Retrats de Vi

Retrats de vi

Miquel Palau

Roser Amorós

#retratsdevi
abril de 2017

Retrats de vi

Sergi Colet

TRES NOUS PERFILS AMPLIEN A SIS
EL CICLE SOBRE ENÒLEGS DE LA URV
Roser Amorós, Sergi Colet i Miquel Palau descriuen experiències vitals i professionals
als nous volums de Retrats de Vi, editats en català, castellà i anglès en versió paper i digital
El cicle Retrats de Vi s’amplia a sis perfils amb la recent incorporació de tres nous llibres escrits per
la periodista i sommelier Ruth Troyano Puig i amb la fotografia documental de Maoz Eliakim. Les
publicacions recullen les experiències vitals i professionals d’enòlegs formats a la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Els nous volums de la col·lecció, editats per Publicacions URV i Arola Editors, han sortit a la venda aquest mes de març i són una immersió a la vida
d’una enòloga, Roser Amorós, i dos enòlegs, Sergi Colet i Miquel Palau, amb diferents perfils,
que treballen en regions vitivinícoles diverses del país: DO Conca de Barberà, DO Montsant, DOQ
Priorat, DO Penedès i DO Pla de Bages.
Els llibres s’editen en català, castellà i anglès i també tenen una versió digital disponible al web de
Publicacions URV. Algunes ampolles de vi dels cellers incorporen una etiqueta adhesiva amb codi
QR que permet accedir al llibre en format digital a través del telèfon mòbil i conèixer directament
l’autor de la referència.
Els llibres són reportatges en profunditat realitzats mitjançant entrevistes personals i visites a la
vinya i al celler. Els tres volums són fruit d’hores compartides amb cadascun dels enòlegs per entendre, per sobre de tot, el seu vincle amb la terra i el seu estil de fer vi, però també com s’ha anat
definint la seva figura des que van sortir de la universitat de Tarragona i com el projecte del vi els
ha forjat també com a persones i els ha donat llibertat creativa en l’enologia.
Els textos i les imatges fotografien un moment concret de la seva trajectòria professional, però hi
ha espai també per a reflexions i impressions sobre el món del vi i il·lusions i reptes de futur professionals. El projecte s’inicia l’agost de 2016 amb una visita prèvia a la verema a les finques del
Celler Carlania, on l’enòloga Roser Amorós realitza l’assessorament enològic; segueix amb la fi de
la verema i els primers mostos a Colet Vins, projecte d’elaboració d’escumosos dirigit per l’enòleg
Sergi Colet, i es completa amb el paisatge de tardor a les vinyes d’Abadal, al Pla de Bages, que
descobreix l’enòleg Miquel Palau. És per tant, també, una col·lecció que permet resseguir diferents
moments del cicle anual de la vinya i el canvi que experimenten els ceps, així com els pensaments
i reflexions de cada enòleg en cada estació.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector de la Universitat Rovira i Virgili
Aquesta nova col·lecció del Servei de Publicacions de la URV Retrats de Vi és una excel·lent iniciativa que ens aporta el coneixement d’uns quants enòlegs, formats a la Universitat Rovira i Virgili i
que, a través de la seva experiència professional i personal ens faran entendre més en què consisteix la seva feina, els objectius que es plantegen i els reptes als que s’enfronten, però sobretot, a
percebre la seva estima per una professió molt arrelada a les nostres terres.
En el 25è aniversari de la Facultat d’Enologia de la URV aquesta col·lecció constitueix també un
reconeixement a la tasca duta a terme pel seu professorat i el personal d’administració i serveis
que hi ha treballat. Un període en el que s’hi han format més d’un miler de professionals en els
diferents ensenyaments que s’hi imparteixen, més de la meitat en enologia. I un equip humà que
sempre ha interpretat els canvis que s’anaven produint i adequant la formació i la recerca als nous
reptes socials i econòmics i on una darrera bona mostra n’és la posada en funcionament el curs
2015-16 d’un nou Màster Erasmus Mundus en Vi i Turisme, el primer coordinat per la nostra universitat.
La universitat del segle xxi duu a terme tres grans missions, la primera, la formació de les persones
al més alt nivell, en coneixements, capacitats i habilitats, la segona, la investigació d’excel·lència
que se centra en la generació de coneixement, i la qual es transfereix a través de la primera missió,
la formativa i també a través de la tercera missió que és la vinculació amb el desenvolupament
econòmic, social i territorial, l’impuls a la societat del coneixement.
És així com la URV desenvolupa la seva tasca, combinant conscientment un marcat paper
territorial, com a expressió principal del seu compromís amb la societat, amb un paper
internacional en la seva activitat de investigació. Aquesta connexió entre formació
d’excel·lència, solvència investigadora i realitat social i econòmica de les comarques
meridionals de Catalunya ha estat l’eix mestre del desenvolupament de la universitat. I, en
concret la enologia ha estat una de les arrels que ha lligat la URV amb el territori. De ben
segur que els diversos autors de Retrats de Vi ens aporten aquesta visió de conjunt.

