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’agraden els 
dilluns. Es-
trany, oi? Avui 
és dilluns i és 
relativament 

d’hora. Els dilluns al matí 
són sempre especials per a 
la gent que es dedica al vi i la 
restauració. És un dia en què 
la majoria de professionals 
d’aquests dos sectors tenen 
festa i això fa que sigui ideal 
per fer visites a cellers, pro-
gramar fires i presentacions 
de les denominacions o que, 
com avui, et proposin de fer 
un tast organitzat per Papers 
de vi. Si és així, queda clar 

que la cita serà a la DO Alella 
i aquesta vegada en un dels 
cellers que durant anys va 
tenir el nom més projectat de 
la DO, Marquès d’Alella. Ara el 
nom ha canviat per Raventós 
d’Alella, però entre les seves 
referències encara sona, i 
molt, el nom del Marquès. I 
avui aquest nom serà un dels 
elements principals perquè la 
proposta és única i especial: 
un tast vertical de la Pansa 
Blanca de Marquès d’Alella, 
amb cinc ampolles que ens 
hauran d’explicar si el pas del 
temps agrada tant com ens 
pensem a la varietat.

Per trencar el gel, una 
passejada per la vinya
Un sol fantàstic ens posa fàcil 
el començament de la sessió: 
passejarem una estona per 
la vinya, per conèixer millor 
l’entorn, l’orografia i el sòl 
d’on neix la protagonista del 
tast. L’encarregat de guiar-nos 
en la passejada és el mateix 
Ramon Raventós, propietari 
del celler. “Hem de parlar de 
dues característiques que fan 
diferent la zona on és situat 
aquest celler: per una banda, 
la diferència de temperatura 
respecte a les altres valls de 
la DO, perquè aquí hi ha més 

frescor, uns cinc graus de dife-
rència, que s’accentua a la nit; 
i, per una altra, la variabilitat 
del sòl, amb franges de llico-
rella, sauló i també argila.” És 
justament aquesta variabili-
tat, la que ha empès des de fa 
anys Raventós a separar per 
tines totes les parcel·les de 
vinya que treballen, a més de 
centrar-se únicament i ex-
clusivament (a excepció d’un 
trosset anecdòtic) a elaborar 
pansa blanca per fer vi tran-
quil. “La riquesa i varietat del 
sòl faria que poguéssim elabo-
rar quaranta vins diferents”, 
subratlla Raventós, però avui 

M

Tast vertical de les anyades 2011, 2003, 1993 i 1987 de Marquès d’Alella Pansa Blanca
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L’essència que amaga 
la pompositat d’un nom

Els participants del tast passegen per la finca de Can Matons, de la mà de Ramon Raventós. 
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no toca tastar-ne tants. Avui 
hi hem vingut amb un sol 
objectiu: tastar un dels vins 
emblemàtics de la DO Alella, 
un dels vins que més ha ajudat 
a projectar el nom de la deno-
minació i de la seva varietat 
estrella.

Un cop asseguts a taula...
Abans de començar, Raventós 
ens avisa que el vi que tasta-
rem avui no es va elaborar 
pensant que es guardaria: 
“Això és el que se’n diu una 
criança ‘maltractativa’.” Carai, 
d’entrada aquesta afirmació fa 
una mica de por, però als som-
meliers presents al tast no els 
espanta ni això, estan dispo-
sats a posar a prova els sentits 
i la pansa blanca. I els valents 
són Sarai Tengo del restau-
rant Can Major (Montmeló) i 
Demos Bertran d’Elvi.net. A 
la taula també ens acompanya 
l’enòloga del celler Teresa 
Soler. Som-hi! Justament per 
preparar els sentits, el primer 
vi que tastem és el que actu-
alment es comercialitza, el de 
l’anyada 2015. Un encaix de 
totes les panses blanques de la 
finca on ens trobem i que mos-

