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nna Vicens és 
una sommelier 
de llarga trajec-
tòria. Provinent 
de l’àrea de Giro-

na, actualment és assessora 
tècnica del Grup Miquel. Des 
del mes de març del 2016 ha 
assumit la presidència de l’As-
sociació Catalana de Sommeli-
ers. Ella va obrir la primera de 
les tres classes magistrals del 
programa de la Festa de la Ve-
rema d’Alella 2017, amb el tast 
Les dones a través dels seus vins. 
Va ser una sessió centrada en 
quatre dones que impulsen ini-
ciatives vinícoles interessants, 
per qualitat i singularitat. I 
va ser una sessió de caràcter 
tranquil i harmònic, en què va 
marcar un estil molt personal i 
va deixar l’espai necessari per 
tastar cadascun dels cinc vins 
que va proposar i que va ma-
ridar amb uns tastets gastro-
nòmics i una música específica 
per a cada vi.

De dones que es dediquen 
al vi, n’hi ha moltes, aquí i 
a tot arreu. Més de les que 
en un primer moment pugui 
semblar. La sommelier Anna 
Vicens va delimitar la glossa 
a quatre, de quatre territoris 
diferenciats, tot i que dues 
estan vinculades a Alella. 
Quatre elaboradores que 
representen mirades comple-
mentàries en relació amb el vi, 
que comparteixen, tal com va 
dir Vicens, dedicació, sensibi-
litat, racionalitat i passió, i que 
traspassen als seus vins una 
gran fortalesa.

Mireia Pujol-Busquets 
i la pansa blanca de la banda 
de mar de la DO Alella
El primer retrat es va centrar 
en Mireia Pujol-Busquets, enòlo-
ga d’Alta Alella i segona genera-
ció d’aquesta iniciativa vinícola 
a la Vall Cirera, entre els muni-
cipis d’Alella i de Tiana, a la DO 
Alella. Una vall que mira a mar 

i que és ocupada per les vinyes, 
un lloc de viticultura privilegiat, 
marcat pel sauló més descar-
nat, que d’una altra manera de 
segur que seria una vall ferida 
pel ciment. Per Vicens, Mireia 
Pujol-Busquets parla dels seus 
vins de manera senzilla i acces-
sible al visitant i aporta el relat 
d’una nova generació. 

Per definir Mireia Pujol-Bus-
quets, la sommelier va aportar 
el vi AA Cau d’en Genís 2016 i 
el va maridar amb una crema 
de pèsols. Un vi que neix de 
la selecció de la pansa blanca 
de la parcel·la més vella de la 
finca, de més de seixanta anys. 
Del vi, Vicens en va dir: “Flor 
de taronger, aranja, prunes 
clàudia. El vi d’entrada es mos-
tra sec, però després s’obre 
amable i fresc, i acaba amb un 
final salí. Flors blanques amb 
agulles d’acidesa, aigua fresca 
i recull d’herbes mediterràni-
es, ginesta. Rusticitat, frescor, 
amabilitat. Criança sobre 
mares fines que hi aporten una 
expressió marcada, i mostra 
una alta capacitat d’envelli-
ment.” 

Montse Molina, l’enòloga 
gironina que fa vi a Sanlúcar 
de Barrameda
El segon vi ens va traslladar 
a l’antiga cultura vinícola dels 
vins de Jerez. Anna Vicens va 
parlar de Montserrat Molina, 
una gironina que avui és la 
directora tècnica de Bodegas 
Barbadillo. Fa vint anys que 
Molina va arribar a Sanlúcar 
de Barrameda i, amb un estil 
discret, hi ha anat aportant 
tota la seva fortalesa, sense 
que gairebé es noti, descriu 
Vicens: “La Montse ha après a 
practicar una enologia antiga, 
lenta i sàvia; saviesa guanyada 
amb l’experiència, i respecte 
guanyat per la discreció i la 
professionalitat, dia a dia, tot 
compartint el que fa.”

