negre d’estil bordelès, més accessible des de la seva joventut, elaborat amb les 
vinyes de cabernet sauvignon plantades a la part est. El tercer vi negre del celler és Eisele Syrah, que s’elabora 
des del 1991, actualment amb raïms sencers i amb una criança parcialment en àmfores. El Sauvignon Blanc 
va ser el primer vi blanc que es va elaborar al celler el 1993, molt elegant i de gran complexitat. Produeixen 
un altre blanc de la varietat viognier. 
L’anyada 2019 es va beneficiar d’una abundància de precipitacions hivernals i unes pluges tardanes de primavera 
que van caure al moment perfecte. A l’estiu, no hi va haver onades de calor, però sí un agost més càlid que va 
permetre accentuar l’expressió del terroir amb un toc de tanins exquisidament refinat. És una anyada que captura 
l’essència i la grandesa de Napa Valley. Els vins combinen la carnositat, la concentració i l’equilibri d’una fruita 
impecablement madura amb una gran profunditat i sofisticació que només pot sorgir d’un context excepcional.

EISELE VINEYARD Amp. disponibles         €
131405 Eisele Vineyard Sauvignon Blanc 2020 30 95,60
131480 Eisele Vineyard Sauvignon Blanc 2020 (Magnum) 3 198,60
131406 Altagracia 2019 42 132,50
131481 Altagracia 2019 (Magnum) 6 275,00
056626 Altagracia 2013 12 139,75
131482 Eisele Vineyard Syrah 2019 12 198,60
131407 Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2019 42 565,00
131408 Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2019 (Magnum) 6 1.180,00
131409 Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2019 (3 L) 12 2.355,00
131483 Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2011 12 440,00
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SHAFER Amp. disponibles         €

BLANC
Red Shoulder Ranch Chardonnay 2019 168 42,50

NEGRES
TD-9 2019 168 54,25
Relentless 2018 132 78,60
One Point Five 2019 252 85,30
Hillside Select 2017 6 256,00

SHAFER VINEYARDS. STAGS LEAP. CALIFORNIA.

Shafer Vineyards és un dels cellers de referència a Napa Valley, on elaboren vins de classe mundial. 
Actualment, Doug Shafer segueix l’esperit del seu pare, que va fundar el celler a principis de la dècada del 1970.
L’any 1973, John Shafer i la seva dona Bett, propers a fer 50 anys, van decidir emprendre una nova vida i 
dedicar-se al món de vi a Califòrnia. John va deixar el càrrec d’alt executiu en una editorial, i juntament amb 
Bett i els seus quatre fills es van mudar de Chicago a Stags Leap (Califòrnia). Van adquirir una finca amb 12 
ha de vinya en forma d’amfiteatre al vessant d’un turó format per terres d’origen volcànic, plantat a principis 
de la dècada de 1920 amb una barreja de varietats blanques i negres. Durant 5 anys es van dedicar al cultiu i 
la venda del raïm. A principis dels vuitanta tenien plantat força zinfandel, que van decidir canviar, apostant per 
cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, petit syrah, sangiovese i la blanca chardonnay, varietats que 
ells consideraven de més potencial. Una part de les noves plantacions la van fer a la zona més alta i silvestre 
del turó, on els ceps, conduïts a consciència, produeixen poques quantitats de raïm amb una gran concentració 
i aroma. El 1978 John va decidir elaborar el seu primer vi, un cabernet sauvignon que sortiria al mercat el 
1981 i que seria el precursor del seu Hillside Select. L’any següent va iniciar la construcció del nou celler.
Avui en dia, Shafer Vineyards disposa de gairebé 85 ha, majoritàriament de cabernet sauvignon, encara que a 
Carneros van comprar Red Shoulder Ranch, una parcel·la de prop de 30 ha que van plantar amb chardonnay.
Doug Shafer, després d’estudiar Viticultura i Enologia a la UC Davis, es va incorporar al celler familiar el 1983, 
formant un perfecte tàndem amb el seu pare i compartint un objectiu comú: fer grans vins. Des del 1994 
presideix la companyia i Elías Fernández, també enòleg, forma equip tècnic amb ell. Junts van desenvolupar 
una vinya als contraforts de Vaca Mountains que seria la font de la syrah i petit syrah de Relentless.
Shafer va elaborar per primera vegada el seu One Point Five el 2004, un cabernet sauvignon, amb una mica de 
merlot, malbec i petit verdot, que juga amb el nom d’“una generació i mitja”, un terme que Doug i John van 
crear per descriure la seva llarga relació laboral.
Els vins de Shafer són el resultat d’una visió de futur feta realitat. Continua sent un celler familiar, fidel a 
l’esperit de John i Bett Shafer.
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DIAMOND CREEK Amp. disponibles         €
Gravelly Meadow 2019 18 196,50
Red Rock Terrace 2019 12 196,50
Volcanic Hill 2019 6 196,50