tra una fruita vibrant, amb 
bona acidesa i una entrada un 
punt dolcenca molt agradable. 
El 2015 ha estat l’encarregat 
de trencar el gel, però el pri-
mer que entra en escena és 
el Pansa Blanca 2011. “Té pas 
per bóta?”, demana en Demos. 
L’observació, la hi suscita el 
tast i l’accentuada sensació de 
cremositat. “No. Ho dóna la 
varietat”, s’afanya a respon-
dre-li Raventós, “tot i que la 
majoria de la gent que el tasta 
acaba fent aquesta mateixa 
pregunta”. En Demos acaba 
la seva nota destacant-ne la 
gran diferència entre nas i 
boca: “Primer et dóna tocs al 
nas de fruita madura, però en 
canvi a la boca es transforma i 
és tot frescor, canvia de perfil 
completament. És un vi molt 
llaminer i molt agradable, amb 

bona amplitud i ben contin-
gut.” La Sarai el segueix: “Són 
cinc anys d’ampolla, però hi 
ha una fruita molt present, 
més madura que el que hem 
tastat al començament com 

a referència, albercoc, fruita 
de pinyol i també poma al 
forn... Tot això amb una aci-
desa molt viva i una frescor 
que embolcalla. Un postgust 
llarg, un pèl assecant, però 

que convida a beure.” I la pre-
gunta de la Sarai és si aquesta 
amargor evolucionarà. Un toc 
amargant que tots coincidim a 
elogiar com a gran caracterís-
tica per convertir aquest vi en 
gastronòmic. “És una carac-
terística que anirem trobant 
en totes les anyades, el 2015 
també la té, però el temps li 
va fantàsticament bé, fa anys 
que ho sabem... Però hi ha un 
tema financer: si em toqués la 
loteria no vendria cap vi jove. 
M’esperaria en tots un mínim 
de tres anys i m’encantaria 
poder-m’ho permetre”, respon 
Raventós. Aquest vi ha gua-
nyat en textura i cremositat, 
“però també en profunditat”, 
afegeix. I això és, segons Ra-
ventós, el que fa que un blanc 
es converteixi en un gran 
blanc. “Hi insisteixo, això és 
el vi jove que es va posar al 
mercat el 2011, en tenim de 
guardat en millors condicions 
(no en ampolla petita) que 
comercialitzarem d’aquí a 
alguns anys, però no és aquest 
i, en canvi, aquí comprovem 
el miracle de la varietat.” La 
Teresa ens aporta un apunt 
interessant, el de l’anyada. El 
2011 va ser un any excepcional 
a la DO Alella, amb pluja ben 
repartida i un estiu fresc amb 
bons contrastos de tempera-
tura entre el dia i la nit que 
van afavorir molt la madura-
ció del raïm. Tot això serveix 
per avisar-nos també que el 
següent a sortir a l’escenari, 
el Pansa Blanca del 2003, no 
va tenir tanta sort climatolò-
gica. Parlem de l’any de la tan 
anunciada “onada de calor” 

TAST

Decantadors que contenen un Marquès d’Alella de cada dècada.

“Per preparar els 
sentits, tastem el 
vi que actualment 
es comercialit-
za, el de l’anyada 
2015”
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que va ocupar moltes pàgines 
de premsa... I, de moment, el 
que canvia radicalment és el 
color a la copa. Augmentem 
el to, amb un color que ens 
denota l’oxidació evident dels 
anys. Però, què passarà en nas 
i boca? Al meu parer, també 
s’hi fa evident el canvi, amb 
notes aromàtiques pròpies 
d’una bona oxidació, sobretot 
fruita seca, però sembla que 
manté la fruita. “Carai! I això 
és només el 2003!”, s’afanya 
a exclamar emocionat en De-
mos. “I sembla que l’acidesa 
també hi perdura, i de quina 
manera”, hi afegeixo. La Sarai, 
concentradíssima en la seva 
copa, després de manifestar 
que hi continua notant una 
acidesa molt viva en destapa 
un nou element: “Els trobo 
una mica salins, una salinitat 
que em parla molt del territori 

i hi dóna singularitat.” Raven-
tós hi està d’acord, però tam-
bé puntualitza que és en els 
vins que miren més a mar on 
aquesta salinitat s’accentua, 
tot i que això vol dir normal-
ment perdre-hi una part de 
fruita: “Als vins que tastem, 
més de la part de muntanya, 
la salinitat hi és, però l’amaga 
la fruita, l’estructura i aquesta 
acidesa profunda. La hi trobeu 
els qui esteu més acostumats 
a tastar.” En Demos s’hi 

