
Lluís Llach ens presenta 
aquest any el seu nou disc 
i ens diu que deixa el món 
de la cançó, on va començar 
fa prop de quaranta anys… 
Més recentment, amb Enric 
Costa, va iniciar a la comarca 
del Priorat un petit projecte 
amb un gran resultat.
Fruit del rigor i la qualitat, 
aquests dos emprenedors, 
assessorats per la família 
Pérez, de gran tradició eno-
lògica, han aconseguit posar 
al mercat tres joies indiscu-
tibles: el Vall-Llach, l’Idus 
de Vall-Llach, i l’Embruix de 
Vall-Llach.
Procedents de petits tros-
sos –que és com se’n diu, 
de les feixes, al Priorat– 
amb vinyes entre seixanta 
i noranta anys de garnatxa i 
carinyena, complementats 
amb noves plantacions de 
varietats com la merlot, 
la cabernet sauvignon i la 
syrah, aquest tres vins s’han 
situat en poc temps en l’elit 
vitivinícola.
El cantautor ha sabut trans-
metre la passió per la músi-
ca als seus vins, elaborant 
obres mestres, aconseguint 
que, com ell, estiguin en el 
punt més alt de la fama, 
convertint-los en referents 
dels vins del Priorat des de 
la primera collita, l’any 1998, 
que va sortir al mercat a 
finals del 2000.
Destapar una ampolla dels 
vins del Celler Vall-Llach 
significa trobar la delicadesa 
i l’harmonia de les cançons 
més tendres i dolces d’en 
Lluís, però també la força i 

el nervi de la cançó protesta 
que tant ha popularitzat el 
cantant vergelità.
Quina millor manera de 
conèixer l’esperit d’aquest 
vins que tastar-ne l’harmonia 
metre escoltem les cançons 
del seu darrer disc.
Tot escoltant «A poc a poc», 
a poc a poc obrim l’ampolla 
i a poc a poc anem tastant 
aquest vi:
VALL-LLACH. A dintre 
d’aquesta ampolla hi tenim 
el resultat de raïm proce-
dent de vinyes centenàries 
de molt baixa producció, 
dels trossos. Té un color de 
guinda molt intens, amb 
l’anella molt viva; aromes 
de molta qualitat i intensitat 
amb expressió de fruita 
vermella, un toc de torrat i 
un final intens de llicorella. 
El més sorprenent quan el 
tastem és la seva estruc-
tura, acompanyada d’una 
bona acidesa i molta po-
tència. Ens trobem davant 
un vi potent i estructurat, 
amb una gran concentració 
que dóna peu a una riquesa 
gustativa i aromàtica capaç 
de sorprendre el paladar 
més exigent. 
Ara sona «Mentre quedi un 
fil», aquest fil que ens uneix 
als records de joventut. 
Mentre obrim un Embruix, 
recordem la força de la 
joventut:
EMBRUIX DE VALL-LLACH. 
És el vi elaborat amb raïm 
procedent de les vinyes 
més joves. Ens trobem da-
vant un vi de color de guinda 
intens, pràcticament opac, 
amb una intensitat aromàti-
ca molt bona amb una mica 
d’oxigenació –que és quan 
descobrim les prunes ne-
gres–, un puntet de verdor i 
un agradable fons de fusta 
de molta qualitat i molt ben 

integrada. L’estructura quan 
el tenim a la boca és molt 
bona; l’acidesa, immillora-
ble, amb molta fruita, i un 
final amb cos tenis. És un 
vi molt agradable, i la por-
ta perfecta per a entrar a 
conèixer no tan sols el vins 
del celler Vall-Llach, sinó de 
tot el Priorat.
Al CD ens sona l’última 
cançó del disc Geografia, 
paraula que pren molt sig-
nificat amb aquest vi:
IDUS DE VALL-LLACH. 
Sorgit de l’entusiasta col-
laboració de la gent del Pri-
orat, que ha tingut cura dels 
seus trossos amb vinyes 
centenàries de garnatxa, 
fa, en cupatge amb altres 
varietats, un vi de color 
grana molt intens i un anell 
molt viu, d’aromes intensos 
i complexos de fruita, com 
les groselles i les móres 
negres, que recorda la tinta 
xinesa, arrodonit per uns 
torrats molt fins provinents 
de fustes de molta qualitat. 
Quan el tastem, hi trobem 
una estructura interessant, 
amb molt bona acidesa i 
sobretot una gran intensitat 
de gustos de fruita, que 
resten a la boca una llarga 
estona. El duríssim conreu 
dels trossos del Priorat té el 
seu homenatge en aquest 
fabulós IDUS.
Esperem que la vida de Lluís 
Llach en el món del vi sigui 
tan moguda com ha estat 
en el de la música. Podem 
dir que, gràcies al seu es-
forç, paciència i filosofia, 
ara gaudim de tres acords 
vinícoles per a crear grans 
obres mestres a les nostres 
taules.
Salut!