DIAMOND CREEK. CALISTOGA. CALIFORNIA.

Diamond Creek és un celler pioner en l’elaboració d’alguns dels cabernet sauvignon d’una sola vinya més 
venerats de Califòrnia.
Va ser fundat per Al i Boots Brounstein l’any 1968, en una zona anomenada Diamond Mountain, a Calistoga. 
Una exquisida finca envoltada de natura, amb llacs d’aigua cristal·lina, salts d’aigua, bosc, un microclima ideal 
i una geologia diversa. Al Brounstein implantà conceptes moderns i utilitzà varietats bordeleses. Va comprar el 
terreny i el va netejar per a poder cultivar, tot descobrint una sorprenent diversitat de terroirs.
El 2020 la propietat fou adquirida per la família Rouzaud, propietària de la Maison Louis Roederer, que coneixia 
a la família Brounstein des de la dècada del 1990.  
La filosofia del celler i els seus vins està basada en la diversitat de sòls, la seva orografia i geologia que, juntament 
amb el microclima específic, ofereixen un perfil diferenciat en cadascuna de les quatre vinyes: Gravelly Meadow 
(2 ha), Lake Vineyard (0,3 ha), Red Rock Terrace (2,8 ha), Volcanic Hills (3,2 ha) i una petita vinya plantada 
amb petit verdot que porta el mateix nom de la varietat. Aquesta minúscula parcel·la de 0,4 ha està situada a 
molt pocs metres de Lake Vineyard, el seu sòl és similar al de Volcanic Hill, però amb un pendent d’un 15%. 
En aquestes condicions madura aproximadament 15 dies abans que la resta, però també és més vulnerable a 
las gelades. Aquesta petit verdot és el complement ideal per a les cuvées Red Rock Terrace, Gravelly Meadow 
i Volcanic Hills, en les quals representa un 2% de l’assemblatge de cada vi. Menció especial mereix Lake 
Vineyard que, situada al costat del llac, és la parcel·la més petita i la més fresca de totes a causa de les fredes 
brises de l’oceà que venen de Russian River. Aquí el raïm necessita més temps per a madurar i poder oferir un 
vi singular. S’elabora per separat i únicament en collites excepcionals.
La propietat està majoritàriament plantada amb cabernet sauvignon, tot i que també tenen una petita part de 
merlot, cabernet franc i petit verdot. 
La producció és molt limitada. Molt poques ampolles disponibles.
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OCCIDENTAL
Freestone-Occidental 2020 60 48,40
Station Vineyard 2019 24 88,20
Running Fence Vineyard Cuvée Catherine 2019 24 99,95

KISTLER VINEYARDS. SEBASTOPOL. CALIFORNIA.