afegeix amb la seva nota de 
tast: “Continua en la línia del 
2011, un nas madur, de pruna 
groga, i en boca és fresc, no 
diria que és un 2003. No està 
tan evolucionat com sembla 
en nas.” Una observació a què 
Raventós respon: “Crec que 
no encertaríem mai l’anyada 
a cegues...” Però en Demos ja 
no l’escolta, està absort en un 
pensament d’entusiasta del vi: 
“I només penso, com serà el 
1993? No puc deixar de pensar 
en el que encara queda per 
venir.”

La prova de foc, canviem 
de dècada
“Mataria per poder comparar 
anyades diferents, però amb 
el mateix estat d’evolució, una 
màquina del temps, vaja! Pro-
meto que em deixaria tallar 
una cama. Amb deu anys més, 
com seria això?” Així, entre 
rialles i projeccions de futur 
impossibles, Ramon Raventós 
serveix el 1993. Saltem de 
dècada i de segle! I el primer 
comentari unànime és respec-
te a l’acidesa: “Com pot ser? 
Sembla que continuï pujant!” 
Un comentari a què Raven-
tós respon de pressa: “Grans 
elaboradors de blancs del 
món, sobretot del nou món, 
corregeixen acideses com una 
cosa normal. Aquí això no 
es fa. L’acidesa natural, ben 
conservada, es fa a la vinya.” 
És taxatiu. I amb això aclarit, 
ens disposem a tastar aquest 
trosset del segle XX. 

En Demos és el primer a 
pronunciar-s’hi: “Té un perfil 
molt gastronòmic, aquest vi és 
boca, per mi el nas ja és més 
limitat. A la boca el trobo fan-
tàstic, amb bona estructura i 
una textura untuosa, ampli. A 
mi m’agrada molt fixar-me en 

això, en les amplituds, i aquest 
ho és i passa molt bé, és pla-
ent i et fa oblidar el nas.” Ra-
ventós surt al rescat d’aquest 
1993, perquè per ell gastronò-
micament és fàcil de maridar 
i d’aconseguir així gaudir-ne 
plenament. Una observació 
que aprofita per elogiar la fei-
na dels professionals del vi als 
restaurants, els sommeliers: 
“Descriure un vi amb detall 
no és la nostra feina i és aquí 
on la figura del sommelier és 
absolutament imprescindible. 
Nosaltres ens fixem en l’es-
tructura, l’equilibri, en la filo-
sofia del celler i que tot surti 
com nosaltres entenem, però 
en molts dels nostres vins, 
sobretot els que pretenem 
guardar durant més temps, és 
importantíssima la feina dels 
sommeliers i els qui venen el 
vi al consumidor final.” La Sa-
rai sembla haver-se donat per 

al·ludida i després de la seva 
nota de tast posa en pràctica 
la feina d’un bon sommelier i 
n’apunta un maridatge: “Per 
mi la fruita ja queda molt en 
segon pla i es fan molt evi-
dents les notes d’oxidació, la 
fruita seca, pela de llimona i 
taronja. Hi continua havent 
l’acidesa, hi ha l’amargor, però 
tot comença a anar ja diferent 
aquí... A mi m’agrada molt 
aquest estil de vins, però com 
a sommelier ja em costa més 
vendre’ls.” I afegeix que se’l 
beuria acompanyat d’un bon 
pernilet o amb un arròs de 
marisc. La Sarai explica que al 
seu restaurant li agrada tenir 
vins d’aquest perfil, però pocs, 
perquè només els pot oferir 
als clients que ja sap que els 
sabran valorar. Precisament 
és un dels obstacles amb què 
topen aquesta mena de vins, 
envellits al celler, una tendèn-

Sarai Tengo: “Els 
trobo una mica sa-
lins, una salinitat 
que em parla molt 
del territori i hi 
dóna singularitat”

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella
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cia del mercat que durant el 
tast Ramon Raventós ha expli-
cat que esperen anar canviant 
de mica en mica.

