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VIU LA HISTÒRIA

Passejada entre vinyes

1 CELLERS D’ESCALADEI
Inaugurat per les cinc famílies 
que el 1840 van adquirir les ter-

res de l’antiga cartoixa d’Escaladei, 
aquest celler és la viva història del 
vi al Priorat. En primer lloc, perquè 

van ser els monjos del mo-
nestir els qui van introduir 
la viticultura a la zona, pels 
volts del segle XII. La cava 
on produïen el vi a l’edat 
mitjana és avui la sala de 
barrils del nou celler. L’altre 
mèrit de l’empresa és l’em-
botellament de la primera 
ampolla de la comarca, el 
1878, que va guanyar una 
medalla d’or a l’Exposició 
Universal de París.

2 CAL PLA
Les vinyes de set 
generacions d’una 

família viticultora s’estenen 
al llarg de vint hectàrees a 
la població de Porrera. Les 
instal·lacions del seu celler 

s’han mantingut intactes des de la 
seva construcció, l’any 1841, amb les 
cambres, els arcs, les voltes i fins i 
tot un conjunt de divertides inscrip-
cions murals referents a curiositats 

PRIORAT Descobrim el patrimoni vinícola de la comarca a través de cellers i tasts

Àngel Guimerà va batejar els cellers cooperatius de l’inici 
del segle XX com a ‘catedrals del vi’, hipnotitzat per la 

fusió entre arquitectura basilical i modernista. I és que la 
història del Priorat està directament lligada a la producció 
vinícola, des que en el segle XII els monjos cartoixans van 

començar a poblar de vinyes les seves terres.

VI, PATRIMONI I NATURA
A  Sala de barrils dels cellers d’Escaladei; 
B  Cooperativa Falset Marçà; C  vinyes del 

Priorat, i D  cambra del celler de Cal Pla, 
que conserva una inscripció del segle XIX.

i dites populars del món del vi. Les 
descobrireu a les parets i els racons 
més amagats de l’edifici.

3 COOPERATIVA FALSET MARÇÀ
Dissenyat per l’arquitecte 
modernista Cèsar Martinell, 

aquest celler és el més rellevant 
del moviment cooperatiu que 
va modernitzar el món agrari al 
principi del segle XX. Inspirat en el 
passat medieval de la vila de Falset, 
evoca les formes d’un castell amb 
tocs modernistes, fruit de la lliure 
interpretació de les formes i de la 
inspiració de Martinell en els mes-
tres Gaudí i Domènech i Montaner. 
Podeu gaudir d’aquesta joia arqui-
tectònica, declarada bé cultural 
d’interès nacional, mentre tasteu 
un dels seus vins DO Montsant. 

4 CELLER DE CLOS MOGADOR
L’origen d’aquest celler el 
trobem en una prestigiosa 

nissaga francesa de viticultors, la 
família Barbier. El 1880, la fil·loxera 
va obligar Léon Barbier a traslladar 
el negoci a Tarragona, portant amb 
ell una nova cultura del vi. Durant 
dècades la marca va introduir grans 
millores i va fer fer un salt qualitatiu 
a la producció catalana, fins que va 
ser absorbida per Freixenet. Els bes-
néts d’aquell pioner han rescatat la 
tradició familiar al nou celler situat 
a la localitat de Gratallops.

5 CASTELL DEL VI
Podeu complementar la ruta 
del vi amb una visita al centre 

d’interpretació ubicat a l’antic 
castell dels Comtes de Prades de 
Falset. Una moderna remodelació 
de tres plantes de l’edifici del segle 
XII permet fer un recorregut per la 
cultura vinícola del Priorat, amb 
el suport d’elements audiovisuals i 
interactius que expliquen la història 
i el procés d’elaboració del vi des del 
camp fins al celler. S  C. G.
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