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V
 ins i Licors Grau va organit-
zar un tast històric el passat 
17 de novembre, en què es 
van comparar vins de la regió 

de Bordeaux, on aquesta anyada va 
ser mítica, amb vins de La Rioja del ma-
teix any. 

Luis Gutiérrez, tastador de vins 
d’Espanya, Argentina, Chile i Jura per a 
la publicació Robert Parker Wine Ad-

vocate, va ser l’encarregat de dirigir un 
tast que va comptar amb la presència 
de personalitats de l’àmbit vitivinícola. 
Entre ells, representants de prestigio-
sos cellers com ara Jean-Guillaume 
Prats, de Château Lafite Rothschild; 

Telmo Rodríguez, de Remelluri; Mª Jo-
sé López de Heredia, de Viña Tondo-
nia; Víctor Urrutia, de C.V.N.E.; Álvaro 
Palacios, amb cellers al Priorat, Rioja i 
Bierzo; Sara Pérez, de Venus la Univer-
sal i Mas Martinet; i Irene Alemany, 

d’Alemany i Corrio. També varen parti-
cipar sommeliers com Josep Roca i 
Audrey Doré, d’El Celler de Can Roca, 
William Kelley, tastador per Robert Par-
ker de les regions de Bourgogne i 
Champagne, entre altres periodistes 
especialitzats. 

Va ser un tast únic, on es van anar 
tastant els diferents vins amb les expli-
cacions de Luis Gutiérrez i els comen-
taris dels elaboradors que tenien un vi 
representat i també dels altres assis-
tents. Cada ampolla, oberta magistral-
ment per Audrey Doré, despertava les 
lloances dels assistents amb un senti-
ment d’emoció i admiració per aquells 
vins tan exclusius.  

Els vins de Bordeaux que van ser 
tastats són: Château Mouton 
Rothschild, Château Lafite Rothschild, 
Château Margaux, Château Latour, 
Château Petrus, Château Cheval 
Blanc, Château d’Yquem i es van com-
parar amb els següents vins, de la ma-
teixa anyada, de Rioja: Martínez La-
cuesta Reserva Especial, Faustino I 
Gran Reserva, Viña Albina Gran Reser-
va, Marqués de Riscal Gran Reserva, 
C.V.N.E. Imperial Gran Reserva,
C.V.N.E. Viña Real Gran Reserva, Viña
Bosconia Gran Reserva, Viña Tondonia
Gran Reserva i per últim un extraordi-
nari Viña Tondonia Gran Reserva Blanc
del mateix any.

L’acte va acabar en un sopar al Mas 
de Torrent Hotel & Spa 5* assessorat 
pel xef Ramon Freixa, on s’hi van poder 
tastar també, dues joies líquides més 
de l’any 1.947, el champagne Lanson, 
en format màgnum, i l’armagnac Darti-
galongue. 

Les instal·lacions de Vins i Licors Grau van acollir aquest històric tast de vins que va reunir un gran nombre d’experts.

Els vins de Bordeaux i els de la Rioja que es van comparar.

Vins i Licors Grau  
celebra un tast únic  
amb vins de l’any 1947
▶ La sessió va reunir destacades personalitats del món vitivinícola i va consistir en
comparar vins de la regió de Bordeaux amb vins de la Rioja del mateix any; cada 
ampolla oberta per Audrey Doré va generar lloances i emoció per part dels assistents

L’acte va acabar amb  
un sopar a la nit al Mas 
de Torrent on també
es van poder tastar 
altres joies líquides

Un moment del tast per part d’alguns dels participants.
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