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El doctor Josep Lluís Garcia Ubis, 
reconegut anestesiòleg molt vincu-
lat amb Llimiana, on va arribar als 9 
anys d’edat, i que ens deixava el pas-
sat 11 de gener, com a bon fill de La 
Rioja havia covat sempre el somni 
de tenir un celler. En 1998 veia per 
fi com començava a acomplir-se, 
amb la plantació d’una petita vinya 
de macabeu per a consum domès-
tic, a la finca familiar del Mas Garcia 

Muret, antigament masia de Pere-
jaia, vora l’embassament de Terra-
dets. Al soterrani de la casa es con-
serven tres barriques de fusta de 
4.000 litres ( fetes el 1890) que do-
nen fe de la tradició vinícola de l’in-
dret, com a tota la conca de Tremp. 
En pocs anys, aquella explotació 
agrària nascuda amb un propòsit 
més sentimental que no econòmic 
o comercial ha esdevingut un celler  

de primera, amb ceps que ocupen 
una trentena d’hectàrees esglaona-
des des de ran de l’aigua fins gairebé 
als peus del poble de Llimiana, en-
tre els 380 i els 750 metres d’altitud, 
que produeixen unes 80.000 ampo-
lles d’uns vins que s’han guanyat rà-
pidament un gran prestigi entre els 
enòlegs i aficionats més exigents. A 
banda del tracte primorós del raïm i 
l’elaboració acurada del seu suc fer-

MOLT MÉS QUE VINS AL CELLER 
MAS GARCIA MURET, VORA 
L’EMBASSAMENT DE TERRADETS

VISITES GUIADES AL CELLER MAS GARCIA MURET, SOTA EL POBLE 
DE LLIMIANA I A LA RIBA DEL PANTÀ DE TERRADETS

Celler vora el llac
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mentat, ajuden a l’èxit aconseguit 
les condicions naturals del paratge 
on s’obté la selecta matèria primera: 
terreny argilós, humitat ambiental 
derivada de la proximitat del pantà, 
el contrast de temperatures entre el 
dia i la nit que afavoreix una lenta 
maduració, l’entorn boscós que 
impregna els gotims d’aromes fo-
restals, el grau elevat d’insolació 
d’unes parades que miren al sud-

oest, la protecció dels rigors climà-
tics que ofereix la serra del Montsec, 
fins i tot els ratpenats de la veïna 
cova dels Muricecs que cacen uns 
mosquits que així no cal eliminar 
amb insecticides i faciliten el con-
reu ecològic.

Ara es poden visitar el celler i les 
vinyes que l’envolten, així com la 
masia antiga i una capella del Ro-
ser (1763) restaurada, durant un pa-

rell d’hores i amb explicacions per 
part d’un membre de la família, re-
matant la singular experiència amb 
un tast de vins en una moderna ga-
leria envidrada amb vistes especta-
culars. Preu per persona: 12 euros. 
Reserves al 610 270 200 o 973 651 
748. Possibilitat opcional d’arribar 
fins al celler en caiac, després d’una 
travessia d’uns vint minuts des de 
l’hotel Terradets.

Noms de vins
CELLER GARCIA MURET
Reserves: 610 270 200 o 973 651 748.

A banda de la seva qualitat, els vins terroir de Mas 
Garcia Muret, fets només amb raïm de les vinyes 
pròpies, destaquen per la curiosa denominació amb 
què han estat batejats. A més del cabernet sauvig-
non que porta el nom de la finca, intens i expressiu, 
equilibrat i fruitós, un altre negre potent i complex, 
saborós, ecològic i mineral, és el syrah anomenat 
Muriac, que és com allà dalt designen els ratpenats. 
Un violaci ull de llebre amb regust de fruits vermells 
es diu Unua, que en esperanto significa el primer. La 
mateixa llengua universal ha servit per donar nom 
al Juna, que vol dir jove, un blanc fresc, sec i dolcenc. 
El rosat Colomina, aromàtic i lleuger, homenatja la 
senyora Pilar Muret Colomina, esposa del creador 
del celler.
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