De la Conca de Barberà al Pla de Bages, passant pel Penedès
Els tres nous llibres relaten la posada en valor del trepat a la Conca de Barberà, l’aposta del Penedès pels vins escumosos de qualitat i la recuperació del vi de tina al Pla de Bages, on les construccions de pedra seca es compten per milers.
La veu de l’enòleg és la protagonista de totes les publicacions i es pot veure reflectida constantment a través de les cites que hi ha transcrites. Roser Amorós és una flying winemaker amb més de
vint anys d’experiència i un mètode i ordre envejables en l’exercici de la seva professió. “La meva
feina és donar garanties perquè el vi sigui bo i de qualitat”, diu. Nascuda a Barberà de la Conca,
el llibre descriu el vincle personal i professional amb el trepat i la DO Conca de Barberà principalment, però també les infinites col·laboracions enològiques en què participa a Catalunya i a fora;
defensa sovint l’ús de la fitoteràpia i la biodinàmica, perquè considera que els efectes positius que
tenen en les persones també els poden tenir en el vi. Sergi Colet, per la seva banda, és l’enòleg i
propietari de Colet Vins, al Penedès, des d’on elabora escumosos d’extrema delicadesa i subtilitat.
“El nostre projecte està basat en la vinya i la terra”, defensa des d’una posició no sempre fàcil davant de la indústria del cava. “Vendre vinya i factor anyada”, reivindica des de Sant Martí Sarroca, a
la finca familiar El Romaní, on neix el projecte envoltat d’oliveres centenàries. Miquel Palau, finalment, és un enòleg admirat i reconegut dins i fora del grup Roqueta Origen, de qui es destaca el
coneixement i la humilitat. “Si tenim un objectiu, és reforçar el signe d’identitat”, afirma, convençut
que el treball enològic a Abadal no és només elaborar vins de qualitat, sinó també recuperar el
patrimoni vitícola de la DO Pla de Bages, com demostra cada any amb l’elaboració del vi de tina.
Les veus dels tres enòlegs són sinceres i transparents com la feina que fan a la vinya i al celler. Manifesten la seva preocupació pels reptes que té avui el món del vi i expliquen com s’hi enfronten,
principalment al canvi climàtic. Hi ha també un repte compartit, que és recuperar i preservar el
paisatge del vi i la vinya, els costums i les tradicions heretades, defensar les varietats autòctones i
apropar-se al perfil de vi que reflecteix el moment, sent fidels al que per a ells és el vi, un mirall de
la vinya i de l’anyada.
Del pas per la Universitat Rovira i Virgili coincideixen a ressaltar la “relació familiar” que van crear
professors i estudiants durant els primers anys d’estudi a Tarragona. També la importància de les
classes de viticultura amb el professor Agustí Villarroya, amb un ampli coneixement de la vinya, o
la inspiració del biòleg Josep Lluís Pérez, aleshores professor. A Roser Amorós, Sergi Colet i Miquel
Palau els uneixen la joventut i la passió de fer vi a Catalunya, en regions de vins diferents, amb moltes possibilitats, matisades per la geografia, la climatologia, les varietats i la mà de l’home. Són tres
enòlegs que han obert camins en paral·lel, que se senten molt còmodes en l’exercici de la professió malgrat la intensitat i els sacrificis que comporta i que, amb els temps, han après a compaginar
aquesta dedicació amb la vida personal i familiar.