I queda encara l’últim vi 
del tast, el 1987. En Ramon 
s’afanya a tastar-lo perquè 
ens ha de deixar, l’espera un 
client a Barcelona. I és que 
tot i tenir només cinc vins a 
taula, fa més d’una hora que 
tastem. No se’n va, amb tot, 
sense abans donar-nos la seva 
impressió del 1987: “Tot i que 
no ho sé del cert, diria que 
aquesta anyada no devia ser 
tan bona com la del 1993. Con-
tinua mantenint-se, malgrat 
que el noto molt més primet. 
Però hi ha també una cosa 
d’estil important a tenir en 
compte: us heu fixat en el grau 
alcohòlic d’aquests vins? 11,5º.” 
“Ara ens trobem entre els 12,5º 
i 13º”, s’afanya a puntualitzar 
la Teresa. És probablement 
aquest un dels motius que fa 
notar-lo molt més prim, sense 
tanta estructura: “Si tingués 
aquesta part, la cremositat 

que aconseguim ara en tots 
els nostres vins seria increï-
ble.” Raventós vol deixar clar 
que aquest estil, que ara pocs 
conserven, era un estil lleuger, 
però fet de manera impecable, 
i afegeix que un bon exemple 
actual n’és el celler Huguet 

de Can Feixes (Penedès). La 
Sarai comenta que tot i no 
haver pogut conèixer aquest 
estil, “és el més diferent dels 
tastats”, i quant a conservació 
tothom coincideix que és segu-

rament el que ha evolucionat 
millor. La Teresa apunta que 
l’anyada 1987 va ser millor que 
la del 1993, un factor que evi-
dentment juga a favor d’aquest 
testimoni històric. I tot fa 
pensar que així va ser, perquè 
malgrat parlar de set anys de 
diferència, el nivell d’oxidació 
d’aquest supervivent del 1987 
sembla inferior que el del 1993. 
Però sí, són dos estils dife-
rents... “I que parlem d’un vi 
fet fa trenta anys!”, exclama en 
Demos: “A Catalunya no estem 
acostumats a tastar aquests 
blancs, és una cosa més pròpia 
dels vins de la Rioja.”

Ara sí, vull saber la impres-
sió final amb què ens quedem 
del tast vertical. Per la Sarai 
és clar que la pansa blanca, 
l’ha sorprès: “No havia tastat 
mai unes panses tan antigues 
i n’he pogut comprovar l’enor-
me potencial. M’ha sorprès 
veure aquest fil conductor 
que ha anat des del principi al 
final amb diferents matisos. 
L’amargor, l’acidesa i la tensió 

que crec que és la base per-
què avui hàgim pogut tastar 
així aquests vins.” En Demos 
se suma a aquesta opinió i hi 
afegeix que la part que més 
li agrada “és la singularitat 
mateixa que té la pansa blanca 
i la necessitat –demostrada 
avui– de confiar-hi. Alella és 
una de les poques denomina-
cions que, tot i les influències, 
ha sabut mantenir la pansa 
blanca.” Una opció valenta i 
decidida que tots esperem que 
rebi aviat recompensa.

És el moment d’acabar la 
sessió i en Ramon ens convida 
a tastar algunes ampolles de 
la resta de referències que fa 
el celler. Tots els presents ens 
mostrem entusiasmats amb la 
proposta, però el clam és unà-
nime: “Sisplau, no ens retireu 
els culets de copa!” Sembla 
que la pansa blanca ha superat 
l’examen amb nota. Toca tas-
tar el present: “Del 1987 tor-
nem al 2015”, diu en Demos. 
“Em sento una mica com el de 
Retorn al futur.” 

Aromes i gustos mediterranis 
per gaudir de l’autèntic sabor 

de la nostra terra
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Una experiència única, 
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Demos Bertran: 
“Alella és una de 
les poques deno-
minacions que, tot 
i les influències, ha 
sabut mantenir la 
seva varietat au-
tòctona”

Sarai Tengo, Demos Bertran, Sílvia Culell i Ramon Raventós, durant el tast. 


