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Albert Alabau ens explica el seu viatge emocional a través d’un tast de 
vins amb la companyia de quatre enòlegs de cellers de la DO.

Amb les ampolles tapades per dificultar-ne el reconeixement, els participants del tast fan les seves valoracions.

’apassiona tot allò 
que fa referència als 
romans. Així com 

la història universal em va 
començar a interessar a partir 
de descobrir el naixement del 
Volkswagen –cotxe del po-
ble– com a element motivador 
de tot un país respecte a la 
causa nazi al preàmbul de la II 
Guerra Mundial, l’interès pels 
romans podria associar-lo al 
culte quotidià dels plaers que 
retien els nostres ancestres 
instructors mediterranis.

I, essent alellenc tempo-
ralment exiliat, he descobert 
que, més enllà de la família i 
els amics, una de les coses que 
més m’uneixen al meu poble és 
el vi i la devoció per tota una 
cultura lligada a aquesta pre-
uada poció i a la terra que en 
dóna el fruit essencial.

Dit això, i des de la pro-
funda ignorància de com es 
tasta un vi, vaig rebre el gustós 

encàrrec d’explicar les sensaci-
ons i l’ambient viscuts i captats 
durant un tast de vins de la DO 
Alella dut a terme per quatre 
enòlegs de cellers productors 
de la zona.

Una bona manera de començar 
la setmana
La vetllada es va escaure un 
dilluns ben entrada la vespra-
da, concretament el 20 de juny, 
i permetia obrir una setmana 
laboral d’una manera força 
especial per a un servidor: 
tastant deu vins blancs joves 
sense fusta en el marc incom-

parable que és l’Espai Di.Vi, el 
preciós i espectacular celler de 
les Quatre Torres, a Alella.

Al principi, mentre l’Òs-
car Pallarès, redactor en cap 
de Papers de Vi, explicava les 
“normes” i el procediment del 
tast i la Maite, responsable de 
l’Espai Di.Vi, col·locava copes 
sense descans, les cares dels 
quatre enòlegs revestien una 
certa preocupació tipus “que 
ho faré bé?” i que demostrava 
que allò, d’amateur, no en tenia 
sinó el redactor. Mans ben a 
prop de la funda del revòlver.

...recordo la primera vega-
da que vaig trepitjar raïm. Va 
ser a casa del meu oncle Jau-
me –en pau descansi–, en una 
premsa improvisada. La sen-
sació d’humitat que s’apodera 
dels peus és màgica. Els esquit-
xos se succeeixen mentre les 
cames van treballant amunt i 
avall i els peus es van arrugant 
i prenen la forma de la pansa 

que trepitgen incansablement. 
Les aromes àcides es regalen 
imprecises a l’atmosfera, fins 
que el seu poder corprenedor 
domina per complet el nas... 
Així em sentia quan escoltava 
l’Enric Gil, enòleg dels cellers 
Altrabanda i Can Roda, par-
lant sobre el Marquès d’Alella 
Pansa Blanca, moment en 
què em vaig teletransportar 
al Castell de Burriac i em vaig 
descobrir essent un marrec en 
una excursió de l’Escola Fabra 
degustant cireretes d’arboç 
mentre es dibuixava el blau 
mediterrani a la llunyania...

Teletransportat...
Més curiós em va resultar gau-
dir d’en Xavier Garcia, enòleg 
del celler Alella Vinícola, nar-
rant el paratge on degustaria 
el primer de la sèrie, un Marfil 
Blanc Sec: “Una vinya de mitja-
na alçada de sauló i que miri al 
mar. Pel seu equilibri i elegàn-
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cia.” Aquesta frase va quedar 
reverberant en silenci al meu 
cervell tot mirant de localitzar 
un indret d’aquestes caracterís-
tiques, quan de sobte em vaig 
descobrir corrent per la part 
alta de Can Calderó, sobre els 
camins on antigament hi havia 
ceps plantats, perseguit camí de 
cítrics avall per una pila d’abe-
lles que corrien mig desorienta-
des cap al focus de melmelada 
que provenia de la Vinícola, on 
un seguici de remolcs arrosse-
gats per tractors en disciplina 
no parava d’abocar, enmig del 
més profund caos d’una cadena 
humana, portadores plenes de 
raïm blanc acabat de collir de 
les vinyes del poble.

