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UBICACIÓ GEOGRÀFICA

VARIETATS

Sauvignon blanc

BLANQUES

Cabernet sauvignon, merlot, 
chardonnay, tempranillo, garnatxa i 

boval

NEGRES

153
PRODUCCIÓ 2014

milions de kg de raïm

www.utielrequena.org

SUPERFÍCIE DE VINYA INSCRITA

34.061
hectàrees

comarques

CELLERS EMBOTELLADORS 

51

VITICULTORS

5.556

Plana d’Utiel

→

Vinya, vinya i més vinya. Els qui 
no s’han endinsat mai en el 
ponent del País Valencià potser 
se sorprendran en fitar el 

tapís cromàtic que s’obri davant els seus 
ulls superaada la serra de Cabrillas per 
l’autovia A-3, que condueix a Madrid. En 
la Plana d’Utiel i Requena, el vi ho amara 
tot, també el paisatge. I encara sort. El 
suc de raïms fermentat ha estat la taula 
de salvació d’un territori que, altrament, 
hauria caigut en la melangia en què s’han 

sumit altres comarques limítrofes com els 
Serrans o la Vall de Cofrents. La comarca 
de la Plana d’Utiel ha esquivat el desert 
demogràfic a què han estat condemnats 
altres territoris a causa de la desídia d’una 
administració que, històricament, ha 
estat incapaç de gestionar el territori en 
la seua integritat. La cultura vitivinícola 
ha actuat, en aquest cas, de beuratge 
miraculós. Perquè ha possibilitat que 
l’agricultura haja estat percebuda com un 
mode de vida digne; perquè ha permès 

Interior del celler Hoya de Cadenas
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que la gent dels municipis no abandonara 
el conreu de la terra i actuaren de custodis 
del territori; perquè, sobretot, ha permès 
als veïns d’aquestes contrades viure del 
que li dóna la terra i, per tant, romandre-
hi. Hi ha molt a agrair-li, doncs. 

L’altre factor que ha jugat a favor 
d’aquest indret és el fet de ser terra de 
frontera. Situat en la part més occidental 
del País Valencià, ha sigut, històricament, 
terra de pas entre València i Madrid. Ha 
estat, de fet, una baula entre l’antic Regne 
de València i Castella. Joan Fuster en el 
seu llibre de viatges El País Valenciano 
s’hi refereix, l’any 1962, com la “Castilla 
valenciana” o la “València castellana”. 
Al capdavall, aquesta és la porció més 

castellana del país. I ho és per proximitat 
geogràfica amb la Meseta, però també 
per història. Perquè aquest tros de país 
fou fins a 1851 part de Castella. No bus-
quen referències en les Observacions del 
botànic Cavanilles que no en trobaran ni 
una ni mitja ni cap, perquè simplement 
a finals del segle XVIII la Plana d’Utiel-
Requena era castellana i ben castellana. 
I això és tan cert que avui encara hi ha, a 
banda i banda de la frontera, qui recla-
ma la recuperació administrativa per a 
Castella d’aquest territori. La demanda és 
residual, però persisteix. “Requena. Esto 
es: Castilla. Porque la comarca en que 
hemos entrado y que llega hasta el límite 
de la provincia, como metida en la vecina 
de Cuenca, perteneció siempre al Reino 
de Castilla. Y castellana pura es en su len-
gua, en su fisonomía, en sus costumbres”, 
escrivia Joan Fuster pels volts de 1962. 

Les relacions econòmiques i comer-
cials, com en tantes altres ocasions, 
han contribuït en l’últim segle i mig a 
suavitzar les reticències. De fet, la cosa ve 
de més lluny: Alfons X, ja al segle XIII, va 

atorgar a Requena carta pobla i facultat 
per tenir duana, així com esdevenir port 
sec respecte del Regne de València. I al 
segle XVII, quan la fallida desbordava 
Castella, Requena va mantenir cert vigor 
gràcies a la seua proximitat amb València. 
Mentre Castella llanguia, va introduir 
modernes tècniques de teixits importats 
per mestres valencians; va augmentar la 
plantació de moreres en els seus horts; 
i va crear unes ordenances de la seda. 
L’efervescència vitivinícola de meitat del 
segle XIX va acabar d’apuntalar el vincle 
econòmic i comercial. 

És d’aquesta època que data l’esplen-
dor de l’activitat vinícola a Utiel-Requena, 
un auge que no s’explica sense tenir en 
compte les vicissituds europees. Primer 
la plaga del oídium (entre 1852 i 1862) 
i després la fil·loxera (entre 1868 i 1900) 
va arrasar la pràctica totalitat de les 
vinyes europees. Aquest darrer insecte 
no tardaria gaire a fer el salt a Catalunya, 
que durant un període de temps s’havia 
convertit en el proveïdor de França, on la 
davallada de la producció de raïm s’havia 

→

fusteR s’hi va RefeRiR 
coM la “castilla 
valenciana” o 
la “valència 
castellana”

Pati de la finca Hoya de Cadenas
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Superfície: 814 km2

població: 21.066 hab. (2013)

feSta MaJor: 
Fira de la Verema

www.requena.es

Al marge de ser el poble amb un terme muni-
cipal més gran del País Valencià, Requena té 
bona cosa d’atractius per oferir al visitant. Dei-
xar-se perdre per la vila medieval és una delí-
cia. Deslliurat gairebé del trànsit de vehicles, el 
passejant pot gaudir submergint-se en les Co-
ves de la Vila, aproximant-se a les parets incò-
lumes de la fortalesa o capint l’aire de la medi-
na àrab.

• REQUENA

Superfície: 34,5 km2

població: 692 hab. (2013)

feSta MaJor: 
primera setmana d’agost

www.caudetedelasfuentes.es

El nom de Caudete de las Fuentes procedeix 
de l’abundant presència de fonts d’aigua en el 
seu terme municipal. Situat en la part alta del 
vall del riu Magre, el terme municipal ja era 
habitat entre l’alta Edat de Bronze i la primera 
part de l’Edat de Ferro. L’església neoclàssica 
de la Mare de Déu de la Nativitat i i la col-
lecció arqueològica i etnològica resulten d’in-
terès. 