Anna Vicens i la sensibilitat 
dels vins fets per viticultores

A

La presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers va impartir el primer 
tast magistral de la Festa de la Verema d’enguany, amb el títol ‘Les dones 
a través dels seus vins’

TEXT: MONTSERRAT SERRA
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Dels vins de Montse Moli-
na tastem la Manzanilla en 
Rama, Saca de Verano 2017 
de les Bodegas Barbadillo, 
embotellada el 23 de juny. 
Criança biològica de vuit anys, 
en bótes de 550. I tria uns 
seitons en vinagre per al ma-
ridatge, perquè “els finos i les 
mançanilles tenen una acidesa 
volàtil molt baixa que com-
pensa molt bé amb el vinagre, 
per contrast”. Tastant el vi, la 
sommelier explica: “Els vins 
‘en rama’ són molt potents i 
complexos aromàticament. 
Nas de llevats, entrada se-
dosa, boca seca, amb volum, 
records salins, final amargant 
i postgust molt llarg. Vi d’ar-
rels profundes, cos i fermesa. 
Caràcter.”

Julieta Casado, la violoncel-
lista que fa vi de monastrell 
a Jumella
I del xerès passem al terri-
tori de Jumella (Múrcia), on 
trobem la viticultora inde-
pendent Julieta Casado (així 
es presenta ella). “Va ser 
violoncel·lista abans que enò-
loga”, explica Anna Vicens. “Ja 
tenia un món, ja tenia un camí 
més o menys marcat, el de la 
música, però el seu talent i la 
seva capacitat multidiscipli-
nària van fer que el variés. És 
l’ànima més jove de la zona.”

Diu Vicens que “Julieta 
Casado coneix els secrets de 
les seves plantes, que viuen en 

silenci l’aïllament de la part 
més alta de Bullas [Cehegín, 
Parc Regional i Reserva d’Aus 
de la Serra de Lavia], zona de 
vinyes excepcionals, que ja 
tenen anys, i d’un raïm d’altís-
sima qualitat, però vinyes que 
s’han de saber treballar per-
què els vins continuïn essent 
excepcionals. A cada collita 
que passa, els seus vins s’en-
grandeixen.” I continua: “Sen-
se terreny propi, però amb 
moltes ganes, va començar la 
iniciativa l’any 2014, comprant 
cinc mil quilos de monastrell 
d’una vall que cada tarda rep 
un fantàstic corrent d’aire 
fresc. Quan cau el sol, la tem-
peratura baixa dràsticament i 
les plantes respiren.”

Tastem el monastrell de 
la marca La del Terreno, DO 
Jumella, i el maridem amb 
unes mandonguilles amb pè-
sols. I diu Vicens, tastant el vi: 
“Terra pura i part humida del 
bosc que l’envolta. Fruita bla-
va, quasi negra, intens. Móres 
i bruc. Fruita de tardor. Vio-
letes silvestres. Concentració 
de grosella. Prunes i cireres 
àcides. Regalèssia. Penetrant, 
auster, sucós. Monastrell, una 
varietat difícil, amb les seves 
manies, com les persones, 
però que quan la tractes bé 
t’estima molt.”

Carme Casacuberta i el 
renaixement de l’Empordà
Carme Casacuberta és enò-
loga. Viu a Alella, però les 
seves vinyes són a Capmany, 
un municipi de l’Alt Empordà. 
Fa el Vinyes d’Olivardots, tan 
apreciat i premiat. Diu Anna 
Vicens que “a l’Empordà hi ha 
un compromís amb la terra, 
que encara que fa blancs i 
rosats, és terra de vermells 
i dolços”. I d’aquesta terra 
neixen els vins que fa Carme 

Casacuberta, “un exemple 
d’inquietud, de recerca de 
la màxima expressió i de la 
màxima autenticitat; sempre 
cercant l’excel·lència”.