Si bé inicialment els cos-
tava relatar quins indrets o 

racons del paisatge de la DO 
Alella els suggeria cada vi, 
cada vegada les paraules bro-
llaven amb més facilitat. Això, 
o que a un servidor el que no li 
havien dit era que, després de 
cada tast, els vins s’escopien...

Recordaré sempre una 
d’aquelles màximes que la 
joventut i la inexperiència et 
fan abraçar: “No cal estudiar 
música per fer música, no 
m’agrada que la meva música 
sigui matemàtica.” Anys des-
prés he anat descobrint que tot 
es pot explicar mitjançant les 

matemàtiques. Dic això perquè 
em va fascinar del tot la capa-
citat per trobar olors, aromes i 
fragàncies, colors i sabors, que 
tenen aquests erudits enòlegs: 
herba acabada de tallar, fonoll, 
blat, or, codony, fruita fresca, 
fruita seca, fruita madura, 
melmelada... Semblava tot tan 
poètic i tan bucòlic que mai 
no hauria encertat a dir que hi 
havia una ciència exacta al dar-
rere de tanta saviesa plàstica, 
per mi erròniament vinculada 
sempre al dolce far niente.

Empàtics bandolers
I d’aquí, tot d’un bot, ens tro-
bàvem ja a la segona ronda 
de cinc vins. Ara les mirades 
eren més pròpies d’empàtics 
bandolers experimentats que 
han penjat el revòlver per 
gaudir de la vida sense estrès, 
sabent-se portadors d’una ex-
periència vital que val el pes en 
or. I és que el deliciós Bouquet 
d’A Blanc va ser associat per 
en Vicenç Galbany a un ape-
ritiu a la Font dels Eucaliptus. 
Pam! Diana emocional al bell 
mig del cor de tota la tribu.

Però la vetllada no podia 
acabar sense el plat fort, que 
per mi sens dubte va ser la 
interpretació magistral del 
penúltim vi, un Roura Sau-
vingnon Blanc que, com l’Elvis, 
era un prodigiós blanc amb 
algunes de les grans virtuts 
d’un virtuós negre. I allà, al 
fons d’una vinya al ras mirant 
al mar, podíem divisar en Toni 
Cerdà fent un entrecot a la 
pedra després de llaurar la 
vinya que li va inspirar aquest 
vi, amb el posat de qui ha fet la 
feina ben feta.

Nunc est bibendum. 

Vicenç 
Galbany
32 anys.
Nascut a Alella.
Enginyer tècnic en 
indústries agroa-
limentàries (UPC) 
i enòleg (2001, 
URV).
Enòleg del celler 
Alta Alella des de 
2001.

Xavier 
Garcia
35 anys.
Nascut 
a Barcelona.
Llicenciat en geo-
logia (UB), enginer 
tècnic en indústri-
es agroalimentà-
ries (UPC) i enòleg 
(2002, URV).
Enòleg del celler 
Alella Vinícola des 
de 2003.

Toni 
Cerdà
36 anys.
Nascut a Alella.
Enòleg (1997, 
Escola d’Enologia 
Mercè Rossell).
Enòleg del celler 
Bouquet d’Alella 
des de 2010.

Enric 
Gil
49 anys.
Nascut 
a Barcelona.
Enginyer tècnic 
agrícola (1989, 
UPC).
Enòleg dels cellers 
Altrabanda i Can 
Roda des de 2008.

“Cada vegada 
les paraules bro-
llaven amb més 
facilitat”

Establir un criteri
Sempre que es fa un tast com el que presentem en aquest article 
és necessari establir un criteri que dicti l’ordre en què es tastaran 
els vins. Les opcions són múltiples, però cal definir una lògica i, amb 
aquest objectiu, vam demanar la col·laboració de Xevi Carbonell, l’enò-
leg de Parxet des de 2006. Nascut a Calldetenes (Osona), Carbonell 
va acabar els estudis d’enologia a la Universitat Ramon Llull el 2005, 
després d’haver-se llicenciat en biologia a la Universitat de Barcelona.

