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TAST

os anys després de 
narrar per a aquesta 
revista les experiències 

viscudes en el meu primer tast 
de vins blancs, rebo ara l’en-
càrrec de fer-ne un de rosats. 
Els desafiaments m’atrauen i, 
inconscient de mi, dic que sí 
sense pensar-m’ho dos cops.

Els vins que componen el 
tast són sis referències de cinc 
cellers de la DO Alella: el Mas-
noví de Marquès d’Alella, el 
Marfil rosat d’Alella Vinícola, 
el Can Roda Rosat, el Parvus 
Rosé d’Alta Alella, el Roura 
Merlot Rosat i el Mayla, també 
d’Alella Vinícola. Si hi entenia 
poc de vins blancs, sobre ro-
sats ni us ho explico... Però per 
parlar sobre vi, ja tenim tres 
enòlegs dels cellers: en Vicenç 
Galbany, d’Alta Alella; l’Enric 
Gil, de Can Roda, i en Xavier 

Garcia, d’Alella Vinícola, tots 
ells repetidors de la primera 
edició. Però jo he vingut aquí 
a parlar del meu llibre. Vull 
dir, de les sensacions viscudes 
durant la vetllada. I és que, 
novament, ningú no em va 
recordar que el vi, un cop es 
tastava, s’escopia...

Són prop de les cinc de la 
tarda d’un agradable diven-
dres de maig quan recullo 
l’Òscar, el redactor en cap 
d’aquesta revista, i enfilem cap 
al poble veí de Teià amb una 
caixa plena d’ampolles fres-
quetes embolicades en paper 
d’alumini. Pel camí parlem 
sobre la intensitat de la setma-
na, de com ens fuig el temps, 
de com ha costat de muntar 
aquest tast quasi dos anys 
després del primer, del nou 
disc de Manel –mentre sona 

de fons–, del darrer concert 
dels Pets a Perpinyà... I quan 
ens n’adonem, ja hem arribat 
a la destinació: el restaurant el 
Nou Antigó de Teià, on la Mar-
ta Culebras i en Jordi Saseta 
ens reben amb els braços i les 
portes oberts d’aquest idíl·lic 
racó de món, que regenten 
amb èxit des de ja fa prop d’un 
any, i on durem a terme la 
nostra atractiva empresa.

Anem parant la taula men-
tre els mestres tastadors van 
arribant. Envoltats de parets 
de pedra carregades d’història 
que semblen voler-nos parlar, 
preparem els escopidors, po-
sem les copes i anem servint 
els sis vins de les respectives 
ampolles convenientment ta-
pades perquè no se’n vegin les 
etiquetes. Prometo que encara 
no hem començat a beure.

Twin Peaks Theme, majes-
tuosa banda sonora d’Angelo 
Badalamenti per a la sèrie del 
mateix nom, sona de fons com 
a preàmbul del misteri propi 
del moment que estem a punt 
de viure mentre anem seient a 
taula. I és que, jutjant pel color 
dels vins, serà força complicat 
perquè, a banda lleugers mati-
sos, tots em semblen iguals a 
primer cop d’ull.

Les cares són ara de con-
centració màxima i de respec-
te: de respecte per l’adversari 
i per un producte que, com diu 
l’Enric Gil, “és molt particular 
i delicat”: “Complicat de pro-
duir, fàcil d’esguerrar-lo si no 
el cuides molt, no és un pro-
ducte de grans tirades, perquè 
el mercat no el demana més 
enllà de tres mesos o quatre 
l’any.”

Albert Alabau explica les sensacions experimentades presenciant el tast de rosats DO Alella que 
vam organitzar i al qual vam convidar a participar tots els enòlegs dels cellers de la DO.
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Silenci: comença el tast.

Durant els minuts següents se 
succeeixen les investigacions: 
moviments circumferents de 
copa, aproximacions olfacti-
ves, analítiques de llàgrima 
i color, glops... però els co-
mentaris dels enòlegs invitats 
costen encara de sortir. I aquí 
ningú no vol córrer riscos in-
necessaris.

Els primers comentaris fan 
referència a la rica gamma de 
colors, que van del violeta al 
vermell més intens, passant 
per un ampli ventall de nivells 
entre el blau i el púrpura.

La sessió va avançant i la 
timidesa deixa lloc a la incerte-
sa generalitzada: costa d’iden-
tificar de quin celler és cada 
vi, excepte en el cas del darrer, 
que sembla que tots el tenen 
clar donades les notes diferen-
ciades que presenta. I és que el 
Mayla d’Alella Vinícola és total-
ment diferent de la resta; una 
autèntica llaminadura en for-
mat líquid que probablement 
és el vi més apte per a tots els 
paladars, sobretot per als dels 
no aficionats al rosat.

