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othom té més o 
menys clar què és 
una textura i com 
la notem. Però, de 
fet, segurament la 

primera imatge que us vindrà 
al cap no és la de la textura 
d’un vi, sinó la que causa tocar 
amb les mans una roba de 
vellut o una superfície més 
rugosa, com la fusta o una 
pedra. Exemples molt clars de 
textures contraposades. Però 
amb el vi la cosa es complica 
perquè parlem d’un líquid 
que ingerim per la boca i, per 
tant, notarem el tacte no amb 
les mans, sinó amb l’interior 
d’aquesta superfície de contac-
te, farcida de sensors tàctils, i 
que inclou també la llengua, el 
paladar i les dents.

David Molina és director 
de l’escola Outlook Wine, per 
on passen anualment cente-
nars d’alumnes, alguns profes-
sionals del sector i afeccionats 
al vi. Des de fa anys, doncs, ob-
serva moltíssima gent tastar: 
“La interpretació sensorial del 
tastador mitjà, quan comença, 
és totalment holística, és a dir, 
no analitza cadascuna de les 
parts sensorials que consti-
tueixen un vi, sinó que inter-
preta la suma dels diferents 
inputs sensorials que rep, que 
són molts. Tot això, ho sumen 
als seus records o vincles sen-
sorials provinents de la seva 
experiència i ho defineixen 
normalment amb una sola 
paraula, o alguns amb dues.” 
Però el que m’interessa saber 
és si a les seves descripcions, 
aquests tastadors mitjans par-
len de textures, i això és el que 
respon: “Se centren a definir 
les textures segons els gustos, 
és a dir, fonamenten inconsci-
entment els gustos principals 
per associar textures a través 
del sentit del tacte, i això no és 
gaire precís en nivells de tast 
més exigent, però sí que de-
tecten fàcilment les d’impacte 
sensorial més directe i imme-
diat.” Parlem, doncs, de quins 
són els elements que ajuden a 
definir la textura d’un vi.

Digues-me quina textura ets i 
et diré d’on véns...
La bibliografia sobre la qües-
tió i uns quants articles que 
parlen de textures en el vi 
coincideixen a dir que si bé és 
un producte ric en sensaci-
ons químiques (gustos, olors, 
emocions vinculades al seu 

estímul…), és més aviat pobre 
en sensacions tàctils i, per 
tant, en diferents textures si 
el comparem amb un aliment 
sòlid. I una cosa encara més 
important: la textura no és 
independent de les informa-
cions visuals i sensacions en 
boca, amb les quals hi ha mol-
tes interaccions, amb les quals 
associarem la qualitat final del 
vi o, si més no, la que acabarà 
percebent el tastador.

Sense entrar en el que seria 
estrictament un terreny de 
l’enologia, parlem d’on poden 
provenir aquestes sensacions 
tàctils. I, per fer-ho, tal com 
explica David Molina, hem de 
parlar “d’alcohols, glicerol, 
mares, manoproteïnes, su-
cres, tanins i els envelliments 
que amb el pas del temps els 
modifiquen…” “Tots aquests 
elements afecten, i molt, les 
textures i la seva percepció”, 
afegeix.

De fet, la dimensió bàsica 
a escala tàctil del vi es limita 
a detectar la viscositat que 
trobem en pràcticament tots 

els vins (amb més grau o 
menys) i que per descriure-la 
ens fa traçar imaginàriament 
una línia en què tindríem en 
una punta l’aigua i a l’altra 
les molasses (PX i vins dolços 
amb força sucre), passant 
per sensacions cremoses i 
olioses (vins amb mares). La 
segueix el taní –una textu-
ra moltes vegades descrita 
com a sequedat/rugositat o 
adherència–, present en els 
vins negres (tot i que també 
és perceptible en alguns vins 
blancs) i, finalment, l’eferves-
cència, pròpia dels vins escu-
mosos i que farà que parlem 
de quantitat i qualitat de la 
bombolla. Pocs elements a 
detectar, però un ric vocabu-
lari per descriure’ls, tal com 
veurem més endavant.  

