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CÉRVOLES, 
VITICULTURA DE MUNTANYA 
PER A VINS DE FINCA
Alguns projectes exigeixen la perspectiva que només dóna el temps perquè es pugui 
apreciar la seva veritable dimensió. És el cas de Cérvoles Celler, el repte que va 
emprendre Tomàs Cusiné fa ja 20 anys amb el propòsit de retre homenatge a un 
territori vinícola ancestral, recuperant una pràctica que en aquells dies no propiciava 
major interès en el món del vi: la viticultura de muntanya.

Habituat a treballar la vinya en les planes d’Urgell -en els dominis de Castell del Remei, 
la propietat que la seva família va adquirir el 1982- Cusiné va viure el descobriment 
de les vinyes de La Pobla de Cérvoles com un autèntica revelació, una immillorable 
oportunitat per replantejar el seu treball com a viticultor, assumint un profund 
compromís amb el paisatge de Les Garrigues i amb la seva gent. El projecte 
representava, també, un retorn als orígens, sense que això impliqués donar l’esquena 
als avenços tecnològics del present (i el futur).

Així, el 1997, naixia Cérvoles Celler, un celler concebut per produir vins de finca de 
gran qualitat, que fossin una clara expressió del territori en el que es conreen i amb 
la mirada orientada cap al més alt: el primer projecte de viticultura de muntanya 
que es va concebre a Catalunya.
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COMPROMÍS AMB EL PAISATGE
El 1997, els propietaris del centenari celler Castell del Remei, van descobrir les 
excel·lents característiques de les vinyes de La Pobla de Cérvoles, adquirint la propietat 
de Cérvoles Celler, amb 32 hectàrees de vinyes -plantades entre 1970 i 1989- i un 
petit celler on poder elaborar les primeres collites.

Per Tomàs Cusiné, llavors un jove i inquiet enòleg que havia iniciat la seva activitat 
professional a la propietat de la seva família, Castell del Remei, la troballa de les vinyes 
de Cérvoles va representar la consecució d’un somni: posar en marxa un projecte 
inspirat en la viticultura de muntanya.

Les condicions que oferia Cérvoles van alimentar amb la major il·lusió el somni de Cusiné: 
una finca única en terra de Les Garrigues, a peu de serra, amb diferents paratges, de 
terrer calcari i pedregós; vinyes amb rendiments molt limitats, però de gran qualitat, 
que brinden raïms que aporten color, potència i estructura, amb un caràcter aromàtic 
únic i especial; vinyes de cultiu orgànic, en els quals es procura potenciar l’activitat 
microbiana darrere d’un terreny “viu”; i una viticultura extremadament gelosa amb la 
cura dels ceps, amb l’objectiu de dotar els vins d’un caràcter nítid i diferenciat.
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Un cop constituït Cérvoles Celler, els seus responsables van iniciar una àmplia 
reconducció de les vinyes amb l’objectiu d’incrementar la superfície foliar per quilo 
de raïm, desenvolupant un meticulós programa de recerca orientat a documentar 
amb la major precisió les característiques de cada finca i parcel·la. Al celler, es 
van millorar tots els processos de vinificació i criança, per al que també es van adquirir 
bótes de roure francès fabricades per les boteries de major prestigi.

L’esforç i la inversió que va significar aquesta aposta es van veure justificats quan es 
van presentar al mercat, el 1998, les primeres anyades de Cérvoles, que van confirmar 
el potencial qualitatiu d’aquesta zona i van revelar la complexitat i personalitat que 
imprimeix als vins el microclima de La Pobla de Cérvoles.

L’any 2003, Tomàs Cusiné es va allunyar de l’empresa familiar per desenvolupar els seus 
propis projectes: Tomàs Cusiné (2003) i Cara Nord (2012). Després de consolidar la 
trajectòria d’aquests cellers i revelar-se com un dels viticultors amb més projecció 
de Catalunya, l’octubre de 2014 Tomàs Cusiné va tornar a la companyia de la família, 
assumint la màxima responsabilitat, la direcció del que avui és un dinàmic grup 
vinícola, que suma quatre cellers.

Des de llavors, el propietari de Cérvoles Celler s’ha reafirmat en el seu ferm compromís 
amb el paisatge, que exigeix   assumir dia a dia nous reptes, desenvolupant una gestió 
orgànica regenerativa que posa en focus els varietals autòctons i mediterranis, i 
el caràcter de les vinyes singulars en un terrer tan distintiu com el de La Pobla de 
Cérvoles.

Per la seva excepcionalitat i per la seva vocació d’elaborar vins de finca, Cérvoles Celler 
pertany, des dels seus inicis, a la reconeguda associació Grandes Pagos de España.
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LES GARRIGUES, 
SINGULARITAT EN COSTERS DEL 
SEGRE
La Denominació d’Origen Costers del Segre es va constituir l’any 1988 per impulsar 
una regió vinícola d’arrelada tradició, però que per la seva condició de territori interior 
es va mantenir durant segles allunyada de les principals vies de comercialització. 
Paradoxalment, aquest aïllament no va impedir que aquesta àrea hagi estat pionera 
en importants innovacions, sent la primera comarca que va introduir a Catalunya 
varietats d’origen francès -Merlot, Cabernet Sauvignon i Chardonnay- i que va posar 
en pràctica tècniques de vinificació emprades a Califòrnia i altres països del Nou Món 
vinícola.

