La família Castellví Figuerola, Raimon i Carme, funda el Celler de l’Encastell
a Porrera, DOQ Priorat, l’any de la verema del 1999 i actualment elaborem
la producció de les nostres 8 Ha. de vinya i produïm unes 25.000 ampolles.

La primera elaboració al Celler Cal Bessó a Els Guiamets, a la
D.O. Montsant és l’any 2015, on elaborem la producció de les 7
Ha. de vinya en propietat del nostre soci Jaume Vallès,
actualment produïm unes 25.000 ampolles i en pocs anys
arribarem a les 50.000 ampolles.

Els Guiamets: municipi de la comarca del Priorat al límit amb la Ribera d’Ebre.
El municipi, a 226 metres d'altitud al cim d'un tossal, es troba dins l'anomenat Baix Priorat, on els paisatges rudes i agrests desapareixen per
donar pas a zones planes i menys agressives. Drenat per la riera de Capçanes, afluent del riu Siurana, dins del seu terme es troba la major part
del pantà dels Guiamets, de visita obligada.
L'agricultura és la principal activitat de la població. El conreu principal és la vinya, seguida de les oliveres, els ametllers i els cirerers.
http://www.dipta.cat/ca/municipis/els-guiamets
Es diu que l’enclavament enlairat de la petita població on trobem Els Guiamets, els pocs habitants guiaven als visitants. Molts venien per comercialitzar
amb el vi, i molts d’ells procedien de la població francesa de Metz. És per aquest motiu que aquest indret és avui conegut com Els Guiamets.

Les vinyes més velles tenen entre 60 i 70 anys. Plantades els anys 1950s.
Les més joves són dels 90s i del 2000, per tant de 15 i 25 anys.

Els sòls en aquesta part de la D.O. Montsant (una regió força heterogènea, amb 9 zones on podem trobar
pissarra o llicorella, granit, i sòls calcaris ), tenim sòls calcaris de diferents tipus.

Les nostres dues finques són:
1. LES ROTES – les vinyes velles (60-70 anys) amb:
Garnatxa Blanca vinyes velles 0,3 Ha.
Garnatxa Blanca vinyes joves 0,25 Ha.
Garnatxa Peluda vinyes velles 0,85 Ha. (que usem per LA
PRUNERA)
Garnatxa Negra vinyes velles 0,40 Ha.
Carinyena / Samsó vinyes velles 0,86Ha.
Total 2,66 Ha.
El sòl a LES ROTAS és calcari PINYOLENC**, amb argiles i
dolomites on nòduls conglomerats formats amb guix I
sorres, i amb contingut de nòduls de sílex, dónen una gran
mineralitat, I és molt favorable pel bon drenatge; és un sòl
obert, no molt compactat.

2. LA PRESA – vinyes joves excepte pel Macabeu.
Carinyena /Samsó 0,45 Ha.
Cabernet Sauvignon 0,74 Ha.
Macabeu vinyes velles 0,25 Ha.
Garnatxa negra 1,19 Ha.
Merlot 0,70 Ha.
Ull de Llebre 0,51 Ha.
Garnatxa Blanca la més jove amb 8 anys, 0,68 Ha.
Total 4,52 Ha.
Els sòls a LA PRESA és menys obert, més compactat.
Ara bé, tot I que la producció total a la DO Montsant és més
alta que al Priorat, la manera de treballar de Jaume Vallès
aquestes dues finques és el punt clau: treballem per la millor
qualitat. En Raimon confirma que la producció total de les 7
Ha. al Montsant són tot just del que produeix al Priorat.

1. LES ROTES

2. LA PRESA

Cal Bessó o Casa Castellví,

edifici d'inspiració noucentista primerenca.
El 1911 es va afegir una nova façana segons les tendències de l'època.