Cruixent, fluid, suau, vellutat...  
Però tornem al comença-
ment. Per què parlàvem de 
textures? I, per on començar? 
Doncs anant a l’origen. En 
aquest cas, al jove viticultor 
d’Alella Oriol Artigas. Quina 
importància dóna l’Oriol a les 
textures en el vi? Doncs tanta, 
que és una de les coses en què 
més es fixa en el resultat final 
dels seus vins. I ho explica 
de la manera següent: “Quan 
comences a fer vi et fixes en 
el grau, l’acidesa…, però quan 
comences a beure vi, a més de 
fer-ne, t’adones que hi ha gent 
molt exigent amb la textura, 
el tacte del vi. Si és més suau 
o més rugós, si és assecant.” 
I és per això que ara, des de 

fa alguns anys, un dels eixos 
centrals en l’elaboració dels 
seus vins és intentar que si-
guin agradables i seductors en 
boca, justament tenint molt en 
compte la textura final. De fet, 
el que apunta l’Oriol és seguit 
per la majoria d’enòlegs a l’ho-
ra d’elaborar un vi. Interessa 
aconseguir un vi plaent per al 
consumidor final i és aquí on 
la textura té un paper clau. 
Aconseguir vins harmoniosos, 
agradables i suaus té molt a 
veure amb la textura. 

Aprofitant que l’Oriol és 
també professor del cicle for-
matiu de màrqueting i publici-
tat en el sector vitivinícola de 
l’Institut d’Alella, m’atreveixo 
a preguntar-li si en el consu-
midor, afegir-li el concepte de 
textura li complica encara una 
mica més tot el món del vi. 
“Tens raó, no sé si val la pena 
explicar-lo... Potser els que ens 
dediquem al vi parlem massa, 
ho recargolem tot, i potser el 
que cal és no parlar tant i beu-
re més.” Però, què carai, amb 
la intenció de ser didàctics in-
tentem parlar de les textures 
que tant de plaer poden donar 
al tastador.

 
Com utilitzen els experts els 
adjectius de textura
Els sommeliers, blocaires i 
coneixedors influents estan 
acostumats a utilitzar descrip-
tors directament associats a 
textures: les notes de tast n’es-
tan plenes, i m’atreveixo a dir 
que cada vegada més. De fet, 
la paraula crunchy, l’adjectiu 
“cruixent” en anglès, incitador 
d’aquest article, podríem dir 
que el va fer famós en el món 
del tast l’escriptor britànic 
especialitzat en vi O. Z. Clarke, 
que va llançar a la fama aquest 
adjectiu vinculant-lo a l’aci-
desa dels sauvignon blanc de 
Nova Zelanda. I que va definir 
aquesta varietat dient que era 
“crunchy as a lettuce”. Així ho 
creu també Ferran Centelles, 
quan afirma que per ell “les 
textures tenen una importàn-
cia vital, formen part del cos 
del vi i són molt maques de 
descriure”. Però afegeix que si 
bé les considera vitals quant a 
la descripció del vi, parlant de 
qualitat tot es converteix en 
més relatiu. “Un vi astringent 
i una miqueta assecant pot ser 
igual de bo que un vi dolç, amb 
textura, sedós i voluminós. 
La textura, la utilitzo no tant 

Tocar el vi
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O de com les textures influeixen cada vegada 
més en la qualitat final del vi. Uns quants nú-
meros enrere de Papers de vi el viticultor Oriol 
Artigas definia un vi com a cruixent en boca. 
Cruixent? Això no és una aroma ni un gust, és 
una textura! Aprofundim sobre el paper que 
té el sentit del tacte a l’hora de tastar un vi.

L’adjectiu “crui-
xent” (crunchy) el 
va fer famós en el 
món del tast l’es-
criptor britànic O. 
Z. Clarke
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per valorar la qualitat, sinó 
per definir l’estil.” Una bona 
part de la seva feina es basa 
a escriure notes de tast, des-
criure els vins amb el màxim 
de detall possible, per tal que 
qui les trobi pugui reconèixer 
el vi que hi llegeix. I, tot i que 
cal precisar que la majoria de 
notes de tast, les fa en anglès –
és el tastador oficial de Jancis 
Robinson a Espanya–, quines 
paraules utilitza per parlar de 
textura en el vi? “Intento sem-
pre definir-la: fluïda, cremosa, 
untuosa, assecant, granulosa, 
terrosa.” I el cruixent de l’Ori-
ol i l’O. Z. Clarke? “Cruixent 

és una paraula que utilitzem 
per a textura, però que també 
té un impacte en l’acidesa. 
Un terme que barreja tacte 
i sensació gustativa.” Tacte i 
sensació gustativa, sembla que 
la cosa se’ns complica. 

