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ls darrers mesos 
Coravin és una pa-
raula que ha entrat 
amb força al sector 
del vi. Es tracta d’un 

aparell que permet servir una 
copa de vi sense llevar el tap 
de l’ampolla i que substitueix 
el líquid que n’extreu per gas 
argó, el qual evita l’oxidació del 
vi i permet així que es mantin-
gui en les mateixes condicions 
que si l’ampolla estigués per 
encetar. Els seus creadors 
defensen que és una eina excel-
lent per poder gaudir d’una 
copa d’aquella ampolla preuada 
que hom té al celler i per a la 

qual mai no acaba de trobar el 
moment d’obrir-la. A la pràc-
tica ha esdevingut una molt 
bona eina per als restaurants i 
vinateries on se serveixen vins 
a copes. Quan es tracta de vins 
cars, que no tenen una rotació 
que permeti exhaurir l’ampolla 
en un parell de dies, Coravin 
fa la feina clau de mantenir-ne 
el contingut en perfecte estat 
durant tant de temps com faci 
falta. És el cas del Celler Jorda-
na, botiga de vins del municipi 
d’Alella que disposa, també, 
d’una carta d’una setantena de 
vins (alguns dels quals, d’altís-
sima gamma).

A prova amb vins DO Alella
L’equip de Papers de vi ha 
volgut posar a prova l’efecti-
vitat del Coravin amb vins de 
la DO Alella. Amb aquest pro-
pòsit vam reunir els enòlegs 
de sis cellers de la DO Alella 
i vam desenvolupar dues 
jornades de tast, el 6 de juliol 
i el 23 de novembre de 2016, 
respectivament, al mateix 
Celler Jordana. Al grup de 
tast, hi van participar Enric 
Gil de Can Roda, Xavi Garcia 
d’Alella Vinícola, Teresa Soler 
de Raventós d’Alella, Toni 
Cerdà de Bouquet d’Alella, 
Joaquim Batlle de Quim Batlle 

i Vicenç Galbany d’Alta Alella. 
Els mateixos enòlegs van de-
finir l’ordre dels vins a tastar: 
So de Masia Can Roda Pansa 
Blanca Muscat 2015, Marfil 
Sec 2015 (Alella Vinícola), Ra-
ventós d’Alella Pansa Blanca 
2015, Bouquet d’A Blanc+ 2014 
(Bouquet d’Alella), Quim Batlle 
Foranell Garnatxa Blanca 2011 
i AA Parvus Syrah 2014 (Alta 
Alella). Vam disposar de dues 
ampolles de cada vi, cada pare-
lla del mateix lot. 

Tastem!
A la primera trobada vam 
decidir tastar tots els vins 
separadament, servits amb 
Coravin, i consensuar una nota 
de tast senzilla per a cada vi. 
El fet que siguin vins que tot-
hom (enòlegs i equip de Papers 
de vi) coneix prou bé facilita 
l’acord. Aquestes són les notes 
que definien els vins el 6 de 
juliol: 

So de Masia Can Roda Pansa 
Blanca Muscat 2015
Molta fruita al nas: blanca i 
fresca. Un punt de carbònic. 
Molt terpènic al nas. Entrada 
fresca. Acidesa marcada. Persis-
tent. Llaminer. 

Marfil Sec 2015
Fruita madura amb un toc floral. 
Assecant, amb un punt d’amar-
gor. Salí i molt llarg en boca. 
Acidesa marcada amb un punt 
metàl·lic. 

Raventós d’Alella Pansa Blan-
ca 2015
Molta fruita al nas. D’entrada, 
pera madura i ametlla. Al cap 
d’una estona adopta un toc més 
fresc i tropical. Molt poc salat, 
amb un punt làctic i un altre 
d’amarg. 

Dues sessions de tast professional avaluen el sistema innovador per servir vins a copes

TEXT: ÒSCAR PALLARÈS

Posem a prova el Coravin 
amb vins de la DO Alella

E
Manel Pujol, propietari del Celler Jordana, serveix copes amb Coravin a Toni Cerdà (Bouquet d’Alella) 
i Teresa Soler (Raventós d’Alella).
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Bouquet d’A Blanc+ 2014
Nas amb un toc torrefacte. A la 
boca es nota més la fruita. Molt 
voluminós i persistent. Amb el 
pas del temps a la copa, la fruita 
també s’aprecia al nas. 

Quim Batlle Foranell Garnatxa 
Blanca 2011
Mel al nas. També a la boca. 
Amb un punt salat i de farigola. 
Molt persistent i llarg a la boca. 
Glicèric i amb una alta acidesa. 

AA Parvus Syrah 2014
Afruitat, golós i molt balsàmic. 
Elegant, voluminós, amb un taní 
present, però elegant. Convida a 
continuar-ne bevent. 

Amb la feina enllestida, la 
sobretaula s’allarga i Manel 
Pujol, propietari del Celler 
Jordana, ens convida a gaudir 
d’algunes de les viandes que 
serveix.

Quatre mesos i mig més tard...
Ens tornem a trobar amb mol-
tes ganes de saber com anirà 
el tast. La metodologia que 
seguim amb cadascun dels sis 

vins és la següent: de cada vi, 
en tenim una ampolla, la núme-
ro 1 (punxada amb el Coravin 
uns quants mesos abans) i la 
número 2 (per encetar). Les 
destapem totes dues amb un 
tirabuixó i en servim una copa 
a cada tastador. A cegues, 
sense que el tastador sàpiga 
què té a cada copa. Aleshores 

repassem la nota de tast de la 
vegada anterior i comprovem 
si el contingut de totes dues co-
pes és assimilable a la nota de 
tast del mes de juliol. Val a dir 
que els tastadors van passar-se 
molta estona comparant copes 
i trobant petites diferències en 
l’anàlisi sensorial. “El vi és més 
expressiu a la 
copa 1”, per 
exemple. Però 
ens trobem 
que, per a la 
mateixa pare-
lla de vins, un 
altre tastador 
deia: “A mi em 
sembla que té 
més intensi-
tat d’aromes 
el de la copa 
2.” Després 
de donar-hi 

moltes voltes, arribem a la 
conclusió que aquestes diferèn-
cies (subtils, de matís) poden 
venir de la copa. En tot cas, la 
resposta és “sí” en cinc dels sis 
casos. Això certifica que el Co-
ravin ha funcionat de meravella 
en cinc dels sis vins. El Raven-
tós d’Alella del mes de juliol 

és clarament més oxidat que 
l’acabat d’encetar. Vista l’efec-
tivitat del dispositiu en els cinc 
casos restants, arribem a la 
conclusió que, per alguna raó, 
la reomplerta amb gas argó 
després de servir les copes 
d’aquest vi en la primera sessió 
no va ser del tot efectiva. 

expressiu a la 
copa 1”, per 
exemple. Però
ens trobem 
que, per a la
mateixa pare-
lla de vins, un 
altre tastador 
deia: “A mi em 
sembla que té 
més intensi-
tat d’aromes 
el de la copa 
2.” Després
de donar-hi 

Enric Gil (Can Roda), Vicenç Galbany (Alta Alella) i Quim Batlle.

La conclusió és 
clara: Coravin fa 
bé la feina per a la 
qual va ser creat
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és el fruit d’una llarga tradició familiar
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