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En els últims anys, els cellers de la DO Costers del Segre
busquen apostar per varietats autòctones que fixin o
identifiquin la Denominació, més enllà de l'actual i llarga llista
de varietats de raïm permeses. Un ventall que ofereix moltes
possibilitats als viticultors i enòlegs, però, per altres, treu
personalitat al territori; si bé, la Garnatxa es perfila com

la varietat negra amb més posicionament per ser el raïm
negre "identitari" de Lleida. I, també des de fa anys, alguns
defensen el Macabeu com el raïm blanc més autòcton de la
DO. Entre aquests últims, en Tomàs Cusiné que ha anunciat
noves plantacions de Macabeu a la Pobla de Cérvoles, que se
sumaran a les que ja té en aquest terme i el Vilosell.

Noves plantacions de Cérvoles
consoliden l'aposta pel Macabeu
És la varietat autòctona de raïm blanc més arrelada a Lleida
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Actualment, a la DO Costers del
Segre i segons dades del Consell
Regulador, hi ha 495,00 hectàrees de vinya de la varietat
Macabeu. La subzona Vall del
Riucorb, amb una gran tradició
de cultiu de raïm per fer caves,
representa el 75% del total de la
producció. Per davant d'aquesta varietat blanca autòctona,
estan les plantacions de Chardonnay, amb 1.043 hectàrees.
Una varietat forana que molts
interpreten com a local per la
llarga i bona implantació que ha
tingut sempre arreu del territori
lleidatà.
"El raïm Macabeu és la varietat blanca autòctona més
plantada i més històrica de Lleida", puntualitza Tomàs Cusiné
que gestiona el grup de Castell
del Remei, que inclou Cérvoles
i Tomàs Cusiné a les Garrigues
i Cara Nord, a la DO Conca de
Barberà.
Precisament, en les darreres
setmanes, el celler Cérvoles ha
anunciat la plantació de tres
noves hectàrees ecològiques
de raïm Macabeu en una finca

Tomàs Cusiné / Finca Racons amb vinyes velles de Macabeu
a l'entrada de La Pobla de Cérvoles. "Aquesta plantació reafirma l'aposta del primer celler
de Les Garrigues per la varietat
autòctona i assegura així el crei-

xement dels seus vins blancs
Colors i Cérvoles", expliquen els
responsables de Cérvoles, que
ja comptava amb altres cinc
hectàrees d'aquesta varietat.

"Ei sistema de plantació ha
estat en vas per recuperar la forma tradicional de formació del
cep més lliure proporcionant a
la planta una insolació més adequada i una gestió individualitzada. Així mateix, la implantació
de les tècniques biodinàmiques
de cultiu en l'empresa han fet
que la plantada hagi tingut en
compte la fase lunar idònia" expliquen des de Cérvoles.
El celler de la Pobla de Cérvoles precisa que "practica els
mètodes ancestrals de treball
per garantir el futur macabeu,
que ha estat plantat en terreny
verge i de secà, com a varietat
d'excel·lència en parcel·les que
entraran en producció en tres
anys".
El celler Tomàs Cusiné també compta amb altres quatre
hectàrees de Macabeu al terme
del Vilosell. Concretament en la
Finca Racons, d'on surt i pren el
nom un dels vins prèmium de la
casa, el celler de les Garrigues
té dues parcel·les diferents de
Macabeu. La primera data de
l'any 1917, i són 0,44 hectàrees
de vinyes centenàries. La segona parcel·la, amb 1,36 hectàrees de vinya vella, data de l'any
1955.