• CAUDETE DE LAS 
FUENTES

Superfície: 89,5 km2

població: 1.319 hab. (2013)

feSta MaJor: 
5 de febrer en honor a Santa Àgueda

www.camprorrobles.es

Situada a una altitud de 908 metres sobre el 
nivell del mar, es troba situada en el límit amb 
Conca. La connexió ferroviària ha permès a 
aquest municipi –el més oriental del País Va-
lencià– mantenir certa estabilitat demogràfica. 
Entre els seus atractius turístics hi ha les restes 
arqueològiques situades a El Molón, d’origen 
iber i islàmic. Entre els atractius dins del nucli 
urbà hi ha l’església d’estil neoclàssic de la Ma-
re de Déu de l’Ascensió. 

• CAmpoRRobLES

Superfície: 49,5 km2

població: 705 hab. (2013)

feSta MaJor: 
tercera setmana d’agost  
en honor a Sant Jaume

www.fuenterrobles.es

Entre els llocs d’interès de Fuenterrobles hi ha 
els seus antics safareigs, netament rehabilitats 
per l’ajuntament. També paga la pena visitar la 
cova dels Arenals del Cid, on queden restes de 
ceràmica de les èpoques ibera i romana. Com 
a particularitat, el visitant no ha de perdre de 
vista la torre de telegrafia òptica, una de les 
nou que a mitjan segle XIX es van construir 
per connectar Madrid amb València

• FUENTERRobLES

convertit en una autèntica tragèdia 
nacional. Només les vinyes de la Manxa, 
Múrcia i València restaven immunes. A 
partir de la segona meitat, doncs, l’ac-
tivitat en els camps d’Utiel-Requena es 
multiplica. Calia atendre la voluminosa 
demanda internacional i la varietat boval, 
majoritària per aquestes contrades, 
responia perfectament. Els alts preus que 
estaven disposats a pagar els importadors 
francesos van esperonar una onada de 
reconversió de terres agrícoles. L’oliverar, 
els ametlers i els cereals, entre més, són 
arrencats per plantar vinya. Al capda-
vall, la Plana d’Utiel-Requena disposava 
d’unes condicions climàtiques immillo-
rables: una planura a 700 metres d’alti-
tud, amb un clima continental, una terra 
rica en components minerals i un riu, el 
Magre, que l’abeurava a bastament.  

L’expansió vitivinícola de la segona 
meitat del segle XIX tampoc s’explica, 
tanmateix, sense tenir en compte un altre 
factor cabdal. L’any 1885 s’inaugura la 
línia de ferrocarril entre València i Utiel 
(com a primer pas de la línia València-
Conca-Madrid), circumstància que 
facilita de forma decisiva l’exportació 
cap a l’estranger. Amb l’enllaç ferrovi-
ari, els barrils i els tancs carregats de 
l’element líquid podien traslladar-se amb 
molta més facilitat fins al port del Grau, 
des d’on s’embarcaven cap a Europa i 
especialment cap a França. Al principi es 
va témer que el vi no suportaria bé el pe-
riple, però ben prompte es va confirmar 
que arribava a la resta del continent en 
perfectes condicions. La relació franco-
valenciana, a partir d’aleshores. vaser 
ben fructífera. No passaria molt de temps 
abans que els francesos mateix (i també 
alguns suïssos) invertiren els seus diners 
a reconvertir algunes terres i habilitar ce-
llers. La Plana d’Utiel-Requena acabaria 
convertint-se en el rebost dels viticultors 
francesos. I per bé que la fil·loxera aca-
baria ficant el nas l’any 1912 a Requena 
i un any després a Utiel, el vi valencià ja 
s’havia guanyat el reconeixement dels 
consumidors francesos. A hores d’ara, el 
78% de la producció es destina a l’expor-
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Superfície: 102 km2

població: 1.141 hab. (2013)

feSta MaJor: 
última setmana d’agost en honor a  

Sant roc i Santa Úrsula
www.sinarcas.es

Situat al límit entre el País Valencià i Conca, el 
70% del seu terme municipal és ocupat per 
boscos. L’agricultura –i molt especialment la 
vitivinicultura– és la principal activitat econò-
mica d’aquest municipi, que compta, a més, 
amb set rutes curtes per a senderistes i ciclis-
tes. 

• SINARQUES

Superfície: 110 km2

població: 1.423 hab. (2013)

feSta MaJor: 
23 de juny en honor a Sant Joan

www.sieteaguas.es

Situat en el sector de transició entre la Foia de 
Bunyol i l’altiplà d’Utiel-Requena, fou durant 
molts segles terra de frontera entre el Regne 
de València i Castella. El seu nom no es casual: 
es diu que el municipi compta amb més de 
cent fonts d’aigua, que destaquen per la seua 
qualitat i salubritat. D’entre totes, la més em-
blemàtica és la font de les Set Canelles

• SETAIgüES

Superfície: 237 km2

població: 12.311 hab. (2013)

feSta MaJor: 
segona setmana de setembre 

i Falles pel 19 de març
www.utiel.es

Segon municipi més important de la comarca, si-
tuat als peus de la serra del Negret i a la vora del 
riu Magre, compta amb set pedanies. Al marge 
del Museu del Vi (vegeu pàgin 122) paga la pena 
aturar-se a passejar pel nucli històric. El seu ric pa-
trimoni arquitectònic i cultural és a l’interior del 
seu perímetre emmurallat. El santuari de la Mare 
de Déu del Remei és conegut com l’ “Escorial va-
lencià”. 

• UTIEL

Superfície: 72 km2

població: 654 hab. (2013)

feSta MaJor: 
mitjan agost, en honor a Sant rocafort
www.villargordodelcabriel.es

L’altra porta d’entrada al parc natural de Las Ho-
ces del Cabriel és Villargordo del Cabriel. 
Las Hoces i Chuchillos del Cabriel, el pont de Val-
docañas, i espais com El Retorno, El Tete o La 
Fonseca són de visita obligada per als amants de 
la natura que vulguen descobrir el sinuós camí 
que ha obert el riu Cabriol sobre la terra. 

