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“Mai hem treballat 
d’esquena al sector del 
cava, ben al contrari. 
L’objectiu és que Cor-
pinnat acabi benefici-
ant tothom”
Xavier Gramona i 
Ton Mata
Fa tot just un parell de mesos, el sector 
del cava se sorprenia amb la presentació 
de Corpinnat, una nova denominació lli-
gada als escumosos de qualitat. Sis dels 
cavistes amb més renom del territori 
(Gramona, Recaredo, Castellroig, Llopart, 
Nadal i Torelló) s’unien per crear aquesta 
marca col·lectiva de la Unió Europea (UE) 
amb l’objectiu d’aconseguir el que el sector 
fa anys que batalla: donar als escumosos 
que es fan al Penedès el prestigi que me-
reixen. Des que es van presentar, l’Associ-
ació d’Elaboradors i Viticultors Corpinnat 
(AVEC) -que és qui lidera el projecte- n’han 
rebut de fredes i de calentes. Els cellers 
que la integren, però, tenen clar que ara 
el que toca és picar pedra per fer arrelar 
una proposta que podria ser una bona op-
ció de futur per remarcar la identitat d’una 
zona, que sovint ha quedat aclaparada per 
la immensitat de la DO Cava. Ton Mata i 
Xavier Gramona, copresidents de l’AVEC, 
ens han explicat d’on neix Corpinnat i on 
vol arribar.

Es compleixen dos mesos de la presenta-
ció de Corpinnat. Quina rebuda ha tingut 
la nova marca?

Ton Mata: Creiem que la rebuda ha estat bona, 
sobretot per part del mercat. Entenem que es 
valora com una oportunitat per explicar una 
singularitat, per transmetre uns valors molt 
determinats pel que fa a la forma de vinificar, 
al cultiu ecològic, a l’estima per un territori. En 
definitiva, dels valors que defensa Corpinnat. 
Al sector encara li estem explicant què som, i 
què volem. Encara ens estem reunint amb em-
preses -n’hem visitat una trentena- i amb asso-
ciacions, viticultors i consells reguladors.

Sabem què és Corpinnat, però quina és la 
seva raó de ser?

Xavier Gramona: Les empreses que ens hem as-
segut a crear Corpinnat tenim el convenciment 
que al nostre territori es fa molt bon producte. 
Això és una cosa que els consumidors, en l’àm-
bit internacional, moltes vegades no aprecien. 
I el que volem és fer-ho palès. Deixar clar que sí 
que es pot fer escumós d’alta qualitat, i sí que es 
pot fer a la nostra terra. Per fer-ho realitat hem 
dibuixat un territori que és el nostre, i hem ex-
plicat com creiem que s’ha de treballar la terra i 
elaborar el vi, perquè tingui la consideració que 
creiem que mereix.

Entenc doncs, que el que proposa Corpin-
nat ja es feia, però ara el que s’ha fet és 
regular-ho.

T.M.: Un dels objectius principals, que fins ara 
no teníem, és aconseguir una marca que esti-
gui al costat de les marques comunes de més alt 
prestigi internacional, i que representi la màxi-
ma exigència. Feia falta un nom propi, Corpin-
nat, que identifiqui un vi, i en aquest cas és de 
llarga criança, ecològic i elaborat amb varietats 
pròpies. L’objectiu és clar: arribar a construir 
aquest prestigi col·lectiu.

Corpinnat es va treballar en paral·lel a Ca-
ves de Paratge...

T.M.: De fet, Corpinnat és anterior. Però cal dei-
xar clar que són dues propostes diferents, i que 

poden anar perfectament de la mà. Corpinnat 
neix de la iniciativa de sis empreses que treba-
llem per mirar d’arribar a uns valors comuns. 
Paratge va per un altre camí.

No se sentien identificats, doncs, amb la 
proposta del consell?

