
Vins per a la iniciació al tast. 
Part III: Vins negres 
 
Sessió III: Vins negres. 
 
Durant aquesta tercera i última sessió es pretén  fer el tast de vins negres, des dels joves 
fins als de més criança i reserva. 
Aquesta última sessió ens ha d´ introduir a l’ampli ventall d ´ aquests tipus de vi.. 
 
 
Sèrie 1: Vins negres joves. 
 

1. Milflores 2007 (Rioja) 
2. Obra Joven 2006 (Ribera del Duero) 

 
Aquesta primera sèrie, formada per només dos vins, serveix per a identificar i conèixer 
els vins joves. 
 
El primer d’ells, es  de maceració carbònica (l’estil de ‘cosechero’ de la Rioja, i del 
Beaujolais Nouveau). De color no gaire cobert, amb ribet violaci. Els aromes, de fruits 
vermells i negres, presenten també el toc inconfusible de la pell de plàtan, provinent  del 
mètode d’elaboració. El pas en boca és lleuger, amb un discret repunt de verdor amargant 
donat per aquest mateix  tipus d’elaboració, en el qual la fermentació es fa  amb la rapa i 
tot. 
 
El segon vi, de mètode tradicional d’elaboració, té un color més cobert, i vermellós. Els 
aromes són de fruits negres i fins especiats, destacant potser un petit tuf degut a la 
presència de sulfurós que s’esvaeix a l’anar-se airejant. El pas en boca és potent i 
consistent, notant -se  clarament la presència dels tanins fruitals. 
 
Sèrie 2: Vins de criança 
 

3. Becquer de Autor 2005 (Rioja) 
4. Pago de los Capellanes Crianza 2005 (Ribera del Duero) 
5. Marqués de Cáceres VS 2004 (Rioja) 

 
Aquesta segona sèrie serveix per  distingir els vins de criança. A part d’això, també ens 
permetrà reconèixer els dos estils present a la Rioja (clàssic i modern), i acarar aquests 
vins amb els de la Ribera del Duero, considerant que tots tenen la mateixa base de raïm, 
l’Ull de Llebre. 
 
El primer presenta un color cobert, brillant, de ribet porpra. Ens dóna aromes de fruits 
vermells, negres, lleus notes de torrats i balsàmics. El pas en boca és equilibrat amb certa 
amplitud, atorgada per la criança. Bon record, que convida a assaborir-lo. Un vi de 
relació qualitat / preu immillorable. 
 



Passant al segon,  trobem un vi  d´ un  color cobert i profund. Els aromes que ofereix  són 
decididament de fruits negres, pruna, amb cert deix de fruits vermells. Netament balsàmic 
(eucaliptus, menta, regalèssia), especiat (canyella, clau,...), torrat i fumat... un vi  complex. 
El pas en boca és ampli i potent, on notem els tanins fruitals i de la fusta força marcats, 
però ja començant a fondre’s entre ells. És d’esperar que aquest vi guanyi en complexitat 
i integració amb el temps. El seu pas en boca, tot i que bo, encara té corda per suavitzar -
se i millorar. També desenvolupa uns interessants aromes terciaris (cafè, tabac, espècies 
seques,...). 
 
 L’últim de la sèrie ens serveix per acarar l’estil clàssic de la Rioja amb els altres. De 
color de capa mitjana, el ribet  presenta, en aquest cas, uns tons teula . Els aromes del nas,  
malgrat  trobar  encara notes de fruits vermells i vainilla, també hi ha notes d’humitat, 
recordant al terra mullat del bosc. Aquestes notes no es presenten per igual a totes les 
ampolles (atesa l’alta quantitat de producció que hi ha), però  sí que hi son força sovint. 
Depenent de la persona, circumstància i evolució concreta pot ser més o menys agradable, 
però en general, s’han d’evitar. El pas en boca és lleuger de cos i de pas ràpid, sense la 
opulència dels anteriors. El record final pot tenir diferent grau de les notes abans 
esmentades com  ara la humitat. 
 
