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VINS DE MEMÒRIA

odria centrar-me 
en l’últim vi que 
m’ha semblat me-
morable: Château 
Simone Rosé. L’ex-

periència d’haver-lo begut, la 
dec al sommelier Roger Viusà. 
Dinant un dia al seu restau-
rant de Girona, poc abans de 
la meva partida cap al Festival 
de Canes, li vaig demanar que 
em recomanés vins rosats de 
la Provença amb la idea que, 
havent-ne tastat gustosament, 
podia gaudir-los encara 
més. No m’equivocava. 
Em va dir uns quants 
vins de la regió, no tots 
rosats, posant-hi la con-
dició que no havien de 
ser gaire cars perquè 
me’ls havia de poder 
permetre. He de dir que, 
atrafegada per tantes 
pel·lícules que volia veu-
re i sobre les quals havia 
d’escriure, no va ser fins 
cap al final del festival 
que em vaig comprar 
dos dels vins recoma-
nats. Tant és així que 
pràcticament no vaig 
tenir temps de beure-
me’ls a Canes i vaig pen-
sar que me’ls enduria a 
casa. Però vaig recordar 
que tornava amb avió, i 
vaig témer que, sense ni 
tan sols haver demanat 
un plàstic protector, se’m tren-
quessin a la maleta facturada 
sense poder traspassar-los 
pel control de l’aeroport. L’un 
me’l vaig començar a beure el 
dia abans de la tornada i, aca-
bant-me’l mentre menjava al-
guna cosa a l’apartament, vaig 
tenir clar que també havia de 
caure el Château Simone. Els 
ho vaig dir a l’Àngel i l’Eulàlia, 
amics, companys d’aparta-
ment i d’aventures a Canes. 

És així que, a peu dret mentre 
anava i venia del taulell de la 
cuina recollint les coses i fent 
la maleta, una joia de viure em 
va posseir (i crec que també 
una mica a ells, menys amants 
que jo dels destil·lats del raïm) 
assaborint aquell vi de color 
robí amb un gust afruitat 
delicat, finíssim. Era tan na-
turalment fresc, a més d’estar 
justament fred, i tan bo, que 
ens el vam beure en un instant 
de plenitud inesperada.

Sí, m’hi podria recrear encara 
més, però vull mantenir-me 
fidel al primer que em va 
venir al cap quan la Montse 
Serra em va proposar que fes 
memòria d’un vi. Només dir-
m’ho vaig recordar-me en una 
casa de pagès pròxima a Sant 
Feliu de Pallerols (Garrotxa), 
on em va convidar una parella 
d’amics uns quants dies de les 
festes de Nadal de l’any 1981. 
Puc recordar exactament la 

data perquè està associada a 
un hivern en què vivia en una 
mena d’estat de convalescència 
sentimental, tot i que m’em-
penyia la vitalitat dels vint 
anys. El cas és que en aquella 
casa vaig trobar una mena 
de bàlsam a les meves penes 
d’amor, de les quals no parlava. 
La descoberta va tenir lloc al 
primer àpat: un vi que sortia 
d’una petita bóta de fusta 
guardada al rebost de la casa. 
Em va semblar meravellós. Un 

vi negríssim, potser una mica 
dolç, decididament llaminer. 
L’amiga que m’allotjava va 
explicar-me que el seu pare 
era qui omplia la bóta amb vi 
que anava a buscar a la coope-
rativa d’Espolla, un poble de 
l’Empordà on encara faltava 
que passessin uns quants anys 
perquè hi arribés la voluntat 
i la consciència enològiques (i 
els enòlegs!), capaces d’elabo-
rar vins dignes de memòria. 

Tanmateix, tot i que els últims 
anys he begut vins emporda-
nesos boníssims, cap no el re-
cordo tant com aquell vi humil 
d’Espolla que se’m va oferir 
generosament. Tan generosa-
ment que, a vegades, m’omplia 
el got de la bóta entrant al re-
bost. Un rebost que, sobretot a 
l’hivern, conservava el vi amb 
una fredor natural que encara 
el feia més agradable.

Vaig tornar a aquella 
casa unes altres vegades i 

continuava havent-hi 
la bóta amb un vi de la 
cooperativa d’Espolla, 
però era un altre i mai 
no vaig retrobar aquell 
gust, aquell plaer. Ho 
sabem: els vins, com 
tantes coses més, mai 
no són els mateixos 
perquè nosaltres tam-
poc ho som. Fins i tot 
en el cas d’aquells que 
són embotellats, ano-
menats, curosament 
elaborats, justament 
reconeguts, canvien 
amb les anyades i les 
seves circumstàncies, 
amb les coses que hi 
mengem, amb els dies 
en què els bevem. I 
sobretot, potser, amb 
nosaltres mateixos i 
amb el nostre imagi-
nari que construeix 

la memòria. M’agrada con-
servar el record d’aquell vi 
anònim, evanescent, casual 
i definitivament irrepetible. 
Mitificar-lo i fer-ne una lle-
genda íntima que no sé si 
paga la pena que hagi estat 
revelada després de ser escri-
ta en una xafogosa nit d’agost 
en la qual no he pogut em-
passar-me un vi empordanès 
que m’ha fet gaudir en moltes 
altres ocasions. 

Crítica cinematogràfica, durant la darrera edició del Festival de Canes va tastar 
un Château Simone Rosé esplèndid. Tanmateix, en la seva memòria, el vi que pren 

protagonisme és el de la bóta del racó, del rebost de la casa de pagès d’uns amics, que 
procedia de la cooperativa d’Espolla, a l’Empordà.

TEXT: IMMA MERINO

Una llegenda íntima
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