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Un moment del tast, que va tenir lloc a la vermuteria Ca l’Estrany d’Alella.

“La pansa blanca és una 
gran amant de la bombolla”

Convoquem una tria de sommeliers i periodistes per compartir panel de tast de vins 
escumosos elaborats amb pansa blanca

TEXT: RUTH TROYANO / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

EL TAST

“Hem tastat sis escumosos molt diferents. Estic 
convençut que fa cinc o sis anys tots haurien tingut 
un perfil més semblant”, afirma el sommelier Aleix 
Garcia, copropietari del restaurant Vinòmic, a la 
Garriga. El periodista i escriptor Isaac Fernández 
Sanvisens constata: “Hi ha una recerca clara de la 
tipicitat. En el tast es percep que no és la diferència 
per la diferència.” I ho resumeix bé la sommelier i 
CEO d’Umami Barcelona Victòria Álvarez: “El d’ara 
és un moment molt interessant. Cada parcel·la, cada 
territori, té la seva història i es reivindica positi-

vament l’originalitat. Amb un tast com el d’avui es 
torna a demostrar que l’escumós no s’arronsa amb 
la gastronomia, des de l’inici fins al final. La bombo-
lla funciona dins i fora del cava. I la pansa blanca és 
una gran amant de la bombolla.” El sommelier Pau 
López, fundador i soci d’Umami, és el quart membre 
del panel de tast que Papers de vi ha convocat un 
dilluns al matí de principi de juliol a Ca l’Estrany, a 
Alella. El vermut dóna pas a un tast professional de 
caves i escumosos DO Alella elaborats amb la varie-
tat autòctona de la pansa blanca.
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 ón les deu del matí 
i la vermuteria ja té 
la persiana alçada 
per rebre els profes-
sionals convocats. 

La conversa tracta al principi 
sobre l’espai, acollidor, mentre 
s’espera completar el quòrum. 
Els forasters descobreixen que 
a Alella els patis interiors són 
eixides i els exteriors, pàtics. “A 
Ca l’Estrany optem decidida-
ment pels vins de la DO Alella, 
no en tenim de cap altra regió. 
Al principi els clients dubtaven 
de la qualitat dels vins d’aquí i 
en demanaven de fora. Però ara 

ja els van coneixent i demanen 
per la marca”, explica amb 
orgull Xavi Estrany, el propi-
etari, sabent que la responsa-
bilitat en el consum de vins de 
proximitat està en cadascun de 
nosaltres. 

Quan ja hi és tothom co-
mença el tast. El periodista 
Òscar Pallarès –redactor en 
cap de Papers de vi– proposa 
consensuar entre tots els assis-
tents l’ordre de les sis referèn-
cies seleccionades per al tast i 
demana que per preservar el 
factor sorpresa i el valor del 
paper, ningú no en comparteixi 
imatges a les xarxes socials. 
El tast seguirà aquest ordre 
en un to amable i desenfadat, 
amb pocs silencis i comentaris 
coincidents entre els quatre 
professionals, com també amb 
els matisos de qualitat i conei-
xement de la regió de vins de 
Pallarès: Serralada de Marina 

2014 100% Pansa Blanca del 
celler Altrabanda (DO Alella), 
AA Bruant 2014 d’Alta Alella 
(DO Cava), Gran Minguet de 
Masia Can Roda 2013 (DO Ale-
lla), Marfil Escumós Blanc Brut 
Nature 2010 d’Alella Vinícola 
(DO Alella), Mas Pellisser Groc 
d’Oriol Artigas 2015 (sense 
DO) i Titiana Pansa Blanca 
2012 de Parxet (DO Cava). La 
Vinografia dels Alella, del juny 
del 2016, farà a tots de guia per 
identificar els vins seleccionats 
i emmarcar-los en el conjunt de 
producció dins i fora de la DO.

Serralada de Marina 2014 
100% Pansa Blanca del celler 
Altrabanda (DO Alella) obre el 
tast. La sommelier Victòria Ál-
varez en diu convençuda: “S’hi 
destaquen en nas les notes 
salines més que no el raïm, les 
aromes de les peretes de Sant 
Joan també hi són evidents.” 
Isaac Fernández Sanvisens 
afegeix: “S’hi endevina un ac-
cent cítric, de pell de llimona.” 
Es comenta que té una “aci-
desa agressiva” i Pau López hi 

intervé: “És el primer del tast, 
cal agafar el to. És cert que té 
un punt d’amargor i és inte-
ressant, fa ganes de continuar 
tastant.” L’acompanya Fernán-
dez Sanvisens amb el matís de 
“refrescant” i la descripció en 
boca l’aporta Victòria Álvarez: 
“Cruixent i divertit. En nas 
no t’esperes el que trobaràs 
en boca. M’ha impressionat el 
tap i el control del carbònic.” 
El suro entra en escena i Isaac 
Fernández Sanvisens remata: 
“Té dos discs. És diversió al 
màxim.” A tall de resum queda 
clar que és un tast de bombo-
lla fina, acidesa forta i fruita 
cruixent i present a la boca. 
Quan es pensa en públics, la 
CEO d’Umami Barcelona ho 
té clar: “És un escumós per a 
joves, divertit.” Òscar Pallarès 
adverteix que l’elaborador és 
un visionari. 