T.M.: És que hi ha diferències remarcables. Una 
de les més importants és que Cava de Paratge 

diferencia uns productes, Corpinnat és una 
diferenciació per raó social. Una empresa que 
vulgui fer servir la marca col·lectiva de la UE 
Corpinnat ho ha de fer per tota la raó social. 
Aquesta és una diferenciació molt potent.
X.G.: I també el territori. Tots els vins de qua-
litat que es fan arreu del món estan basats en 
un territori, porten els noms i els cognoms d’un 
paisatge, d’una terra. Cava de paratge vol desta-
car alguns pura sang d’una determinada zona, 
però no estan relacionats amb un paisatge con-
cret. Un Cava de paratge de Requena, Alella o 
l’Alt Empordà no es distingeix d’un del Penedès. 
Quan va aparèixer el Cava de Paratge no ens 
vam plantejar que fos quelcom alternatiu a la 
nostra proposta. De fet són compatibles.

Si el CR Cava hagués plantejat la possibili-
tat de zonificar la DO, ho haguessin consi-
derat una alternativa vàlida a Corpinnat?

T.M.: La zonificació és un tema del qual se’n 
parla des de fa 20 anys. Enteníem que era una 
cosa pràcticament impossible, perquè havíem 
tingut algunes reunions per parlar-ne, i en tot 
aquest temps no s’havia avançat gens. Per això 
vam optar per començar a treballar les sis em-
preses que som a l’AVEC, des de la discreció. No 
amb la voluntat de no exposar-ho al sector, sinó 
amb l’objectiu d’arribar a construir una cosa sò-
lida. Sabíem que si no ho fèiem així, no avança-
ríem. Això vol dir que el projecte està totalment 
tancat? No. Però hi ha una base molt sòlida a 
partir de la qual sumarem amb totes les empre-
ses que vulguin entrar al col·lectiu, i acabar de 
definir com fer reals els valors Corpinnat.

Hi ha qui els acusa d’haver treballat a l’es-
quena del sector.

T.M.: Mai hem treballat a esquena del sector, i 
volem deixar clar que això ho fem en favor del 
territori i dels que hi treballen. D’altra manera 
la iniciativa tampoc s’entendria. És un projecte 
honest, rigorós, que vol generar valor al terri-
tori. Perquè, si no, hem dit que tot el raïm que 
compren les empreses Corpinnat han de tenir 
un preu mínim garantit? És cert que nosaltres 
en comprem molt poc, però el que voldríem és 
ser una punta de llança. Ser un punt d’inflexió 
per generar noves inèrcies. Hem pensat molt 
en els 5.000 viticultors que hi ha al Penedès. 
Creiem que Corpinnat és una oportunitat de 
futur per a ells. Malgrat que al començament 
no van rebre bé la proposta, ens hem esforçat 
per explicar-la i que pensin que ells també sur-
ten guanyant amb aquesta manera d’elaborar 
més exigent.
X.G.: Els cellers que estem a Corpinnat som em-
preses que ens fem competència al mercat. Si 
hem compartit entre nosaltres, com no ho hem 
de fer amb la resta? No som excloents, però ha-
víem de fer la feina que crèiem que tocava, i 
això implicava definir un territori. Sabíem que 
la zonificació no era possible, entre altres coses 
perquè des del Ministeri d’Agricultura deien 
que no es faria. El mercat internacional feia 
temps que ens reclamava aquesta diferenciació.

L’oferta al sector és bestial.