• VILLARgoRDo DEL 
CAbRIEL

Superfície: 272 km2

població: 1.427 hab. (2013)

feSta MaJor: 
del 10 al 15 de desembre en honor 

a la Mare de Déu de loreto
www.ventadelmoro.es

Tercer municipi més extens de les comarques 
valencianes, Venta del Moro és una de les por-
tes d’entrada al parc natural de Las Hoces del 
Cabriel, un paratge d’una bellesa extrema i 
agresta. En la part oriental, en canvi, el visitant 
hi trobarà extenses zones de cultiu de vinya, 
esquitxada de petites clapes de pinars. 

• VENTA DEL moRo

Superfície: 54,5 km2

població: 536 hab. (2013)

feSta MaJor: 
primera setmana d’agost

www.chera.es

Els aficionats al senderisme tenen bones raons 
per escapar-se a Xera, un municipi envoltat del 
marc natural del mateix nom. A través de la ru-
ta de petit recorregut PR-101 es pot fer la ruta 
dels tres pics, que puja al Ropé (1.140 m), Cinc 
Pics (1.177m) i Santa Maria (1.137m). L’embas-
sament de Buseo ofereix atractives zones re-
creatives

• XERA

tació. La xifra no s’explica sense tenir en 
compte aquesta circumstància històrica. 

El resultat és un paisatge sinuosament 
modelat per la vinya. “El que hi sorprèn, 
de seguida, són els vinyars ocupant-ho 
tot, hectàrea rere hectàrea, en una lluita 
incruenta i geomètrica per convertir la 
terra propícia en una manifestació orde-
nada de l’esperit –escriu Joan Garí, en el 
llibre amb què l’editorial 3i4 va voler re-
visitar els camins que havia trepitjat Joan 
Fuster l’any 1982–. La vinya, vegetalment 
modesta, s’ofereix als ulls de l’espectador 
amb una successió de varietats cromà-
tiques d’acord amb les estacions: del 
verd intens a l’estiu a l’ocre i el verd fosc 
de la tardor”. L’època de la nostra visita 
és, segurament, de les menys propícies 
per a la recreació visual. Ja fa gairebé 
dos mesos que ha acabat la verema M
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La planícia sobre la qual creix la vi-
nya podria dur el visitant menys pre-
parat a pensar que aquesta és una 
terra monòtona, sense atractius pai-
satgístics al marge de la varietat cro-
màtica dels pàmpols. Però s’estaria 
equivocant. Per la banda nord, la 
serra d’El Negrete (1.306 metres d’al-
titud), la de Juan Navarro (1.162 me-
tres) i la d’El Tejo (1.251) separen 
aquesta comarca de la dels Serrans i 
ofereixen no pocs estímuls als sen-
deristes. Per la banda sud s’amaga 
un dels paratges més inhòspits i es-
pectaculars del País Valencià. Es trac-
ta dels congosts (Hoces) del Cabriol, 
des de l’any 2005 declarat parc na-
tural per la Generalitat Valenciana. 
La força del riu del mateix nom ha 
obert una canonada profunda que 

actua com a frontera administrativa i 
propicia algun dels accidents geo-
gràfics més singulars en territori va-
lencià. La terra sembla que es tren-
que de sobte, amb uns desnivells 
ferotges. Barrancs i cingles es juxta-
posen abruptament, amb una efer-
vescència calcària. La Hoz del Rabo 
de la Sartén, la Hoz de Vicente i la 
Hoz del Purgatorio són alguns dels 
indrets on la col·lisió de l’aigua sobre 
la pedra i els propis moviment tec-
tònics han deixat una marca més 
pregona. Això sense oblidar Los 
Cuchillos, una mena de cresta verti-
cal que és el resultat de l’erosió de 
les parts més toves de la roca. 

A banda de l’espectacularitat del 
paisatge, la inaccessibilitat de l’indret 
ha provocat que els congosts del Ca-

briol esdevinguen una de les reser-
ves fluvials més ben conservades del 
País Valencià. Entre la fauna de què es 
té constància hi ha la llúdria de riu, el 
cranc autòcton, la madrilla del Xú-

quer, la tortuga leprosa, el zoarces de 
riu o la mostela. A les parets rocoses, 
si hi parem esment, no serà difícil fitar 
una cabra salvatge o alguna àguila 
reial.

• SUbmERgIR-SE ALS CoNgoSTS

Los Cuchillos als Congosts del Cabriol

(“cada any s’avança un poc més”, segons 
reconeixen els mateixos agricultors en 
ser preguntats) i les plantes gairebé estan 
despullades. Només algunes fulles de cor 
rogenc i vores emmarronides resten com 
a testimonis d’un cicle que ara termina. 
No tardaran gaire a caure. I aleshores vin-
drà la poda, acurada i precisa, i després 
el mantell de neu que fertilitza la terra. I 
aleshores aquella hibernació, que no és 
tal. Tot seguit tornaran a créixer les bran-
ques i de les branques aquelles gemmes 
que esclataran en pàmpols esplendoro-

sos, vigorosos. El cicle de Bacus, impeni-
tent. Avui, aquesta manifestació vegetal 
anual té lloc sobre 34.061 hectàrees de 
terreny, una superfície equivalent a tres 
voltes el terme municipal de València. 

També entre els carrers dels munici-
pis es respira l’ambient vinícola. O més 
ben dit, per sota dels carrers. Perquè 
en la part subterrània de moltes cases 
encara es poden veure –i en el millor 
dels casos, visitar– les caves on antiga-
ment es dipositava i es deixava fermen-
tar el vi. Al capdavall, Utiel-Requena és 

una de les zones de tot l’Estat on es té 
constància del conreu de la vinya i la 
fermentació de vi de fa més anys (vegeu 
pàgines 120-123). Si el visitant té un 
interès especial a explorar aquest llegat 
agrícola i també arquitectònic, farà bé 
de visitar les caves que hi ha a la vila 
medieval de Requena. Es tracta d’un 
conjunt de passadissos, un conjunt de 
22 coves interconnectades entre si amb 
una temperatura constant d’entre 15 i 
16 graus. Allà no resta cap líquid, però 
encara s’ensuma la tradició pel vi. •

Cava subterrània de Requena
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Com naix aquest Museu del vi?
—Primer va nàixer com una alter-

nativa perquè aquest edifici no fóra 
enderrocat. Calia preservar aquest ce-

ller, que és del segle XIX i que és una construcció 
ben singular. El celler es va construir l’any 1891 i 
va estar en funcionament fins a l’any 1957. Durant 
un temps va estar alquilada a comerciants suïssos 
i francesos i a la dècada dels 20 fou arrendada a 
la Cooperativa Agrícola d’Utiel. La seua forma és 
ben particular, d’ací el seu nom de Bodega Redon-
da. A tot Espanya només hi ha cellers redons com 
aquest a Carinyena, Jerez i Tomelloso. 