AA Bruant 2015 d’Alta Alella 
(DO Cava) és un cava natural 
de raïm ecològic que s’emmar-
ca en el projecte innovador 
del Celler de les Aus. “Va amb 
grapa”, adverteix Òscar Palla-
rès mentre destapa l’ampolla 
i recorda al panel de tast que 
Bruant va ser el primer cava 
sense sulfurós. Al comença-
ment es va dir Nu, després 
Bruel i ara Bruant, en home-
natge als ocells d’aquesta espè-
cie que sobrevolen les vinyes 
de la Serralada de Marina, de 
pit i ventre de color castany 
amb antifaç groc verdós. “El 
vam fer perquè sabíem que 
no era impossible”, diu Josep 
Maria Pujol-Busquets. Agafa 

la iniciativa novament la som-
melier Victòria Álvarez: “Mel, 
fruita molt evident. És un cava 
molt delicat, d’entrada directa 
i elegant, amb balsàmics, sali-
nitat i fons aromàtic al final.” 
Pau López i Isaac Fernández 
Sanvisens coincideixen a res-
saltar-ne l’acidesa marcada. 
López diu, gratament sorprès: 
“El nas és un vici, t’estaries 
olorant-lo moltes hores...” Fer-
nández Sanvisens l’acompanya: 
“És molt ample, té volum.” 
Queda clar que hi ha un nas 
captivador. El sommelier Aleix 
Garcia hi intervé decidit: “Hi 
ha caramel i mel, vainilla, re-
cords de brioixeria. És l’essèn-
cia del cava de pansa blanca.”

Gran Minguet de Masia Can 
Roda 2013 (DO Alella). Òscar 
Pallarès situa al panel de tast: 
“Minguet era l’avi de la famí-
lia.” Mentrestant, Ca l’Estrany 
participa en el servei d’aquesta 
ronda. Pallarès també en farà 
fotografies: l’ambient és distès 
i, mentre els professionals 
tasten i comenten, la càmera 
dispara. Els sommeliers es 
fixen en l’etiquetatge i assenya-
len els divuit mesos mínims de 
criança del Gran Minguet. “Té 
un nas més tímid”, s’avança a 
afirmar la sommelier Victòria 
Álvarez, en comparació amb 
l’anterior vi. El periodista 
Fernández Sanvisens comenta 
que “després de reivindicar-se 
la bombolla primer, queden 
les notes de brioixeria i pas-
tisseria més agradables”. El 
carbònic és inquiet i voluminós; 
l’acidesa, equilibrada. És un vi 

Dos caves, tres DO Alella i un vi sense DO configuren l’oferta d’escumosos 100% pansa blanca del nostre territori. 

S

Els sommeliers 
participants són 
els encarregats de 
triar l’ordre en que 
es tastaran els vins
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de criança amb lies “present i 
voluminós”, comenta el panell. 
La sommelier Victòria Álvarez 
afegeix: “La camamilla passa 
per davant de la fruita.” “Deu 
ser l’autòlisi dels llevats”, 
afegeix Aleix Garcia. Ambdós 
pregunten per com s’elabora 
i s’interessen per la finca i pel 
procés d’elaboració. Abans, es 
significarà el seu toc salí. Palla-
rès respon als sommeliers: “A 
Santa Maria de Martorelles, al 
Vallès, hi ha més argila que a 
aquest cantó de la serralada de 
Marina on els sòls són eminent-
ment de sauló.”

 Ningú no pregunta en 
obert ni comenta el calendari 
de la lluna. Ho miro quan s’aca-
ba el tast a mode de curiositat 
per contrastar impressions i 
el 3 de juliol a primera hora 
del matí és dia flor. Afavoreix 
el tast de vins aromàtics, deli-
cats i florals. Són, amb tot, els 
dies més neutres per indicar 
sabors. Qui hi confiï, té més 
elements indicatius per seguir 
el tast.