“Però ara la Carme ja no 
va sola, té la Carlota. Mare i 
filla. Carme Casacuberta va 
ser una de les primeres a re-
cuperar la carinyena blanca a 
l’Empordà i també a embote-
llar els vins per parcel·les, per 
varietats i per tipus de terrer.” 
Anna Vicens ens fa tastar una 
primícia, un vi que encara 
no és al mercat: Vd’O 2.12. 
Vinyes d’Olivardot. Samsó. 
DO Empordà. I hi proposa un 
maridatge amb un formatge 
de cendra. Perquè el 2012 és 
l’any de l’incendi de l’Empor-
dà, que va cremar les vinyes i 
va envoltar el celler de Vinyes 
d’Olivardots. “Embotellat el 
juny del 2014, des d’aleshores 

reposa al celler. Avui veu la 
llum en públic, per primera 
vegada.”

Explica la sommelier, tot 
tastant el vi: “Ens mostra un 
paisatge que no és amable 
sinó rústic i ferotge. Un vi que 
explica el que li va passar, el 
que va patir. Un vi que ens 
obliga a fer un salt en la nos-
tra memòria de sensacions i 
gusts. Un vi que ens parla en 
veu baixa, però crida i es reve-
la en favor de la llibertat. I la 
Carme ha tingut la tenacitat 
i sensibilitat per recollir el 
mal fet i convertir-lo en finor i 
amplitud.”

El tast es va tancar amb 
un nou vi d’Alta Alella, en 
aquest cas del Celler de les 
Aus, el Puput dolç de la vari-
etat mataró, elaborat sense 
sulfits. Es va maridar amb 
unes postres de músic. 

Vicens, durant la seva classe mentre a la pantalla hi ha projectada una imatge 
de Mireia Pujol-Busquets.

Anna Vicens va 
dirigir un tast de 
vins elaborats per 
quatre dones, dues 
d’elles vinculades 
a Alella

ÒSCAR PALLARÈS
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ls maridatges segons 
Ferran Centelles era 
el títol de la sessió 
que va impartir 
aquest sommeli-

er als tasts magistrals de la 
Festa de la Verema d’Alella. 
Centelles és avui un dels 
sommeliers més destacats de 
la Península en l’àmbit inter-
nacional, perquè és consultor 
de Jancis Robinson, la crítica 
de vins britànica més influent 
del món actualment. A més, 
Centelles es va formar com a 
sommelier durant onze anys a 
elBulli (1999-2011) i avui és col-
laborador d’elBulliFoundation 
i fundador del club vinícola 
Wineissocial.

L’any passat, Ferran Cen-
telles va publicar un llibre de 
referència, ¿Qué vino con este 
pato? (Planeta Gastro), on 
posava en relleu el món dels 
maridatges des d’un vessant 
històric i també científic, a 
través de la seva experiència i 
recerca. És a partir del llibre 
que va estructurar la classe 
magistral, tot maridant quatre 
vins de la DO Alella. El to va 
ser distès, molt col·loquial, 
desmitificant el món dels som-
meliers, però sense fer perdre 
de vista el grau de complexitat 
que comporten els maridatges.

La conferència es va cen-
trar en la idea que durant 
molts anys els maridatges 
s’havien situat en l’àmbit de 
la pseudociència perquè no es 
basaven en una aproximació 
científica, sinó que es reduïen 
a grans simplificacions, les del 

“maridatge clàssic”, tan cone-
gudes i encara avui esteses, 
que associen el vi negre amb 
la carn i el blanc amb el peix. 
Tanmateix, Centelles va expli-
car tot seguit que hi ha hagut 
una evolució molt significativa 
dels maridatges contempora-
nis, des dels anys 1970 ençà, i 
sobretot des del començament 

del segle XXI. Tanmateix, 
també va reconèixer que no té 
respostes a moltes preguntes, 
encara.