Kistler Vineyards és un celler mític californià fundat l’any 1978 per Steve Kistler i Mark Bixler. La seva sòlida 
reputació està basada en els seus escassos i desitjats vins blancs de chardonnay, tot i que també produeixen 
algunes ampolles d’excel·lents vins negres de pinot noir.
Compten amb 15 vinyes en propietat entre Carneros i la vall de Sonoma, que envolten el celler a Russian River 
Valley. Estan plantades amb un clon de chardonnay que Kistler seleccionà a Califòrnia a la dècada del 1980 a 
partir de material vegetal importat de Bourgogne a principis del segle XX. 
Durell és una preciosa parcel·la plantada a la part sud de la vall de Sonoma. S’obtenen uns chardonnay de caràcter 
fruitós, amb riquesa i una enèrgica acidesa. Dutton es troba situada just a la intersecció entre Russian River 
Valley i Sonoma Coast, sobre sòls que s’anomenen ‘Gold Ridge’, arenosos i que provenen de la descomposició 
d’un antic llit marí. Els seus chardonnay són precisos, amb cos, una bona acidesa i amb notes de fruites d’arbre. 
Hudson es troba a la part sud-oest de Napa County, sobre uns sòls rars amb sediments volcànics i marins. Dona 
uns chardonnay profunds, concentrats i elegants. Els vins Hyde, situats al centre de Carneros, tenen un cos mitjà 
i amb aromes de fruites de pinyol i records de closca d’ostra. Trenton Roadhouse està orientada al sud i plantada 
sobre sòls arenosos fins ‘Gold Ridge’. Són vins minerals, complexes, amb notes terroses i de fruites. Vine Hill és una 
vinya que envolta el celler, plantada amb un sòl arenós ‘Gold Ridge’. Un chardonnay delineat i enèrgic amb notes 
de fruites i minerals. McCrea està situada al flanc est de la muntanya de Sonoma, amb sòls volcànics i calcaris. 
Un chardonnay elegant, perfumat amb notes florals i una boca etèria amb una bona acidesa. Stone Flat es troba 
a la vinya de Durell però amb un porta empelt diferent. Sempre ofereix uns chardonnay equilibrats amb aromes 
de fruites d’arbre i una textura sedosa de final llarg. Kistler Vineyard està plantada sobre sòls vermellosos d’origen 
volcànic, ubicada a la part oest de les muntanyes de Mayacama, a una altitud de 550 m. Un chardonnay que es 
caracteritza pels seus records de fruites de pinyol, notes florals i una boca potent amb una marcada textura. Kistler 
Vineyard Cuvée Cathleen està elaborat a partir d’una parcel·la específica de Kistler Vineyard que es diferencia de 
la resta per tenir un sòl volcànic i una orientació cap al sol de tarda. Un chardonnay clàssic i complex. Laguna 
Ridge es la única vinya plantada amb chardonnay i pinot noir sobre sòls de gres. Els seus chardonnay destaquen 
per la seva extraordinària expressió, amb notes cítriques d’avellanes, de petroli i amb un llarg final. El pinot noir 
Silver Belt Cuvée Nathalie està plantat sobre un vell sòl d’òxid ferrós amb graves. Dona uns vins elegants, amb 
notes de fruites vermelles i de flors amb una textura complexa. Finalment el pinot noir que neix a Laguna Ridge 
és equilibrat, amb fruites negres i notes minerals.

OCCIDENTAL. WEST SONOMA COAST. CALIFORNIA.

Des de principis de la dècada de 1990, Steve Kistler seleccionà clons de pinot noir a partir de dos Grand Cru a 
Vosne-Romanée i buscà els millors emplaçaments per a cultivar aquesta varietat, amb el propòsit d’elaborar vins 
negres de l’estil borgonyó.
A Occidental cultiven cinc excepcionals vinyes que han anat adquirint i plantant al llarg de diversos anys: 
Bodega Headlands Vineyard, Running Fence Vineyard, SWK Vineyard, Bodega Ridge Vineyard i Occidental Station Vineyard.

KISTLER VINEYARDS Amp. disponibles         €

BLANCS
Les Noisetiers Chardonnay 2020 300 62,90
Durell Vineyard Chardonnay 2019 12 112,85
Dutton Ranch Chardonnay 2019 12 112,85
Hudson Vineyard Chardonnay 2019 12 112,85
Hyde Vineyard Chardonnay 2019 6 112,85
Trenton Roadhouse Chardonnay 2019 6 112,85
Vine Hill Vineyard Chardonnay 2019 6 112,85
McCrea Vineyard Chardonnay 2019 12 115,30
Stone Flat Vineyard Chardonnay 2019 12 115,30
Vineyard Chardonnay Sonoma Valley 2019 9 149,50
Cuvée Cathleen Chardonnay 2019 12 157,50
Laguna Ridge Chardonnay 2019 (Magnum) 6 240,00

NEGRES
Russian River Valley Pinot Noir 2020 300 62,90
Cuvée Natalie Pinot Noir 2019 6 106,50
Laguna Ridge Pinot Noir 2019 12 118,50
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FATHER JOHN. SEBASTOPOL. CALIFORNIA.