Marfil Escumós Blanc Brut 
Nature 2010 d’Alella Vinícola 
(DO Alella). En Xavi serveix 
aquesta ronda que impressiona 
tothom ja abans de començar. 
L’anyada parla per si sola. 
Quaranta-vuit mesos de cri-
ança fan pressuposar que hi 
haurà quelcom de diferent a la 
copa. Pau López la clava: “Hi 
ha notes de gingebre.” Victòria 
Álvarez: “En boca és bosc, és 
mediterrani. I en nas és l’ex-
pressió de la tarongina xinesa, 
molt perfumat, amb molta flor, 
més que fruita.” Aleix Garcia 
té clar que “és un altre regis-
tre, molt aromàtic, amb una 
bombolla marcada també”. “Té 
un cos ample”, diu Fernández 
Sanvisens. No hi havia entrat 
encara la derivada gastronò-

mica, l’harmonia amb el plat, 
però el redactor de Papers de vi 
la hi introdueix: “Sóc bèstia, ho 
sé, però ho lligaria amb seitons 
i maduixes silvestres, tarongi-
nes, amb fumats, amb moixa-
ma. Amb amanits de vinagre, 
tomàquets confitats...” Se’ls fa 
la boca aigua i Ca l’Estrany en 
pren nota. 

Mas Pellisser Groc 2015 
d’Oriol Artigas (sense DO) és 
un aliment que el vinyater “no-
més ha llançat en aquesta edi-
ció”, matisa Òscar Pallarès. Els 
vins d’Oriol Artigas són vins 
d’un jove –però experimentat– 
viticultor que reivindica les 
finques, la vinya vella i l’auten-
ticitat. L’Aleix s’avança a les 
apreciacions de la Victòria, en 
aquesta ronda, i diu amb con-
venciment: “És com ell, indíge-
na.” La CEO d’Umami intervé 
en segon lloc: “La cosa més 
important és la coherència.” 
Fernández Sanvisens entra en 
l’anàlisi organolèptica: “For-
matges, fongs... en boca també 
percebo mel.” L’Aleix continua 
gaudint del tast i aprofundeix 
en la descripció: “La bombolla 
hi queda molt ben integrada 

com el Bruant, té un punt pi-
cant i les notes aromàtiques 
són de formatge d’ovella.” Les 
descripcions se succeeixen, 
potser és el vi més descrit de 
tots. Victòria Álvarez parla de 
l’accent “salí, records d’anxova, 
penicilium...”, i el seu company, 

el sommelier Pau López, ho 
rebla: “En boca és complex, les 
aromes herbàcies són infinites 
i, més que notes herbàcies, són 
d’infusions.” També hi aparei-
xen el codony com a descriptor 
i la cirereta de bosc. El panel 
de tast coincideix a assenyalar 
que no és un escumós per a 
tothom: “S’ha de saber a qui 
donar-lo a tastar.” “Hi ha notes 
de fruita blanca com la pera”, 
diu l’Aleix. L’Isaac pensa que 
és una manera de vinificar que 
recupera els orígens de l’elabo-
ració del vi. 

Titiana Pansa Blanca 2012 
de Parxet (DO Cava). L’últim 
cava del repertori de tast entra 
en escena amb la conversa del 
penúltim a mig acabar. Hi ha 
concordança entre les opinions 
de sommeliers i periodistes 
malgrat que l’estil més lliure 
i natural d’Oriol Artigas, no 
el comparteix tothom. Per 
començar la darrera ronda de 
tast, Òscar Pallarès adverteix 
que és un cava elaborat amb 
raïm d’Alella, com tots els Titi-
ana, i que Parxet ha expressat 
la idea que els Titiana passin 
a ser DO Alella un dia. Fet 
l’aclariment, el panel coincideix 
a destacar que Titiana és allò 
que se n’espera, un perfil més 
clàssic, més convencional, amb 
un punt de dolçor del brut mar-
cat, però que fa salivar i és vo-
luminós. Pau López en descriu 
el nas com a “molt agradable” i 
Victòria Álvarez hi afegeix: “És 
molt gastronòmic, tant com 
el Bruant, però amb un perfil 
molt diferent.”

“La pansa blanca demostra 
que és una gran varietat i que 
pot amb tot. Els elaboradors 
tenen un ampli registre d’ela-
boracions per sorprendre”, diu 
la CEO d’Umami. I afegeix: “Es 
manté digna i cada elaboració 

EL TAST

“Les descripcions 
del Bruant se suc-
ceeixen, potser és 
el vi més descrit 
de tots”

Isaac Fernández

Victòria Álvarez

Pau López

Aleix Garcia
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porta a l’essència de la varie-
tat. El que més m’agrada és el 
fons mediterrani, aquest mar, 
la salinitat que s’endevina sota 
les bombolles, amb un punt 
d’amargor que fa divertida la 
pansa blanca.” Assenteixen els 
altres tres membres del panel 
de tast i confirmen que no és 
una varietat gens plana, que 
amaga tensió i força també 
quan hi ha bombolla.