La DO Costers del Segre abasta actualment una superfície de 4.212 hectàrees, 
distribuïda en set subzones, cadascuna de les quals presenta característiques 
geològiques i climàtiques particulars. El nexe d’unió entre totes elles és la conca mitjana 
del riu Segre, entre els contraforts dels Pirineus i el riu Ebre, amb un clima continental 
sec, elevada insolació, pluges molt escasses, hiverns freds i estius calorosos.

La vinya del territori que delimita la DO se situa entre els 200 i 1.000 metres d’altura 
sobre el nivell del mar. A les subzones més septentrionals (Artesa i El Pallars), les 
vinyes se situen entre 350 i 1.000 m, amb una notable influència pirinenca. Raimat, la 
subzona d’El Segrià i de L’Urgell localitzades a l’extrem oriental i centre de Costers del 
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Segre, compten amb un relleu més suau, que amb prou feines condiciona les variables 
típiques del clima continental sent en gran part zones de reg. La subzona de les Valls 
del Riu Corb, situada entre els 400 i els 700 a l’extrem occidental de la DO, compta amb 
terres de secà, igual que Les Garrigues situada entre els 350 i els 850 metres, les dues 
àrees localitzades al sud de la DO, compten amb una major influència mediterrània 
amb unes temperatures més temperades tant a l’hivern com a l’estiu.

Cérvoles Celler es troba entre 700 i 750 m, a Les Garrigues, la subzona més meridional 
de la DO Costers del Segre. És un territori elevat, solcat per rius nascuts a la Serra de 
La Llena, l’última serra d’El Montsant, que han erosionat el terreny, formant importants 
valls. El paisatge està determinat en gran part pels conreus tradicionals: vinyes, 
ametllers i oliveres. Entre altres aspectes, aquesta zona és coneguda per la qualitat 
dels seus olis d’oliva, produïts amb olives de varietat arbequina, molt apreciats a tot 
el món. Aquests cultius conviuen amb una profusa vegetació autòctona de plantes 
aromàtiques i boscos de pins, roures i alzines. No per altra cosa, el topònim de Les 
Garrigues té el seu origen en un tipus de formació vegetal amb espècies de muntanya, 
molt característica del clima mediterrani semiàrid. El nom “garriga” deriva del terme 
francès garrigue, procedent de l’occità garric, que en el dialecte de Llenguadoc designa 
una de les espècies vegetals més comunes: Quercus coccifera, el “roure de garriga” 
(chêne des garrigues, en francès).

En aquest escenari natural, la mà de l’home aporta com a element característic les 
construccions de pedra seca: antigues cabanes de volta, receptacles d’aigua, marges, 
murs, refugis i altres estructures erigides exclusivament amb pedra (sense utilitzar cap 
tipus de subjecció entre les diferents peces), perfectament integrades en el paisatge.

La comarca de Les Garrigues compta també amb importants jaciments prehistòrics 
d’art rupestre, catalogats com a Patrimoni de la Humanitat i que constitueixen un 
valuós testimoni de la capacitat intel·lectual dels primers grups humans que van 
poblar aquesta part de Catalunya.
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EL CARÀCTER ÚNIC D’UNA FINCA DE 
MUNTANYA
En el context de Les Garrigues, Cérvoles Celler s’assenta en una zona de complexa 
orografia en la qual se succeeixen nombrosos pujols i comellars d’exposició Nord i 
que es va elevant cap al Sud, fins a la Serra de La Llena, frontera natural amb altres 
comarques vinícoles: El Priorat i La Conca de Barberà.

Les diferents parcel·les que conformen la finca tenen variades vessants i insolacions, 
gaudint d’una climatologia molt suau malgrat els rigors propis de la zona, gràcies a 
la influència dels vents matinals secs de ponent, aquells més humits, d’origen marítim, 
que bufen per les tardes refrescant l’ambient i incrementant el contrast tèrmic entre el 
dia i la nit.

Situades entre els 700 i 750 metres d’altitud, aquestes parcel·les es beneficien a més 
d’una pluviometria adequada per a la viticultura de qualitat: al voltant de 450 mm de 
mitjana anual.

La textura dels sòls és franca (franco-llimosa, franco-argilosa), amb diferents nivells 
de graves. La permeabilitat d’aquestes graves subterrànies confereix un bon drenatge 
a la planta, mentre que les argiles contribueixen a conservar la humitat, completant un 
equilibri hídric òptim per al cultiu de la vinya.

El conjunt d’aquestes singulars condicions, juntament amb la imponent presència 
d’un entorn natural i assilvestrat, confereixen al terrer de Cérvoles un caràcter únic i 
excepcional.