Però el que sí que comença 
a quedar clar són les preferèn-
cies de cada enòleg. Mentre en 
Xavi i en Vicenç coincideixen a 
destacar el primer vi –el Mas-
noví de Marquès d’Alella– com 
el que més els atrau en nas, 
sobretot per les notes fresques 
i tànniques, l’Enric es decideix 
pel quart.

–el Parvus Rosé d’Alta Ale-
lla–, del qual en Vicenç destaca 
que és la seva preferència en 
boca perquè, “tot i que li costa 
obrir-se, un cop ho fa té una 
aroma molt bona i interessant, 
dominant amb notes herbàcies 
i un punt lacti, com de caramel 
de nata i maduixa”.

En boca, en Xavi prefereix 
el tercer –el Rosat de Can 
Roda– “per les notes vegetals 
que dibuixa, però que no es 
fan pesants”, mentre que l’En-
ric es queda a mig camí entre 
el Parvus Rosé i el cinquè –el 

Merlot del celler Roura–, per-
què li crida sobretot l’atenció 
la lleugeresa i fins i tot “un toc 
salí, curiós de trobar en un 
rosat”.

Si bé a l’hora de destacar 
la preferència en boca no hi 
ha acord, tots coincideixen a 
destacar un punt interessant: 
el Masnoví seria l’únic vi amb 
què no maridarien cap plat, 
perquè “és un vi de copeteo, 
lleuger, molt agradable i acces-
sible, fàcil de beure”, segons 
paraules de l’Enric.

I, arribats a aquest mo-
ment, mentre encara es debat 

sobre el Masnoví i es comença 
a parlar de la manera de ma-
ridar l’excentricitat del Mayla 
amb unes postres a base de 
coca de full amb confit de frui-
ta, rebem una grata sorpresa: 
els amfitrions del Nou Antigó 
ens han preparat una adapta-
ció del seu reeixit menú Expe-
riència 25,50 € –una proposta 
gastronòmica que renoven 
amb productes propis de cada 
estació i originaris de l’entorn– 
per maridar aquest tast de 
vins rosats.

El menú és format per uns 
entrants, dos plats principals 
i unes postres, tots enfocats 
a ressaltar les notes més 
destacables dels vins tastats. 
Comencem amb una deliciosa 
crema de pèsols, decorada amb 
una flor de pèsol que un pagès 
veí conrea específicament 
per a ells. Continuem amb un 
bacallà confitat amb rúcula i 
olivada de dos colors. A con-
tinuació arriba un rosbif amb 
poma deshidratada, fils de xili 
i canyella, que esclata com a 
traca final i casa a la perfecció 
amb el Roura Merlot Rosat. 
Finalment, unes postres a base 
de gelatina natural, maduixes 
i gelat de mandarina i el melós 
Mayla posen el punt final a una 
vetllada digna de ser recordada 
i que deixa el llistó a l’alçada del 
campanar veí per començar un 
cap de setmana que promet. 
I és que... es pot començar un 
cap de setmana d’una manera 
millor? 

Als enòlegs els 
costa identificar 
de quin celler és 
cada vi

Bacallà confitat amb rúcula 
i olivada de dos colors.

Rosbif amb poma deshidratada, 
fils de xili i canyella.

Gelatina natural amb maduixes 
i gelat de mandarina.

Crema de pèsols.
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Color: És el més clar. Asalmonat. 
Poc intens, atractiu.
Nas: Molt floral. Canyella. 
Boca: Sec, una mica amarg, agra-
dable.
Proposta de maridatge: Amanida 
amb cítrics (mandarina, mango...).

Color: Maduixa molt bonic.
Nas: Poc intens, herba fresca, fruita 
vermella verdosa.
Boca: Fresca, amb estructura. Final 
amargós i sec.
Proposta de maridatge: Salmó a la 
planxa amb verduretes a la brasa.

Color: Maduixa verda.
Nas: Poc intens, un punt vegetal, 
herbaci, fresc, fruita vermella (ma-
duixa).
Boca: Potent, amargós, sec, fresc. 
Proposta de maridatge: Escalivada 
amb pa torrat.

Color: Magrana vermella.
Nas: Fruita dolça.
Boca: Equilibrat, fresc, sec, no 
amargueja massa, sensació dol-
cenca.
Proposta de maridatge: Pa torrat 
amb tomàquet i anxoves.

