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Josep Roca:
“Els vins d’Alella tenen matisos 
únics i originals”

TEXT: LLUÍS PUJOL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Crònica del tast viscut al Celler de Can Roca, amb el sommelier Josep Roca, 
copropietari del restaurant, fent d’amfitrió. Vam tastar vins tranquils i dolços 
de més de vint anys, que no estaven pensats per envellir. Un tast ple d’agradables 
i emocionants sorpreses i lliçons de futur

EL TAST
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osep Roca ens rep a 
Can Roca, l’original, 
el restaurant de me-
nús dels seus pares. 
Falten uns quants 

minuts per a les nou del matí 
i ja hi ha un anar i venir de 
treballadors del Celler que hi 
fan un cafè abans de comen-
çar a preparar el dinar en un 
dels millors restaurants del 
món. Igual que nosaltres, que 
hem sortit aviat d’Alella i no 
hem tingut temps de prendre 
res. En Josep es disculpa per 
haver-nos fet pujar a Girona. 
“M’hauria agradat venir a 
Alella”, diu, però té l’agenda 
tan plena que no pot perme-
tre’s el luxe de perdre ni un 
minut. Va vestit amb una sa-
marreta negra amb una erra 

amb tres potes, el símbol dels 
germans Roca, i fa una cara 
de son impossible de dissimu-
lar. Més tard ens confessarà 
que a les tres de la matinada 
encara “treballava”, tastant 
un amontillado després del 
servei de la nit. 

“Som-hi?”, pregunta en 
Josep, que no ens deixa pa-
gar el cafè. Fem, a pas ràpid, 
els poc més de cent metres 
que separen els dos restau-
rants. Els protagonistes del 
tast són el mateix Josep; Jor-
di Pujolràs, enòleg de la coo-
perativa Alella Vinícola entre 
1967 i 1987; Xavier Garcia, 
copropietari i enòleg d’Alella 
Vinícola; i Rafael Barnadas, 
pagès jubilat. Els acompa-
nyen, com a testimonis d’un 

tast excepcional, Montserrat 
Serra, periodista i una de les 
peces clau de Papers de vi; Òs-
car Pallarès, redactor en cap 
de la revista, i el seu director, 
Ramon Ruiz.

El tast es divideix en tres. 
En un primer grup, els vins 
secs: un Petit Ivori 2003 i els 
Marfil Sec 98, 96, 95, 87 i 80. 
Després tastarem un segon 
grup format pels Marfil Semi 
2000, 99, 96, 95 i 94. Acaba-
rem amb un vi que va deixar 
de fer-se al final dels anys 
1960, el Súper Marfil, i dos 
experiments que en Xavier de 
la Vinícola ha fet per intentar 
recuperar-lo. El primer que 
surt de la boca de Josep Roca 
quan veu les catorze ampolles 
en fila és: “Que fort!” 

Petit Ivori 2003
Xavier Garcia explica que el 
van fer per a un distribuïdor 
que volia una pansa blanca 
amb chardonnay, al principi 
del 2000, “quan el chardon-
nay encara estava de moda”. 
Només va sortir a la venda 
dos anys. 

És el primer vi del tast i hi 
ha un silenci sepulcral, ningú 
no gosa dir res. Qui trenca el 
gel és en Xavier, l’autor del vi: 
“M’ha sorprès molt perquè 
feia anys que no el tastava, 
no m’esperava que estigués 
tan bé. Hi trobo aromes de 
sotabosc, de bolets i de fum. I 
en boca, una sensació dolça i 
a la vegada greixosa. Salvant 
les distàncies, m’ha portat 
als vins de Sauternes, amb 

J

L’equip de tasta-
dors, al voltant 
d’una taula del 
Celler de Can 
Roca, quan tot 
just començaven a 
prendre conscièn-
cia que acabaven 
de viure un tast 
històric i irrepe-
tible.
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aquella aroma dolcenca, que 
després m’ha marxat.”