Ens va proposar tastar els vins seguint un ordre creixent de 
complexitat. Segons aquest criteri, els cinc primers vins havien de 
ser els cinc 100% pansa blanca. A continuació, Carbonell va conside-
rar que calia tastar els tres vins elaborats amb pansa blanca cupat-
jada amb una altra varietat, continuar amb l’únic 100% Sauvignon 
Blanc i acabar amb l’únic vi de 2009 del tast, atès que d’aquests dos 
darrers vins, caldria esperar-ne matisos molt diferents respecte dels 
vuit restants.
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Marfil Sec
Celler: Alella Vinícola
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca
Grau alcohòlic: 12,8% vol

Elaboració: Amb raïm proce-
dent de vinyes treballades de 
manera ecològica. Criat amb 
les pròpies lies fines en dipò-
sit d’acer inoxidable durant 
tres mesos.

Testuan
Celler: Testuan
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca
Grau alcohòlic: 12,5% vol

Elaboració: Maceració en 
fred durant tres dies. Fer-
mentació a temperatura 
controlada de 16 graus i 
posterior criança sobre lies 
fines durant tres mesos en 
dipòsit d’acer inoxidable.

Pansa Blanca
Celler: Alta Alella
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca
Grau alcohòlic: 11,5% vol

Elaboració: Vi procedent de 
raïm d’agricultura ecològica. 
Maceració pel·licular, prem-
sat lleuger i fermentació a 
temperatura controlada de 
15 graus en dipòsits d’acer 
inoxidable.

Marquès d’Alella Pansa 
Blanca
Celler: Parxet
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca
Grau alcohòlic: 13% vol

Elaboració: Maceració pel-
licular de mínim vuit hores, 
premsat en fred i fermenta-
ció en dipòsit d’acer inoxida-
ble sobre les lies fines.

Serralada de Marina 
Pansa Blanca
Celler: Altrabanda
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca
Grau alcohòlic: 12,5% vol

Elaboració: Raïm prodecent 
de vinyes de setanta anys. 
Fermentació del most flor 
durant catorze dies a tem-
peratura controlada de 14 
graus i treball del vi amb les 
lies fines durant dos mesos.

Color: Groc pàl·lid. Nas: Afrui-
tat, poma, ametlles verdes, 
pera. Boca: Molt afruitat, gras, 
untuós i fresc.

Amb quin plat te’l prendries? 
Mariscada.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
La frescor d’un alzinar perquè 
em sembla un lloc fresc i, a la 
vegada, complex.

Color: Groc pàl·lid. Nas: Afrui-
tat i fresc. Boca: Afruitat, 
acidesa equilibrada, fresc.

Amb quin plat te’l prendries? 
Musclos al vapor.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Prop del mar, sentint la brisa 
marina, per la senzillesa i 
frescor.

Color: Groc pàl·lid. Nas: Fonoll, 
afruitat, ametlles tendres. 
Boca: Pell de raïm. Gras, equili-
brat, afruitat, llarg i fresc.

Amb quin plat te’l prendries? 
Paella de mar i muntanya o 
bacallà a la llauna.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
El turó dels Figuerals (Alella). 
Penso en la possibilitat de 
gaudir del mar i la complexitat 
del bosc alhora.

Color: Groc pàl·lid amb reflexos 
verds. Nas: Afruitat. Poma ver-
da i pera. Boca: Fresc, afruitat, 
gras i llarg.

Amb quin plat te’l prendries? 
Aperitiu a base de peix, amb 
cloïsses i musclos.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Un camp de tarongers prop del 
mar que hi ha a Montgat. La 
frescor i l’aroma em fan pensar 
en flors de taronger.

Color: Groc pàl·lid. Nas: Poma 
molt madura, compota. Boca: 
Poma al forn, untuós, persis-
tent.

Amb quin plat te’l prendries? 
Aperitiu a base de fumats 
(salmó, bacallà...).