Color: Maduixa intens.
Nas: Poca intensitat.
Boca: Amb estructura i frescor. 
Bona acidesa. Tanicitat.
Proposta de maridatge: Risotto 
amb alguna cosa marina.

Color: Vermell intens amb reflexes 
verdosos.
Nas: Molt acaramel·lat, llamina-
dures.
Boca: Ample, dolç, amb lleugera 
agulla (sensació tàctil divertida), 
gust de caramel de nata i maduixa.
Proposta de maridatge: Pizza amb 
salsa barbacoa / Aperitiu

Color: Intensitat mitja-baixa. Ver-
mell apagat amb tocs ataronjats.
Nas: Fruita madura, mel, violetes.
Boca: Entrada fresca, aromes di-
ferents que al nas, final sec. Fonoll, 
herba fresca.
Proposta de maridatge: Aperitiu.

Color: Vermell més intens, molt 
transparent. Totalitats violetes.
Nas: Inicialment tancat. Després, 
molta fruita (gerds).
Boca: Entrada grassa. Fresc, un 
pèl tànic.
Proposta de maridatge: Plat de 
pasta amb alguna herba aromàtica 
(sàlvia, per exemple)

Color: Vermell intens, no tant trans-
parent com la resta. 
Nas: Intens. Groselles i gerds. Ma-
duixa.
Boca: Molt gras, afruitat, llarg. 
Final agradable. Gustós.
Proposta de maridatge: Maduixes.

Color: Vermell. Intensitat mitja-
alta. Molt transparent. Tonalitats 
violàcies.
Nas: Inicialment tancat. Caramel 
de maduixa i nata. Gerds. Intensitat 
alta. Fruita aromàtica.
Boca: Gras a l’entrada. Bona 
acidesa, fresc i llarg. Final molt 
agradable. 
Proposta de maridatge: Fideuà de peix.

Color: Vermell intens, transparent.
Nas: Inicialment tancat, cirera, 
maduixa.
Boca: Entrada gras. Bona acidesa i 
un pèl tànic al postgust.
Proposta de maridatge: Pollastre 
rostit.

Color: Vermell viu, carbònic a la 
copa.
Nas: Mel, maduixa, plàtan. Un pèl 
reduït al principi. 
Boca: Punt de carbònic intens. 
Fresc. Final tànic. 
Proposta de maridatge: Coca de 
fruita amb crema. 

Color: Rosa pàl·lid lleuger. Pell de 
ceba. Pètal de rosa.
Nas: Toc de fruita, caramel de ma-
duixa i nata. Pera, plàtan, llimona.
Boca: Entrada lleugera, acidesa 
mitjana, fresc, amb un toc mentolat 
i de sotabosc.
Proposta de maridatge: Per pren-
dre sol, com una copa de nit.

Color: Rosat d’intensitat mitja-alta. 
Ribet vermell-groguenc.
Nas: Atac vegetal (pell de raïm). 
Anís, mentolat. Salí.
Boca: Pas de boca suau. Fruita més 
marcada. Acidesa emmascadada 
pel postgust dolcenc. Es nota, però, 
la maceració.
Proposta de maridatge: Risotto de 
ceps.

Color: Rosat grosella amb ribet 
groc blavós.
Nas: Fruits vermells (maduixa, gro-
sella). Préssec, llaminadures, herba 
tallada. 
Boca: Fruitós, acidesa moderada, 
tomàquet verd, mineral. 
Proposta de maridatge: Plat d’em-
botits.

Color: Rosat maduixa/cirera blavós.
Nas: Madur. Maduixa de bosc. Cire-
ra, pell de raïm.
Boca: Carbònic, fruita madura ver-
mella, taní marcat. Fresc. 
Proposta de maridatge: Pizza.

Color: Rosat maduixa blau. Taronja. 
Llàgrima. 
Nas: Molta maduració, pruna negra, 
meló.
Boca: Dolç a l’entrada, terra mulla-
da (mineral), greixós, retrogust de 
caramel de nata.
Proposta de maridatge: Arròs 
caldós. 

Color: Rosat porpra, ribet alber-
gínia.
Nas: Pell de raïm seca (maduració), 
alga seca, codonyat.
Boca: Dolç, record de melmelada de 
maduixa, lleugerament avermutat.
Proposta de maridatge: Carn blan-
ca amb reducció de maduixa. 

Les notes 
que van 
prendre 
els enòlegs

Xavier Garcia Vicenç Galbany Enric Gil