Al fer-se el tast “a doble cega”,  resulta  interessant veure com els integrants del curs 
queden sempre sorpresos de descobrir-hi una marca coneguda  per tothom. Això serveix 
doncs per donar- li’ls un referent conegut. 
 
Sèrie 3: Els vins i el temps. 
 

6. Albert Bichot Pinot Noir Vielles Vignes 2005 (Borgonya) 
7. Clos Dominic 2002 (Priorat) 
8. Elderton Command Shiraz 1997 (Barossa Valley, Austràlia). 
9. Dominus 1994 (Napa Valley – EEUU). 

 
En aquesta sèrie final tenim els vins més vells i potser , en certa manera ,més interessants. 
 
 
El primer, un Pinot Noir de la Borgonya ens serveix per introduir aquest estil de vi als 
integrants del curs. De color cirera de capa tirant a baixa. Té aromes de fruits del bosc, 
sobretot vermells, notes especiades i balsàmiques. Pas en boca sense gaire amplitud, però 
amb una vivor que el fa agradable. És un vi interessant, tenint en compte la seva 
procedència i relació qualitat- preu. 
 
Després, un Priorat, amb cert temps en ampolla, ajuda a descobrir aquesta zona i els seus 
vins. De color totalment cobert, brillant i amb bona llàgrima. Els aromes ens recorden 
clarament al de les panses,  es va obrint i en desenvolupa d’altres. Hi trobem espècies 
seques, balsàmics, fruits secs, notes minerals (que al participant que s’inicia al món del vi 
poden aparèixer com un record semblant al del Vichy). El seu pas en boca, tot i que 
potent i completament ampli, està arrodonit, i resulta molt agradable. El record i 
retronassal estan d’acord  amb el  que s’espera, deixant un conjunt molt agradable. 



 
El tercer, un vi altament puntuat el seu dia per en Parker, ens permet veure com 
evolucionen aquests tipus de vins. Color totalment cobert i profund, el ribet no presenta 
tons teula, ans al contrari, un matís grana. Aromes que recorden a les olives negres, al 
grafit... el seu desplegament continua, oferint notes balsàmiques, cafè, pell, cuir (aquests 
últims son aromes terciaris desenvolupats en ampolla). El pas en boca, per bé que encara 
consistent, dóna a entendre que el seu punt òptim ja ha passat, tot i resultar en conjunt un 
vi interessant. 
 
Per últim un Cabernet de la vall del Napa. En aquest cas, degut a la vellesa del vi   mostra 
uns tons teula prou clars. Els aromes al nas són, tot i la decantació, fortament terciaris a  
l’ inici: caixa de cigars havans, cuir, civet,  (en segons quin cas, el conjunt,  pot recordar a 
una quadra de cavalls), goma cremada.... L’ airejament al qual ha estat sotmès el vi , fa 
sortir amb més rapidesa aromes  fruitals i vegetals, destacant l´ olor  de pebrot verd , nota  
característica de la Cabernet-Sauvignon. El pas en boca, si bé a l’època deuria ser potent i 
ampli, és ara tan sedós que fins i tot  comença a resultar prim. 
 
En aquesta tercera sessió també poden considerar els següents vins de similars 
característiques: 
 
A la primera sèrie : el Fariña Primero, l’Eneas MC, o les Sorts MC, i fins i tot  un 
Beaujolais per a la maceració carbònica.  I qualsevol negre jove per al mètode normal.  
Per a la segona sèrie, podem triar algun altre vi de criança de la Rioja i/o de la Ribera, 
possiblement de la mateixa anyada, per acarar-los, així com un altre molt conegut, com 
ara el Sangre de Toro. 
Per a l’última sèrie, hem de considerar vins amb  temps i  d´altres zones... un Francès 
com Domaine Leroy, un Priorat una mica envellit, del 2002, un Marqués de Murrieta 
Ygay 2002, i fins un Castillo de Ygay Gran Reserva 1998 serien opcions a considerar, 
així com algun Tondonia... vins de gran criança són recomanables, però depèn del que hi 
hagi disponible. 
 
Com a conclusió, esmentar que la finalitat del present article i curs és oferir les eines i les 
ganes als participants per a poder seguir aprofundint en aquest apassionant món del vi. 
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