—sí que és singular! i què en sabem, de 
l’arquitecte? 

—Per la forma com està armat fins i tot s’ha 
especulat amb la possibilitat que la construïra 
Albert Eiffel, encara que indagacions posteriors 
apunten a la figura de Rafael Janini Janini, que fou 
director de l’Estació Enològica. Siga com siga, no 
ho sabem segur. Però la tècnica constructiva és 

ben admirable: és una edificació única sense pilar 
central sobre el qual recolzar-se. Fixa’t en el teulat 
cònic i la coberta interior. La gent s’admira per 
l’estructura fèrria de bigues, arcs i contraforts. És 
una construcció molt pròpia del modernisme del 
segle XIX. A la gent també li crida molt l’atenció el 
sostre de les voltes dels dipòsits, que és de rajola. 
És com un mosaic ja que s’utilitzava rajola de 
diferents tipus que tenia algun defecte. 

—i com es converteix en Museu del vi? 
—A principis del segle XX la Bodega Redonda 

estava fora del nucli urbà. Però, clar, a mesura que 
es va estendre, va acabar quedant-se dins. L’any 
1957 deixa d’utilitzar-se com a celler i entra en 
una època d’abandonament que du a plantejar-
se la possibilitat d’enderrocar-lo. Però la pressió 
veïnal porta l’Ajuntament i el Consell Regulador 
a buscar-li una eixida millor. D’aquesta manera, 
l’any 1991 naix ací el Museu de la Vinya i el Vi de la 
Comunitat Valenciana, que fou pioner en l’àmbit 
valencià. Primer només estava obert entre setma-

Utiel és un dels quatre municipis de l’Estat espanyol on hi ha un 
celler de forma circular. La Bodega Redonda, com tothom la 

coneix ací, és des de 1991 el Museu Valencià del Vi, el primer que 
hi va haver al País Valencià. Esperanza Alonso n’és la directora. 

Entrevista de Violeta Tena

«Fa 2.000 anys que hem 
conreat vinya 

ininterrompudament»
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na però a partir de 2007, i a la vista de 
l’interès dels visitants, s’amplia l’horari. 

—això quant al continent. Però com 
en forniu el contingut? 

—La major part de les coses que es 
poden observar són donacions de par-
ticulars, veïns que aporten estris. Hi ha 

des de ferramentes agrícoles fins a estris 
per produir els vins. Ha sigut una manera 
que els veïns perceberen el valor de l’edi-
fici i de la mateixa cultura del vi. Ací el vi 
és una cosa tan comuna que molta gent 
no en percebia el potencial turístic. El 
museu ha aconseguit potenciar el valor 

del municipi aportant-li un atractiu turís-
tic que, altrament, era difícil de visualit-
zar. Amb el temps, la Bodega Redonda ha 
aconseguit convertir-se en l’eix central de 
la cultura del vi a Utiel-Requena. 

El museu està plantejat com un lloc 
didàctic, on es fa un recorregut per tot →
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el procés de producció del vi, ja que fins 
no fa molt de temps hi havia molta gent 
que desconeixia aquest procediment. En 
aquest sentit, també tractem d’ensenyar a 
la gent a fer tast. En aquest punt és quan 
introduïm el Taller dels Sentits, en què 
tractem d’educar la gent en les aromes i 
els matisos del vi. Després vam incloure 
el tast. No es tracta de tastar per ven-
dre’l. Aspirem a ensenyar com s’obri una 
ampolla de vi correctament i com tastar. 
Expliquem que es mira, s’olora i final-
ment s’assaboreix el vi perquè aquesta és 
la manera d’admirar-ne tota la riquesa. 

—Quantes visites anuals tenen? 
—Unes 7.000 anuals, sobretot de 

valencians. 
—Quina estratègia de promoció 

segueixen? 
—Nosaltres, com a Museu, som socis 

de la Ruta del Vi, i és aquesta la que s’en-

carrega de la promoció. El museu funcio-
na com un esquer perquè la gent faça una 
ruta per tot el territori. El nostre interès 
últim no és afavorir el museu o  un celler 
en concret, sinó tot el territori. Passa que, 
en massa ocasions, cadascú està a la seua 
guerra i no s’adona que la millor manera 
de reeixir és treballar tots plegats i amb 
una estratègia de promoció conjunta. En 
l’actualitat la Ruta està formada per més 
de 50 establiments entre cellers, restau-
rants, allotjaments, museus, enoteques, 
empreses de turisme actiu i organismes 
oficials. 

—a utiel-Requena es té constància 
de la producció de vi des de fa més de 
2.000 anys. en quina mesura la cultura 
vitivinícola ha marcat la personalitat 
d’aquest territori? 

—Sí, en un lloc anomenat las Pilillas 
es té constància de la producció de vins 

des de fa 2.000 anys. No és estrany, per 
tant, que el vi marque el caràcter del 
territori. Només cal veure el paisatge ple 
de vinyes per prendre’n consciència. Estic 
convençuda que som l’única denomina-
ció d’origen a Espanya on, a simple vista, 
veus tantes vinyes. 

La nostra història, la nostra forma de 
parlar… tot està lligat a la vinya. Fixa’t que 
als d’Utiel ens diuen cabezones, mentre 
que els de Requena són vinagres. I això 
és així perquè Requena és una regió amb 
prou zones humides, moltes séquies… 
per la qual cosa el raïm té molta concen-
tració d’aigua i el vi, certa tendència a 
avinagrar-se. És d’ací que ve el sobrenom 
de vinagres. En canvi, Utiel és un territori 
més sec, amb la qual cosa el gra de raïm 
agafa més quantitat d’alcohol. I això ex-
plica que als d’Utiel ens diguen cabezones 
perquè el vi és més fort.