“Està molt bé”, apunta 
Josep Roca: “El color és molt 
viu i encara manté l’acidesa. 
No ha perdut res, tot el que hi 
havia s’hi ha quedat. Hi ha una 
suma entre la mel i els bolets 
secs, com si fossin moixernons 
de Sant Jordi, i en cap moment 
no tira cap a aromes de con-
fitats degradats, sinó que es 
manté ferm i amb un caràcter 
secant.” En Josep olora i apun-
ta, olora i apunta. I de tant en 
tant afegeix més descriptors: 
“Barreja d’avellanes i bolet sec. 
Molt original. I dius que no té 
fusta? Doncs li ha anat molt bé 
no tenir-ne.”

Algú pregunta si, a cegues, 
hauríem endevinat que era 
pansa blanca i chardonnay. En 
Xavier creu que el chardon-
nay s’ha menjat la pansa. En 
Josep hauria dit chardonnay, 
“chardonnay mediterrani”. 
Montserrat Serra, que fins 
ara tastava, escoltava i prenia 
notes en silenci, hi està d’acord: 
“És chardonnay de mar. Jo 
defenso que el chardonnay es 
va adaptar molt bé a Alella. És 
una varietat amb molta per-
sonalitat, però que està cas-
tigada. Quan ens traguem de 
sobre l’encotillament autòcton, 
potser ens ajudarà a fer vins 

molt interessants. El terreny hi 
té molt a veure”.

Marfil Sec 98
El segon vi del tast és el primer 
que va fer Xavier Garcia: “El 
raïm era de viticultors de la 
zona, un d’ells era en Rafael. 
Ens barallàvem molt...” Tot-
hom riu. “Vam agafar el celler 
el 1998. I hi havia dues visions. 
El xip de cooperativa era una 
cosa i nosaltres en buscàvem 
una altra. Tot just començàvem 
i no teníem cap mena d’expe-
riència, però volíem aguantar 
una mica més el raïm al cep 
perquè tingués més maduresa. 
I en Rafael ens deia que se’n va, 
que se’n va, i nosaltres li dèiem 
que no, que espera, i a vegades 
l’aguantàvem massa i ens equi-
vocàvem. Reconec que algun 
any ens vam passar de la ratlla. 
Però volíem vins amb més es-
tructura, amb més personalitat. 
Havíem de canviar el xip.” En 
Rafael diu que no se’n recorda, 
d’aquest episodi. Que sí que hi 
havia guerra amb el pagès, però 
que entre ells dos no hi va haver 
mai cap problema. Josep Roca 
valora l’atreviment innocent 
dels joves i ho qualifica com a 
“pubertat creativa”.

El vi d’aquell any és un pan-
sa blanca 100%, vinificat com 
a blanc jove i amb una mica de 

criança amb mares. En Xavier 
explica que, com que la proce-
dència del raïm era diversa, a 
la premsa entrava de tot. “Fins 
que no vam tenir raïm propi, 
la batalla de la qualitat va ser 
molt dura.” “Però fixa’t”, diu en 
Josep, “que d’alguna manera 
el temps ho va igualant tot i en 
surt un vi més complex, perquè 
hi ha hagut raïm sobremadu-
rat i raïm més verd que han 
aportat aromes de gingebre i 
pebre blanc, per una banda, i de 
fruita deshidratada i confitada, 
per una altra. És un vi que tira 
enlaire. El gingebre i el pebre 
blanc són elements que aixe-
quen, que no són apagats, no són 
retrògrads. No és un vi introver-
tit ni un vi pla, sinó que és sabo-
rós, i amb els anys ha guanyat 
complexitat aromàtica.”

Tothom està entusiasmat. 
Se’ls nota als ulls. “Molt bo, bo-
níssim”, no para de repetir en 
Josep. “M’ha sorprès l’acidesa, 
el nervi que té. Jo mai m’hauria 
imaginat que un vi nostre, un 
vi jove, hagués aguantat tant 
de temps”, confessa en Xavier. 
“Primer perquè no tenim l’ex-
periència i perquè sempre he 
pensat que els vins joves que 
fem poden aguantar quatre o 
cinc anys amb qualitat, però no 
divuit!” “Doncs pots estar molt 
content”, li contesta en Josep, 

“perquè a més, s’ha de reco-
nèixer la mínima intervenció 
de qui hi ha hagut al darrere 
d’aquest vi.” “Aquí hi ha l’inoxi-
dable i ja està, ha estat la na-
tura qui ha anat parlant. Hem 
de fer una reflexió sobre com 
són els vins i com poden anar 
evolucionant, més enllà del que 
hem anat copiant de França. 
Que s’han de criar en bóta 
perquè així pot aguantar més 
temps? Doncs en aquest cas es 
demostra que no.”

