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	 	 	 Preface, WINE BY DESIGN, Sean Stanwick & Loraine Fowlow, John 	
	 	 	 Wiley & Sons Ltd. 2006
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VEREMA

AquestAquest procés de recollida es realitza 
quan el raïm està al seu grau de maduu
ració òptim (pel seu medi ecològic) per 
proporcionar el millor vi, normalment al 
setembre o octubre. Una de les pree
misses d’aquesta etapa consisteix a no 
trencar els grans, ni durant la recollida 
ni durant el transport. És important fer 
una selecció del fruit sa, separant-lo 
del malmés. 

FERMENTACIÓ

LaLa fermentació es un procés en el qual el sucre del most es transforma en alcoo
hol etílic i anhídrid carbònic. En els vins negres es duen a terme dues fermentaa
cions: una primera anomenada fermentació alcohòlica, en la qual s’aconsegueix 
donar color al vi; i una segona anomenada malolàctica, que és una fermentació 
lenta amb la qual se li proporciona al vi més finesa i suavitat, a través de la 
transformació de l’àcid en làctic. 	
	 	

PREMSATGE

ElEl fruit es diposita a la tremuja de recepció, on se’n determinen l’estat sanitari 
i el contingut de sucres i àcids, i que condueix fins la premsa. Aquesta màquina 
espremerà el raïm suficientment però sense fer que les pipetes i la rapa es 
trenquin i contaminin el most. En vins negres, el següent pas és separar de la 
pasta resultant el most i la rapa, sense que la pasta entri en contacte amb l’aire 
per impedir la fermentació. Així, es conduïda a les premses.

LA VINIFICACIÓ
MATÈRIA PRIMA

LaLa matèria prima per a la elaboració de vins són 
unes varietats de raïm determinades, amb un 
grau determinat de maduresa amb connotacions 
del sòl i el clima. Els factors primordials que inn
tervenen perquè un vi sigui de qualitat són la 
vinya, el cima i el sòl.

EMBOTELLAT

ÉsÉs l’últim procés de la producció, quan 
el vi es posa al recipient final que arrii
barà als establiments i restaurants. És 
un procés on la higiene és fonamental 
(màximament estèril), i que va molt 
lligat al magatzem d’expedició.

TRAFEGAR  

ElEl procés de separar el vi del fullatge o 
sediments, tot traspassant-ho a un 
altre recipient. Aquest procés varia 
lleugerament si es realitza abans o 
després de la fermentació. El més 
usual es fer-ho tan abans com després 
d’aquesta.

EXPEDICIÓ I TRANSPORT

L’últim pas perquè el producte ens 
arribi és el seu transport des del 
magatzem d’expedició mitjançant 
els camions. 

CRIANÇA 	

ElEl vi es posa dins les botes de fusta i es deixa envellir més o menys temps 
segons la qualitat que li volem donar: criança, reserva o gran reserva. Així el vi 
reposa i va oxigenant-se gràcies a les propietats de les botes de fusta, que 
tenen un temps de vida màxim aproximat de vuit anys. Aquets procés dóna 
unes propietats que varien molt degut al tipus de fusta utilitzada, els més 
comuns són roure francès i roure americà. 

EL CELLER A L’ACTUALITAT

Històricament l’arquitectura s’ha mantingut en un segon pla en el món de 
l’elaboració del vi. Tot i això, en els últims anys, el seu rol ha canviat radicalment. 

Els nous cellers són una barreja entre museu, bar de tasts, punt de 
venda; aquest nou híbrid estén l’experiència del vi més enllà de la pròpia 
experiència.  

ElsEls canvis dinàmics de les operacions dels cellers del nou món, ha inclòs la nova 
demanada del negoci, i la seva interactuació amb el públic. Els països i les regioo
ns vinícoles estan descobrint i promovent el turisme del vi, que és un gran 
negoci.

Una característica important dels nous cellers és l’accés del visitants en 
el procés d’elaboració del vi, o, com a mínim, a les àrees menys industrials. 

El vi reflecteix les idees culturals i socials del nostre temps.

‘To some extent neighbourhood sociability has been replaced by a more intense 
sentiment of domesticity, manifested by people entertaining in their homes 
rather than meeting their friends in public places like cafés… a sea-change has 
taken place, not only in the amount of wine consumed in some important winee
producing countries, but also in the contexts in which it is consumed’. 
	 	 Rod Philips, A SHORT STORY OF WINE, London: Penguin Books, 2000

ESQUEMA LINEAL DE L’ELABORACIÓ DEL VI. UTILITZEM LA GRAVETAT COM A MITJÀ DE TRANSPORT BÀSIC DINS LA NAU.

CELLERS VISITATS

Bodegas Rafael Lopez de Heredia - Viña Tondonia. [Zaha Hadid]

Bodegas Ysios. [Santiago Calatrava]

Bodegas Viña Real. [Philippe Mazieres]

Bodegas Juan Alcorta. [Ignacio Quemada]

Bodegas Marqués de Riscal. 
[Frank Gerhy][Frank Gerhy]

Bodega Privat, Alella. [Alfons Soldevilla]