El jove emprenedor Nicholas Maloney inicià el seu projecte personal l’any 2010. El nom de Father John és un 
homenatge al seu avi, el cèlebre reverend John Weaver. 
Maloney va treballar durant anys a diferents zones vitivinícoles com Haute Savoie, Margaux, Nuits-Saint-Georges, 
Savigny-lès-Beaune, Pernand-Vergelesses i Chablis. Després d’aquella extensa experiència a França va tornar 
a Mendocino, la seva terra natal, al nord de Califòrnia. Allà, amb raïms provinents de viticultors locals amb els 
quals col·labora des de fa anys, elabora uns vins que intenten expressar el caràcter singular de cada vinya. Totes 
les parcel·les tenen una forta influència de la costa del Pacífic. Les vinificacions són respectuoses i minucioses, 
sense desrapar els raïms i sense pigéages durant la fermentació, només amb remuntats puntuals per a respectar 
la fruita. Els vins es crien en botes de roure francès amb un percentatge reduït (15%) de bota nova.
Uns vins que en poc més de 10 anys ja s’han convertit en objecte de desig dels sommeliers de New York i en 
ampolles imprescindibles per als incondicionals de la pinot noir.
L’any 2014, va començar un segon projecte a la Bourgogne, on elabora uns vins que exporta exclusivament 
als Estats Units.

FATHER JOHN Amp. disponibles         €
Mendocino Pinot Noir/Carignan 2021 84 26,30
Russian River Valley Vine Hill Road 2019 120 44,20
Mendocino Comptche 2019 60 73,40
Mendocino Comptche Churchill Cuvee 2020 36 255,70
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EVENING LAND. WILLAMETTE VALLEY. OREGON.

DOMAINE DE LA CÔTE. STA. RITA HILLS. CALIFORNIA

SANDHI. STA. RITA HILLS. CALIFORNIA.

PIEDRASASSI. CENTRAL COAST. CALIFORNIA.

Rajat Parr i Sashi Moorman són els artífex de 4 fantàstics projectes als Estats Units: Sandhi i Domaine de la 
Côte a Sta. Rita Hills, Evening Land a Oregon i Piedrasassi a Central Coast de Califòrnia. 
Rajat Parr, nascut a Calcuta, va estudiar Administració Hotelera i va entrar a l’Institut Culinari d’Amèrica 
a Hyde Park (New York). La seva carrera en el món del vi va començar aprenent de Larry Stone –un famós 
Master Sommelier– a Rubicon (San Francisco). Allà va aprofundir i es va enamorar del vi i, sobretot, del vi de 
Bourgogne. Després de treballar a prestigiosos restaurants, va viatjar per moltes de les millors vinyes, coneixent 
els millors elaboradors del món. Atret pel terroir i la seva facilitat d’identificar vinyes, productors i anyades en 
tastos a cegues, va decidir començar a elaborar els seus propis vins. Juntament amb Sashi Moorman, va crear 
Sandhi el 2010 a Sta. Rita Hills. L’any 2013 van treure al mercat els primers vins de Domaine de la Côte, 
també a Sta. Rita Hills. A aquest projecte el va seguir el 2014 Evening Land, a Willamette Valley (Oregon). 
Comparteix la seva feina com a elaborador amb la direcció del grup de restaurants The Mina Group, a més de 
realitzar seminaris i formar part de diversos panells de tast als Estats Units. 
Sashi Moorman va començar la seva carrera al món de la cuina. El 1996 es va traslladar a Ojai on va estar 5 
anys d’aprenent al celler d’Adam Tolmach, The Ojai Vineyard. Ja el 2001 es va unir a Stolpman Vineyards, on 
actualment encara dirigeix vinya i celler, a més d’ocupar-se de Piedrasassi, el seu projecte personal. 

