LA FLORENS 2018
Garnatxa Negra

El 2014 neix, el que serà avui dia, el nostre vi icone, La Florens.
Un vi de parcel·la elaborat 100% de Garnatxa Negra d’una de les finques més preuades
per la seva vellesa, per la qualitat del raïm que ens ofereix i per la seva història.
Des de llavors, la qualitat del raïm i el resultat final del vi segueix sent la d’un vi molt fi,
elegant i fresc. La petita producció anual la repartim en diferents països i estem
contents que s’hagi valorat des del primer any d’elaboració:
✓ La Florens 2018 – 92 punts – James Suckling (USA)
✓ La Florens 2017 – 93 punts – Guia Peñín
✓ La Florens 2014 – Medall d’Or – Berliner Wine Trophy (Alemanya)
A més a més, va ser la vinya triada per retre homenatge a la Florentina, la mare del
Josep. Una història real, humana i que transmet el caràcter d’una gran dona a través
d’un gran vi.
La vinya, ubicada a Marçà, té al voltant de 105 anys i està plantada en vas. Això fa que
ella mateixa, amb les seves fulles, es pugui protegir de les intenses hores de radiació
solar. Plantada sobre un sòl argilo-calcari, reté humitat i no pateix tant si la pluviometria
fos escassa. Com la majoria dels sòls del Priorat, és molt pobre en matèria orgànica i
està situada sobre 340 msnm.

El rendiment és realment baix, però a canvi, ens ofereix un raïm extraordinari i ens
permet elaborar-ne unes 2.400 ampolles cada any.
Tots els treballs a la vinya són manuals i no utilitzem cap producte químic-sintètic.
Seguint els principis del cultiu ecològic i biodinàmic, garantim la biodiversitat, la
sostenibilitat de la vinya i l’essència del seu origen.
Al celler, acompanyem el raïm en la seva transformació, però gairebé sense intervenirhi. D’aquesta manera mantenim l’essència de la varietat de raïm i de la parcel·la fins el
resultat final.
De caràcter elegant, amable i llaminer.
Fruita vermella i de bosc. Cirera, mora i tocs de magrana.
Especiats i balsàmics. Clau, eucaliptus i tocs de menta.
Frescor, acidesa vibrant, taní madur i voluminós.