Marfil Sec 96
Òscar Pallarès obre amb molta 
cura cada un dels vins, consci-
ent que el pas dels anys en pot 
haver fet malbé el tap: “Fa pena 
trencar el segell del Consell 
Regulador. Mira que són xulos 
aquests segells que abracen el 
coll de l’ampolla!” 

Aquest tercer vi, d’un color 
ambre intens, té una petita 
proporció de garnatxa blanca 
i de chardonnay. En Josep en 
fa la descripció: “Hi ha una 
part molt amable, una part 
greixosa, untuosa, amb una 
melositat que respira Mediter-
rània i respira calidesa per la 
part evolutiva de la fruita seca, 
on predomina l’avellana, amb 
un efecte torrat que fa com un 
abric embolcallador, que parla 
del territori i del clima. El pas 

Josep Roca, entre Jordi Pujolràs i Xavi Garcia, serveix un dels Marfil Semi que van formar part del tast. 
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dels anys s’observa a la boca, 
que és densa, amb glicerina, 
però també té sequedat i sali-
nitat, com els olorosos joves de 
Jerez.” Calla, i davant l’admira-
ció general, en fa un altre glop: 
“Al final hi ha una guspira que 
el fa cruixent, un bri de felicitat 
lluminosa a la boca, d’un punt 
entre salí i àcid que hi dóna una 
gràcia tremenda.” I fa parlar 
el vi: “L’oxidació m’ha vingut a 
veure, la calidesa és evident i 
la vull demostrar, però també 
tinc aquesta guspira de sauló 
al darrere que és el que em 
fa interessant.” Només Josep 
Roca pot fer parlar els vins. 
“Que bons!”, remata.

Marfil Sec 95
De seguida es veu que aquest vi 
no agrada tant com l’anterior. 
“Sembla que ens l’haurem de 
mirar amb més carinyo”, diu 
en Josep, que té un respecte 
absolut per cada vi al marge 
dels defectes: “El vi no en té 
mai la culpa. És una lectura, 
una interpretació d’un moment, 
d’una manera de fer i d’un cli-
ma determinat. El vi és conse-
qüència d’un diàleg, i a vegades 
se l’escolta i a vegades no. A 
vegades se’l maltracta, a ve-
gades és fruit d’una necessitat 
o de l’atzar.” Hi intervé Jordi 
Pujolràs: “Hi ha una dita que 
diu que els enòlegs, més que 
fer un vi, l’acompanyem. No hi 
estic d’acord. El vi no es fa sol, 
i jo quan en feia, el tenia al cap 
abans de començar.” “És que 
el gest humà és transcendent”, 
diu en Josep, “sinó el vi no exis-
tiria, tindríem un raïm que o bé 
es pansiria a la vinya o bé se’l 
menjarien els ocells.”

Aquest 95, Xavier Garcia 
el troba desestructurat, “com 
aigualit, amb un final salí i poca 
cosa més; allimonat, més àcid 
que amargant”.

“Ha evolucionat diferent”, res-
pon Josep Roca: “No manté 
tant de greix ni glicerina, ha 
quedat més descarnat i només 
manté els extrems, amargs i 
àcids. Una acidesa molt cítrica, 
i una part volàtil que hi aporta 
frescor i aspror, una duresa àci-
da sorprenent perquè el 95 va 
ser un any molt calent.” I torna 
a fer un símil amb el seu esti-

mat Jerez: “Per mi tiraria cap 
als amontillados més descar-
nats, que han perdut untuositat 
per anar cap a un àcid salat, 
desnodrint-se d’ingredients 
saborosos.”