CONRAD JOHERA 
SOMMELIER
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ELABORACIÓ

Primer rossegem la cansalada virada, tallada prèviament a daus petits. 
Tot seguit hi afegim els alls (tallats o sencers) i les cebes tallades ben 
fines, fent que tot plegat es sofregeixi; més tard hi posem la menta. Un 
cop ben sofregit, hi afegim les tomates, ja pelades i trinxades, hi posem 
les faves ben netes i ho cobrim amb aigua o amb brou de carn. Al cap 
d’una estona de fer el xup-xup, hi afegim les botifarres negra i dolça 
a talls, ho tapem i ho deixem coure a foc lent. Cal 
vigilar que la botifarra negra no es desfaci. En l’últim 
moment retirem la menta i hi afegim una mica de 
sal. Un cop cuit, cal servir-ho calent.

Que vagi de gust!

JOSEP JACOMET I VIADER

INGREDIENTS PER A 6 PERSONES

> 1,5 kg de faves
>  500 g de cansalada virada
> 1 botifarra negra prima
> 1  botifarra dolça
> 2 cebes
> 4 o 5 tomates madures
> 100 g de llard
> 4 o 5 alls tendres sencers
> 1 branqueta de menta i/o marduix
> una mica de sal

INGREDIENTS PER A 6 PERSONES

> 1 ànec d’1,5 kg
> 6 peres
> 1 brot d’api
> 1 ceba
> 1 cabeça d’alls
> ametlles i avellanes per a fer la picada 
(100 g de cada )
> 2 claus
> 1 got petit de vi ranci o conyac

FAVES A LA CATALANA

ÀNEC AMB PERES
ELABORACIÓ

Agafem les peres, les pelem i les fem bullir uns 3 minuts. Escorrem les 
peres i les reservem. Posem l’ànec en una cassola i el rostim, amb la ceba, 
els alls i l’api. S’hi tira el vi ranci o el conyac i es flameja. Tot seguit fem 
la picada amb les ametlles i les avellanes. Quan l’ànec és quasi cuit, el 
reservem i passem la resta de la cassola per un colador xinès. Posem un 
altre cop l’ànec a la cassola, pel cim hi tirem la salsa que surt després 
de colar els primers ingredients, hi afegim també la picada i ho deixem 
que faci una mica el xup-xup. Agafem les peres, les partim, els traiem 
els grans, les enfarinem una mica i les fregim tomba-tomba. Després 
les posem amb l’ànec i deixem que facin xup-xup uns 10 o 15 minuts. 
Ho hem de coure a poc a poc.

Bon  profit!

CONXITA GELI I COLOMA

>

INGREDIENTS PER A 6 PERSONES

> 6 botifarres
> 4 pomes
> 2 torradetes grosses
> una mica d’oli

BOTIFARRA DOLÇA AMB
POMA I TORRADETES

ELABORACIÓ

Posem les botifarres en una cassola de terra, hi afegim una mica d’aigua, 
un parell de talls de pela de llimona i un rajolí d’oli. Tot això es cou a 
foc lent. De tant en tant punxarem les botifarres perquè treguin el suc. 
Més tard posem sucre en un cassó i el remenem fins que es torri; quan 
sigui torrat, el posem a la cassola amb les botifarres. Deixarem que faci 
el xup-xup, hi afegirem la poma i les torradetes a talls, ho deixarem una 
estona més al foc –no gaire– i ja es podrà servir.

CONXITA GELI I COLOMA


