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Sommelier
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Marquès d’Alella 
Galàctica 2012

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2012
Varietat: Pansa blanca
Grau alcohòlic: 13% vol.
Ampolles elaborades: 6.000
Primera anyada a la venda: 2010
Exportació: Petita producció, es ven el 100% al mercat nacional.

VISTA
Vi blanc net i brillant de color groc llimona intens amb 

reflexos daurats

NAS
Net i franc en aromes, complex i seductor. En un primer nas, hi 

predomina la combinació de fruita blanca intensa amb notes de 
brioixeria; records de mantega, de vainilla, d’anisats i de florde 
taronger. Quan remenem la copa, la part anisada, el record 
de fonoll, agafa molta força i s’hi desperten les notes herbàcies, 
com també de pell de cítric confitat, gingebre confitat i una 

pinzellada de fruita tropical madura.

BOCA
En boca l’atac és fresc i lleugerament salí. La fruita 

blanca que trobàvem en nas es converteix en frui-
ta de pinyol delicada, recorda l’albercoc, que 

deixa pas a un final de caramel de 
llimona i flor de fonoll.

FITXA 
DE TAST

Raïm de la propietat collit al 
punt òptim de maduració. Densitat 

de plantació de 3.700 ceps/ha amb 
conducció de ceps en espatllera i en vas 

les vinyes més velles. Poda curta. Prem-
sat del raïm sencer i 100% del most ma-
cerat en fred amb la pell. Fermentació 
molt lenta a temperatura controlada 

de 16 °C: 40% en ou de ciment 
armat, 60% en bótes de 

roure francès.

ELABORACIÓ

PVP
11 €

Crítiques 
i premis 

destacables: 

91 punts Peñín 
(anyada 2012)

PVP
11 €
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Tàrtar cítric de gambes amb crema de nap i vainilla
Elaboració a càrrec de Gonzalo Rivière (restaurant Els Garrofers, Alella)

El celler Marquès d’Alella. El projecte Marquès d’Alella va néixer al començament dels anys 
1980 quan l’empresari Ismael Manau va comprar la finca de Can Matons, a Santa Maria de Marto-
relles, amb la intenció d’instal·lar-hi un celler. Per dur a terme el projecte es va associar amb Juan 
Peláez, Marquès d’Alella i Josep Maria Pujol-Busquets, actual propietari d’Alta Alella. La primera 
anyada de Marquès d’Alella que va sortir a la venda va ser la del 1981. Al final del 2006, Peláez, Manau 
i Pujol-Busquets van vendre la societat (que també incloïa el celler tianenc de cava Parxet) a Ramon 
Raventós, actual propietari de l’empresa. Des de fa aproximadament un any, la majoria dels produc-
tes elaborats a Can Matons surten al mercat amb dues marques, Marquès d’Alella i Raventós d’Alella.  

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Xevi Carbonell

”Al celler sempre fem moltes proves, tenim moltes idees de vinificacions. Feia 
temps que pensàvem elaborar un vi amb densitat, amb caràcter, que envellís 
molt bé. Un dia vaig presentar-ne unes mostres a Ramon Raventós i va dir: ‘Això 
és una pansa fora del que és normal. És un vi galàctic!’ I d’aquesta conyeta, en 
va quedar el nom.”
“El raïm surt de dues o tres vinyes diferents de Santa Maria de Martorelles 
i Montornès del Vallès, però no és tot el raïm d’una finca sencera, sinó que 
prové de raconets de cada vinya on el raïm assoleix una maduresa fenòlica 
extraordinària.”
“Per definició, el Galàctica és el cupatge just abans d’embotellar d’una pansa 
fermentada i criada en ou de ciment armat i una altra de criada en fusta durant 
nou mesos o deu. Però l’anyada 2012 té la particularitat que, com que ens vam 
adonar que tots dos vins separadament eren diferents i extraordinaris, els vam 
embotellar també separats. El criat en ou de ciment porta lacre vermell i el criat 
en fusta, que just ha arribat ara al mercat, el porta de color negre.”
“És un vi motivador, especialment en anyades difícils. Fer-ne volums petits, com 
és el cas, és molt més complex que no pas fer-ne volums grans, i aconseguir 
extreure tota aquesta potència d’una pansa blanca em fa sentir orgullós. Tastar 
un Galàctica del 2010 i veure que aguanta perfectament… és una passada!”

Les gambes ju-
guen com a ingredient 

base del plat. Decidim presen-
tar-les en format de tàrtar (sense 

coure i amb elements cítrics) per po-
tenciar-ne la dolçor i que ens serveixi de 
contrast amb la sensació lleugerament 
salina del vi. La poma verda, el fonoll i el 
pessic de gingebre volen reforçar les 
notes en comú que hem trobat al vi, 

com també el cibulet i la moixama 
les notes salines i herbàcies 

que hi són presents.
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MÉS BLANCS DE CRIANÇA 
DE PANSA BLANCA 
(preus de la botiga Celler Jordana)

AA Lanius
Alta Alella
Pansa Blanca i 
més
PVP: 16 €

So de Masia 
Can Roda Sauló
Can Roda
100% pansa 
blanca
PVP: 8,60 €

Ivori Blanc
Alella Vinícola
40% pansa 
blanca, 
60% garnatxa 
blanca
PVP: 14,50 €

Bouquet d’A 
Blanc+
Bouquet d’Alella
75% pansa 
blanca, 
25% garnatxa 
blanca
PVP: 11 €

Foranell
Pansa Blanca
Quim Batlle
100% pansa 
blanca
PVP: 12,50 €

Serralada
de Marina 
Santa Maria
Altrabanda
100% pansa 
blanca
PVP: 8,50 €

3 de Testuan
Testuan
70% pansa 
blanca, 
30% garnatxa 
blanca
PVP: 8 €

Vegeu la recepta d’aquest plat a www.papersdevi.cat