“Amb aquest vi, no hi dina-
ríem”, diu Jordi Pujolràs. “No, 
però en podries prendre una 
copa”, respon en Josep, que 
afegeix: “Hi ha vins que de tan 
descarnats que són, amb una 
copa en fas prou. I aquest per 
mi ha perdut l’equilibri, ha fugit 
de l’hedonisme per anar cap a 
la part més extrema.”

Montserrat Serra creu que 
sembla que aquest vi hagi patit 
més. “Sí”, respon en Josep: “És 
més exigent amb tu, és més 
difícil de beure i demana més 
de tu. Els altres eren plenitud, 
amb una calidesa afectiva. 
Aquí hi ha exigència gustativa. 
A mi no em desagrada perquè 
m’agraden els extrems. No és 
perfecte, i la imperfecció gene-
ra debat. I a vegades els defec-
tes atorguen originalitat, però 

estic d’acord que és el que està 
més buit en boca.”

Marfil Xarel·lo 87
També és Marfil i és sec, però 
aquí els experts en màrqueting 
de l’època devien considerar 
que la marca xarel·lo venia 
més. L’etiqueta el descriu com a 
“fruit de l’acurada selecció dels 
raïms xarel·lo i pansa blanca, 
afruitat, molt sec i amb un xic 
petillant”.

Segons Josep Roca, el peti-
llant ha fet bé a la conservació. 
I també gràcies al carbònic 
integrat probablement té més 
acidesa, “amb un punt gairebé 
irreverent i una bona estructu-
ra”: “No hi ha la untuositat que 
trobàvem al 96, però sí que hi 
ha una plenitud d’oxidació enno-
blida. Hi trobo orellana i fruita 
blanca deshidratada, i està 
menys descarnat que l’anteri-
or.” En Xavier troba que té molt 
caràcter: “M’agrada molt.”

Marfil Sec 80
La grandesa del tast és que 
aquests vins no eren pensats 
perquè després de vint o trenta 
anys fossin així. De la majoria, 
no se’n té traçabilitat, i no se 
sap com han estat conservats. 
“Aquest, no el vaig guardar bé”, 
confessa Montserrat Serra, que 
és qui n’ha aportat l’ampolla. 
“L’he tingut sempre en vertical, 
amb poca llum, però sense cap 
mena de cura, pobret. El tenia 
perquè l’estimava, però no pen-
sava que l’obrís mai.”

Aquest vi, el va fer Jordi 
Pujolràs quan era enòleg a la co-
operativa. Tastant-lo hi ha mi-
rades de complicitat, somriures. 
La Montserrat riu, directament: 
“Per haver-lo guardat com ho 
vaig fer, és espaterrant!”
“És fantàstic”, repeteix fins a 
tres cops Josep Roca. “És un vi 
expansiu, amb profunditat, alti-

tud, amb tocs de sobremadura-
ció i uns torrats molt amables. 
Té una suma de contundència, 
carnositat i sequedat tàctil. Té 
la força del greix i la sequedat 
de l’envelliment, que mostra a la 
vegada opulència i austeritat al 
centre del paladar.”

“Amb què l’acompanyari-
es?”, pregunta en Jordi. “Amb 
plats de caça”, contesta en 
Josep. “Amb un civet de colomí 
que fem, hi aniria perfecte. O 
amb una sopa de formatge com-
té, nous i curri, perquè aquesta 
mena de formatges curats de 
pasta premsada i cuita tenen un 
toc salí. I el civet, perquè és una 
carn que es fa mastegar, però 
que té una certa hidratació, no 
té una duresa tàctil, i no és exi-
gent quant a gust. Amb aquest 
vi, hi trobaríem un equilibri 
perfecte.” “Ja el veig, aquest 
civet, ja el veig. Ens quedem a 
dinar”, fa broma en Jordi, “en-
cara que sigui en una tauleta 
d’un raconet”.

