
El Cel 2014

Edat de les vinyes
16–104 anys

Rendiment
2.500 kg/ha

Ampolles produïdes
1.600 ampolles (edició limitada)

Grau alcohòlic
15,5% vol

Acidesa total tartàrica
5,8 g/l

Sucre residual
0,5 g/l

Denominació d’origen
D.O.Q. Priorat

Varietats de raïm
35% Garnatxa negra, 25% Sirà, 15% Samsó (Cariñena), 25% Cabernet Sauvignon.

Nota de tast
Color cirera cobert amb rivet porpra. Llàgrima densa i abundant.  
Esplèndida intensitat aromàtica tant en la fase olfactiva com en el seu pas en boca. 
En nas destaquen notes de fruita negra, com els nabius madurs, amb un subtil fons 
de rebosteria, sense oblidar els matisos torrats aportats pel roure francès. 
L’entrada en boca és àmplia i refrescant al paladar gràcies a una mineralitat molt ben 
integrada. S’aprecien aromes de fruita negra com baies salvatges, móres i prunes, 
acompanyades dels gustos propis de l’evolució en bóta: la xocolata, la tòfona i la 
regalèssia negra. L’avanç és potent i complex, amb uns tanins sedosos que 
garanteixen un recorregut llarg i elegant.

Maridatge
Un vi tan excels i ric en cos demana plats capriciosos a l’estil de la llebre confitada en 
escabetx, la terrina de garrí de llet o el llom de cérvol amb salsa de magranes. 
EL CEL 2014 sempre alleugera la matèria grassa i dóna volada als plaers.

Servei
Destapar i decantar unes dues hores abans del tast. 
Temperatura de servei entre  15 i 17 ºC.

Guarda
La correcta conservació d’una ampolla d’EL CEL 2014 demana la col·locació 
en horitzontal per a que el suro no es ressequi i disposar d’un celler o espai 
soterrani airejat. La humitat constant, no inferior al 70% i una 
temperatura sense oscil•lacions, d’entre 10 i 17ºC garanteixen un envelliment 
òptim per un període que es pot allargar fins a quinze anys.

Sòl
De llicorella un sòl rocós, molt laminat i trencadís format durant el Devonià per la 
compactació dels fons dels llacs —d’aquí ve seu nom: llacorella. Les vinyes més 
velles de la finca s’ajoquen sobre un pedregar que les obliga a conviure en aquest sòl 
pobre i hostil i a allargar les seves arrels fins a més de 15 metres. Aquestes llicorelles, 
tan rares com antigues, són responsables de la finesa, la frescor i l’elegància que hom 
troba en el vi.

Verema 2014
El 2014 destaca per una primavera més plujosa i càlida de l'habitual, la vinya va fer 
una molt bona brotada i el quallat dels raïms va ser perfecte. Pel que fa a l'estiu, 
aquest va ser molt sec però amb temperatures més moderades que la mitjana, així 
doncs es varen evitar estressos hídrics excessius i es va facilitar un ambient 
favorable a tenir una bona sanitat en la verema, fent que el raïm arribés a la època 
de maduració en òptimes condicions. La tardor va ser més càlida i plujosa del 
normal, fet que va fer avançar la verema de les varietats més tardanes. El 2014 ha 
estat en termes generals un any fresc que ha donat lloc a vins més aromàtics i graus 
alcohòlics lleugerament més baixos. 

Formació de la vinya
Vinyes velles formades en vas i vinyes adultes en formació horitzontal, en cordon 
royat i doble royat i conducció de la vegetació per pla vertical mitjançant emparrat.

Elaboració
Collita provinent de vinyes pròpies. Verema manual en petits  estoigs per conservar 
el gra sencer. Primera selecció a la mateixa vinya. Desrapat de la totalitat del raïm 
que entra al celler. Fermentació / maceració  a temperatura controlada, en dipòsits 
d’acer inoxidable durant 21 dies. Premsat suau i sagnat per gravetat. Després de 24 
hores, traspàs a bótes de roure francès de 225l. Fermentació malolàctica i 
envelliment  en bóta entre 14 i 18 mesos. EL CEL 2014 no pateix processos de 
filtració i clarificació  i segueix evolucionant en ampolla durant un llarg període de 
temps. 

Tipus de fusta
100% roure francès, de torrat mig i en primer ús.
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El vi més selecte i excels de la nostra col·lecció. Elaborat amb els raïms que han fructificat a la part més alta dels nostres vinyars 
i han madurat lentament, a tocar del cel. La seva personalitat creix, evoluciona i, amb el temps, encara esdevé més rotunda. 