Agroecologia i reciclatge de nutrients

Aquestes privilegiades circumstàncies permeten Cérvoles Celler posar en pràctica 
l’agroecologia, que es basa en la utilització de principis ecològics que afavoreixen els 
processos naturals i les interaccions biològiques, per tal d’optimitzar i conservar els 
recursos agrícoles de la terra. Amb aquest sistema, els nutrients del sòl es “reciclen” 
constantment, garantint els bons resultats i la sostenibilitat de l’agricultura.

Gràcies a aquestes pràctiques respectuoses amb el medi ambient, Cérvoles Celler 
aconsegueix esprémer en els seus vins la distintiva expressió de les petites parcel·les 
de vinya d’aquesta finca de muntanya, localitzada en un entorn natural únic.
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UNA VITICULTURA EXIGENT I 
SOSTENIBLE
Localitzats a La Pobla de Cérvoles, a la subzona de Les Garrigues de la DO Costers 
del Segre, les vinyes de Cérvoles Celler ocupen unes 55 hectàrees i es distribueixen 
en dotze parcel·les, amb ceps principalment de garnatxa negra, ull de llebre, syrah, 
cabernet sauvignon, merlot, macabeu i chardonnay plantades entre 1970 i 1989.

Les vinyes estan situades a una altitud de 700-750 metres sobre el nivell del mar i 
gaudeixen dels privilegis que comporta la viticultura de muntanya, principal fonament 
de l’excepcionalitat dels vins de Cérvoles.

La filosofia vinícola d’aquest celler, basada en els criteris sostenibles de l’agroecologia 
i orientada a produir vins de la major qualitat, determina l’exigència en les tasques de 
la vinya, que inclouen veremes manuals, alta exposició foliar, poda en verd, selecció 
dels raïms a la vinya i control de rendiments, entre altres pràctiques
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TECNOLOGIA A LA MIDA DE GRANS 
VINS
Equipada amb l’última tecnologia enològica, el celler de Cérvoles Celler ha estat 
dissenyada a mida, considerant la grandària i la producció de les diferents parcel·les de 
vinya, de manera que en cada dipòsit es fermenta el raïm d’una varietat i parcel·la 
determinada.

Cal destacar el particular sistema de càrrega de la verema per la part inferior dels 
dipòsits  molt més respectuós amb el fruit, entre altres coses perquè evita les 
laceracions a la pell dels raïms.

Per a la composició del parc de bótes, el celler ha tingut en compte els diferents 
tipus de roure de creixement lent i torrats especials, seleccionant aquells boters 
que proveeixen les bótes que aporten els matisos i caràcters que Cérvoles considera 
adequats per a preservar l’equilibri i la complexitat dels seus vins; és a dir, el buquet 
característic dels vins d’aquesta casa.

Actualment, aquest parc comprèn 300 bótes, principalment noves, tot i que també de 
primer i segon any, totes elles de roure francès.
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 TOMÀS CUSINÉ, TRES DÈCADES EN EL 
MÓN DEL VI
Nascut el 1962, Tomàs Cusiné Barber és un dels enòlegs i empresaris viticultors amb 
més projecció i prestigi de Catalunya.

Es va iniciar en el món del vi després de l’adquisició de Castell del Remei per part de 
la seva família, el 1982. L’any 2003, es va allunyar de l’empresa familiar per iniciar els 
seus propis projectes: els cellers Tomàs Cusiné i Cara Nord, en els que va poder posar 
en pràctica les seves pròpies idees sobre viticultura i enologia, impulsant els principis 
ecològics, el màxim rigor qualitatiu i la innovació tècnica a través de la investigació.

Com a president de la Ruta del Vi de Lleida-Costers del Segre, Cusiné també s’ha 
involucrat en la dinamització de l’enoturisme de la comarca, promovent les visites a les 
instal·lacions dels cellers i les vinyes, rutes temàtiques, tastos i altres activitats.

A l’octubre de 2014 va tornar a Castell del Remei, assumint la màxima responsabilitat en 
la seva direcció, per continuar afermant el rumb d’aquest celler històric, reestructurant 
la vinya, renovant la imatge dels seus vins i potenciant l’atractiu enoturístic de la finca.

Amb la suma del celler familiar, Tomàs Cusiné s’ha convertit en l’impulsor d’un dinàmic 
grup vinícola, amb quatre cellers: Tomàs Cusiné, Castell del Remei, Cérvoles i Cara 
Nord. En conjunt, aquests cellers produeixen anualment un total de 1.300.000 ampolles 
de vi, en quatre denominacions d’origen (Costers del Segre, Conca de Barberà, 
Montsant i Catalunya), que es comercialitzen en més de 30 països d’Europa, Àsia, 
Amèrica i Oceania.

Després de més de tres dècades de trajectòria en el món del vi, i 32 veremes al seu 
currículum (la primera, el 1985), Cusiné ha aconseguit assolir els seus somnis i objectius 
perseverant en els seus postulats, amb una intensa dedicació a la feina i confiant en la 
tasca de l’equip de professionals que li envolta.