Marfil Semi 2003
Amb les cinc copes encara ple-
nes, cal buidar-les per fer lloc 
als semis. Josep Roca, conscient 
que abocar tots aquests vins és 
gairebé un pecat, demana dues 
copes més per cap. Així podem 
guardar-ne dos per tornar-los a 
tastar més endavant. La majo-
ria conserva el 98 i el 80. Men-
tre l’Òscar obre el primer dels 
semis, pregunta a en Xavier 
quin any va deixar de dir-se 
Marfil Semi i es va convertir en 
Marfil Clàssic: “No ho recordo 
exactament. Devia ser a partir 
del 2004 o el 2005. La paraula 
semi tenia una connotació de 
massa dolç. Ens feia la sensació 
que la gent no el demanava, tot 
i que n’havíem rebaixat el sucre 
residual. Els primers anys el vi 
tenia vint grams de sucre per 
litre i ara en són set o vuit.”

“Aquest vi de 
trenta-set anys té 
profunditat, altitud, 
amb tocs de sobre-
maduració i uns tor-
rats molt amables”
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“Per mi és un vi valent”, explica 
en Josep. “És untuós, amb el 
pes afegit de la mel, que cau a 
sobre del vi i fa que hi hagi ca-
pes de plecs i plecs de melositat. 
Té una textura oliosa, amb una 
densitat que aclapara i on no 
acabes de trobar la fi del vi.” Jo-
sep Roca creu que s’anirà polint 
amb els anys, i que li acabaran 

sortint notes minerals que ens 
recordaran el sauló d’on prové. 
Diu que ell el guardaria.

Jordi Pujolràs en discrepa i 
diu que hi nota un excés de so-
fre. Però en Josep, que és sem-
pre de trobar l’entesa, li respon 
que el sofre se n’anirà amb els 
temps. I que ell, a qui agraden 
tant els vins alemanys, els de-
canta d’un dia per l’altre perquè 
perdin les aromes de sulfurós. 
I afegeix: “És un vi prematur 
que es troba a mig camí, si es 
pot dir prematur a un vi de 
catorze anys, i crec que acabarà 
polint i degradant els sucres, i 
no anirà tant a àcids com cap 
als amargs. Amb això guanyarà 
una gràcia especial.”

Marfil Semi 99
El del 99 rep tota mena d’elogis: 
“És fantàstic, m’encanta”, “És 
molt bo, no vegis com tira”, “És 
sorprenent”... Són vins pensats 
per consumir immediatament 
i molts anys després tothom 
els troba espectaculars. Òscar 
Pallarès suggereix al Xavier de 
la Vinícola que potser cal que 
es plantegi fer vins de pansa 
blanca per vendre deu anys 
més tard. “És que costa molt”, 
li respon en Xavier: “Tot va 
molt de pressa. Al desembre ja 
em demanen la nova collita. Els 
llanço per Setmana Santa i ja 
vaig tard.”

En Josep, que hi ha trobat 
aromes d’encens, pell de taron-
ja, aranja i flor pansida, consi-
dera que aquest vi “és un punt 
de trobada entre una vinificació 
jove, amb inox, i el pes de la 
història que representa la pansa 
blanca, amb el sauló a sota i el 
mar al costat”.

Preguntem a en Josep si li 
recorda algun estil de vi en 
particular. I contesta que no 
li ve al cap un referent. “No és 
aromàtic com una malvasia 
o un moscatell, però aquesta 
capacitat d’adaptar-se a la cali-
desa del litoral el fa especial. Hi 
ha uns vins a la Provença fets 
amb el raïm clairette que també 
envelleixen molt bé. Però no en 
dolç.”

I mentre l’Òscar comença a 
servir el Semi del 96, en Josep 
rumia i rumia i ofereix una 
segona resposta: “Vaig viatjant 
i no trobo cap vi com aquest. 
Pots trobar les mateixes den-
sitats, els mateixos amargs o 
els mateixos àcids, però mai la 
plenitud d’harmonia que tenim 
aquí, amb aquest punt una mica 
salí. La gràcia d’aquest vi és 
que no hi ha botritis. Perquè de 
la mateixa manera que als vins 
negres la fusta iguala, i fins i tot 
les mares en molts vins igualen, 
la botritis iguala moltíssim vari-
etats i climes diferents. Aquí la 
gràcia és que no hi ha ni botritis 
ni fusta, i això el fa un vi singu-
lar. És un dolç que tira cap a la 
sal i cap a la terra d’una manera 
subtil, amb una gran amplitud 
en boca.”