L’exigència del panel els 
porta a realitzar una segona 
ronda de tast, per bé que han 
anat tornant a les copes men-
tre fluïa la conversa. La segona 
anàlisi permetrà identificar 
públics per a cada vi i corre-
gir primeres impressions poc 
precises per la promptitud del 
tast. El cava també necessita 
temps. 

Serralada de Marina 2014 
es confirma com un escumós 
pensat per a públic més jove. 
Servit ben fresc, té records 
mariners. Ca l’Estrany entra 
en la conversa i diu que “sem-
pre ha tingut bona sortida 
entre els clients”. Bruant 2015 
és fruita, subtilesa, elegància, 
pastís de poma i fins i tot amb 
independència de la tempera-
tura. Els professionals remar-
quen que és “extraordinari”. 
Gran Minguet 2013 té cremo-
sitat i presència en boca. “És 
voluminós i va perfecte per a 
menjars consistents”. La seva 
complexitat – fruita de pinyol 
madura, fruits secs torrats i 
brioixeria – demana harmonit-
zar amb la cuina gustosa del 
xup-xup. 

Marfil Escumós Blanc 2010 
d’Alella Vinícola és probable-
ment l’aliment del repertori 
que més ha sorprès. “És molt 
especial, té el nas estrany i 
pots jugar-hi molt, no hi ha 
referents per comparar. Hi ha 
notes de pols de pedra tallada, 

de pi, de resina. És molt dife-
rent. És agradable en el sentit 
íntim de la paraula”, són els 
comentaris que comparteix el 
panel de tast. Hi ha entusiasme 
en aquesta segona ronda. 

Quant al Mas Pellisser 
Groc 2015, el grup adverteix: 
“Es manté rebel, la bombolla 
present i ben integrada. És un 
exemple de vi natural ben fet.” 

El repàs acaba amb l’ordre de 
la primera ronda i el Titiana, 
que havia despertat passions 
pel seu classicisme i convenci-
onalisme, suma ara més consi-
deracions: “Ens dóna massa co-

ses. Hi ha flors, fruita madura, 
brioixeria, complexitat... Amb 
un pèl més de fred tindria més 
bona entrada, perquè sinó pot 
ser un punt pesant.”  

Els vins de la DO Alella 
reivindiquen la suma de tradi-
ció i modernitat, passat i futur, 
ciutat, mar i muntanya. El tast 
d’escumosos d’Alella a Ca l’Es-
trany demostra la polivalència 
d’una varietat que s’estén per 
la vall de Rials i la Serralada 
Litoral amb l’orgull d’haver es-
tat el vi de Barcelona i amb la 
intenció de tornar-ho a ser amb 
estils d’elaboració tan diversos 
com enològicament i filosòfica-
ment sigui possible, però amb 
tota la cura, precisió i voluntat 
per davant. Abans del comiat 
i de la sorpresa gastronòmica, 
Òscar Pallarès expressa la 
voluntat que els cellers decidei-
xin, cada cop més, mantenir el 
patrimoni genètic de la DO Ale-
lla, de reempeltar pansa blanca 
i no comprar clons de xarel·lo a 
viveristes del Penedès.” És un 
matís important que apuntala 

el rellançament d’una varietat 
autòctona en un territori petit, 
però sofert, agraït, acaronat 
pel Mediterrani i massa sovint 
oblidat. 

A Ca l’Estrany saben que 
després d’un tast professional, 
mentre continua la conversa 
impertorbable, ningú no pot 
passar gana. De manera que 
el propietari, Xavi Estrany, 
prepara un combinat de xips 
gruixudes amb seitons, olives 
farcides i Salsalella, una moixa-
ma amb ametlles salades i unes 
olives trencades. El serveix 
amb la seva companya de feina 
Maria Itarte –de qui diu que és 
una “peça clau en el projecte”. 
Els professionals que han estat 
convocats al tast d’escumosos 
de pansa blanca es quedarien 
a fer el vermut a l’eixida, però 
la feina els espera. Temps de 
fer un mos, agrair la invitació, 
celebrar el tast i adéu-siau. Ja 
han tocat les dotze del migdia, 
aquest dilluns de principi de 
juliol, i els compromisos conti-
nuen. 

Abans de donar 
per enllestida la 
feina, els tasta-
dors decideixen 
fer una segona 
ronda

és el fruit d’una llarga tradició familiar
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