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El tast: vins negres
de la DO Alella

T A S T :  R O S A  V I L A  /  F O T O S  :  Ò S C A R  P A L L A R È S

La sommelier Rosa Vila ha
 tastat els onze vins negres 
que s’elaboren actualment amb 
Denominació d’Origen Alella. 
Acaba el tast satisfeta pel nivell 
dels vins i per la gratifi cació 
que li han donat. No se n’estra-
nya. Al contrari, recorda que 
en aquest territori es feien vins 
negres abans que blancs

Rosa Vila és una sommelier amb una 
personalitat marcada per la seva relació des 
de petita amb la vinya familiar, la pagesia i el 
món del vi cooperatiu. És del món rural que 

beuen els seus records i és també d’aquest món que beu 
a l’hora d’analitzar i defi nir els vins. Té un nas privilegiat. 
I d’un temps ençà cerca la metàfora cada vegada més 
visual. Fins i tot en fa esquemes al seu inseparable 
quadern de tasts i projectes. 

Trobareu les notes de tast en primera persona, per 
remarcar que és ella qui us parla i per fer més proper 
el tast. D’entrada, la sommelier comenta que el que 
busca sobretot és la fi losofi a que hi ha darrere de cada 
celler. Això vol dir, és clar, parlar del terrer. El tast, a cara 
descoberta, es realitza en dues sessions (30 de juliol i 
1 d’agost) a l’Espai Di.Vi d’Alella. Els vins es tasten per 
cellers. Primer els negres de Roura, després Alta Alella, 
Altrabanda i, per acabar, els negres de Marfi l. Es dóna 
una interessant coincidència, que caldria analitzar, i és 
el fet que tots els negres tastats, excepte els del celler 
Marfi l, coincideixen en la graduació alcohòlica: 13 graus.
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Coupage 2008
Roura 
merlot 50%
garnatxa 30%
cabernet sauvignon 20%
Nou mesos de criança en bóta,
13 graus
Vista: Color cirera amb rivets 
violetes, àgil en copa, net i brillant.
Nas: A copa parada, hi trobo molta 
fruita vermella, gerds. En canvi, 
bellugant la copa apareix molt de 
pebrot verd. I a mesura que passa 
el temps, aquest pebrot arriba a 
ser pebrot escalivat. Si fos un tast 
a cegues, segurament diria que hi 
predomina el cabernet.
Boca: Desapareix completament el 
pebrot i apareix molta fruita vermella, 
molt gustosa, a la part del davant del 
paladar. Aquest sabor tira cap enrere 
amb molta elegància. I al fi nal apareix 
l’acidesa, i és com si tinguessis 
cireres a la boca. La fusta, no la 
trobo, i millor que no la trobi.
Una vegada empassat el vi sí que 
surt una nota astringent segurament 
provinent de la fusta. Això em passa 
quan agafo aire per segona vegada, 
amb la boca buida, una vegada 
tastat el vi. Aquest Roura té una certa 
amargor fi nal que recorda les nous.

Merlot 2007
Roura 
merlot 100% 
12 mesos de criança,
13 graus
Vista: Cirera més clareta, amb tons 
vermellosos. Net, brillant.
Nas: Hi ha confi tura de fi gues, 
amb espècies (canyella, vainilla, 
pebres...).
Es noten els dotze mesos de 
criança. Si faig una segona 
ensumada, hi trobo una nota de 
pebrot verd.
Boca: Les aromes de criança són 
molt evidents. Es noten els tanins 

al primer terç dels laterals de la 
llengua. Una nota verda (la merlot 
és així). Quan m’he empassat el 
vi trobo que em falta vi. Vull dir 
que al fi nal falta alguna cosa. Hi 
predomina molt l’astringència, que 
recorda la pruna negra, i per tot això 
esperes més amplitud. L’acidesa, 
l’astringència i les fruites estan ben 
integrades al vi. I al davant de la 
boca queda gust de fulla de tabac, 
cacau i certes aromes terciàries.