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
El pla de l’Arròs (Teià) a ple 
estiu a migdia, per la calidesa.

Color: Daurat pàl·lid, reflexos 
verdosos. Nas: Delicats i subtils. 
Poma, pera, dolcencs, flors. 
Boca: Suau, lleugerament àcid, 
fàcil i fresc. Elegant.

Amb quin plat te’l prendries? 
Gambes a la planxa.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una vinya de mitjana alçada 
de sauló i que miri al mar. Per 
l’equilibri i l’elegància.

Color: Daurat pàl·lid. Nas: 
Fruita blanca (pera), fonoll, 
herba fresca. Boca: Intens, 
lleugerament àcid. Equilibrat i 
elegant.

Amb quin plat te’l prendries? 
Pèsols del Maresme.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una vinya petita, envoltada de 
bosc i prop del mar. Per l’equili-
bri entre l’acidesa i l’alcohol.

Color: Daurat més intens que 
no els anteriors. Nas: Aromes 
florals i cítrics (taronja). Boca: 
Lleuger, àcid, equilibrat, fàcil.

Amb quin plat te’l prendries? 
Aperitiu.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una vinya en terrassa propera 
a la platja, un dia assolellat 
amb els amics abans de dinar. 
Perquè el vi ho demana.

Color: Daurat. Nas: Aromes 
dolcenques, pera, fonoll, llevats.
Boca: Volum, sedós, bon tacte.

Amb quin plat te’l prendries? 
Bacallà.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 

Color: Daurat d’intensitat ele-
vada. Nas: Aromes oxidatives, 
fruita seca. Boca: Amargós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Tall rodó.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Algun paratge de la serralada 
Litoral amb la vista de la part 
més plana, xerrant amb el teu 
millor amic. Per l’estil clàssic 
del vi.

Color: Tons verds, cristal·lí, net. 
Nas: Fresc, fruita blanca.
Boca: Poc àcid, persistent.

Amb quin plat te’l prendries? 
Rap, lluç a la marinera.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Al costat del mar.

Color: Groc intens, brillant.
Nas: Fresc, fruita blanca, cítrics. 
Boca: Punt d’amargor, cremós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Llagostins.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
La terrassa del bar de la plaça 
de l’Ajuntament d’Alella, un dia 
d’estiu amb molt d’ambient.

Color: Groc palla brillant, net.
Nas: Fresc. Boca: Un punt àcid i 
un punt amarg.

Amb quin plat te’l prendries? 
Calamars.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
El mirador de la serralada de 
Marina.

Color: Tons verds, net. Nas: 
Fruita blanca, gespa tallada. 
Boca: Amarg, persistent.

Amb quin plat te’l prendries? 
Musclos.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una vinya amb vistes al mar.

Color: Tons verds, brillant.
Nas: Boca: Persistent, àcid, 
untuós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Paella.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
L’ombra d’una pineda.

Color: Palla grisós. Nas: Palla 
seca, flor. Boca: Toc vegetal, 
anisat, un punt d’acidesa.

Amb quin plat te’l prendries? 
Filet de pollastre amb crema de 
llet i coriandre.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Bosc humit de Santa Maria de 
Martorelles.

Color: Palla allimonat. Nas: Bal-
sàmic, salí, fulla de te, algues.
Boca: Mineralitat, vigorós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Orada amb sal.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una platja o un espigó, perquè 
em recorda el mar.

Color: Palla, or nou pàl·lid. Nas: 
Fruita, cítric (aranja), pell de 
raïm. Boca: Dolcenc, fruita en 
almívar, pinya, cremós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Graellada de peix.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 

Color: Groc palla verdós. Nas: 
Fruita blanca, cítrics (pell de 
taronja), fonoll. Boca: Dolcenc, 
acidesa equilibrada, amargor 
final.

Amb quin plat te’l prendries? 
Xocolata amb llet amb poc 
cacau i crema de mandarina.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
El castell de Burriac.

Color: Groc, or nou, grisós. Nas: 
Fruita madura (carabassa), 
meló. Necessita airejat. Guix, 
pebrot escalibat. Boca: Salí, 
mineral, herba tallada, pell de 
raïm.