A la dècada dels anys 1980, 
Alain Senderers va revolucio-
nar la relació entre el menjar 
i el vi. La seva cuina va saber 
escoltar el vi. Va ser qui per 
primera vegada va fer tastar 

un formatge amb un vi blanc, 
cosa insòlita fins llavors. El 
cuiner es va morir el juny del 
2017. Centelles va recordar 
aquesta figura de la cuina 
francesa i mundial, que va ser 
la primera a posar la cuina 
al servei del vi per trobar 
harmonies de precisió. Sen-
derers va ser el responsable 

Ferran Centelles, una història 
del maridatge contemporani

E

Un dels sommeliers més influents internacionalment de la viticultura 
peninsular va dedicar el segon tast magistral de la Festa de la Verema d’Alella 
al món del maridatge

TEXT: MONTSERRAT SERRA
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Ferran Centelles en un moment de la seva classe magistral.
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de la formalització dels tipus 
de maridatges: maridatge per 
contrast, maridatge per afini-
tat. I va ser ell, al capdavant 
del restaurant Lucas Carton, 
que el 1992 va oferir la prime-
ra carta en què tots els plats 
del menú anaven acompanyats 
d’un maridatge amb vins ex-
plicat per escrit.

Ferran Centelles va rei-
vindicar que els sommeliers 
han de poder tastar els plats 
per fer un maridatge precís i 
va reconèixer que és habitual 
que els sommeliers imaginin 
el maridatge d’un plat sense 
haver-lo tastat. També va as-
segurar: “Cap vi t’arruïnarà un 
plat, però alguns plats poden 
modificar la percepció d’un vi.” 
I va entrar una mica a explicar 
com estem condicionats res-
pecte a les percepcions d’un vi, 
esmentant l’otorinolaringòleg 
Josep de Haro i com treballa 
el cervell.

Desenvolupant el maridat-
ge per afinitats, Centelles va 
proposar el primer vi amb el 
maridatge corresponent: va 
ser un vi de pansa blanca del 
celler Altrabanda. El sommeli-

er va explicar que tenia associ-
at el vi de pansa blanca al gust 
del fonoll i que hi destacava el 
gust salí. Que en aquest vi, hi 
convenia un plat lleuger, amb 
un punt de greix. Per això el 

maridatge que va proposar va 
ser una crema de fonoll amb 
salmó. Segons Centelles, els 
plats més neutres funcionen 
molt bé amb molts vins, men-
tre que els plats més extrems 
costen més que funcionin per 
afinitats. 

Quin vi va bé per a les 
crispetes, quan ets al cine? 
La resposta va ser impagable: 
“No hi va bé cap vi, perquè 
l’experiència que busques no 
es troba al paladar, sinó que 
és visual, és en la pel·lícula 
que mires.” I, en aquest sentit, 
Centelles va destacar el fet 
que un maridatge ha de per-
metre gaudir de la gastrono-
mia. I va enfilar un nou apar-
tat, sobre la influència de les 
expectives sensorials. (És pro-
vat que un mateix vi és valorat 
de diferent manera segons les 
condicions que s’hi vinculen a 

l’hora de tastar-lo.) I va asse-
gurar que el sommelier ha de 
fer augmentar les expectatives 
del vi amb el maridatge i que 
l’experiència s’ha de bastir bé, 
perquè així menjar i beure fan 
més profit.

El sommelier va explicar la 
seva recerca sobre les carxo-
fes, un dels aliments que tra-
dicionalment s’ha considerat 
impossible de maridar amb vi. 
Posada la ciència i la recerca 
al servei d’entendre aquesta 
manca d’harmonia, Centelles 
va trencar tots els tòpics i 
creences i va demostrar que 
no tenia fonament la idea que 
l’àcid cinarina n’era el causant, 
perquè de cinarina la carxofa 
en conté una dosi ínfima.

Després es va tastar el 
Foranell Picapoll 2015 del ce-
ller Quim Batlle, que Centelles 
va combinar amb un enfilall de 

confitats. I va explicar que els 
àcids modifiquen la fruitositat 
del vi, la modifiquen, però no 
la destrossen.

El sommelier va parlar 
dels factors culturals i les ex-
periències viscudes a l’hora de 
tastar el vi, posant d’exemple 
com se celebrava a casa seva 
el Nadal: menjant torró amb 
cava, una combinació que ell 
no faria mai com a professi-
onal. I, tanmateix, per raons 
culturals i de tradició familiar, 
considerava que era un mari-
datge que no s’havia de tocar a 
casa seva.

