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TEXT: MONTSERRAT SERRA
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Salses de vi, 
expressió d’artista
El dibuixant Joma i la ceramista Anna Rosat s’han prestat 
a fer aquest experiment: a partir de quatre salses fetes 
amb vins de la DO Alella, i que són habituals en alguns 
plats de quatre restaurants del territori, hem jugat 
a evocar aquestes salses amb la textura i el color de 
cadascuna, sobre un plat ceràmic fet especialment per a 
l’ocasió. Quatre salses, quatre colors, quatre vins, quatre 
plats, quatre textures… Joma ha optat per evocar cada 
plat a partir d’un dibuix de l’animal del qual neix: dos de 
peix i dos de carn. Aquest és el resultat. A les planes que 
segueixen trobareu les receptes i el procés creatiu que 
vam portar a terme amb cada plat i cada salsa.

TEXT: MONTSERRAT SERRA
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ÈS

L’oca la fem jugar 
amb la salsa de raïm 
i el vi dolç Penjat 
d’un fil de Can Roda, 
que s’aconsella per 
acompanyar el foie.

Els molls de la salsa 
agredolça de curri groc 
amb Marfil Generós 
Semi, especiada i 
untuosa.
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El bou es mostra 
concentrat i greixós, 
carni, evocant la salsa 
«demiglace» amb vi 
Roura Garnatxa Negra 
2014.

El roig de la tonyina i 
de la salsa de maduixes 
i cireres amb Bouquet 
d’A Syrah, cítrica i 
fresca.
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La imaginació no té límits. Materialitzar les idees imaginades és el 
que comporta la necessitat de delimitar-les. El projecte que vam idear 
era aparentment senzill d’imaginar, però comportava una quantitat 
significativa de capes creatives per fer-lo possible, capes que sumades 
donaven com a resultat un projecte d’alta complexitat. Però ens hi vam 
arriscar i el resultat és una proposta plàstica bellíssima i original, que 
il·lustra tot un seguit de salses elaborades amb vins de la DO Alella. Per-
què aquest era el desafiament: aconseguir una manera gràfica diferent 
de mostrar unes receptes de cuina.

El projecte va implicar quatre cuiners de quatre restaurants de 
la DO Alella. Cadascun va elaborar una salsa d’una textura i un color 
diferents: una salsa amb grans de raïm i vi dolç, lleugera, dolcenca, de 
color grogós amb tonalitats marronoses clares; una altra salsa que era 
un curri suau, pensat per acompanyar peixos blaus, com el moll o roger, 
untuosa, de color verdós clar, tirant a groc i molt aromàtica; la tercera 
salsa, de maduixes i cireres, era la més espessa, d’un vermell brillant 
i intens, tirant a lilós, àcida i aromàtica; i la darrera, la més greixosa i 
concentrada de gust, intensa, però líquida, brillant, de color marronós 
fosc intens.

La ceramista Anna Rosa havia elaborat uns plats ceràmics espe-
cials per al projecte. Treballant amb diferents terres, pintures i coc-
cions, van donar quatre plats de colors i superfícies diferents. Sobre 
aquests plats, l’artista Joma hi va pintar amb les quatre salses. Un 
plat, una salsa. 

Joma va optar per representar d’una manera al·legòrica l’animal 
que protagonitzava cada plat recomanat per a cada salsa: una oca, una 
vedella i dos peixos. D’entrada, Joma va tenir dubtes de poder materi-
alitzar la proposta. Hi havia salses que semblaven massa líquides per 
poder-les treballar. Va començar fent proves amb els pinzells, fins que 
es va adonar que eren més útils les culleres, les culleretes i els ganivets 
per domar i modular les salses. 

Al final, l’experiència, que també va implicar el director d’art i ma-
quetador de la revista, el fotògraf i la resta de l’equip de Papers de vi, 
va resultar molt gratificant. Per això aquella llarga tarda a l’obrador 
de la ceramista Anna Rosat es va acabar amb un brindis, emoció i pics 
d’eufòria pel resultat obtingut.

Crònica d’una acció artística 
i gastronòmica insòlita
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1 cabeça d’all
2 fulles de llorer sec
10 g de pebre negre
Oli d’oliva verge
50 g de julivert
1/2 kg de ceba de Figueres
Mig porro
1/2 kg de tomàquets pera

Dues pastanagues
1 ampolla de vi Roura Garnatxa Negra 2014
2 kg d’ossos de genoll de vaca
2 carcasses de pollastre
1/2 kg de retalls de filet de vaca
10 l d’aigua
200 g de mantega clarificada

Receptes

Cuiner: David Sánchez
Restaurant: Can Balcells (Hotel Arrey Alella)
Plat: Per acompanyar diferents carns i guisats.