Amb quin plat te’l prendries? 
Verdures a la graella.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Un coster de sauló.

Vicenç Galbany

Xavier Garcia

Toni Cerdà

Enric Gil

EL TAST  
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Bouquet d’A Blanc
Celler: Bouquet d’Alella
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca i 
garnatxa blanca
Grau alcohòlic: 13% vol

Elaboració: Maceració prefer-
mentativa en fred durant vint-i-
quatre hores. Fermentació a 15 
graus en dipòsits d’acer inoxida-
ble durant tres setmanes. Criat 
amb les pròpies lies durant tres 
mesos fent batonage.

Can Roda Blanc
Celler: Can Roda
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca i 
muscat
Grau alcohòlic: 12% vol

Elaboració: Premsat suau 
del raïm, desfangat estàtic 
durant trenta-sis hores a 12 
graus i posterior fermentació 
a temperatura controlada de 
14,5 graus durant divuit dies 
amb separació per varietats.

In Vita
Celler: Castillo de Sajazarra
Anyada: 2010
Varietats: Pansa blanca i 
sauvignon blanc
Grau alcohòlic: 12,2% vol

Elaboració: Maceració amb 
neu carbònica durant cinc 
hores. Fermentació a 15 
graus durant vint-i-tres dies. 
Criança en dipòsit d’acer 
inoxidable sobre les pròpies 
lies durant cinc mesos.

Sauvignon Blanc
Celler: Roura
Anyada: 2010
Varietats: Sauvignon blanc
Grau alcohòlic: 13% vol

Elaboració: Maceració durant 
cinc hores. Fermentació a 14 
graus durant tretze dies.

Foranell
Celler: Quim Batlle
Anyada: 2009
Varietats: Pansa blanca, 
garnatxa blanca i picapoll
Grau alcohòlic: 13% vol

Elaboració: Sobremadu-
ració del raïm. Maceració 
pel·licular de quaranta-vuit 
hores. Fermentació contro-
lada a 16 graus. Neteja per 
precipitació natural i criança 
d’un any sobre les lies fines.

Color: Groc pàl·lid. Nas: Fruita 
seca, espècies, pera. Boca: 
Fresc, lleuger, equilibrat, bal-
sàmic.

Amb quin plat te’l prendries? 
Aperitiu.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
La font dels Eucaliptus (Alella).

Color: Groc pàl·lid amb refle-
xos verdosos. Nas: Afruitat, 
tropical, préssec en almívar, 
floral. Boca: Préssec en almívar, 
untuós, llarg, acidesa baixa.

Amb quin plat te’l prendries? 
Amanida de marisc.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Un espigó, de nit, amb una 
mica de mala mar.

Color: Groc pàl·lid. Nas: Molt 
afruitat, pinya i aromes tropi-
cals, litxi. Boca: Untuós d’en-
trada, acidesa menys marcada, 
persistent, dolcenc.

Amb quin plat te’l prendries? 
Ànec amb taronja.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Un matí de primavera al bosc 
amb ocells cantant.

Color: Groc palla, daurat. Nas: 
Cítrics, taronja confitada, ore-
llanes, préssec. Boca: Untuós, 
dolç, fruita confitada i tropical, 
meló, llarg.

Amb quin plat te’l prendries? 
Macedònia.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Un bosc a la tardor amb cire-
rers d’arboç i bolets.

Color: Groc palla amb reflexos 
verdosos. Nas: Fumats, cuir. 
Boca: Sec, poma al forn, fruita 
seca torrada, poc àcid.

Amb quin plat te’l prendries? 
Rodó rostit ben torrat.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
El castell de Burriac (Cabrera 
de Mar).

Color: Daurat poc intens. Nas: 
Càlid, torrat, cítric, fruita seca, 
fruita madura. Boca: Potent, 
contundent, fruita madura, 
fruita seca.

Amb quin plat te’l prendries? 
Calçots amb romesco.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
El Bosquet d’Alella, durant 
l’aplec de l’arròs, amb amics i 
familiars.