Espais d’inspiració
Tots els llibres guarden la mateixa estructura, amb la idea de completar un cicle. Aquesta és la primera col·lecció que s’edita des de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili i és un viatge per la
riquesa, la diversitat i la qualitat vitivinícola catalana. En cada volum hi ha un text inicial que inclou
un poema o escrit literari que revela la filosofia i la manera de fer de l’elaborador. A continuació,
els llibres incorporen una resum executiu escrit amb voluntat literària que descobreix la manera
d’apropar-se i entendre el vi de l’enòleg. El cos central de Retrats de Vi són capítols que giren al
voltant del primer contacte de l’enòleg amb el vi, la URV, la vida i el marc cultural.
Retrats de Vi inclou un apartat en què es dóna valor a una de les eines principals de treball dels
enòlegs, les mans. També en aquesta secció hi ha versos i referències musicals que enalteixen el
seu valor fonamental a la viticultura. La part final del llibre és una guia breu de restaurants i winebars que recomanen els mateixos enòlegs. Sovint són espais que els inspiren i on el vi hi té una
presència més que destacada.
Aquesta col·lecció destina un espai perquè enòlegs, sommeliers i persones que han seguit la trajectòria professional dels protagonistes dels llibres la valorin i contextualitzin. Hi ha paraules dels
enòlegs Jean Natolí, Gerard Jané i Anna Gallisà; dels sommeliers Joan Lluís Gómez (Restaurant
Sant Pau de Carme Ruscalleda) i Xavi Nolla (Grup Codorníu), i de viticultors com Jaume Sabaté
(Mas Plantadeta) o Jordi Castellví (Can Grau Vell).
JEAN NATOLÍ, enòleg, sobre Roser Amorós
“Quan vaig conèixer la Roser, era al seu poble. Estàvem tastant el vi d’un veí seu; un priorat, de fet.
[…] En aquell moment jo buscava un enòleg perquè m’ajudés a assessorar un celler a Navarra. Li
vaig preguntar si li interessava la feina. Malgrat que era a molta distància del Priorat, va acceptar la
proposta. Va ser l’any 2001. La nostra col·laboració va ser un èxit i va durar molt de temps. Sempre
va ser molt agradable, plena d’empatia i d’humor. No li feia por prendre la iniciativa en qüestions
de feina. Vam intentar desenvolupar altres col·laboracions amb altres cellers a Espanya. Ho vam
aconseguir, però no van durar mai gaire. En la nostra feina cal donar temps al temps. I després de
deu anys, ho vam deixar. Però espero iniciar-hi una nova col·laboració algun dia.”
JESÚS BARQUÍN, cofundador d’Equipo Navazos, sobre Sergi Colet
“La col·laboració va sorgir d’una prèvia i mútua (crec) admiració pel que fem cada part en el nostre àmbit. Pel que fa als escumosos del Penedès (caves inclosos), opinem que Colet és un dels
tres o quatre grans quant a qualitat, encara que manté el caràcter de petit productor familiar. Cal
destacar especialment l’afecte a la vinya i al concepte que els vins hi neixen (evidentment!). En
particular, els vins amb què col·laborem creiem que són veritablement excepcionals […]. I quan
dic excepcionals, ho dic amb totes les conseqüències. No m’estranya que l’Extra Brut estigui seleccionat com un dels grans vins del món al llibre 1001 Wines You Should Try before You Die.”
GERARD JANÉ, enòleg per a Jané Ventura, sobre Miquel Palau
“Va fer dues veremes a Jané Ventura. Només en puc dir coses positives. Persona amb una gran
capacitat de treball. És observador, detallista, entusiasta, compromès, amb sentit d’equip. Valent
per reinventar tècniques i raïms en desús i amb un sentit pràctic i expeditiu alhora, necessaris per
prendre decisions, liderar projectes i equips. Enamorat del territori i de la seva història. Crec que
a la gran empresa on treballa està aportant fets diferencials propis dels enòlegs més romàntics i
implicats en el seu patrimoni. Així aconsegueix que l’empresa tingui més ànima i connecti alhora
amb els consumidors més apassionats.”

Cada llibre té un PVP de 8 euros en format paper, i en format digital 3,99. Es podrà trobar a les
llibreries habituals i en llibreries especialitzades, museus del vi i altres equipaments culturals relacionats amb el sector. L’any que ve se seguirà ampliant la col·lecció amb el retrats de dos enòlegs
més formats a la Facultat d’Enologia de la URV i que lideren projectes enològics a la DO Alella i a
la DOQ Priorat.
Els llibres es podran comprar per internet al web www.publicacions.urv.cat. L’activitat generada
per aquest cicle es pot seguir al web www.retratsdevi.cat i a través de les xarxes socials Facebook,
Twitter i Instagram amb l’etiqueta #retratsdevi i #wineportrats.
[Podeu descarregar-vos les cobertes i el dossier de premsa en l’enllaç següent:
http://www.publicacions.urv.cat/noticies-sp-742790655/34-noticies/638-en%C3%B2legs-de-la-urv]