Per explicar el maridat-
ge de contrast, Centelles va 
proposar un tast de Marfil 
Violeta del celler Alella Viní-
cola amb un formatge blau. I 
va explicar: “Tenim tendència 
a recordar les coses més con-
trastades. I, d’una altra banda, 
el vi potencia el gust i el plaer 
del menjar, per això el contrast 
de dolç i salat és una sensació 
plaent.”

En aquest punt va passar 
a explicar per sobre el mari-
datge molecular, impulsat per 
François Chartier, a través 
de les relacions moleculars 
compartides entre els ingre-
dients d’un plat i el vi: menta 
amb sauvignon blanc, estragó 
i godello, curri amb Madeira, 
safrà i garnatxa, canyella per 
als vins envellits… I va definir 
Chartier com un CSI de la gas-
tronomia. El tast que va pro-
posar va ser el d’un AA Parvus 
Syrah 2015 amb una brandada 
de bacallà amb oliva negra. El 
sirah comparteix molècules 
amb l’oliva negra.

Ferran Centelles va acabar 
recomanant tres restaurants, 
que són exemples en l’art del 
maridatge: el Celler de Can 
Roca a Girona, Mugaritz a 
Errenteria i Il Vino a París.

El sommelier va 
explicar la seva 
recerca (i la que 
altres persones han 
fet) al respecte de 
la ciència dels ma-
ridatges
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a Denominació 
d’Origen Alella és un 
territori físic que ha 
viscut diferents eta-
pes en la seva història 

i que s’ha anat eixamplant, 
fins a arribar a incloure trenta 
municipis (tot esperant la con-
firmació de la UE). Actualment, 
una part dels municipis de la 
DO pertanyen a la comarca 
del Maresme i una altra part a 
la del Vallès Oriental. Tenim, 
doncs, una geografia que no ens 
fa fàcil la relació i el coneixe-
ment mutus, perquè la Serrala-
da Litoral ens separa, amb pocs 
colls per on passar d’una banda 
a l’atra. És per això que cada 
banda té unes característiques 
específiques en relació sobretot 
amb la climatologia i el sòl, que 
condicionen, és clar, el compor-
tament de les vinyes. 

En aquestes diferències va 
centrar el sommelier Arnau 
Marco la seva sessió, que va 
titular Alella, vinyes entre el mar 
i la muntanya. Ell ha agafat el 
relleu a la sommelier Rosa Vila, 
que s’ha jubilat, en l’organitza-
ció i la conducció dels Enotasts 
de l’Oficina de Turisme d’Alella. 
Per resseguir les característi-
ques dels territoris i vins de la 
DO Alella, també es va servir 
de la presència d’alguns elabo-
radors, dels quals vam tastar 
vins: Quim Batlle, propietari 
del celler que porta el seu nom; 
Xavi Garcia, copropietari d’Ale-
lla Vinícola, i Quim Colomer, de 
Testuan, el vi que fan una colla 
d’amics a Cabrils.

Marco va enumerar algu-
nes de les característiques que 
marquen cada banda. Quant 
a les vinyes a la vora del mar, 

se’n destaquen: les estacions 
són menys marcades; les brises 
marines ajuden a madurar el 
raïm; hi ha una maduració més 
constant, i la pluviometria és 
més regular.

En aquest sentit, Quim Bat-
lle va parlar de la salinitat dels 
vins que toquen a mar, desta-
cant-ne el vent foranell, que és 
el que va de mar a muntanya a 
la zona de Tiana; i que no són 
tan frescs com els d’interior. 
Que al Maresme, el sauló és 
més blanc i l’exposició del sol 
més llarga. I Quim Colomer, de 
Testuan, també va parlar de 
la salabror i de la humitat que 
dóna el mar, en contrast amb la 
sequedat de les planes.

