ELS NOMS
DE LA TERRA
V I L E S , PA R AT G E S I V I N Y E S
D E L A D O Q P R I O R AT

El llegat històric
Un gran vi és el fruit estricte i pur d’un lloc
privilegiat. L’important és la fortuna del
lloc, intuir tot l’univers en el més concret.
Com més tancat és l’angle, més precisa
és la identitat del vi, factor essencial de la
definició d’un gran vi.
La vinya transcendeix, mentre que nosaltres
som només els depositaris temporals d’un bé
que pertany a tots. La nostra responsabilitat
ha de ser conseqüent amb aquest llegat.

g r avat i d e a l i t z at d e l q u e h av i a d e s e r l a c a rto i x a
d ’ e s c a l a d e i s e g o n s l a g r a n c h a rt r e u s e . a n y ����
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Les vinyes del Vell Món
Durant segles, a les regions vitícoles del Vell
Món, la interacció dels elements naturals
ha anat modelant la vinya i seleccionant
les varietats úniques de raïm.

Pel que fa al Priorat, les vicissituds del segle
XX –entre elles, l’aïllament internacional i
les dificultats econòmiques– van inhibir una
demanda externa enfocada a l’excel· lència.

Són tresors patrimonials, esclats d’antiga
saviesa, joies inimitables d’una alçada i una
profunditat i un misteri que els vins moderns
normalment no poden assolir.

A causa d’aquestes circumstàncies, el vi va
entrar dins d’un concepte de negoci massiu,
estructurat en la figura de les denominacions
d’origen regionals, que ha estat el paràmetre
de qualitat més alt fins als nostres dies.

Circumstàncies favorables van fer que
regions vitícoles del centre d’Europa
poguessin conservar el privilegi dels
seus tresors singulars. Aquestes riqueses
del patrimoni antic són espurnes d’una
profunda cultura que, en molts casos, fa tres
i quatre segles que són sota la protecció de
les administracions de cada país i el favor
dels mercats més elitistes.
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El Priorat va ser pioner d’aquest model.
El 1932 s’aprovà el primer reconeixement
de la nostra regió dins l’Estatut del Vi.
El 1954 es creà formalment la Denominació
d’Origen Priorat. Aquests avenços van
permetre mantenir el batec de la vinya.

9

Els noms de la terra
Però al mateix temps s’anava perdent bona
part de la inspiració tradicional de la nostra
cultura vitícola, tan plena de valuosos
matisos. Gairebé es va extingir qualsevol
identificació de singularitat i gràcia entre
les diferents vinyes.
Avui moltes de les vinyes més especials,
d’una identitat i qualitat equivalent a les
seves homòlogues veïnes del Vell Món,
esperen recobrar el seu talent històric.

Transparència, humilitat i recuperació
d’allò que un dia va ser. És el moment de
respectar l’origen més concret. Es tracta
d’anomenar el vi pel seu nom, pel lloc del
qual procedeix.
La localització dona al vi el seu nom
legítim. El lloc descriu el vi i en determina
objectivament la tipicitat. Per damunt de tot,
fixarà la seva identitat i el seu potencial per a
la posteritat.
A més d’una responsabilitat amb el territori,
és una qüestió de credibilitat, confiança
i serietat davant del món del gran vi.
Aquest és el camí per exigir-nos una
ordenació clàssica equiparable a la de les
grans regions del Vell Món. Fa uns anys vam
fer els primers passos, amb la classificació
dels Vins de Vila (des de la collita 2007).
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És l’hora d’aprofundir en una classificació
més coherent i respectuosa amb la selecció
històrica i amb una demanda cada dia més
documentada, exquisida i rigorosa.
Ara és el moment d’anomenar els vins del
Priorat amb els noms de la terra.

e t i q u e ta m a s d e ’ n g r e g o r i . c i r c a
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LA BAIX ADA
g r atall o p s

CO M ET ES
el ll oa r

C A BANE TS

la v ilella alta

F ORE SES
DE POB OL EDA
p o b o leda

LA V I L EL L A
BA I X A

A R B O Ç A NS
t o r ro j a

COR A NYA
porrera

TORM AS AL
la m o r e r a

SOL ANE S
D E BEL LM UNT
bellmun t

S ANT ANTONI
e s caladei

Classificació de les vinyes i vins
de la DOQ Priorat
Estrènyer l’angle: anomenar el vi pel seu
nom. Des de la mirada més àmplia i general
fins a l’observació més concreta i localitzada.
Una proposta plena de coherència,
fonamentada en el respecte a la terra,
la història i el patrimoni vitivinícola.