Marfil Semi 96
“Aquest també està molt bé”, 
diu en Josep sobre el 96. “Juga 
al mateix joc, però té més com-
plexitat. És menys dolç, perquè 
amb els anys els sucres es van 
degradant i prenen més prota-
gonisme els amargs. És un vi 
més prim, més tubular.”

Com que tothom hi està 
d’acord, la Montserrat obre una 
altra línia de reflexió: “Hi ha 
l’obsessió de trobar el moment 
òptim per tastar un vi. Però 
si valorem que cada moment 
t’ofereix una cosa, el pots beure 
sempre amb plenitud, però amb 
plenitud d’actitud. S’ha exagerat 
la recerca del moment òptim.” 
En Jordi hi afegeix: “En Xavier 
Antich, el filòsof, diu que no 
existeixen els fets, existeixen les 
interpretacions. Depèn del mo-
ment en què el beguis, depèn de 
qui hi sigui, beure vi és una feina 
intel·lectual molt important.”
A les onze, hora pactada per 
acabar el tast, encara falten 
cinc vins. “Hem de córrer?”, 
preguntem. “No mireu el rellot-
ge. Mirem els vins, un respecte 
pels vins. Si hem de córrer, ja 
correrem després”, ens contesta 
en Josep.

“És untuós, amb el 
pes afegit de la mel, 
que fa que hi hagi 
capes de plecs i 
plecs de melositat”
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Marfil Semi 95
L’etiqueta ens diu que aquest 
vi té un 60% de pansa blanca, 
un 30% de garnatxa i un 10% 
de chardonnay. De totes ma-
neres, sembla que aleshores es 
reaprofitaven les etiquetes d’un 
any per l’altre i potser no hem 
de fer gaire cas del cupatge. Té 
un color groc brillant preciós, 
un punt oxidatiu, i a en Jordi 
li ha recordat l’anís. “L’aroma 
d’anís sempre ens indica uns 
derivats de l’alcohol que tenen 
a veure amb la calidesa. Aquest 
vi és més ple, té més amplitud 
en boca que no l’anterior. És 
d’un any calent i això es nota en 
boca”. “M’agrada aquesta mi-
neralitat que et deixa a la boca”, 
diu la Montserrat, “aquesta 
amargantor que et fa salivar.”

Marfil Semi 94
“Aquest és impactant i curiós a 
la vegada”, comenta en Josep, 
“perquè té una aroma molt 
diferent. Hi trobo terra, bolets, 
soja, espècies, curri. M’evoca la 
idea de l’umami, la plenitud de 
sabor amb un punt de sal, on 
es potencia la intensitat.” “A mi 
aquest m’ha generat una sen-
sació proustiana”, diu en Jordi: 
“Perquè a mi, de petitet a Llan-
çà, em feien portar espardenyes 
d’espart, i m’agradava l’olor 
que feien. I aquest vi m’ho ha 
recordat, m’ha retornat a Llan-
çà quan era petit.” “És aquesta 
part que va a l’emoció, al re-
cord, a l’emotivitat, quan un vi 
t’impressiona i dius: ostres!”, li 
respon en Josep.

Súper Marfil 67
“Atenció aquí,  mare meva”, 
exclama en Josep, davant 
d’aquest vi que té cinquanta 
anys. El Súper Marfil era un 
vi dolç pensat per ser un vi 
de guarda. Es venia amb una 
criança de set o vuit anys en 
barrica de roure americà, i 
aquí la varietat que domina és 
la garnatxa blanca, amb una 
petita aportació de pansa blan-
ca. “Encara recordo el dia que 
em van dir que deixés de fer-lo 
perquè no es venia”, explica 
emocionat Jordi Pujolràs. 

