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Can Roda 
Penjat d’un Fil 
Una dolça sorpresa

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2016
Varietat: pansa blanca
Grau alcohòlic: 12% vol
Ampolles elaborades: 600
Sucre residual: 155 g/l
Primera anyada: 2015
Ampolla de 50 cl

VISTA
El servim a copa i hi veiem un vi net, viu, amb uns 

tocs daurats que sorprenen positivament perquè essent un 
dolç, tot i que jove, ens n’esperàvem un color més evolucionat.

NAS
A copa parada hi descobrim unes primeres aromes florals i uns certs 
tocs cítrics; però amb els primers moviments ja s’hi deixen veure, 
primer tímidament i després sense vergonya, unes notes balsàmiques 
que ens fan pensar en la mel. A poc a poc hi reconeixem el raïm, les no-
tes de fruita ben madura i, finalment –sense que ens arribi a molestar 
gens–, els prop de cent grams de sucre residual que conté l’ampolla. 

BOCA
Servit a temperatura idònia aquest vi és francament lleuger malgrat 
la quantitat de sucre que té. Hi deu tenir molt a veure l’acidesa, 

que es fa notar, però sense excés, i que l’equilibra tot reduint 
la sensació d’embafat que podria donar un vi així. El pas per 

boca és àgil i té un postgust llarg, que perdura. La gra-
duació alcohòlica de 12 graus està ben integrada 

i no es comença a insinuar fins que el vi va 
agafant temperatura.

FITXA DE TAST

El nom del vi dóna pistes sobre el sis-
tema que el celler utilitza per elaborar-lo. El 

gotim “es penja d’un fil” per tal que els grans del 
raïm es vagin deshidratant i s’assequin; l’elaboració 

del vi comença quan aquest ja ha perdut la major part 
de l’aigua i conserva un nivell elevat de sucre.  

Abans, a la vinya, el raïm es cull sobremadurat i es classifi-
ca en caixes amb quantitats petites per evitar que els grans 
s’aixafin. Durant uns tres dies, l’equip del celler es dedica 
a penjar els gotims, un a un, fins que queden tots estesos. 
Tres mesos després –el procés dura entre final de setem-
bre i final de desembre–, els gotims passen per la premsa 
i comença el procés d’elaboració del vi. Arrenca la fer-

mentació, però s’atura mitjançant fred quan arriba 
al 12% del volum. En aquest moment queda un 

vi dolç amb una graduació baixa i amb 
uns 155-157 grams residuals de 

sucre per litre.

ELABORACIÓ

PVP
16 €
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Celler Can Roda
Can Roda és la casa pairal que la família Bonaplata, de Barcelona, es va 
fer a Santa Maria de Martorelles cap al 1864. Són quaranta hectàrees, 
de les quals set es dediquen al cultiu de la vinya. Hi treballen pansa blan-
ca, moscatell, merlot i cabernet i hi elaboren, a més del dolç, vins blancs, 
negres, un rosat, un escumós i el vi d’aperitiu que anomenen Clarea. 
Des de l’any 2010 el celler és sota el paraigües de la DO Alella. Segons 
la seva propietària, Rosa Milà, Can Roda és “la suma d’incomptables 
detalls d’amistat i de companyia i de la posada en comú d’allò que es va 
aprenent amb el pas del temps”. 

25

MÉS VINS BLANCS DOLÇOS DE FINS 
A 150 GRAMS DE SUCRE PER LITRE 

Bouquet d’A Pur 
Dolç 
Bouquet d’Alella
Garnatxa blanca
80 g/l
PVP: 17 €

AA Blanc de Neu 
Alta Alella 
Pansa blanca i més 
varietats
110 g/l 
PVP: 15,95 €

LA PROPOSTA 
DE MARIDATGE

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Enric Gil, enòleg de Can Roda

“Feia temps que anàvem darrere d’un dolç i finalment ens vam animar a elabo-
rar-lo: el primer any vam deixar que el raïm sobremadurés a la vinya i se’ns va 
fer malbé. El segon en vam deixar sobremadurar una partida, vam collir el raïm 
i vam buscar el millor lloc on penjar-lo perquè s’assequés.

Els vam col·locar en un espai semicobert on tenim la premsa i els vam tapar 
amb una xarxa perquè no se’ls mengessin les abelles ni els porcs senglars.”
Volíem un dolç que expressés al màxim la pansa blanca fent la mínima inter-
venció possible (sense alcohol ni concentrats) al procés d’elaboració.

Els rendiments que s’obtenen seguint aquest mètode d’elaboració són baixos. 
El primer any, d’un miler de quilos de raïm vam embotellar prop de cinc-centes 
ampolles; la verema passada en vam reservar 1.700 quilos, enguany volem 
embotellar-ne alguna més.

És cert que últimament ha baixat el consum de vi dolç, però potser perquè 
aquest nostre no és gaire alcohòlic ni massa dolç, de moment sorprèn i agrada 
força al consumidor.”

Pastís de mousse de mandarina 
amb gingebre

Elaboració a càrrec de Marc Dalmau
(pastisseria La Petita Mallorquina, Alella)

El Penjat d’un Fil 2016 és un dolç versàtil que tant acom-
panyaria un aperitiu com unes postres a base de fruita 
seca. En aquest cas, amb tot, ens decidim per un pastís 
de mandarina amb gingebre, que aporta uns tocs cítrics 
i agredolços amb les notes especiades i un pèl picants 
del gingebre i que equilibren perfectament bé aquest vi 
dolç. Que vagi de gust!