G R A N V I N YA
CLASSIFICADA

V I N YA
CLASSIFICADA

VI
D E P A R AT G E

VI DE VILA

DOQ
P R I O R AT

piràmide de classificació
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La base regional: la DOQ Priorat
És el reflex de la personalitat vinícola
genèrica i de la tipicitat de la DOQ.
Els vins de la regió expressen la llibertat
i la creativitat de l’elaborador per fer
assemblatges utilitzant raïms de tots els
municipis. També és el marc idoni per a
la creació i comercialització de marques
pròpies i registrades.
L’etiquetatge i la imatge d’aquest vins està
obert a la innovació i a les tendències.

d e n o m i n a c i ó d ’ o r i g e n q u a l i f i c a d a p r i o r at
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El municipi i els Vins de Vila
En el marc de l’ampli origen regional,
la identificació del municipi és el primer pas
cap a una classificació més precisa.
Al Priorat, els Vins de Vila reflecteixen
la tipicitat privativa del mosaic paisatgístic
d’un municipi, la suma de la diversitat dels
seus paratges vitícoles. En els Vins de Vila,
el nom de la població originària es pren com
a marca col· lectiva i compartida, que en
restaura la seva importància històrica.
Aquest és el fonament per avançar cap a
la classificació de les localitzacions superiors:
Paratge, Vinya Classificada i Gran Vinya
Classificada.

vi de vila
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Els paratges
La categoria de Vi de Paratge aguditza
l’angle per buscar una essència encara més
pura, un caràcter lligat a l’orografia, la
geologia i el microclima més delimitats.
Aquesta concreció té el seu reflex en
la toponímia tradicional existent, autèntic
barem de continuïtat i permanència.

459 Paratges

Parcel· les diverses d’un mateix paratge es
poden embotellar juntes i oferir així una
mostra de la complexa tipicitat d’aquest
entorn natural.
El cadastre i les escriptures de propietat de
cada lloc expressen la transcendència dels
noms de la terra, que hem de respectar
i utilitzar com el que som, custodis
temporals d’aquest patrimoni privilegiat.

v i d e pa r at g e
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La Vinya Classificada

La Gran Vinya Classificada

Dins dels paratges d’un municipi, la fortuna
pot concedir una gràcia especial a una
localització encara més concreta, una vinya
única. D’una Vinya Classificada neix una
producció vitícola individual de virtuts
excepcionals, que per tant mereixerà ser
embotellada a part.

A la cúspide de la piràmide de localització
i ordenació, la Gran Vinya Classificada
representa mostres molt escasses de talent
natural i històric: una commovedora aliança
del caprici de la natura i una tradició que
ha sabut interpretar i salvaguardar fins al
present les joies vitícoles més exclusives,
inalterades en el temps.

Aquesta vinya única està delimitada amb
exactitud i rigor. No hi ha cap dubte
sobre els seus límits, heretats de la història
vitivinícola i socioeconòmica d’aquest indret
precís. El Consell Regulador controla,
empara i garanteix aquesta delimitació.