Color: Daurat verdós. Nas: 
Floral (rosa), préssec, menta, 
talc. Atractiu. Boca: Saborós, 
llarg, amargós. Equilibrat.

Amb quin plat te’l prendries? 
Amanida de fruita (préssec, 
maduixa).

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una barqueta al mar, mirant la 
serralada Litoral.

Color: Daurat pàl·lid. Nas: Her-
ba fresca, poma, cítrics, aranja. 
Boca: Acidesa marcada que 
convida a repetir. Saborós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Ostres o garoines.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
L’espigó de qualsevol port.

Color: Daurat intens. Nas: Aro-
mes dolces, fruita blanca molt 
madura (poma al forn), avellanes, 
préssec en almívar. Boca: Melós, 
volum, fruita madura (meló).

Amb quin plat te’l prendries? 
Pollastre rostit amb panses, 
pinyons i orellanes.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una masia modernista d’Alella 
durant un dinar de família. És 
un vi molt senyor.

Color: Daurat intens. Nas: Coco, 
cera, llevat, aranja, animal (fe-
nol). Boca: Contundent, amarg, 
llarg, càlid.

Amb quin plat te’l prendries? 
Molt fred, amb pernil i pa amb 
tomàquet.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Un coster de sauló que mira 
al mar, per l’estil contundent i 
típic de la zona.

Color: Groc pàl·lid brillant.
Nas: Fresc, fruita madura.
Boca: Punt amarg, persistent, 
untuós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Cloïsses.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una vinya alta de la serralada 
de Marina.

Color: Groc palla brillant amb 
tons verds. Nas: Fruita molt ma-
dura, tropical. Boca: Punt àcid, 
persistent, anisat, untuós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Rap a la planxa.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una terrassa del port del 
Masnou.

Color: Groc pujat, palla. Nas: Frui-
ta madura, fruita blanca, pinya. 
Boca: Untuós, persistent.

Amb quin plat te’l prendries? 
Fideuà.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Part alta de la serralada de 
Marina amb vistes al Vallès i 
amb molta humitat.

Color: Groc molt intens.
Nas: Dolç, madur.
Boca: Llarg i untuós.

Amb quin plat te’l prendries? 
Entrecot.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una vinya acabada de llaurar.

Color: Groc palla molt intens.
Nas: Cuir, pell. Boca: Torrat.

Amb quin plat te’l prendries? 

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 

Color: Palla brillant. Nas: Vege-
tals a la graella o bullits, bolets, 
fumat, carbó, humit. Boca: 
Potent, cítric, bona acidesa.

Amb quin plat te’l prendries? 

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Alella, els carrers del barri 
antic a primera hora del matí.

Color: Llimona, palla pàl·lid.
Nas: Rosa, llima, cítric, poma 
verda, ginebró. Boca: Lleuger, 
fresc, fruitós, llarg.

Amb quin plat te’l prendries? 
Llagostins a la planxa amb 
llimona.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Una hamaca a la sorra de la 
platja.

Color: Or nou. Nas: Fulla seca, 
pom de flor tropical, pinya, frui-
ta de la passió, poma al forn, 
préssec, albercoc. Boca: Rodó, 
equilibrat, glicèric, carbònic, 
fruita madura.

Amb quin plat te’l prendries? 
Arròs caldós.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Un jardí a la fresca de nit.

Color: Or vell. Nas: Maduració, 
melmelada de préssec, licor de 
meló, caramel cremat. Boca: Vi 
de licor (sauternes), dolcenc, 
fruita seca garapinyada.

Amb quin plat te’l prendries? 
Caldereta de llamàntol.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Qualsevol restaurant a peu de 
platja.

Color: Or nou, oli jove. Nas: Re-
corda l’elaboració tradicional, 
brandi ranci. Boca: Record del 
cup, rapa, nou moscada.

Amb quin plat te’l prendries? 
Postres de músic.

Quin racó del paisatge de la 
DO Alella et suggereix? 
Festa de la Verema d’Alella.

Vicenç Galbany

Xavier Garcia

Toni Cerdà

Enric Gil
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