Aquest mateix any 1911 l’arquitecte Josep M. Jujol va construir
la font monumental del poble, commemorativa de la portada d’aigües.
El responsable d’aquesta millora es deu al besavi del Raimon, en Pau Castellví,
i que també dona nom a una de les places del poble.

Josep Castellví Prat, pare del Raimon, es dedicà a
cuidar els milers de cirerers que oferien la màxima
qualitat de cireres. La casa pairal estava adequada
per magatzemar-les en fred, i vendre-les als
millors distribuidors de Barcelona.

Amb la determinació del Raimon d’iniciar un nou
celler a la D.O. Montsant, s’associa amb en Jaume
Vallès, propietari de les vinyes i viticultor a Els
Guiamets i engega l’adaptació dels espais de la casa
pairal per elaborar vins.
Com a homenatge al seu pare, el primer vi negre
que surt del nou celler Cal Bessó l’anomena
LO CIRERER.
El vi blanc CORET fa referència a
Cor Petit = Coret, com li deien les
dues petites filles, a la seva mare
Carme. La Isabel, aquí entrant a la
premsa la primera partida de
Garnatxa Blanca – i la més petita,
la Maria.
Maria &

Isabel

El segon vi blanc, que porta el nom de la mare del
Raimon, ELVIRA. El segon vi negre també té nom
d’arbre fruiter, LA PRUNERA.

LO CIRERER 2016

Vi negre criat 6 mesos en botes de roure francès i americà.
51%
8%
16%
13%
12%

Garnatxa
Carinyena (Samsó)
Cabernet Sauvignon
Merlot
Ull de Llebre

Producció : 20.000 ampolles.

CORET 2017
Vi blanc fermentat principalment en tanc inox
i una petita part en roure francès de bótes
noves de 500 litres.
95% Garnatxa blanca
5% Macabeu
Producció: 4.100 ampolles.

El seu color groc pàl·lid amb matisos
verdosos reflecteix nítidament la seva
actual joventut.
El seu aroma ens evoca clares notes de
fruites blanques (poma, pera, ...) envoltades
d'un fons complex d'herbes (fonoll, anís, ...)
i records florals (acàcia, espígol, ...).
En boca mostra un gran equilibri entre
frescor i volum. La seva ferma acidesa
reforça la seva fruitositat i aconsegueix un
paladar intens i llaminer. Tota la
complexitat percebuda en la seva aroma es
reflecteix en el seu llarg final.
(Fernando Zamora, Març 2017)

LA PRUNERA 2015
Vi negre criat 12 mesos en bótes de roure francès (40 % noves).
60% Garnatxa Peluda (vinya de 80 anys de la finca “Les Rotes”)
40% una selecció de Samsó.
Producció : 2.900 ampolles.

ELVIRA 2017
Vi blanc fermentat i criat en bótes noves d’acàcia.
Garnatxa blanca (de vinyes molt velles)
Producció : 500 ampolles.

https://www.weinheiten.ch/geheimtipp-montsant/

Lo Cirerer 2016

17.5/20

DEUTSCH

Kräftiges Rubinrot, frisch, fruchtig nach dunklen Beeren
und Früchten. Am Gaumen mineralisch, üppig, gut
ausbalanciert, etwas Garrigue, etwas Balsamico,
vollmundig, kräftig, mit einer guten Holzstruktur und
feinen Gerbstoffen. Langer, animierender Abgang. (Pascal
Burckhardt, February 2018).
ENGLISH

Strong ruby red, fresh, fruity with dark berries and
fruits. Mineral on the palate, lush, well balanced, some
garrigue, a bit balsamic, full-bodied, powerful, with a good
wood structure and fine tannins. Long, animating finish.
CASTELLANO

Rojo rubí intenso, fresco, afrutado con bayas negras y
frutas. Mineral al paladar, exuberante, bien equilibrado,
matorral, algo balsámico, con cuerpo y poderoso, con una
buena estructura de madera y taninos finos. Final largo y
animado.
CATALÀ

Rubí intens, fresc, afruitat amb baies fosques i fruites.
Mineral al paladar, exuberant, ben equilibrat, algunes
garrigues, una mica balsàmic, amb cos i poderós, amb una
bona estructura de fusta i tanins fins. Final llarg i animat.