Les varietats més identificades amb el lloc,
els ceps més antics i els paràmetres orogràfics
més singulars es fonen en vins d’abast sublim
i màgic, que transcendeixen allò material i
que són honrats en el món amb les màximes
cotes de cotització i respecte.

vinya classificada

gran vinya classificada
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La protecció de les Velles Vinyes
Vestigis de la història natural, agrícola
i etnològica del Priorat, mostres d’una
riquesa patrimonial antiga: les Vinyes Velles
mereixen una protecció especial.
Independentment de la seva ubicació, són
aquelles vinyes de més de 75 anys, o bé
plantades abans de 1945. Un veritable do
inspirat per la natura i la tradició.

velles vinyes
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Garantir l’origen del raïm
El Consell Regulador de la DOQ Priorat
identifica totes les parcel· les vitivinícoles
de l’àrea emparada i posa a disposició dels
cellers la possibilitat d’identificar els seus vins
sota el control i la traçabilitat de la DOQ.
L’objectiu és garantir l’origen del raïm de
cada vinya i de cada vi segons la classificació
atorgada.
La comunicació amb cada celler i la
traçabilitat de la gestió són avalades i
tutelades pels tècnics del Consell Regulador.

m a pa 3 d d ’ u n pa r atg e
i d e l i m i ta c i ó d ’ u n a v i n ya c l a s s i f i c a da
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vila de bellmunt
aubagues
de bellmunt
aubaguetes
avencs
baixos del riu
bancalets
boves fresques
bruguera
canà
coll del molí
coma de bellmunt
cros
font vella
fornatxa
grinyons
mas d’en gil
mas d’en pallejà
mina eugènia
mina règia
molins
palell
palellets
panso
plana de bellmunt
puig
sant martí
serraí
solans de bellmunt
torrent
de bellmunt
vicaries
vila d’escaladei
aubacs d’escaladei
barranc
de les cabres
barranc de l’horta
brugueres
cami cartoixa
closos
corral nou
corrals
coves roges

creu negra
crossos
forçans
forn de l’aigua
galliner
martorella
mas blanc
mas déu
pallisseres
plans de coterris
pregona
racó de la massipa
racó de missa
racó del trinquet
roies
salanques
sant antoni
solà stjoan
tancat
vinyeta d’escaladei
vila de gratallops
aiguàs
artigues
aubada
aubagues de falset
aubagues
de gratallops
aulivar
baixada
bellvissos
camps dels espills
camps d’en piqué
canyes xiules
capelles
coll de falset
colomer
comes
costa del riu
coster de l’ermita
coster del plorades
costes
vila de gratallops
fuina

guinarderes
de gratallops
hort de la vila
l’ermita
manyetes
mas del corral
mas del ros
mas d’en clarets
mas pallarès
masos de gratallops
molins borràs
mollons
obagues
pedralets
pereroles
planassos
de gratallops
rocaforts
roquer daniel
socarrats
de gratallops
solanes
vila de gratallops
sorts de gratallops
toloses
torrent
de gratallops
tros lluny
vicaria
vila de gratallops
vinyals
de gratallops
vinyes grans
vila del lloar
arenal
aubagues del lloar
auberets
bacis
bancals
basetes
blanques
calç
cargols
colais

coll de la roda
collades
collet
comes del lloar
cometes del lloar
costa del riu
costes del lloar
coves
damunt roca
figuerals del lloar
garranxons
ginebrals
graus
hortells
horts del lloar
llangossets
llobatera
mallols
mas del camperol
mas del marco
mas del metge
mas del portal
mata
mimfami
noguerets
olivera
pedregosa
plana del lloar
planeta del lloar
pouet
racó del sastre
racó dels mussols
rastrolls
roca
rogerals
serra
solanes del lloar
solanes
vila del lloar
solans del lloar
soltetes
tortells
tossalet
vinyeta del lloar

vila de la morera
bajova
barranc
de la bruixa
barranc
de la morera
barranc de l’horta
bessons
de la morera
calvari
de la morera
codinal
coll beix
coll blanc
coll de conill
coll de la coma
coll roig
comanginer
comes de la morera
costa de la morera
costes de la morera
curtes
darrere castell
devesa de la morera
disparats
diumenges
esclots
farena
font de la morera
fontanals
horts de la morera
maiols
mas de la serra
mas de l’abella
mas del mustardó
mas del racó
mas d’en porqueres
nevera
pedrenyeres
perellons
de la morera
planetes
plans de coterris
portell