X.G.: El mercat del vi és el que compta amb més 
referències del món. El consumidor necessita 
algú que el guiï, i això normalment ho fa el 
prescriptor. Ells demanaven que es delimités 
aquest territori. Perquè un vi s’identifica pel 
paisatge i per la terra d’on surt, no és només 
una manera d’elaborar. I això és el que hem 
fet: definir una àrea amb unes característiques 

L’ENTREVISTA Eva López
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Quan va aparèixer cava de 
paratge no ens vam plantejar 
que fos quelcom alternatiu 
a la nostra proposta”

Vilafranca

El restaurant Tartàric de Vilafranca es trasllada a Vilanova i la Geltrú

L’establiment obre avui diven-
dres per últim cop a Vilafranca 
i inaugurarà nou restaurant 
dissabte que ve al carrer Es-
colapis de Vilanova, a pocs 
metres de l’Ajuntament. Se-
gons explica el propietari del 

Tartàric, Robert Tatar, a Vila-
nova tindran el mateix tipus 
de cuina que han elaborat fins 
ara a Vilafranca però també 
faran pizzes ja que al nou es-
tabliment hi ha forn de lle-
nya importat d’Itàlia. Segons 

Tatar han decidit emprendre 
aquesta nova aventura a Vila-
nova perquè volien estar més a 
prop del centre de la població i, 
després d’un estudi de mercat, 
considera que a Vilanova “hi 
ha més moviment de gent”.
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Residència Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia

SELECCIONA:

INFERMER/A gent gran
 

S’ofereix jornada completa, setmana curta-llarga
(caps de setmana alterns) i contracte indefi nit.

 
Imprescindible titulació d’infermeria i experiència prèvia.

 
Envieu CV a lpey@sumaracciosocial.cat                              

Es demana:
Experiència mínima de 15 anys en lloc similar.

Estudis en direcció financera, comptabilitat, anàlisis, 
inversions, costos, legislació mercantil i laboral.  

Domini d’eines d’Office.
Es valorarà anglès escrit i parlat. 

S’ofereix:
Contracte indefinit

Incorporació immediata
Interessats envieu currículum a: admin@molmat.es

 

Empresa de Vilafranca del Penedès  
necessita

RESPONSABLE DE L’ÀREA 
FINANCERA

molt concretes, que la fan única. Sabem que la 
idea de demarcar un territori és disruptiva, però 
creiem fermament que és vàlida. És la columna 
vertebral del nostre projecte.

Una nova marca no confon més el consu-
midor?

X.G.: Si la gent no fes coses per por a confondre, 
no hauríem evolucionat. S’ha de ser disruptiu 
per avançar. No sé si confonem el consumidor, 
però sí que sé que actualment es pot comprar 
un Gran Reserva a 10 euros i també a 50 euros, 
i el client no sap el perquè d’aquesta diferència. 
Nosaltres el que estem fent és donar una eina 
al consumidor per poder aconseguir aquesta 
informació.
T.A.: Actualment, dels 252 milions d’ampo-
lles de cava que es produeixen, menys de 10 
les elaboren empreses que vinifiquen 100% a 
la seva propietat. Això què representa, 20 o 30 
empreses?A la Xampanya n’hi ha unes 4.000. 
Corpinnat pot ser un punt d’inflexió en aquest 
sentit, per intentar que els cellers recuperin la 
il·lusió per vinificar. No vull dir que si no vinifi-
ques, no pots fer qualitat, però és cert que com 
major és la connexió entre la vinya i el vi, millor 
percepció hi ha de la feina feta.

Dividir potser no és el millor camí...

T.M.: Corpinnat no vol segregar. Al contrari, vol 
ser integrador. Per això diem que en poden for-
mar part empreses que estan en qualsevol DO, 
sempre que siguin del territori, i compleixin 
uns requisits. No som una marca més. Volem 
ser la marca de gran prestigi de la zona. És una 
proposta ambiciosa? Sí, però si volem aconse-
guir alguna cosa, ho hem de ser.
X.G.: El sector no es pot canviar de forma artifi-
cial, requereix molta generositat, molta feina. 
Però hem de tenir clar que la lluita dels preus és 
una batalla perduda.

El sector del cava està vivint un moment 
de canvi. Si es tornés a posar sobre la taula 
la zonificació, en voldrien parlar?