Salsa «demiglace» amb vi Roura 
Garnatxa Negra 2014

Elaboració:
Tallem les verdures a trossos grans, excepte els alls, als quals els farem un 
tall i els posarem sencers sense pelar-los.

Sofregim els alls, la fulla de llorer i el pebre trencat. Després hi afegim 
la ceba i la coem durant deu minuts. Després hi posem el porro i la 
pastanaga i sofregim tota la verdura a foc viu, fins que quedi daurada. 
Aleshores hi afegim el tomàquet pera i el julivert i finalment el vi. Deixem 
reduir la salsa a la meitat.

Mentrestant, courem al forn tots els ossos, carcasses i retalls de les 
diferents carns fins que quedin ben torrats. 

Afegim els ossos, les carcasses i la carn al sofregit, hi afegim aigua i ho 
fem bullir a foc suau durant divuit hores, mirant que s’evapori el mínim 
brou possible. Colem la salsa i la fem reduir a la meitat, per concentrar 
la gelatina i el sabor de la carn. Acabarem la salsa lligant-la amb la 
mantega.

Ingredients:

A parts iguals: sucre, vi Bouquet d’A Syrah i suc de maduixes i cireres
Una mica de gingebre

Cuiner: Mauri Centelles
Restaurant: La Fonda del Casal (Argentona)
Plat: Tonyina vermella / Magret d’ànec / Carpaccio de ren 
d’Alaska fumat

Salsa de maduixes i cireres 
amb Bouquet d’A Syrah

Elaboració:
Ho triturem tot fins a aconseguir la textura que més ens agradi. Després 
ho fem bullir al voltant d’una hora. I ja tindrem la salsa a punt. Podem 
servir-la acompanyada de trossets de maduixa i cirera.

Ingredients:

20 grans de raïm
10 g de mantega o greix d’ànec
30 cl de vi dolç Penjat d’un Fil del celler
Can Roda

1 cullerada sopera de sucre morè
Pessics de quatre espècies

Cuiner: Brice Lacoume
Restaurant: Les Terrasses (Hotel Porta d’Alella)
Plat: Foie gras a la planxa amb pa d’espècies

Salsa de raïm i vi Penjat d’un Fil 
de Can Roda

Elaboració:
Pelem els grans de raïm i els en traiem els pinyols. Posem mantega en una 
paella i saltem els grans de raïm. Hi afegim la cullerada de sucre morè i 
saltem el raïm fins a aconseguir una textura lleugera de caramel. Hi afegim 
el vi dolç i el deixem reduir fins que quedi una salsa amb textura de xarop 
de color daurat clar. Aquesta salsa és recomanada per acompanyar un 
foie gras a la planxa amb pa d’espècies.

Ingredients per a 4 persones:

2 escalunyes
30 g de pasta de curri groc Aroy-D
5 g de gingebre picat
10 ml d’oli de sèsam
300 ml de llet de coco

10 ml de salsa de calamar o anxova
200 ml de vi Marfil Generós Semi 
8 fulles d’alfàbrega
10 fulles de coriandre

Cuiner: Joan Quer
Restaurant: La Cuina dels Capitans (Masnou)
Plat: Molls amb salsa agredolça de curri groc

Salsa agredolça de curri groc amb 
Marfil Generós Semi

Elaboració:
En una cassola amb oli daurem les escalunyes tallades en juliana i el gin-
gebre picat amb oli de sèsam. Després hi afegim la pasta de curri groc, 
la salsa de calamar i el vi. Ho remenem i fem reduir el líquid a la meitat. 
Hi afegim la llet de coco i ho deixem que bulli quinze minuts a foc lent. Hi 
posem les herbes fresques, ho triturem i colem la salsa.

Ingredients per a 4 persones:

Brice Lacoume Joan Quer David SánchezMauri Centelles
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Tres 
panses

12 €

www.papersdevi.catALELLA DENOMINACIÓ D’ORIGEN

El nou vi de
Podeu trobar-lo a: 

ALELLA
Ca l’Estrany
Celler Jordana
Companyia d’Alella
La DO Tastets d’Alella
Restaurant Antiga Fusteria
Restaurant Can Cabús
Restaurant Els Garrofers
Restaurant Les Terrasses
Xarel·lo

BARCELONA
La Cuina del Guinardó
Vinarres

CABRILS
Restaurant Xeflis

EL MASNOU
El Celler del Mar
El Rebost dels Sentits
Restaurant La Cuina dels Capitans
Restaurant Pati La Morera

MATARÓ
Restaurant La Morera

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Les Taninnes

TIANA
Pastisseria Aixelà
Restaurant L’Avi Mingo

‘Papers de vi’


