
24

Marga Giménez 
Sommelier

VINFOGRAFIA

Alella Vinícola 
Marfil Violeta

FITXA TÈCNICA 
Anyada: soleres del 2003
Varietat: garnatxa negra
Grau alcohòlic: 14,50% vol.
Ampolles elaborades: 600-800 ampolles l’any
Sucre residual: 120 g/l
Primera anyada: la versió actual d’aquest 
vi va sortir a la venda el 2004
Exportació: Europa (Dinamarca, Suïssa, 
Alemanya), EUA i la Xina (Hong Kong)

VISTA
Color cirera intens

NAS
Presenta aromes de fruita negra molt madura 
i xocolata, acompanyades de notes especiades 

i balsàmiques.

BOCA
És potent i licorós. Manté una bona acidesa, que hi 

aporta frescor i sensació de volum. Hi trobem 
les notes detectades en nas i un postgust 

llarg, acompanyat de les notes de la 
criança oxidativa.

FITXA 
DE TAST

Es deixa sobremadurar el raïm 
a la vinya. Una vegada collit, es pan-

sifica en una càmera aïllada i ventilada. 
Del premsat, en surt un most molt dolç que 

es deixa fermentar fins que els llevats “ja no 
poden més”. Tot seguit es transvasa a la bóta 
de dalt de tot per començar el procés de criança 
oxidativa a l’estil de les “soleres i criaderes”, amb 
l’objectiu de garantir-ne la regularitat organo-
lèptica amb el pas del temps. L’embotellat es 

realitza directament de les soleres sense 
dur a terme cap tipus de clarificació ni 

tractament en fred, per tal d’evitar 
possibles alteracions en les 

característiques.

ELABORACIÓ

PVP
24 €
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MÉS NEGRES DOLÇOS 

El Violeta és l’única 
garnatxa negra dolça 
de la DO Alella 
(preus de la botiga el Rebost 
dels Sentits del Masnou)

Dolç Mataró
Alta Alella
100% mataró
PVP: 18 €

Puput
Alta Alella
100% mataró
PVP: 18 €

Crítiques 
i premis 

destacables: 

9,32 punts a la Guia 
de vins de Catalunya

92 punts Parker

90 punts Peñín
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Peres banyades amb xocolata farcides de caramel 
de vi Marfil Violeta
Elaboració a càrrec de Farid Ouada (restaurant Celler Marfil, Alella)

El celler Alella Vinícola. El Celler modernista construït l’any 1906 per Jeroni Martorell, 
deixeble d’Antoni Gaudí. Va néixer com a cooperativa vinícola i els anys 1920 ja s’hi elaboraven 
vins blancs amb l’emblemàtica marca Marfil: era conegut com el vi blanc de Barcelona i consu-
mit per la burgesia catalana. S’exportava a tot el món i gaudia de gran reputació internacional. 
L’existència del celler va ser clau per a la creació de la Denominació d’Origen Alella a mitjan segle.
Acabada la llarga etapa cooperativa, el 1998 l’empresa es va privatitzar de la mà de la família 
Garcia. S’hi va plantar nova vinya i va començar un procés de canvi per recuperar el prestigi perdut 
durant els anys 1980 i 1990. Actualment s’hi elaboren unes 150.000 ampolles anuals i una quinzena 
de vins diferents. El celler disposa de restaurant propi i s’hi organitzen activitats enoturístiques. 

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Xavier Garcia

“Tot va començar al final dels anys 1990 quan vam trobar al celler una bóta 
petita que contenia la mare original del Violeta. El contingut es trobava en 
estat de xarop i el que es va fer va ser refrescar-la i tornar-lo a produir amb 
la voluntat de recuperar un tipus de vi tradicional que s’havia perdut durant 
dècades i que ja gairebé havia esdevingut desconegut a la zona.” 
“Aquest vi ja s’elaborava a Alella Vinícola al principi del segle XX. Aleshores 
tothom el coneixia amb el nom de Violeta, que era el color de la càpsula 
de l’ampolla original, malgrat que el seu nom era Alella Legítimo Generoso 
Dulce (anteriorment, se n’havia dit Gran Dulce). El nom de Marfil Violeta, el 
vam enregistrar al voltant de l’any 2000 per recuperar i preservar el nom 
popular amb què es coneixia el vi.”
“Per mi el Violeta és una cosa molt especial. No és un vi qualsevol. Com a 
enòleg és molt interessant perquè aquesta mena de vinificació significa un 
desafiament. Com a productor, el Violeta representa recuperar la història 
d’aquesta zona vinícola.”
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EVOLUCIÓ DE LA IMATGE 
Abans de dir-se Generoso Dulce, fins als anys 1950 el 
nom real del Violeta era Gran Dulce. En l’edició clàssi-
ca d’aquest vi, el disseny de l’etiqueta es va mantenir 
gairebé inalterable al llarg dels anys. Fins a la dècada 
del 1960, les ampolles eren marrons i gravades i les 
càpsules eren sempre de color violeta. Més tard es 
van alternar les ampolles verda i marró i es van co-
mençar a utilitzar càpsules de color “marfil”.

Maridatge de siner-
gia en què es busquen aromes 

compartides en el vi i el menjar. Les 
notes més destacades del vi són la fruita 

vermella madura i el record de xocolata. A les 
postres, hi tenim la xocolata com a cobertura i la 

fruita vermella, tant a la cobertura com a l’interior, 
que a més a més prové d’un caramel elaborat amb el ma-
teix vi i que presentarà un gust lleugerament més intens. 
La frescor de la fruita poc cuita realçarà el gust del vi i 
hi aportarà frescor, i la textura crocant contrastarà amb 
la textura melosa del vi. Les notes especiades i balsàmi-
ques presents en el vi complementaran a la perfecció els 

gustos del plat. Al mateix temps, també juguem amb 
un contrast de temperatures si tenim en compte 

que la temperatura de consum recomanada 
del vi és de 13 ºC aproximadament i les 

peres són pensades per consumir 
fresques de la nevera. Vegeu-ne la recepta a www.papersdevi.cat/receptes