EVENING LAND. WILLAMETTE VALLEY. OREGON

Seven Springs és una vinya icònica d’Oregon, ubicada a Eola-Amity Hills. La va plantar a principis de la 
dècada dels vuitanta la família MacDonald sobre un sòl poc profund i rocós, d’origen volcànic. Ja a finals dels 
noranta Mark Vlossak, juntament amb la família MacDonald, van convertir 14 fileres de vinya de pinot noir a 
chardonnay, conegudes avui com a Summum. 
El prestigiós enòleg de Bourgogne Dominique Lafon va fer de consultor per primera vegada a Evening Land 
el 2007, essent els seu primer projecte als Estats Units i aportant grans canvis. El Summum Chardonnay del 
2007 va causar una gran sensació.
La propietat continuà durant 7 anys i el 2014 Sashi Moorman i Rajat Parr finalment es van fer càrrec 
d’Evening Land Vineyards que van dirigir sota la seva total supervisió. De mica en mica, continuaren plantant 
més chardonnay i van reemplaçar les botes petites de Lafon per botes Stockinger i, en general, utilitzaren 
significativament menys roure nou en el procés.
La Source va ser un altre vi d’èxit, tant en la seva versió de chardonnay com de pinot noir, i Seven Springs 
Chardonnay i Seven Springs Pinot Noir són les seves dues cartes de presentació en vi blanc i vi negre. Dos vins 
amb una gran relació preu/plaer.
Després de tots aquests anys d’èxits, el 2021 Evening Land Vineyards va començar el procés de compra de 
Seven Springs a la família MacDonald.
Segons Sashi i Rajat, la verema 2019 va ser fresca i tardana, i els raïms tenien una pell més delicada i un major 
contingut de suc. Una collita de les que senzillament desitjarien tenir-ne més, amb vins més elegants i refinats.

EVENING LAND Amp. disponibles         €

BLANCS
Seven Springs Chardonnay 2019 168 29,30
La Source Chardonnay 2019 84 58,50
Summum Chardonnay 2019 30 73,65

NEGRES
La Source Pinot Noir 2019 12 63,40
Summum Pinot Noir 2019 30 73,65
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DOMAINE DE LA CÔTE. STA. RITA HILLS. CALIFORNIA. 

Domaine de la Côte es una col·lecció de 5 vinyes de pinot noir, plantades l’any 2007 amb una densitat molt 
alta, a l’extrem occidental de Sta. Rita Hills, a 10 km de l’Oceà Pacífic. Els sòls estan formats per sediments 
marins, en un vessant orientat al sud.
Les vinificacions es realitzen al celler de Sashi Moorman i la seva parella a Lompoc, amb llevats autòctons, 
sense control de temperatura i amb el raïm sencer. El 2020 els vins es van criar durant 12 mesos en botes de 
roure francès, de les quals un 30% eren noves.
La producció total de cada un dels vins de l’anyada 2020 oscil·là entre les 4.300 ampolles de La Côte a les 
7.700 de Bloom’s Field.

SANDHI. STA. RITA HILLS. CALIFORNIA.

És un petit celler que elabora produccions limitades de vinyes seleccionades de Sta. Rita Hills a Santa Barbara 
County. Unes parcel·les –algunes joves i d’altres velles– que han estat escollides pel seu caràcter, personalitat 
i equilibri per a elaborar vins fins, minerals, frescos, estructurats i equilibrats.
Els vins fermenten amb llevats autòctons. Els chardonnay realitzen la fermentació malolàctica sense bâtonnage 
i els pinot noir s’elaboren amb el gotim sencer per preservar la seva vivesa i complexitat.
Santa Rita Hills Chardonnay 2020 prové de raïms cultivats a Domaine de la Côte, juntament amb raïms de les 
vinyes de Rinconada i Patterson, orientades al nord, amb sòls rics en argila. L’acurada combinació d’aquesta 
anyada ha fet que, per a Rajat i Sandhi, sigui la preferida d’aquest vi fins a la data. Central Coast Chardonnay 
2019 s’elaborà a partir de diverses vinyes principalment de la finca Domaine de la Côte (83%), juntament 
amb raïms de vinyes velles de la vinya Patterson (11%) i la vinya Casa Massara (6%) i es crià en bota durant 
12 mesos.

PIEDRASASSI. CENTRAL COAST. CALIFORNIA.

