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PRESENTACIÓ: CAP A LA GENERACIÓ DE VALOR AFEGIT

El dia 26 d’octubre de 2011 va tenir lloc a Gandesa una jornada tècnica dedicada 
a la varietat de raïm garnatxa blanca, el contingut de la qual es recull en aquest 
esplèndid número dels Dossiers AgrAris. Jornada i dossier són fruit de la persistèn-
cia i sensibilitat de tot un seguit de persones i institucions envers l’estudi, defensa 
i divulgació de les varietats de raïm tradicionals més significatives del panorama 
vinícola català. Entre aquestes entitats és de justícia destacar el paper de la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris (ICEA). 

Em resulta inevitable recordar l’estiu de 2004, quan el mestre Agustí Villarroya 
Serafini va compartir amb mi una reflexió entorn a la importància de la garnatxa 
blanca a la Terra Alta. L’estimava en un terç de la superfície mundial. Aquí comença-
va la gènesi d’una estratègia per valoritzar un fet cultural remarcable a la zona de 
producció vinícola de qualitat reconeguda més meridional de Catalunya, la Terra 
Alta. La garnatxa blanca és una varietat de raïm tan rústica en el conreu, com de-
licada en l’elaboració i complexa en el tast. De res no ens ha servit tenir-ne molta, 
fins que no hem sabut refinar la seva elaboració i domesticar el seu paladar. De fet, 
encara n’estem aprenent. I també estem començant a comunicar amb encert el dis-
curs no gens fàcil de situar el Mediterrani en el mapamundi del vi blanc, quan des 
de sempre s’ha pensat en clau septentrional o atlàntica. 

Part de l’èxit d’aquest procés passa per abocar esforços col•lectius al coneixe-
ment, la recerca, la divulgació i la cooperació entre la comunitat del sector al nostre 
país. L’esforç que han fet les persones i entitats promotores dels estudis que es 
presenten en aquest dossier ens brinda una oportunitat per seguir refinant i do-
mesticant les elaboracions de garnatxa blanca. Però aquest esforç no serviria de res 
sense posar l’accent en la presentació del producte, fent que el consumidor pugui 
percebre aquesta varietat com una opció de compra entre els vins blancs que té 
al seu abast. En aquest sentit, el Consell Regulador DO Terra Alta, a través d’una 
iniciativa pionera a Catalunya, ha fet un pas que va més enllà de la designació de 
la varietat en l’etiquetatge: la creació del distintiu de garantia Terra Alta Garnatxa 
Blanca. Molts veuen en aquest distintiu un simple adhesiu, però molts hi veiem 
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una oportunitat per expressar honestament les virtuts d’una varietat de raïm que 
està sortint de l’anonimat gràcies al treball de molts elaboradors i al reconeixement 
de cada dia més i més entusiastes i consumidors de vins fins. Fent ús o no d’aquest 
flamant distintiu de garantia, el col•lectiu que aposta per la DO Terra Alta té un gran 
repte al davant per valoritzar la nostra identitat vinícola, històricament lligada a la 
producció de vins blancs. És hora de lluir-se.
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