El conjunt arquitectònic que forma la Bodega 
Redonda està format per dos edificis: un de 
circular i un de planta rectangular. Mentre que 
el primer acull el Museu del Vi, el segon acull 

la seu del Consell Regulador de la Denomina-
ció d’Origen Utiel-Requena. A l’interior hi ha 
col·leccions d’arreus del camps, fotografies, ai-
xí com un espai dedicat a la destil·leria de li-
cors.
Carrer Sevilla, 12, 46300 Utiel
Telèfon: 962 17 10 62 )

• MuSeu Del Vi D’utiel

DO utiel-requena • esperanza alonso
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S’ha de tindre en compte, per una altra 
banda, que el vi és el principal sustent 
econòmic de la zona. Ací el que no ha 
anat a veremar ha treballat en un celler… 
la vida s’organitza al voltant del factor viti-
vinícola. Tampoc no es pot perdre de vista 
que som de les poques zones on durant 
2.000 anys, ininterrompudament, mai 
no ha desaparegut el conreu de la vinya. 
Poques zones poden dir això. 

—Quin percentatge de l’activitat del 
territori està vinculat al vi?

—Fa uns anys es va fer un estudi que 
deia que el 70% de l’activitat econòmica 
estava vinculada amb l’agricultura.  Hi ha 
ametla i oliva, però la vinya hi és predo-
minant. S’ha de tindre en compte que 
aquesta és una zona molt rural. Si el vi 
desapareguera, la zona s’afonaria. Malau-
radament, les polítiques s’han fet pensant 
quasi sempre en les zones de la costa. 
Apostes com la del vi i projectes com la 
Ruta del Vi ens permeten tindre presència 
a València i projectar-nos cap a l’exterior. 

—a banda, a Requena hi ha l’escola 
de viticultura i enologia. 

—Sí, l’Escola ha estat molt important 
per a aquest territori. Molts bons enòlegs 
de zones tan conegudes com la Rioja 
s’han format a Requena. L’Escola ha servit 
per formar grans professionals, però tam-
bé per continuar fent investigacions que 
ens han permès avançar alhora que ho 
feia l’exigència del consumidor. 

—la recol·lecció d’aquest any ha 
estat un 23% superior a l’any anterior. 
s’augura una bona campanya?

—Sí, les previsions són positives, amb 
una campanya que es preveu entre molt 
bona i excel·lent. La qualitat del raïm és 
bona. Amb tot, no serà fins al gener o el 
febrer, quan tastem els primers vins, que 
ho podrem saber. Esperem que les previ-
sions es complisquen. 

—les condicions climàtiques i oro-
gràfiques per al cultiu de la vinya són 
excepcionals. temen que l’escalfament 
global els afecte d’alguna manera? 

—Sí, temem els efectes del canvi 
climàtic perquè, de fet, ja els estem per-
cebent. Abans la verema es feia a mitjan 

octubre i ara, a aquelles alçades, ja s’ha 
acabat. A més, hi ha tempestes de granís 
en temps i intensitat que no s’havien vist 
fins ara. Aquests canvis no són bons i ens 
preocupen molt. Com que es tracta d’un 
fenomen global, l’únic que podem fer és 
intentar adaptar-nos a les noves condici-
ons. Segurament, hem d’aprendre a con-
viure amb això, igual que sempre ens hem 
adaptat a les inclemències meteorològi-
ques. D’això, en saben molt els agricultors. 

—aquesta és una de les denomina-
cions d’origen més antigues d’espa-
nya. tenen 35.000 hectàrees de vinya, 
6.000 viticultores i 96 cellers embote-
lladors. Per on passen les estratègies 
de futur de la Do? 

—Estem treballant amb l’Institut Va-
lencià d’Investigacions Agràries, un or-
ganisme que fins ara estava molt bolcat 
en la taronja, i també amb la Universi-

tat Politècnica de València. La intenció 
és innovar en unió amb els centres 
d’investigació més capdavanters. 

—el 78% dels vins que es produei-
xen ací s’exporten. És una xifra molt 
alta. com ho han aconseguit? 

—Tenim una cultura exportado-
ra que ve de lluny. S’ha de tindre en 
compte que l’expansió de la vinya a 
Utiel-Requena està vinculada amb l’ar-
ribada de la fil·loxera a França a mitjan 
segle XIX. El fet que s’haguera d’arran-
car tota la vinya va fer que hagueren 
de buscar-se altres proveïdors. Van 
detectar el potencial d’aquest territori 
i va iniciar-se una intensa relació ex-
portadora. En comparació dels estàn-
dards de França, el raïm era molt barat 
i donava molt bon rendiment. A més a 
més, no es marejava, és a dir, la podies 
transportar en tren i en vaixell i no per-
dia la qualitat. La relació exportadora, 
per tant, ve de molt lluny. Sempre hem 
tingut molt bons resultats a Europa i 
estem obrint mercats a Rússia, Estats 
Units i Xina, que poden arribar a ser 
grans importadors. Obrir mercats és 
fonamental de cara al futur sobretot 
considerant que ací es produeixen 200 
milions de raïm l’any i que el consum a 
Espanya està baixant. 

—Quines estratègies de promoció 
segueixen? 

—Sobretot la clau és assistir a les 
fires per promocionar-se. A Nova York 
ens hem enfocat cap als prescriptors, 
alhora que els hem portat fins ací per 
donar-los a conèixer un vi que té histò-
ria. Aquesta particularitat –l’existència 
des de fa més de 2.000 anys– hem de 
saber vendre-la per promocionar-nos.

—la Do valència ha incorporat 
alguns pobles de la seua Do al seu 
territori. com viuen aquesta polèmi-
ca des del territori? 

—S’està vivint amb moltíssima preo-
cupació perquè és una situació que no 
ens complau. Ja fa molts i molts anys 
que arrosseguem aquesta polèmica i 
estem a l’espera que la justícia es pro-
nuncie en un sentit o en un altre. •

«La nostra història, la 
nostra forma de 
parlar... A Utiel-

Requena tot està lligat 
al món de la 

vitivinicultura»
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La Plana d’Utiel és una comarca 
del País Valencià (província de 
València) de llengua espanyo-
la (Llano de Utiel), coneguda 

també com a altiplà de Requena, que 
n’és la capital. Altres nuclis de pobla-
ció són Venta del Moro, Villargordo, 
Camporrobles, Sinarcas (Sinarques), 
Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes, 
Campo Arcis i La Portera. Fou incor-
porada al País Valencià al segle XIX. 
Pertany al paisatge natural de la Manxa, 
a Castella.

