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I comencem aquesta ruta per 
dalt de tot. A Mollet de 
Peralada, (Alt Empordà), hi 
trobem el projecte de la Vinyeta 
i el seu vi Llavors. La seva 
etiqueta s’il·lustra, cada any, 
amb un retall de diari “d’allò 
que passava, llavors, mentre 
fèiem el vi”, diuen des de la 
Vinyeta. En la darrera anyada, 
la del 2012, apareix una notícia 
d’El Punt-Avui de l’11 de 
Setembre on s’explica la 
troballa de la còpia més antiga 
d’Els Segadors. El disseny, per 
cert, també és 100% 
empordanès, obra de Senyor 
Estudi, i mereixedor d’un 
flamant Laus d’Or el 2009.

Seguim avall i ens aturem al 
Penedès. Allà darrerament hi ha 
dos germans –que per fer més 
pintoresca la història són 
bessons idèntics– que aquesta 
tardor han revolucionat el sector 
amb una impertinent, però 

simpàtica, botella de vi. L’han 
anomenada el xitxarel·lo i l’han 
vestida amb un recull d’insults 
ben nostrats: Cap de ruc, 
galifardeu o flipamandonguilles! 
Reconeixen que el disseny, fet 
per ells mateixos, “potser és 
senzill i casolà”, però la màgia 
del xitxarel·lo és el concepte i 
que gràcies a aquesta idea se’ls 
han obert moltes portes. Les 
10.000 ampolles del 2012 ja 
estan esgotades.

En terres de les comarques de 
Tarragona, fem una menció 
especial a la Cooperativa del 
Masroig, més concretament a un 
dels seus projectes amb més 
solera, el del vi novell. Des de fa 
quatre anys, amb la creativitat 
de l’estudi de disseny Atipus, el 
Celler el Masroig crea un vi en 
tribut a aquell refrany català 
que diu “per Sant Martí, mata el 
porc i enceta el vi”. L’edició 2013 
reprodueix un paper d’estrassa 
de xarcuteria, amb l’objectiu de 
fer un homenatge, com diuen 
ells, “als professionals de les 
bones botifarres!”. L’etiqueta del 
2010 també es va emportar un 
Laus d’Or cap a casa.

I a l’altra punta del país, a 
Alfarràs, visitem el celler 
Lagravera. D’aquí en 
destaquem dos conceptes. 
Primer, el celler, ideat pels 
arquitectes Carles Sala i Relja 
Ferusic, i que us sorprendrà pels 
seus colors fluorescents i el 
disseny low cost. I segon, 
l’etiqueta del seu vi jove Laltre, 
dissenyada per l’estudi Dorian i 
que proposa un joc visual que 
fusiona els valors de la joventut i 
l’experiència. Una botella per 
mirar del dret i del revés. 

Beure 
i més

Maco  
de beure!
Recorrem els quatre 
extrems de Catalunya 
a la recerca dels 
millors dissenys 
d’etiquetes de vi.  
Per Núria Martí

Quatre asos de l’enodisseny. 

Intensitat

Ezequiel núm. 1
DO Penedès. 12,5% vol. 19  €
 
Us presento un vi molt especial: 
Ezequiel núm. 1. Aquest vi va ser 
l’última obra mestra del 
fundador de Caves Ferret: 
Ezequiel Ferret Olivella. 
Actualment les regenten la 
segona generació: 
Ezequiel Ferret fill i 
Rodrigo Ferret després 
de 73 anys d’història. El 
podem reconèixer com 
un vi amb un color molt 
intens amb tonalitats 
vermelles i morades. 
Quan el removem, 
deixa una gran 
capa de llàgrimes a 
causa de la gran 
presència 
d’alcohol. Si 
ensumem les olors 
que aquest vi ens 
ofereix, podem 
trobar una gran 
varietat d’aromes: 
gran intensitat de 
fruites vermelles, 
vainilla, cafè, 
maduixes i cirera. 
Es tracta d’un vi molt 
carnós; quan fem la retronasal, 
apareixen de nou les fruites 
vermelles molt madures. Marida 
perfectament amb plats de caça 
com ara el cérvol i el porc senglar, 
i amb tots aquells plats que 
mereixen un vi intens i ric en 
matisos. Us convido a tastar-lo 
acompanyat d’un bon àpat. Salut! 

Marta Ferret. 30 anys. Dedica 
el temps lliure al vi, la moda i la 
fotografia analògica.

Núria Martí. 33 anys. Periodista i 
més. Volia fer un blog de vins, però 
no trobava l’aroma d’albercoc.  
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