Xavi Garcia, d’Alella Viníco-
la, va parlar del mar, que feia de 
coixí, i sobretot va destacar-ne 
els sòls, sobre els quals té un 
coneixement acurat perquè és 
geòleg de formació. 
I respecte a les vinyes d’inte-
rior, en va destacar: hi ha més 
contrast tèrmic entre el dia i la 

nit; tenen una pluviometria més 
irregular quant a la distribució; 
hi ha una maduració més lenta 
del raïm, i la influència de la bri-
sa marina hi disminueix, amb 
vents més secs.

Les característiques del sauló 
Després Arnau Marco va inci-
dir en les característiques del 
sauló, que permet el drenatge i, 
per tant, no hi ha estancament 
d’aigua, té poca fertilitat i molta 
porositat. Nivells baixos de ma-
tèria orgànica, bona retenció de 
sòl i pH lleugerament alcalí.

Aleshores es va procedir 
al tast. Vam començar amb el 
Marfil Blanc Clàssic d’Alella 
Vinícola. Lleugerament abocat, 
fet del cupatge de pansa blanca 
i garnatxa, es va maridar amb 
un foie semicuit amb fruites 
caramel·litzades. 

Després va arribar l’In Vita, 
un vi de l’altra banda, de Bell-
lloc, a la Roca del Vallès. Un vi 
fet de sauvignon blanc i pansa 
blanca. Es va maridar amb un 
ceviche de corball, macerat amb 
llimona i coriandre. L’In Vita és 
un vi kosher, una bona part del 
qual s’exporta als Estats Units. 
No té celler i per això el vi s’ela-
bora a Alella Vinícola, seguint 
les ordres del director tècnic de 
la iniciativa Javier Marquinez, 
enòleg de Castillo de Sajazarra, 
a la Rioja alta.

Després es va tastar el Fo-
ranell Picapoll 2015 de Quim 
Batlle, de qui Marco va destacar 
la capacitat de no doblegar-se. 
Perquè Batlle fa vins sense fusta 
i amb una criança amb mares 
a les mateixes tines d’acer in-
oxidable, on s’estan un mínim 
d’un any. Són vinyes de picapoll 

a 350 metres per damunt del 
nivell del mar amb un 40% de 
pendent. És l’únic celler de la 
DO Alella que ha recuperat la 
varietat picapoll. Es va maridar 
amb una crema de carabassa 
amb taronja i gingebre.

El quart vi del tast va ser 
el 3 de Testuan, maridat amb 
una croqueta de bacallà amb all 
tendre. És un vi d’amistat, que 
va néixer d’una vinya de Cabrils 
que una colla d’amics van voler 
recuperar per fer vi. Avui el 3 
de Testuan també porta pansa 
blanca d’una vinya de Santa 
Maria de Martorelles, a la zona 
del Vallès. Aquests viticultors 
no tenen celler i per això els 
elabora el vi Alella Vinícola.

Un vi subtil en complexitat 
Després va arribar la Tina San-
ta Maria de Raventós d’Alella, 
que es va maridar amb una 
costella de porc ibèric amb mel, 
mostassa i cervesa. Una pansa 
blanca de les vinyes del Vallès. 
D’aquest vi, Marco en va dir 
que era un dels més subtils en 
complexitat de la DO Alella, 
un vi tímid, al qual costava 
d’expressar-se, que ho feia a la 
boca.

Finalment el tast es va tan-
car amb un Costa del Maresme, 
la garnatxa negra d’Alella Vi-
nícola nascuda de la vinya més 
alta que té el celler a Alella. 
L’altura condiciona la verema, 
perquè es cull entre dues i tres 
setmanes més tard que les 
vinyes plantades a la Vall de 
Rials. Marco en va destacar la 
salinitat aèria, la seva concen-
tració, que amb el temps s’anirà 
desplegant i mostrarà més 
definició. 

Arnau Marco i els vins DO Alella, 
banda Maresme i banda Vallès
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ACTUALITAT

TEXT: MONTSERRAT SERRA

La geografia de la DO Alella marca unes característiques diferents si els vins provenen 
del Maresme o bé del Vallès. El sommelier Arnau Marco va centrar la seva classe magistral 
de la Festa de la Verema en les singularitats de cada vessant

Arnau Marco.
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