Requena n’és la capital adminis-
trativa. Està situada entre la Meseta 
castellana i el Mediterrani, del qual tan 
sols la separen 67 km. És un territo-
ri format per un altiplà amb clima 
continental que afecta els seus vins, 
d’hiverns freds i estius calorosos. Té 
bons recursos hidràulics i gran belle-
sa i contrasts. Es troba situada en la 
zona més occidental de la província de 
València, on el riu Cabriol la limita per 
l’oest i el sud amb congostos pregons; 
per l’est i nord, la serra de Juan Navarro 
i el Tejo (1.250 m.) la separen de les 
regions muntanyenques del Túria. Hi 
abunden les pinedes, fonts i deveses, i 
el riu Magre és un dels accidents que 
més marca aquest territori. En tota la 
plana s’estenen zones de cultiu, i hi 
predominen els vinyers, en els quals 
es basa l’economia local. Requena està 
considerada una autèntica porta de 
la Meseta. Limita amb Caudete de las 
Fuentes, Xera i Venta del Moro (a la 
mateixa comarca); Cofrents i Cortes 
de Pallars (a la Vall de Cofrents); amb 
Iàtova, Bunyol i Setaigües (a la comar-
ca de la Foia de Bunyol); i amb Xelva i 
Loriguilla (a la comarca dels Serrans).

El relleu d’Utiel presenta una forma 
força plana, d’altiplà perllongat cap al 
sud i l’est, tancada per extrems mun-
tanyencs pel nord-est i l’oest, mentre 
que per la part central-septentrional la 
rambla de la Torre forma una petita vall 
de fons pla que és com un passadís fins 
a les terres planes de Sinarques i Ranera. 
Pel costat nord-est s’aixeca la serra del 

Negrete o d’Utiel, poderós anticlinal 
juràssic d’orientació ibèrica que separa 
aquesta comarca de la dels Serrans. En 
aquesta serra hi ha el pic del Remei, cim 
de la comarca amb 1.306 metres d’alti-

tud. Limita amb Camporrobles, Caudete 
de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena i 
Sinarques (a la mateixa comarca); i amb 
Benaixeve i Xelva (a la comarca dels 
Serrans).

La Plana d’Utiel ens ofereix una cuina que és 
síntesi d’elements aragonesos, manxecs i 

valenciano-catalans. Si parlem de vins, la varietat 
autòctona boval és predominant. 

Text de Jaume Fàbrega

Una gastronomia 
contundent 

Finca d’El Renegado, de Bodegas Nodus
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els productes
A la comarca, hi trobem vinyes i cereals, 
especialment blat, oliveres, ametllers, 
així com hortalisses i fruita. També 
s’hi troben bolets com ara rovellons.És 
important també la cabanya de corders. 
S’hi fan embotits i productes de la ma-
tança de gran fama, com els xoriços, les 
longanizas o llonganisses, les morcillas 
de cebolla y arroz, la güeña o guenya, 
el perro, l’orza o tupina (gaudeixen de 
denominació de qualitat “Embutido 
artesano y de calidad de Requena”). 
També s’hi produeix aguamiel, una 
mena d’arrop.

S’hi produeix mel −de fins a 10 vari-
etats, a partir de ruscos transhumants− 
i derivats com d’agumiel (una mena 
d’arrop amb carabassat), les nous amb 
mel o l’alajú (un dolç d’origen àrab).

la cuina
La cuina és una síntesi entre elements 
aragonesos o manxecs i valenciano-
catalans: robellones asaus, gachamigas, 
pucheros, gaspatxos −que no tenen 
resa a veure amb el gaspatxo andalús−, 
morteruelo (una crema espessa de carns, 

caça, fetge, etc., d’origen medieval), trigo 
picao, migas, o mioques, pisto, mojete, 
olla podrida −un plat molt antic, un 
bullit amb tota mena de carns i lle-
gums−, gurullos, cocido, tortas, toñas, 
rollos, rosquillas, potatges (amb cigrons, 
bledes, etc.). També hi trobem farinetes 
de guixes (almortas o pitos, a la Manxa), 
els pucheros o olles, les tortas con magro 
(o magres), etc. Solen combinar cereals, 
llegums, verdures i carns, especialment 
de porc, així com embotits. També n’hi 
ha de verdures, com l’esmentat pisto 
−una mena de samfaina−. Igualment hi 
trobem plats de bacallà, com l’ajoarri-
ero, l’ajo o l’atascaburras −amb patates 
aixafades, com una mena de brandada−. 
Anotem també les migas o miques, el 
cachuli, el molondrón... Per damunt de 
tot és una cuina contundent i hivernal, a 
base d’olles, pucheros o cocidos, com el 
de Fuenterrobles.

festes
S’hi celebren nombroses festes que se-
gueixen el calendari ritual, i que sovint 
s’associen a pans, dolços o plats –torrada 
de carn, sardina, bacallà, ajetao, reguiño 

−Sant Blai (San Blas), Sant Isidre, Sant 
Antoni, Carnestoltes, Pasqua, Sant Joan, 
Sant Roc−. A Requena les festes del vi 
se celebren a finals d’agost; s’hi beu 
la zurra, una beguda a base de vi. A la 
Candelera (Candelària) de Fuenterre-
boles s’hi ofereixen pans, pinos (torró) i 
coques de pinyons; els pans també s’ofe-
reixen per Sant Isidre a Utiel, Hortunas, 
etc. s’hi elaboren pans rituals.

La DO ofereix diverses festes, tastos, 
visites guiades als cellers, menús mari-
dats, a vegades amb productes locals, 
com els embotits amb DO, o sabors 
de la dieta mediterrània i altres. Se’n 
destaca la ruta enoturística completa, 
en la qual es visiten els municipis de 
Camporrobles, Caudete de les Fonts, 
Xera, Fuenterrobles, Requena, Setaigües, 
Sinarques, Utiel, Venta del Moro i 
Villargordo del Cabriel, que ofereixen 
nombroses possibilitats per gaudir de la 
visita a la comarca.

els vins
Es tracta d’una de les comarques més 
vinateres: ella sola dóna nom a la 
denominació d’origen Utiel-Requena. 
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→ Hi destaquen les varietats ull de llebre 
(tempranillo), boval i garnatxa. La 
Denominació d’Origen Utiel-Requena 
és l’àrea de la Plana d’Utiel que elabora 
bàsicament vins negres de la varietat 
de raïm autòctona boval. La primera 
referència és del 1933, però el Consell 
Regulador es va crear el 1976.