Parlem amb Toni Massa-
nés, director de la Fundació 
Alicia, que està acostumat a 
estudiar els gustos i prefe-
rències del consumidor final. 
Ells s’encarreguen moltes 
vegades de proposar millores 
en l’elaboració  dels aliments 
per donar més plaer al con-
sumidor final, i en això les 
textures exerceixen un paper 
primordial. El primer que em 
diu el Toni per situar-nos és 
la definició oficial de textura, 
no sense abans avisar-me: “És 
un tema realment complex 
perquè la mateixa definició 
no acaba de lligar amb el que 
en línies generals nosaltres 
percebem com a textura.” La 
definició és extreta de les nor-
mes de la UNE sobre l’anàlisi 
sensorial i el primer que ens 
diu és que la textura engloba 
propietats que percebem no 
sols a través del tacte.

Textura (a la boca): tots els 
atributs mecànics, geomètrics, 
de cos i de superfície d’un pro-
ducte perceptibles a través dels 
receptors cinestèsics i somàtics i 
(si correspon) visuals i auditius 
des de la primera mossegada fins 
a la deglució final.

Textura fluida, 
cremosa, untuosa, 
assecant, granulo-
sa, terrosa…
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Quina és la textura que més us agrada?

TONI MASSANÉS:
“En el cas del vi, percebem un tot que intentem identificar com a 
harmònic, no cada part separadament. M’agradarà, per exemple, 
trobar un punt de densitat en copes que tinguin la resta d’atributs 
sensorials corresponents a un bon vi amb botritis o un vi de gel de 
bona acidesa i, en uns altres, hi buscaré una fluïdesa gairebé aquosa. 
M’agradarà la textura que cregui que cada vi ha de tenir.
Però com que això és una mica com no dir res, i per respondre 
concretament, reivindicaré les bombolles. Necessitem estímuls sen-
sorials, això és un fet. I el millor estímul és la discontinuïtat, perquè 
la discontinuïtat és notícia. Passa una cosa nova, que per diferent 
ens obliga a enregistrar-la. En aquest cas les coses que passen són 
milions de petits forats movent-se cap amunt. Fer forats a un líquid, 
quina idea! Posem-hi la textura d’un escumós de llarga criança, 
doncs, ben cremós.”

FERRAN CENTELLES:
“La meva textura preferida 
és, sens dubte, la fluïdesa. 
Que pesa poc, lleugera, poc 
tàctil, que condueix el vi de 
pressa des del principi al 
final, però que és profunda. 
És una textura que trobem 
tant en blancs com en negres, 
però principalment en blancs, 
sobretot aquells amb expres-
sió mineral. És l’antigreix, una 
mica l’antitextura. Vins que 
tinguin molta aroma i una 
textura fluïda, aquests són 
els que més m’agraden.”

ORIOL ARTIGAS:
“La textura que més m’agrada és la 
que em recorda la gasa. Vins subtils 
i aeris, de textura molt lleugera, 
però que siguin persistents. Sí, ja ho 
sé, gens fàcil de trobar, però hem de 
buscar l’impossible.”

DAVID MOLINA:
“M’agraden moltes textures, sempre 
que les pugui associar a factors de 
qualitat. L’astringència assecant i 
austera combinada entre tanins i aci-
desa dels grans Nebbiolo. Els “fleshy, 
juicy, yummy tanins” de bona qualitat 
procedents de climes més càlids de 
l’hemisferi sud. La sequedat que ge-
nera una columna vertebral àcida de 
connotació cítrica en grans blancs de 
climes freds i els meravellosos Cham-
pagnes. La textura cremosa combina-
da entre el treball de mares, un toc 
de sucre residual i una acidesa mo-
derada amb una bona concentració 
d’aromes de fruita blanca i de 
pinyol... I no acabaria.”
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Una qüestió de percepció
Més enllà de la definició ofici-
al, el Toni m’explica que hi ha 
dues coses importants a tenir 
en compte. Per una banda, 
les referents a les qualitats 
mecàniques: la resistència, 
la pressió, la viscositat, la 
lleugeresa... I per una altra 
banda, les característiques 
de la superfície, que en el cas 
del vi, com que és líquid, la 
superfície en serà la totalitat. I 
el més important de tot plegat, 
afegeix: les discontinuïtats. És 
clar! El Toni es refereix a les 
bombolles. Clarament és una 
textura del vi i, a més, “una 
textura que tothom percep, 
els més experts i els menys 
experts”. Alguns diran que 
la bombolla dóna acidesa, 
però el que realment passa 
és una altra cosa: “Modifica 

la nostra percepció del gust a 
través d’una textura.” I tant! 
Ja tenim un clar cas de com 
d’important pot arribar a ser 
la textura en el tast. Si hi ha 
carboni augmenta la sensació 
de frescor, d’acidesa, però en 
realitat el que fa aquesta tex-
tura és que percebem el gust 
de manera diferent.