3 Tres Ceps 2006
Roura 
cabernet sauvignon 50%
merlot 30%
syrah 20%
15 mesos de criança,
13 graus
Vista: És el que té el color més clar 
de tots tres Roura.
Nas: Té més fruita que no els altres 
Roura i no hi trobo el pebrot. Està 
molt ben compensat en aromes. 
Dóna espècies dolces (gingebre, 
cardamom…, asiàtiques per 
entendre’ns) que són una mica 
picants i una mica dolces. Hi trobo 
molta canyella, també.
Boca: Molt complet, el vi m’arriba 
fi ns al darrere. Amb una sensació 
astringent molt ben integrada, com 
si fos préssec o, més ben dit, pell 
de préssec, fi ns i tot un préssec 
amb vi. Al fi nal apareix una fulla 
de tabac molt lleugera, canyella i 
regalèssia.

NOTES DEL TAST

Nas:
Sense remenar-lo dóna un record de 
toffee molt agradable. És amorós, 
és llaminer, convida a tastar-lo. Una 
vegada remenat apareix amb molta 
intensitat la vainilla, el sucre cremat 
i la canyella. És molt expressiu.
Boca:
Dóna fruita vermella, espècies, 
minerals… Al nas m’ha seduït tant 
que voldria que a la boca esclatés, 
però no acaba de fer-ho. Si l’hagués 
de dibuixar, dibuixaria un rectangle 
al centre de la llengua en el qual 
noto una frescor que em recorda 
els maduixots del Maresme. Per 
tant, remet a la terra, i també es 
remarca la maduresa del raïm a la 
part de dalt de la boca. És un vi 
amb un potencial de llarga durada 
per estructura, acidesa, tanins, 
fruita, etc. Crec que tindrà un bon 
envelliment.

Parvus  Negre 2008 
Alta Alella
syrah,
13 graus
Vista:
Vermell cirera, amb pinzellades 
violetes però no gaire intenses.
Nas:
D’entrada dóna fl oretes (violeta) i 
amb el temps apareix la complexitat 
aromàtica tant de fl ors com de 
fruita: cirera, pruna… I hi noto al 
fons de la boca uns tocs de rosa 
vellutada. Mitja hora després de ser 

PS XTREM 2007
Alta Alella
petit syrah 100%,
13 graus
Vista:
Vermell cirera, amb pinzellades 
violetes
Nas:
D’entrada apareixen aromes de 
reducció, que recorden el fòsfor. 
Ara, airejant-lo, treballant la copa, 
el vi canvia radicalment: hi surt la 
cirera d’arboç (dolça, vermella i 
pastosa, amb un toc àcid), el torrat, 
el fumat… Ha evolucionat cap al 
món mineral.
Boca:
Té una entrada potent, amb una 
astringència que recorda la fulla de 
tabac, cacau, gra de cafè mastegat, 
pebres... El trobo molt mineral i una 
vegada empassat el mineral es fa 
molt present: molt de sauló. Aquest 
vi juga amb la combinació de molta 
maduresa, per un cantó, i el torrat 
de la fusta, per un altre. És un vi 
amb un potencial de llarga durada 
per estructura, acidesa, tanins, 
fruita, etc. Penso que tindrà un bon 
envelliment.

S XTREM 2007
Alta Alella
Syrah 100%,
13 graus
Vista: 
Un vermell violeta que crida 
l’atenció. Molt elegant.
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a la copa surten aromes de cafè i 
torrats, també a la boca.
Boca:
D’entrada és un vi que sobta: 
molt mineral, estructurat, potent, 
que marca terrer. Es tracta d’una 
syrah mineral, que evoluciona cap 
a la fruita. Així el vi s’amoroseix. 
Curiosament, en aquest cas la fruita 
no apareix al començament, sinó 
a mitja boca. I entre el mineral de 
la primera part de la llengua i la 
fruita del fi nal, hi trobo una marcada 
sensació d’astringència. Als laterals 
de la boca, cap al fi nal, també em 
dóna una certa amargor, elegant, 
lleugera, que arrodoneix tots els 
elements.  

Orbus 2006
Alta Alella
L’etiqueta no especifi ca les varietats, 
13 graus
Vista:
Vermell intens, gairebé grana.
Nas:
Un nas intens, que arriba a dalt de 
tot. És una aroma molt completa. 
Em recorda el codonyat i la pruna 
confi tada. O sigui, no parlem de 
records dolcencs, sinó de fruita 
cuita al bany maria. 
Boca:
Ocupa tota la boca: llengua i 
paladar. Entra en boca carregant i 
pronunciant una gran varietat de 
fruita, se’n va pels laterals i puja 
pel paladar. És com una onada de 
les que agraden als surfi stes, que 
dóna homogeneïtat al vi per tota la 
boca. Al fi nal hi ha notes amargues, 
entre el cacau i les nous, que poden 
ser també gerds madurs però no 
sobremadurats. I hi trobo molta 
frescor de fruita fresca. Genera una 
salivació molt agradable, que fa que 
entrin ganes de continuar bebent. I 
a mitja llengua, hi apareix el record 
del sauló.