La regió vinícola comprèn els muni-
cipis de la comarca de la Plana d’Utiel: 
Caudete de las Fuentes, Camporrobles, 
Fuenterrobles, Requena, Sinarques, 
Utiel, Venta del Moro i Villargordo del 
Cabriel; més Setaigües.

La producció de vins negres és el 94% 
del total. També s’hi produeixen alguns 
vins rosats, alguns de blancs i caves.

Situada a l’interior de la província 
de València, la denominació d’origen és 
una àmplia comarca dedicada gairebé 
en exclusiva al conreu de la vinya, i pel 
seu volum de producció, de les primeres 
productores de la península Ibèrica.

Unes set mil famílies i més de cent 
cellers viuen de la vitivinicultura en 
aquesta comarca, de manera que la 
cultura del vi impregna tota la vida 
d’aquesta zona.

Hi ha qui diu que Utiel-Requena és 
l’única denominació d’origen en què 
s’han anat elaborant vins, de manera 
ininterrompuda, des de fa més de 2.500 
anys. Però hi hem d’afegir altres zones, 
com Empúries (actual DO Empordà) o 
Alella. Diferents troballes arqueològi-
ques de gran valor com llavors de raïm; 
estructures de pedra per elaborar vi 
com Las Pilillas, a Requena, i elements 
de vaixella corroboren que el cultiu de 
la vinya i el consum de vi remunten a 
l’època ibèrica, des del segle VII aC.

Els ibers es van assentar, entre més 
poblats, a Los Villares, Caudete de las 
Fuentes− i en la muntanya El Molón, de 
Camporrobles. Des de llavors, la història 
d’aquesta comarca recull diverses refe-
rències documentals escrites sobre la 
vinya i el vi.

La DO Utiel-Requena gaudeix d’una 
identitat geogràfica homogènia amb uns 

trets climàtics força comuns. El relleu 
forma un altiplà de 45 quilòmetres de 
diàmetre, de perímetre gairebé circular i 
més de 1.800 quilòmetres quadrats, amb 
una altitud mitjana sobre el nivell del 
mar de 700 metres.

El clima, com dèiem, presenta trets de 
continentalitat amb influència mediter-
rània i unes temperatures que propicien 
l’adequat cultiu de la vinya i la potenci-
ació de les seves qualitats, especialment 
pel que fa als negres. 

La superfície de vinya censada supera 
les 35.000 hectàrees. El 80% de les plan-
tacions són de la varietat boval, un raïm 
gairebé exclusiu de la DO Utiel-Requena 
i cada vegada més valorat.

La DO Utiel-Requena se situa en una 
regió, majoritàriament, de vins negres i 
rosats, obtinguts, aquests darrers, de les 
varietats negres. En els últims anys, els 
caves també hi estan adquirint un gran 
protagonisme, per la qual cosa s’està 
ampliant la plantació de varietats blan-

ques. Els raïms que hi trobem són:
−Negres: boval, tempranillo, garnatxa, 

cabernet sauvignon, merlot, sirà, pinot 
noir, garnatxa tintorera, petit verdot i 
cabernet franc.

−Blancs: macabeu, tardana o planta 
nova, chardonnay, sauvignon blanc, 
parellada, verdejo i moscatell de gra 
menut.

Hi podem trobar vins negres joves, 
vins negres joves amb criança, vins 
negres amb criança, vins blancs joves 
amb criança, vins blancs amb criança..., 
amb una relació qualitat-preu força 
equilibrada.

El Consell Regulador de la Denomi-
nació d’origen Utiel-Requena, com és 
habitual, és un organisme que certifica 
la idoneïtats dels cellers per protegir 
la qualitat dels vins que s’elaboren en 
aquesta regió i, més, els promociona. El 
Consell Regulador vetlla pels interessos 
dels viticultors i cellers inscrits a la DO 
Utiel-Requena, supervisant tot el procés 

EL TEMPS
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vins negRes De la 
vaRietat De RaïM 
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d’elaboració d’un vi, des del camp fins a 
la comercialització, amb l’objectiu que 
els vins Utiel-Requena arribin amb uns 
estrictes controls de qualitat i garantia al 
consumidor final.

Des del Consell es gestionen diferents 
actuacions promocionals per als vins 
Utiel-Requena com a participació en 
tasts, fires, show-rooms, presentacions, 
difusió de notícies i més publicacions; 
així com el foment de la seva presència a 
internet i les xarxes socials.

A més del personal que hi treballa 
a diari, el Consell Regulador de la DO 
Utiel-Requena disposa d’un comitè 
de tast que realitza l’examen sensorial 
de cada vi per qualificar com a apte o 
no apte de portar la contraetiqueta de 
certificació “Utiel-Requena”, i d’aquesta 
manera garanteix la qualitat del vi. 

La boval és una varietat que podem 
trobar a tot l’Estat espanyol, però que 
està especialment representada al 
País Valencià, a la DO Utiel-Requena. 

Presenta uns raïms molt grans i, a més, 
és molt productiva. Els vins fets amb 
aquesta varietat destaquen per una gran 
quantitat de color, dens i de matisos 
netament violacis, amb tota la comple-
xitat i força dels vins que han gaudit de 
llargues insolacions. El tast d’aquests 
vins és un fidel reflex de la climatologia 
extrema que ja hem comentat: a l’estiu 
amb altes temperatures i hiverns una 
mica plujosos que proporcionen a la 
vinya un estrès hídric típic, que denoten 
propietats característiques alcohòliques 
ben equilibrades. En el tast trobem 
aromes de fruites d’estiu, fruits vermells 
ben madurats, així com confitures −com 
la de maduixa o de fruits vermells− , i 
també notes de melmelada de pruna. 
Això, completat per les aromes oberta-
ment florals, que suggereixen a la violeta 
i l’espígol. En boca l’astringència sol ser 
equilibrada i rodona.

vins escumosos
Al terme municipal de Requena el vi 
escumós o cava es beneficia d’unes 
condicions climàtiques que no es donen 
en cap altra zona productora de cava, 
segons l’enòleg José Hidalgo, que en 
arribar a la zona, ràpidament va veure 
com a molt interessant l’elaboració de 
caves ecològics. I el temps li està donant 
la raó, ja que el seu Vega Medien Eco-
lògic acaba d’aconseguir una medalla 
d’or en Effervescents du Monde, un dels 
concursos internacionals de més prestigi 
a nivell mundial.