X.G.: Nosaltres ens hem assegut a parlar amb 
el sector, i també amb el consell regulador. 
Hem presentat el projecte a no menys d’una 
trentena de cellers que podrien complir, amb 
un mínim esforç, les condicions de Corpinnat. 
Que és el mateix que hem fet nosaltres. També 
hem hagut de fer sacrificis per adaptar-nos a la 
normativa. Hem posat períodes transitoris tan 
llargs com hem pogut perquè el sector pogués 
considerar Corpinnat una alternativa. Lluny de 
girar l’esquena al sector, hem fet tota aquesta 
feina de divulgació. Ens hem reunit amb els pa-
gesos. Els hi hem volgut explicar com a llarg ter-
mini creiem que Corpinnat pot ser millor per 
al seu futur. Sincerament pensem que aquesta 

nova forma de treballar pot acabar amb l’eterna 
preocupació pel preu dels escumosos, perquè 
no ho mereixem.
T.M.: La nostra voluntat és el diàleg. Som sensi-
bles a l’escenari d’eleccions que hi ha. Entenem 
que hem d’escoltar i hem d’explicar-nos amb el 
president actual del consell regulador, i si convé 
amb el futur. Això per descomptat.

No hauria estat més lògic que el projecte 
de canvi del sector l’hagués liderat el Con-
sell Regulador?

T.M.: Crèiem que si partíem de zero, i iniciàvem 
el projecte des de la DO Cava, encara estaríem 
en la redacció del primer article. Aquesta és la 
meva opinió. El que és real, ara, és que hem pre-
sentat una proposta molt sòlida, i ara se n’ha de 
parlar.
X.G.: La DO Cava pot prendre nota del que hem 
fet, i ho pot adaptar de la manera que millor ho 
entengui. Però és molt difícil posar-se d’acord. 
Jo crec que s’ha intentat, però no s’ha aconse-
guit. D’aquí ve la creació de Corpinnat. Si ha-
ver creat aquesta nova marca fa que el sector in-
trodueixi canvis en positiu, doncs benvinguts 
siguin. Fa uns dies, en una reunió de l’Institut 
del Cava, es va parlar de zonificació. No sé si hi 
hem tingut alguna cosa a veure, però si és així, 
ja sóc feliç. Si hem remogut alguna cosa, és que 
estem fent bona feina. I si acabem estirant tot 
el sector cap amunt, doncs serà tot un èxit.

En quin punt es troba ara el projecte Cor-
pinnat? El nom ja està a les etiquetes?

T.M.: Des del 10 d’abril, el dia que es va fer la pre-
sentació pública de la marca, vam donar un ter-
mini de sis mesos perquè totes les empreses es 

poguessin adaptar a la normativa. Ens agradaria 
que el darrer trimestre d’aquest 2018 ja sortis-
sin al mercat els primers escumosos Corpinnat. 
Veurem si és possible. Estem parlant amb totes 
les DO, perquè volem fer-ho de la manera més 
cordial possible.

Com s’ha de fer aquest encaix amb les di-
ferents denominacions?

T.M.: Abans de fer públic el projecte, vam es-
tudiar detalladament com podíem integrar les 
marques, i experts en la matèria ens van asse-
gurar que la convivència de Cava i Penedès amb 
Corpinnat és possible, a condició que les em-
preses estiguin al territori. De moment n’estem 
parlant. Nosaltres ens veiem prou forts com fer 
de Corpinnat una marca sòlida en aquest esce-
nari, perquè el nostre discurs és coherent: ter-
ritori i qualitat.
X.G.: Sabem que hi haurà canvis en el consell 
regulador, no sabem de quin nivell, però tenim 
clar que ens agradaria compartir la nostra idea 
amb la nova presidència, perquè entenem que 
és l’interlocutor més vàlid ara mateix. Això es 

pot allargar una mica en el temps.

Si el consell finalment no donés llum verd a 
Corpinnat, es podria posar en una mateixa 
etiqueta juntament amb cava?