sumoll 100%,
13 graus
Vista:
Vermell molt intens on apareixen 
rivets de color cafè.
Nas:
D’una intensitat que destaca. I el 
color de cafè al nas es converteix 
en toffee. Però aquest és només 
el primer pas, perquè després 
l’aroma es va fent més complexa 
i hi trobo sucre torrat, xocolata 
negra, vainilla, crema cremada… 
una delícia.
Boca:
 Molt mineral ja d’entrada, i de 
seguida apareix la fulla de tabac. 
Surten uns tocs d’acidesa que 
s’amalgamen bé amb la frescor de 
la fruita madura i em fan salivar. 
Em recorda el torró de massapà, 
una aroma que també trobo al 
nas. Tenint el vi una estona a la 
copa, hi apareix de manera molt 
marcada la xocolata. Penseu que és 
un sumoll, una varietat en desús, 
difícil de treballar, i que no estem 
acostumats a tastar.

Marfi l Criança 2008
Alella Vinícola
garnatxa negra
syrah
cabernet sauvignon
15 graus
Vista:
Color vermell de birret de cardenal.
Nas:
Hi trobo cireres amb licor i fi gues 
de coll de dama. Aquestes aromes 
evolucionen cap a una taronja 
confi tada amb canyella i vainilla. 
És important separar l’alcohol de 
la fruita, perquè l’alcohol hi és molt 
present. Recomano servir aquest vi 
un pèl fred perquè l’alcohol no ens 
molesti.
Boca:
Entra fàcil i marcant territori, ens 
ensenya la seva astringència i el seu 
mineral. També apareix l’acidesa 
als costats de la boca. I una vegada 
ens l’hem empassat, ens deixa 
sal marina. És un vi amb una 
mineralitat salina.

Vallmora 2007
Alella Vinícola
garnatxa negra 100%
14 mesos de roure francès Allier, 
14,5 graus
Vista:
És un vermell tirant a taronja. Això 
és propi de la garnatxa, que no 
dóna colors intensos.
Nas:
Fruites vermelles, madures, gairebé 
sucoses, de maduixetes, gerds, etc. 
Em recorda el pa amb vi i sucre.
Boca:
Per mi té astringència i mineral. 
Entra com un cavall al galop i queda 
travat a la boca, per l’astringència i 
la salinitat una mica amalgamades. 
Al fi nal, una vegada empassat el 

vi, queda una sensació agradable, 
fresca, que recorda un vi dolç, la 
maduresa de les cireres “cor de 
colom”, sense ser apegalós, que 
em fa pensar que a aquest vi, o bé li 
falta temps en ampolla, o bé li sobra 
barrica.

Ivori 2007
Alella Vinícola
garnatxa 
Syrah 
Cabernet
14 mesos de roure francès Allier, 
14 graus
Prové de les vinyes de les fi nques 
Vilavinyes, la Mulassa i Rials.
Vista:
Vermell amb tons lilosos i rivets de 
color cafè.
Nas:
Fruita i espècies. És llaminer i 
convida a beure’l. Aromes làcties de 
iogurt de llimona. Fins i tot diria que 
és com una macedònia de fruites 
vermelles (maduixa) i blanques 
(plàtan, llimona…) per fer-ne un 
batut, amb un polsim de canyella 
(fi ns ara tot eren branques i aquesta 
és en pols) i vainilla.
Boca:
Té un punt d’acidesa important que 
em dóna frescor i que em porta a la 
pell de taronja amarga. Apareix la 
llimona que arrodoneix el vi a tota 
la boca, amb algunes espècies, i el 
fa curiós i atractiu. Temps després 
d’haver-lo servit apareix a la part 
del darrere la fulla de tabac, que ens 
torna cap endavant,  es converteix 
en una bola de cacau i ens omple de 
noves sensacions.
Vull destacar que aquest vi ha 
obtingut la medalla d’or tres anys 
consecutius al concurs mundial de 
Brussel·les. I això és molt difícil.

Altrabanda
Serralada de Marina 93 ceps 2008