ROSER AMORÓS – CARLANIA CELLER

“No ens ha de sorprendre que la fitoteràpia
i la biodinàmica tinguin efectes positius
tant en el vi com en les persones”
Literatura_
“De tant en tant, quan trobava algun gra de raïm sec i arrugat que havien deixat
els veremadors, collia la pansa de fer servadou i n’assaboria la dolçor picant. Quan
arribava al final de cada filera, amuntegava els esporguims i agafava una branca
encesa de l’anterior foguera per encendre’n una de nova, tot afegint l’olor agra del
fum al plaer de la feina”. El celler, Noah Gordon (traducció de Rosa Borràs)
Retrat escrit_
“A Barberà de la Conca la coneixen com la filla de ca l’Alicantí, ca la Campanera, cal Calderón i
de l’Abadia. És una dona discreta i prudent. “Tímida”, afegeix ella sense amagar-se’n. La Roser
Amorós saluda els veïns amb simpatia quan els retroba pels carrers, que transita sovint perquè
al poble hi resideixen encara els pares i el germà i també ella hi té una parcel·la petita però molt
especial de feina. Va néixer a l’Abadia de Barberà de la Conca, un poble que avui calcula en 505 el
nombre d’habitants, però viu des de fa anys a Poboleda, on es diu que els monjos cartoixans van
establir-se primer per confirmar la idoneïtat de viure després, en silenci, a Escaladei. Té la serra
del Montsant a un pam. Un espai místic, il·luminat, encara que el dia sigui rúfol, com l’Abadia. Segurament en ambdós llocs s’hi pot descobrir la fe sense necessitat de fer-se creient.
Es mostra convençuda que el caràcter de la terra marca la seva gent. No és d’estranyar que la pau
que es respira a l’Abadia i al Montsant l’hagin modulat a ella. Es gradua a la segona promoció de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, però es matricula a la primera, estrenant els estudis
d’Enologia, que han superat un quart de segle de vida. Hi accedeix per mitjà d’una entrevista
que recorda, a la perfecció, divertida. Va viure envoltada de vinyes des de petita a la Conca, però
mai havia pensat a dedicar-se a l’enologia. És autònoma des de l’any 2001 i li agrada fer vi per
compartir amb amics. Té una gran capacitat d’adaptació a cada regió de vins i a cada sensibilitat
manifesta; segurament el seu caràcter afable i empàtic hi juga a favor.”
Què diuen d’ella_
“Va ser molt meticulosa a l’hora d’oferir la seva opinió sobre el vi. En alguns casos, va mostrar un
gran coneixement tècnic […] Sempre penso que les dones estan fetes per assessorar sobre el vi.
La Roser n’és molt bon exemple!” Jean Natoli, enòleg
Ens recomana_
El Portal 19 (Barberà de la Conca). “Està molt bé gastronòmicament parlant i hi ha una bona selecció de vins de la Conca de Barberà.” Un punt de coincidència amb la Roser és sens dubte el lema
que promouen els seus propietaris: “La nostra cuina transmet sinceritat.”
http://www.retratsdevi.cat/cat/perfils/26/roser-amoros

SERGI COLET – COLET VINS
“Hem de vendre vinya i el factor anyada”
Poema_
“En equilibri,
molt lentament ens alcen
castells de somnis.
Seny, no podríem
acollir-nos per sempre
al teu refugi?”
“Nosaltres tots, castellers”, Salvador Espriu

Retrat escrit_
“A la finca Romaní hi ha un passeig impressionant d’oliveres, dues rengleres de la varietat menya,
quaranta-set arbres en total. Per les Olimpíades de Barcelona, l’any 92, ens les volien comprar, a
un milió i mig de pessetes cada olivera... Fa dos-cents anys que són a Sant Martí Sarroca... I amb
el pare ens vam preguntar: «Tu creus que tenim poder per moure-les de lloc?». Els humans no
tenim dret a modificar la natura.”
Sincer, humil, clar, directe, respectuós amb els arbres com ho és amb el vi, el Sergi Colet és enòleg, però li agrada reivindicar la feina de pagès. Des del 1783 a la família s’han dedicat a la viticultura al cor del Penedès i ell lidera una nova generació formada a la universitat, hereva d’experiències de l’avi i el pare i amb ganes de llegar-les a les generacions futures. Té dos fills de 6 i 10
anys, amb qui juga a descobrir les aromes del vi: “Anit bevia un Xavier Clua negre (DO Terra Alta)
i els preguntava primer si hi trobaven fruita o flor, i després si la fruita era meló o figa.” De petit ell
també tastava vi amb l’avi i recorda que els diumenges, a la finca Romaní, destapaven ampolles
de cava i Vichy a parts iguals, amb avis, pares i tiets.”
Què diuen d’ell_
“Pel que fa als escumosos del Penedès (caves inclosos), opinem que Colet és un dels tres o quatre dels grans en qualitat, fins i tot mantenint el caràcter de petit productor familiar. Cal destacar
especialment la seva afició pel vinyar i pel concepte que els vins neixen de la vinya (sens dubte!).”
Jesús Barquín, cofundador d’Equipo Navazos
Ens recomana_
Cal Lluís (Sant Martí Sarroca). “Una carta de vins vells i molt ben conservats on quasi ploro cada
vegada que els visito. No hi ha res calent: són viandes, embotits, formatges... Però hi ha una sensibilitat molt gran i una carta de vins fantàstica, amb copes Riedel. Hi vaig tastar un Jean León del
79 per 39 euros... El vi hi té un protagonisme molt gran.” Fins i tot s’hi poden trobar vins i caves
només del municipi. La sensibilitat envers el vi la resumeix molt bé la cita de Víctor Hugo que introdueix la carta: “C’est Dieu qui créa l’eau. Mais l’homme fit le vin.”
http://www.retratsdevi.cat/cat/perfils/31/sergi-colet