Encara que sembli una redundància, 
un cava ecològic és elaborat amb raïms 
ecològics i vinificat amb tècniques eco-
lògiques, sostenibles i que respecten el 
medi ambient. Sense addicions de pro-
ductes de síntesi. Hi ha caves ecològics 
en altres zones, però fer-ho a Requena 
és més senzill –segons Hidalgo− que en 
zones amb climes més humits .

Actualment un celler de la DO pro-

dueix gairebé la meitat del cava valen-
cià. A més s’ha convertit en referència 
obligada de cava ecològic a nivell estatal 
ja que aquest any ha arribat al milió 
d’ampolles.

La verema té lloc a principi de se-
tembre en vinyes amb exposicions cap 
al migdia. Es busca l’obtenció d’un cava 
fi i amb una presència important de les 
notes de fruita. S’elabora amb macabeu 
i chardonnay. És d’un color groc palla 
amb tonalitats verdoses. Les bombolles 
són vives, persistents i fines. En nas és 
franc i directe, i és remarcable per les 
seves aromes de fruites blanques i notes 
cítriques amb un fons de brioixeria fes-
tiu i equilibrat. En boca és rodó, de fàcil 
i agradable pas. La seva efervescència 
envolta el paladar i hi deixa un post-
gust llarg i dens amb records de fruita 
madura.

Maridatge
Aquests vins demostren un maridatge 
perfecte tant en plats de la zona −cuina 
manxega contundent, amb llegums i 
hortalisses− o del País Valencià. Així és 
perfecte amb els arrossos de pollastre o 
conill, amb la paella valenciana o amb 
l’arròs al forn.

També s’adiu amb els peixos i ma-
riscos −amb els quals excel·leix la seva 
fruitositat− com la tonyina a la planxa 
però, especialment, amb els plats gui-
sats, com el suquet peix o la sarsuela, el 
pop o calamars o sèpia amb patates, etc. 
També es mariden amb els típics plats 
de bacallà. Naturalment, en aquests 
casos, també tenim l’opció dels blancs, 
que no ens defraudarà.

També s’adiu amb les carns a la brasa 
i barbacoes, carns a la planxa −bou, 
vedella, porc, xai... que en aquesta zona 
són excel·lents.

Per als guisats més d’hivern, tan pro-
pis de la comarca d’Utiel Requena, amb 
cereals o amb verdures com les bledes o 
els espinacs, així com amb llegums, in-
gredients que formen part de les olles de 
la comarca. Els plats de l’interior, mirant 
a la Manxa, com les gachas migas (fari-
netes) els potatges de llegums, l’olla i els 
gaspatxos de Requena −plat amb salsa 
a base da caça i carn−. Aquesta zona té 
una gastronomia dominada per la seua 
condició d’altiplà, amb l’ús habitual de 
la carn de porc, de xai −que gaudeix 
d’una gran fama− i de la caça. Cal asse-
nyalar també els pernils i embotits.•
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El cava valencià puja com l’escuma. Només l’any passat els 
productors d’Utiel-Requena van vendre sis milions d’ampolles. 

I enguany es preveu una campanya encara més bona. 

Text de Violeta Tena

Brindis pel cava valencià

Els torrons, els joguets i una 
ampolla de cava. Segurament 
són tres dels elements més 
representatius del Nadal en 

aquesta vora del Mediterrani. I tots tres 
es produeixen al País Valencià. D’un 
temps ençà, el cava valencià ha agafat 
una bona embranzida. Tant que, amb 
l’objectiu de reconèixer la importància 
d’aquesta producció, a finals de novem-
bre passat el president de la Generalitat 
va participar en el Primer Brindis de 
Cava, un acte promocional  de l’Associ-
ació d’Elaboradors de Cava de Requena 
(AECR). En l’acte també van participar 
el president de la Diputació de València, 
Jorge Rodríguez, les autoritats locals, 
els productors i els vitivinicultors. “És la 
primera volta que hem celebrat un acte 
d’aquestes característiques. Volíem brin-
dar per la bona salut del cava”, explica 
José Hidalgo, president de l’AECR. 

L’associació va nàixer l’any 2013 amb 
la intenció d’agrupar els productors i 
d’aquesta manera impulsar el coneixe-
ment dels productes acollits a la Deno-
minació d’Origen Protegida Cava, elabo-
rats en el terme municipal. En l’actualitat 
acull vuit cellers, set dels quals són de 
Requena i un altre de Torís (Unión Viní-
cola del Este, Torreoria, Dominio de la 
Vega, Pago de Tharsys, Coviñas, Chozas 
Carrascal, Vegalfaro i Hispano Suiza). En 
l’actualitat, un 15% de la vinya de Reque-
na es destina a l’elaboració de cava, però 
els productors veuen un potencial de 
creixement de més de 22.000 hectàrees. 

“Hi ha encara molt de camí per recórrer. 
Tenim unes tipicitats que hem de saber 
explotar”, diu Hidalgo. 

La campanya passada van vendre sis 
milions d’ampolles, de les quals al voltant 
d’un 85% van anar al mercat exterior, i es 
van recol·lectar al voltant de vuit milions 
de quilos de raïm. Les xifres encara estan 
lluny de les del vi, “però tenen una ten-
dència a l’alça imparable”, segons explica 
José Hidalgo. En el cas del seu celler, 
Unión Vinícola del Este, en el que portem 
de campanya han registrat un creixe-
ment del 20% de les vendes. “Els premis 
i reconeixement a nivell internacional 
estan provocant que cada volta siguem 
més reconegut”, explica el president de 
l’Associació d’Elaboradors de Cava de 
Requena. •

Primer brindis de cava amb Ximo Puig al centre

Campanya 2014
6 milions d’ampolles
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