I així és, perquè tal com 
continua Massanés, “el vi no 
és un sumatori de sensacions, 
tampoc no ho és de compo-
nents: l’estructura química 
s’acaba barrejant amb l’es-
tructura física”. Un exemple 
per entendre-ho millor: si un 
vi té un taní assecant, però al 
mateix temps és greixós, el 
tastador percebrà menys el 
taní assecant. Són justament 
amb alguns d’aquests com-
ponents amb què juguen els 
enòlegs que, voluntàriament 
o no, també poden intervenir 
en part en la sensació i textura 
final del vi. 

Però continuem parlant 
dels descriptors de textura 
que ajuden els experts a fer les 
notes de tast. “El que sempre 
m’ha sorprès moltíssim en 
relació amb les textures és que 
tenim un vocabulari molt am-

pli per referir-nos-hi, però en 
canvi a escala organolèptica 
les textures són molt difícils 
de definir.” El vocabulari hi és, 
però segons Centelles: “Tots 
els adjectius que utilitzem són 
molt pròxims entre ells: fluid 
i lleuger; untuós, cremós i 
melós. Són pràcticament sinò-
nims i no sé si tenim el paladar 
tan preparat per afinar tant.” 
Mirat així, és el mateix que 

podria passar amb les aromes, 
oi? Pregunto jo... Afirmatiu, 
però amb un matís, m’explica: 
“Tots tenim una plasticitat 
neuronal que depenent del 
que hàgim ensumat al llarg 
dels anys, fa que utilitzem uns 
noms i adjectius o uns altres. 
Però amb la textura no n’estic 
tan segur. A més, les textures 
són una part preciosa del vi, 
molt descriptiva, però molt 
menys estudiada que les aro-
mes o els gustos bàsics, tot i 
tenir un impacte molt gran en 
el resultat final del vi.”

Una afirmació amb què 
Toni Massanés està d’acord, i 
ho justifica així: “Quan tastem 
percebem el tot i no les parts. 
Encara que hi hagi aromes, 
gustos, textures, temperatu-
res…, el cervell vol entendre 

el món i ho fa percebent el tot, 
ajuntant tots aquests com-
ponents.” Som nosaltres que 
després, si volem, ho tornem a 
separar, i això és precisament 
el que fem els sommeliers. 
Però, i el consumidor final? 
Entén el que li explica el 
sommelier parlant de textu-
res? “És cert que la indústria 
alimentària les mesura, però 
en el món del vi ja és més 

complicat. El vocabulari és 
molt ampli, però pot significar 
coses diferents segons el tasta-
dor i això ja no és mesurable”, 
aclareixen tots dos. D’un vi, 
en podem mesurar l’acidesa, 
l’alcohol, l’IPT (índex de poli-
fenols totals, el que en podem 
dir tanins), però això com ho 
podem traduir en textura? “Un 
vi amb molta quantitat d’IPT, 
de tanins, pot ser molt suau i 
golós si el taní és madur, o pot 
ser molt astringent si el taní 
és sec”, aclareix Centelles. I 
aquest punt de maduresa, no 
hi ha cap màquina que el pu-
gui calcular...

L’exemple del tomàquet
I per què no s’estudia més, 
doncs?, pregunto. “No s’estu-
dia perquè no interessa a esca-

la industrial, no té un impacte 
prou gran per fer-ho.” Cente-
lles i Massanés coincideixen a 
explicar-me el mateix estudi 
científic, el que mesura les tex-
tures de la salsa de tomàquet. 
Una textura menys espessa 
fa que el tomàquet sigui més 
aromàtic. La textura justa és 
la que aconsegueix que el ma-
teix tomàquet, el consumidor 
el noti més bo. Però en el vi, 

la textura no aporta el mateix 
valor qualitatiu que poden 
aportar elements com l’equili-
bri i l’acidesa.

Sigui com sigui, amb estu-
di o sense, la textura importa 
tant al consumidor final com 
al sommelier que la descriu. 
“Potser abans no hi havia 
tanta consciència de textura, 
però estic segur que sempre 
s’han utilitzat metàfores per 
descriure-la, perquè sempre 
s’ha percebut”, explica Mas-
sanés. I és més, “no passa 
només amb el món del vi, 
amb els sòlids també se sol 
sentir que ‘allò que importa 
és el gust’ i no és veritat”. 
El sommelier, al final, el que 
intenta és comunicar el vi i fa 
un sumatori d’olors, gustos, 
sensacions i textures. 

“La bombolla modi-
fica la percepció del 
gust a través d’una 
textura”