MIQUEL PALAU - CELLER ABADAL
“No tinc celler i em sento del territori: és patrimoni de tots.
I tinc una motivació molt alta per conèixer-lo a fons”
Poema_
“Cal vèncer aquesta boira,
tel de ceba,
que ens esquinça les entranyes
i ens humiteja l’ànima.
Cal vèncer-la per poder empeltar als fills
amb peu mare de saviesa”
Poemes de pedra seca, Nati Soler Alcaide
Retrat escrit_
“En Miki és actitud, il·lusió, honestedat. No és forçosament difícil, perquè la terra i el producte
impregnen. És un enòleg que respira sinceritat, actitud, compromís, molta implicació. És un actiu
que valorem”. Valentí Roqueta, president del grup Roqueta, es desfà en elogis envers la seva persona. Tothom li reconeix curiositat i humilitat. En destaca també la seva capacitat d’organització i
les ganes d’aprendre constantment. És director enològic d’una gran empresa que no és propietat
seva, però se sent com a casa. I hi ha quelcom que l’estimula per sobre de tot: “Recuperar la història ens aporta valor i sentit. Ens queda molta identitat per trobar a la DO Pla de Bages i això és el
que em motiva.”
Miquel Palau ho afirma amb rotunditat en un tast que imparteix a Monvínic sobre varietats ancestrals recuperades. No només per romanticisme elabora el vi de tina del Mas de l’Arboset. “Gràcies per la lliçó de patrimoni històric”, escriu a Twitter el Toni Massanés, director de la Fundació
Alícia, després d’assistir al primer trafegament d’una iniciativa que el sommelier Josep Roca va
estimular abans de la primera edició, el 2013.
Què diuen d’ell_
“És observador, detallista, entusiasta, compromès, amb sentit d’equip. Valent per reinventar
tècniques i raïms en desús i amb un sentit pràctic i expeditiu alhora, necessaris per prendre decisions, liderar projectes i equips. Enamorat del territori i de la seva història. Crec que a la gran
empresa on treballa està aportant fets diferencials propis dels enòlegs més romàntics i implicats
en el seu patrimoni. Així aconsegueix que l’empresa tingui més ànima i connecti alhora amb els
consumidors més apassionats”. Gerard Jané, enòleg de Celler Jané Ventura
Ens recomana_
Pizzeria Restaurant Al Punt (Artés). “Amb la família hem hagut d’aparcar les sortides per dinar i sopar, però aquest és un establiment que visitem sovint amb els nens. Serveixen pizzes artesanes
i creatives i el seu sommelier, l’argentí Dami Vila, sempre em sorprèn amb els vins, especialment
de la DO Pla de Bages.”
http://www.retratsdevi.cat/cat/perfils/22/miquel-abadal
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Fredi Torres [enòleg]:

Jean Natoli [enòleg]:

Gerard Jané [enòleg]:

Colet és sobretot finor, una
personalitat única (...), em recorda
la Champagne per la delicadesa,
la personalitat i la sensibilitat. Són
uns vins encantadors i un exemple
de feina ben feta.

La nostra col·laboració va ser un
èxit i va durar molt temps. Sempre
va ser molt agradable, plena
d’empatia i d’humor. No li feia por
prendre la iniciativa en qüestions
de feina.

És observador, detallista,
entusiasta, compromès,
amb sentit d’equip. Valent
per reinventar tècniques i raïms
en desús i amb un sentit pràctic
i expeditiu alhora (…) Enamorat
del territori i de la seva història.

#retratsdevi
abril de 2017