T.M.: Aleshores entraríem en un conflicte que 
seria una mica trist. Aquí no hi hem d’arribar.

Si fos el cas, però, estan disposats a sortir 
de la DO Cava?

T.M.: Aquest escenari encara no ens el plante-
gem. De moment hem de parlar i escoltar tot-
hom. La idea ja és damunt de la taula. És sòlida. 
Esperem que hi hagi nou ple, i haurem de fer les 
coses amb la màxima cordialitat possible.

S’han plantejat que Corpinnat lideri la DO 
Cava?

T.M.: No, en aquests moments no.

De les 30 empreses amb qui han dit que 
s’han reunit, n’hi ha que s’han mostrat in-
teressades a sumar-se a Corpinnat?

T.M.: Hem parlat amb moltes empreses, i el cert 
és que hi ha molt d’interès. N’hi ha que es vol-
drien incorporar ja, però ens hem posat d’acord 
per no dir noms fins que estiguin auditades i es-
tiguin dins. És possible que n’hi hagi que estan 
expectants a veure com evolucionen les coses.
X.G.: Se’ns han acostat marques molt petites 
que poca gent coneix. Això està bé, perquè hi ha 
gent que pensa que Corpinnat és una bona ma-
nera d’elaborar per vendre els seus productes.

Quina creuen que ha de ser, a partir d’ara, 
l’evolució de Corpinnat?

X.G.: Pel que fa a la part legal, ara hem d’esperar 
a veure quin color agafa la DO Cava. Nosaltres 
tenim clar que el camí que vam engegar fa uns 
anys és el que volem que segueixin les nostres 
marques. Sabem que no és fàcil fer canvis, i 
que potser al començament costen d’entendre, 
però amb tota la humilitat creiem que el que 
nosaltres plantegem és la millor via per arribar a 
situar l’escumós que s’elabora al Penedès al lloc 
que li pertoca. Vull insistir en la humilitat des 
de la qual hem treballat, i en el fet que no volem 
imposar res a ningú. Hem triat un camí, creiem 
que és el vàlid, i qui ens vulgui escoltar doncs 
serà ben acollit.
T.M.: El camí, a partir d’ara, és anar creant 
aquesta marca forta. Que la gent associï la mar-
ca al territori, que els restaurants vinculin Cor-
pinnat als escumosos de més qualitat del món. 
Això és una feina ingent. No la farem amb un 
dia, ni amb 2 anys. Corpinnat és un projecte 
generacional. Els resultats els veurem d’aquí a 
una llarga temporada. Però els que hem posat 
en marxa el projecte tenim il·lusió, que al final 
és el que mou les coses.

La zonificació és un tema 
del qual se’n parlava des de 
feia 20 anys. Enteníem que 
era una cosa impossible”

Sant Sadurní

S’obren les inscripicions per la 8a caminada eno·gastronòmica de Cal Feru

L’establiment sadurninenc, 
Cal Feru, ha obert les ins-
cripcions per participar en la 
vuitena edició de la caminada 
enogastronòmica que es farà 
el 14 de juliol, a partir de les 
5 de la tarda. Enguany es visi-

taran les vinyes de Gramona, 
Recaredo i Segura Viudas. A 
cada vinya, es tastarà un dels 
plats elaborats pels restau-
rants La Cava d’en Sergi, Cal 
Pere del Maset i Carafí Pas-
tissers. La durada de l’activi-

tat serà de 6 hores i el preu 
per participar és de 60 euros. 
Les inscripcions es poden fer 
trucant al 938.910.163 o en-
viant un correu electrònic a 
l’adreça calferu@calferu.com. 
Hi ha 50 places.

www.interiorismeaktual.com
 C/ Eugeni d’Ors, 8 local - Tel. 93 393 55 42 - 678 47 17 56

VilafranCa dEl PEnEdès

 -Aconseguim 
que la vida 
diaria sigui 
més fàcil-