Cal Bessó · Encastell, DO Montsant

Lo Cirerer 2015

Andreas Larsson
Sommelier
03/2017

90 p.

Bright ruby colour with a purple core. Fresh nose of ripe
fruit, red and dark berries, a mild spiciness of clove,
ginger and pepper with some meaty notes. The palate
shows medium weight with a supple texture, fresh with
grainy tannin, juicy ripe berries with some spicy notes
and a long, fluid finish. A medium bodied wine with fine
combination of ripeness and freshness with an excellent
drinkability.
CATALÀ

Color robí brillant amb un nucli de color porpra. Al nas és fresc
de fruita madura, baies vermelles i negres, un gust lleugerament
especiat de clau, gingebre i pebre amb notes carnoses. En boca
mostra amb un “pes” mitjà amb una textura suau, fresca, amb
tanins granulats, sucoses baies madures, amb notes especiades i
un final llarg i fluid. Un vi de cos mitjà, amb bona combinació de
maduresa i frescor i amb una excel·lent facilitat per beure.

Coret 2016
Color préssec blanc clar, fruites de pinyol, albercocs secs. Carregat de notes
cítriques. Ple, ple i cruixent al paladar, unes bones notes de llimona cítrica que
persisteixen en un final de longitud mitjana. Lleuger dolçor de meló cantaloupe al
final. Molt en comú amb els molt bons blancs DO Terra Alta.
Light white peach, stone fruit, dried apricots. Downplayed citric notes. Full, plush and crisp on the palate, good citric lemon notes that persist into
a medium length finish. Light cantaloupe sweetness in the finish. Much in common with very good DO Terra Alta.

100% White Grenache 14% · 12.50€

*

Miquel Hudin
https://www.hudin.com/blog/

Elvira 2016
Aroma contundent d’aranja, accentuada per les notes de mares, flors grogues, dolça
mel clara, flor d'ametller, notes de fruites blaves. Bastant equilibrat en boca amb un
bon nivell de textura i un final més llarg. Delicat.
Punch of grapefruit accentuated by the lees notes, yellow blossoms, sweet honeysuckle, light honey, almond blossom, blue fruit notes. Quite
balanced in the mouth with a good degree of texture to it and a longer finish. Delicate.

White Grenache, Macabeu 14% · 22€

**

Lo Cirerer 2015
Color cirera fosc, herbes del bosc, toc de bolets i terra del bosc, cremoses notes de
vainilla i una mica de mineralitat de grafit. Ric i afruitat al paladar, realment apareix
a la boca amb frescor a pesar de reduïda acidesa, i té una bona persistència.
Dark cherry, forest herbs, touch of mushroom and forest floor, creamy vanilla notes and a bit of graphite minerality. Rich and fruity on the
palate, really pops in the mouth with freshness despite the lessened acidity and has good persistence.

50% Grenache, Cab Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Carignan 15.5% · 12.50€
**

Lo Prunera 2015 · de vinyes de més de 50 anys.
Pruna negra i cirera, toc de menta, eucaliptus, fulla de te, notes de calci cruixents.
Lleuger i equilibrat en boca, cruixent i amb lleugeres notes cítriques nítides, justa
densitat i amb un final llarg. Potencial d'envelliment.
From vineyards both over 50 years old. Dark prune and cherry, touch of mint, eucalyptus, tea leaf, crunchy calcium notes. Light and balanced in
https://wineonsix.com/introducing-cal-besso/
13-12-2017
the mouth, crisp, light citric notes, density but fully managed and a long finish. Potential to age.

Hairy Grenache, Carignan 15% · 22€

**+