portelles
rovines
sant blai
santes gates
seguer
solanes
de la morera
sorteta
sorts de la morera
sorts de ponent
sorts d’orient
tormasal
tormo de la morera
torrents
vinya gran
vila de poboleda
arboçar
barranc
de la bruixa
barranc
de la morera
bosc de la vila
de pobleda
caixà del cerdanyès
calvari de poboleda
castellets
clots i horteta
coll beix
coll de conill
coll de les dances
comadecases
comellars
comes de poboleda
cometes
de poboleda
crestes
curtes
esplugues
falles
foreses de poboleda
gibertes
mas de l’extrema
mas del barniol
mas del cerdanyès

mas del grallo
mas del masip
mas del xes
mas d’en blei
matxerris
millà
moreretes
nevera
perellons
de poboleda
pereres
plana cega
pleta
porreres
pou
ribastos
rojal
salanques
sant marcell
santes gates
torrents
tossal
tossal del bou
tosses
ullastres
vall de brons
vicaria
vila de poboleda
vinyals de poboleda
vila de porrera
arbres
aubagues
de porrera
aubaguets
bosc
coll major-mas
del porrerà
coma de porrera
coma del garrofer
coma d’en romeu
coma vidala
comes de porrera
cometa

coranya
costa de porrera
devesa de porrera
eres de porrera
escomelles
escorberes
esplanetes
falguera
final
fondos
fonellàs
foreses de porrera
garrantxa
giberga
horta-colomer
mallola
mas de la giola
mas de la rosa
mas d’en caçador
mas d’en compte
mas d’en cubells
mas d’en ferran
mas d’en ferrer
mas d’en gregori
mas d’en perí
molí
morlanda
peixera
perer
plana de porrera
quins
ràpita
rocals
rodeda
roques llises
rossecall
sant miquel
secall
sentius
solana de les viudes
solanes
de mas d’en pubill
solanes de porrera
solans de porrera

tentiber
terracuques
toloses
tossal
trosset
trossets
vila de torroja
alsera
amitgers
arboçans
argeles
bellvissos
bessons detorroja
bevissos
calvari de torroja
closos
colomer-l’ailaga
costes de torroja
crivelles
crossos
estosses
figuerals
de torroja
finell
gigona
horta major
horta vella
malloles
mas d’en bruno
montsants
morlanda
pardelasses
pedrera
pereroles
plana cega
planes de torroja
plans
rabassada
saleres
sanol
serra
solanes
vila de torroja

solanetes
solans de torroja
tortes
tricolavet
vicaria
vila de torroja
vinya de la vila
vinyons
vila
de la vilella alta
artigues
de la vilella alta
aubagues
de la vilella alta
aubardons
barranc
de les comes
basseta
bassots
cabanets
camí cartoixa
camí del grau
cap de la serra
capellans
cirerets
clot
coll de sant joan
coll francisquet
colomers
costes vila
de la vilella alta
creu alta
deveses
eres
de la vilella alta
espillap
font
de la vilella alta
galeres
granges
guinarderes
de la vilella alta
hortes
llobateres

maiets
mas d’en franc
passarans
pics
pla martorell
planes vila
de la vilella alta
roques
sallongues
solanes
de la vilella alta
solsida
de la vilella alta
tallades
tormo de la vilella
alta
veanes
voltons
vila
de la vilella baixa
aiguàs
bollegons
bosc de la vila
de la vilella baixa
canyerets
colomers
coves
fiblotes
font bona
fonteta
garrandes
gibot
horts
la vinya
lloanques
malpartit
mas del serres
palanques
pererasses
pics
pinar
pins alts
pla del xorrac

planes de la vilella
baixa
planeta
de la vilella baixa
planets
plantadeta
rectorets
riba
riuets
rocaforts
roigerets
roquerols
rotes
segalàs
socarrats
de la vilella baixa
solanes
de la vilella baixa
solanets
solsides
sorts
de la vilella baixa
terrasclans
vaquers
masos de falset
aubagues de falset
calvari de falset
carners
colls de porrera
costes de falset
esplanes
masos de falset
morrandes
sentius
solsida de falset
solanes del molar
mas de l’engracia
masvells
mataveres
planassos del molar
planes del molar
solanes del molar