“És una meravella extraor-
dinària”, reconeix Josep Roca. 
“Té una oxidació noble. Es 
mostra enèrgic, altiu, gairebé 
irreverent i exigent. Té una 
part amable de la pastositat, 
però també una part incisiva 
de l’energia vibrant. És un vi 
que en boca, no sé si arriba a 

la ganivetada, però fa pessics, 
pessics d’emoció. És un vi que ja 
ha fet el recorregut natural que 
havia de fer a la seva vida, i ara 
es troba en un altre estatus, fa 
un viatge a la immortalitat.”

El Súper Marfil va ser un 
gran vi i ara Alella Vinícola es 
planteja reelaborar-lo. Per això 
s’ha guardat la millor bóta de 
la millor garnatxa del 2004 i 
s’ha encapçalat amb mistela per 
una banda i amb el Marfil Molt 
Dolç per una altra. En Xavier 
demana l’opinió de quina de les 
dues opcions és la millor, i hi ha 
unanimitat: el Molt Dolç ha de 
fer el seu camí tot sol; en canvi, 
la versió amb la mistela sembla 
que connecta millor amb l’es-
sència del Súper Marfil. 

En aquest moment on l’emo-
ció és màxima i alguns ulls 
s’humitegen, Josep Roca ens 
sorprèn traient de l’immens ce-

ller del seu restaurant, on des-
cansen seixanta mil ampolles, 
un Marfil Violeta... del 1969! I 
ningú s’atreveix a preguntar-li 
si el podem obrir. “És clar, si no 
l’obrim ara, quan l’obrirem?”, 
ens acaba dient. Aquesta nova 
meravella ens acosta al final, 
i a la pregunta definitiva. Ens 
trobem, quan parlem dels vins 
d’Alella, davant d’un canvi de 
paradigma? Pot, la pansa blan-
ca, ser considerada una varietat 
de prestigi, amb una capacitat 
de guarda important?

Josep Roca, com sempre, 
en té la resposta: “Avui hem 
tastat un patrimoni que s’havia 
mostrat des de la discreció, fins 
i tot des del menyspreu, d’uns 
vins que s’havien fet des d’una 
certa normalitat costumista 
i que amb el pas dels anys 
han anat demostrant que són 
portadors d’una història, d’un 

territori i d’un paisatge. D’una 
varietat que és discreta aromà-
ticament, però que és rotunda 
gustativament, acostant-se a la 
plenitud, amb uns amargs, uns 
salats i una mineralitat del sau-
ló impressionants. Es pensava 
que la pansa blanca tenia uns 
límits finits i s’ha demostrat que 
no és així. Tenim a Alella uns 
blancs secs que no són prims, 
amb més acidesa, estructura i 
tensió del que pensàvem. Això 
ens ha de fer reflexionar sobre 
l’elaboració dels vins d’Alella 
i el seu envelliment. Més enllà 
de l’evolució en rancis, oxidats, 
generosos dolços i secs, la gran 
reflexió que hem de fer és sobre 
els blancs secs. Tenim matisos 
únics i originals.” 

I acaba: “Això d’avui ha 
estat un espectacle. Us ho agra-
eixo molt, no us ho podeu ni 
imaginar.” 

Aquesta és la història d’un tast impossible. El tast d’unes ampolles de vi que ja ningú no guarda. Gairebé 
ningú. Òscar Pallarès ha tingut la vena de col·leccionar vins, i gràcies a ell es conserven alguns tresors que 
són testimoni de la història d’Alella. Paral·lelament hi havia la curiositat innata de Josep Roca, gran inves-
tigador del vi, que feia temps que volia tastar panses blanques antigues –però vinificades com a joves–. 
Va preguntar a Xavier Garcia, d’Alella Vinícola, si tenia ampolles arraconades en algun lloc del celler. I en 
Xavier, que no és de guardar –com confessa a l’entrevista–, li va dir que no. Però un dia, per casualitat, ho 
va comentar a l’Òscar i a aquest se li va encendre el llum. Va fer una tria d’entre les seves ampolles, va fer 
recerca per poder-ne incorporar alguna més i va escriure un missatge a Josep Roca proposant-li de fer el 
tast que es relata en aquestes pàgines. En Josep no s’ho va pensar gens ni mica.

Josep Roca exposa 
les sensacions que 

li ha provocat algun 
dels vins tastats.