Piedrasassi és el projecte familiar i personal de Sashi Moorman i la seva dona Melissa Sorongon. Un celler-fleca 
singular on cultiven raïm i gra a la costa central de Califòrnia.
Sashi porta més de vint anys cultivant syrah, la varietat principal amb la qual elaboren les seves cuvées. Els ceps 
es troben plantats a les valls transversals que discorren d’est a oest, en un indret de gran agitació tectònica, 
on els sòls es barregen i canvien contínuament. Els vessants reben la brisa fresca del Pacífic i una profunda 
boira que afavoreix un microclima ideal pel cultiu de la syrah.
Al celler intenten expressar al màxim cada vinya i cada anyada amb la mínima intervenció. Les vinificacions 
es realitzen amb llevats autòctons, sense control de temperatura i normalment s’elaboren amb el raïm sencer. 
Les criances es realitzen en grans botes usades i s’embotella amb dosis mínimes de sulfurós i sense clarificar 
ni filtrar.
Rim Rock Vineyard és la vinya insígnia del celler. Es troba a pocs kilòmetres de l’Oceà Pacífic. La parcel·la es 
va plantar el 1988 amb chardonnay amb peu franc i es va empeltar amb syrah el 2001. Sens dubte, una de 
les syrah més singulars de Califòrnia. Una ampolla de gran guarda. Patterson & Sebastiano són dues vinyes 
a la banda oest de Sta. Rita Hills. Sta. Rita Hills Syrah prové de dues vinyes ecològiques, Patterson i Casa 
Cassara. És el més adient per a gaudir en la seva joventut, ja que el sorprenent equilibri entre les notes de 
fruita i salines brilla en els primers anys.

PIEDRASASSI Amp. disponibles         €
Patterson & Sebastiano Vineyard Syrah 2018 84 35,90
Sta. Rita Hills Syrah 2018 84 35,90

DOMAINE DE LA CÔTE Amp. disponibles         €
DDLC Estate 2020 84 42,50
Bloom's Field 2020 24 64,60
Memorious 2020 30 64,65
La Côte 2020 12 79,80

SANDHI Amp. disponibles         €

BLANCS
Central Coast Chardonnay 2019 420 24,50
Sta. Rita Hills Chardonnay 2020 312 31,50

NEGRE
Sta. Rita Hills Pinot Noir 2020 360 34,95
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CAYUSE VINEYARDS. WALLA WALLA. WASHINGTON.

Christophe Baron és l’artífex de Cayuse. Va néixer en una família de viticultors amb més de 300 anys d’història 
a la Champagne. Després d’estudiar viticultura a Champagne i Bourgogne, va decidir seguir viatjant i treballant 
a diferents països com Austràlia, Nova Zelanda, Romania o Oregon. Durant un dels seus viatges a Walla Walla 
–dins l’estat de Washington, al sud d’Alaska–, quedà seduït per un tipus de sòl de còdols que li recordava als 
sòls de Châteauneuf-du-Pape. Així, el 1997 va comprar la seva primera vinya a la vall de Walla Walla, iniciant 
el seu projecte americà. Escollí el nom de Cayuse Vineyards en honor a una tribu nativa americana, el nom de 
la qual deriva de la paraula francesa “cailloux”, que significa “pedres”.
Actualment, posseeix més de 19 ha distribuïdes en 5 vinyes plantades majoritàriament amb syrah i un petit 
percentatge amb cabernet franc, cabernet sauvignon, grenache, merlot, tempranillo i viognier.
Des del començament del projecte, tota la vinya es cultiva en ecològic, L’any 2020 va decidir donar un pas 
més i es convertí en el primer celler de la denominació en implementar la biodinàmica.
Cailloux Vineyard va ser la seva primera vinya. La plantà l’any 1997 i té una superfície de 4 ha. Coccinelle 
Vineyard és una vinya de menys de 2 ha, plantada el 1998, on neix la syrah per a la seva cuvée Bionic Frog. 
En Cerise Vineyard és una altra vinya de 4 ha, plantada el 1998 i que rep el seu nom de la plantació de 
cirerers que hi havia en aquell indret. En Chamberlin Vineyard és una vinya de 2,8 ha, plantada el 2001 amb 
una elevada densitat. A més de syrah, també està plantada amb tempranillo que dona origen al vi Impulsivo. 
Armada Vineyards, amb 2,8 ha, datada del 2001, fou la plantació de major densitat a la vall de Walla Walla 
fins al 2008. Disponibilitat molt limitada.

CAYUSE VINEYARDS Amp. disponibles         €
En Cerise Vineyard Syrah 2019 48 99,70
En Chamberlin Vineyard Syrah 2019 48 99,70
Impulsivo Tempranillo 2019 48 118,90
Armada Vineyard Syrah 2018 48 128,30




