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ESPECTACLE 2013  

Garnatxa 100% - DO Montsant 

 

 

L’Espectacle neix d’una única vinya centenària de Garnatxa, situada a un coster amb sòls 
argilo-calcaris al poble de La Figuera, nord-oest de la zona del Montsant, que mira a la 
muntanya del Montsant a la vegada que ens regala unes impressionants vistes del vall de 
l’Ebre i inclús de les muntanyes dels Pirineus, a 200 km de distància…  
Un grup d’experts del món del vi, Christopher i Charlotte Cannan ( Clos Figueres ), René i 
Isabelle Barbier ( Clos Mogador ) i Fernando & Marta ( Laurona ) s’uneixen en aquest 
projecte amb l’objectiu d’elaborar un vi que sigui el viu reflex de la Denominació, 
transmetent fidelment totes les seves particularitats. 
Tot i ser un projecte jove, el vi s’ha consolidat com un dels vins insigne de la Denominació 
d’Origen Montsant i es considerat com un dels millors vins varietals de Garnatxa del món.  
Verema manual, derrapat i lleugerament aixafat, selecció manual gra a gra, maceració i 
fermentació de 4-5 setmanes, malolàctica i criança de 16 mesos en cubes de 40 hl de roure 
francès.  
Color intens, brillant i profund, amb una exuberant aparença en la que es distingeixen 
clares notes violàcies sobre un fons rubí. El seu aroma ens evoca notes de fruits vermells i 
un fons floral ben definit, amb tocs sútils d’espècies que li aporten elegància. En boca es 
mostra opulent i llaminer, amb una intensa i agradable textura sedosa que ens deixa una 
grata sensació i un llarg record.  
Producció d’unes 5000 ampolles, el vi ha obtingut des del seu naixement grans 
puntuacions parker, obtenint 99 punts l’anyada 2012. 
Un grup d’experts que porta més de 20 anys treballant darrere el teló units per un mateix 
gaudir, aportant cadascú els seus coneixements i experiències, per oferir a un públic fidel 
el millor dels espectacles. 
Senyores i senyors… que comenci l’espectacle! 
El trobareu al celler/restaurant/botiga de Clos Figueras de Gratallops. 

Salut amics! 

 

  

  

 
 

 

 

Christopher Cannan 

atresora una rica i ferma 

experiència en vins 

d'arreu del món. Amb 39 

anys va fundar 

Europvin, empresa 

dedicada a l'exportació 

de vins i des de l'any 

1984 està lligat al 

Priorat, on uns anys 

més tard va crear Clos 

Figueras, celler 

elaborador de vins de 

gran qualitat DOQ 

Priorat. Així doncs, 

coneixedor de vins 

exclusius, vol donar a 

conèixer les seves 

referències més 

particulars durant l'any 

2018, disponibles totes 

elles a la botiga del seu 

celler/restaurant de 

Gratallops. 

 



 


