EL TAST

Xavier Garcia, enòleg d’Alella Vinícola, va dirigir el tast vertical de vuit anyades d’Ivori negre.

Ivori negre,
tast vertical
(2005-2012)

Set sommeliers han tastat i han comentat set anyades d’Ivori, el negre de
gamma alta d’Alella Vinícola Marﬁl.
Del 2005 al 2012 (aquest darrer encara
fent-se en dipòsit d’acer inoxidable).
Un tast molt participatiu, ple de discrepàncies i matisos enriquidors, conduït
per l’enòleg del celler, Xavier Garcia.
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L

a vivor de la conversa
entre els set sommeliers que van participar
en el tast vertical d’Ivori ens
convida a oferir aquesta crònica com si es tractés d’una
dramatúrgia teatral, per
intentar acostar la intensitat
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d’una sessió que va durar
més de dues hores i que es
va fer al celler Alella Vinícola
Marﬁl. Hi van participar els
sommeliers Gemma Ferran,
José Luis Aguilar, Natàlia Martínez, Dani Garcia,
Montse Velasco, Joan Lluís

Gómez i Carlos Puñet. Es van
tastar vins del 2005 (ampolla
màgnum), 2006 (ampolla
màgnum), 2007, 2008 (ampolla màgnum), 2009 (ampolla
màgnum), 2010, 2011 (vi en
barrica, encara no embotellat) i 2012 (vi en procés

d’elaboració, en cubes d’acer
inoxidable). El tast es va fer
de més jove a més vell, en
dues sèries de quatre vins cadascuna. Xavier Garcia havia
obert els vins una hora abans
de la sessió i va preferir no
decantar-los.

PRIMERA PART:
2012, 2011, 2010 I 2009

José Luis Aguilar, amb gran
rapidesa i espontaneïtat,
obre el foc: “M’encanta l’olor
de l’Ivori 2010, a diferència del
2012, molt alcohòlic, amb molta
presència de sulfurós…”
Carlos Puñet li ho qüestiona: “Home, jo el trobo tancat,
que s’ha d’obrir encara aquest
2010.”
I, tot seguit, Puñet pregunta
a Xavier Garcia: “El 2012 encara fa la malolàctica? Ho noto
al nas. I té tartàric, encara.”
Garcia li contesta: “Sí que fa
la malolàctica. Però si el remenes bé, hi trobaràs aromes de
ﬂor blanca i vermella, que a
mi m’agraden molt. I en boca,
sidral.”
Joan Lluís Gómez pregunta
per la climatologia d’aquestes
anyades, que de fet ell recorda força bé, com els periodistes esportius recorden una
gran rècula de partits de futbol: “Hi trobarem el clima de
les anyades? S’hi reﬂecteixen?
Si no ho recordo malament: sequera sostinguda el 2012, pluja
el 2011, calor el 2010 i pluja el
2009.”
I Natàlia Martínez s’interessa pel percentatge de
cabernet sauvignon que
conté cada anyada. Xavier
Garcia li ho respon aportant
una dada important per entendre l’evolució de l’Ivori
negre: “Amb els anys hi hem
anat posant més garnatxa i
traient-ne cabernet, a l’Ivori
negre, per una qüestió de personalitat. Ens interessa oferir
un vi mediterrani. No recordo
el percentatge de les altres
anyades, però us puc dir el del
2012: 35% sirà, 45% garnatxa
i 20% cabernet. En canvi, la
criança en fusta, l’hem variada
poc amb els anys. Aquest vi
passa catorze mesos en fusta.
Per tant, les diferències no
vénen pel temps de criança.”
Natàlia Martínez hi insisteix:
“L’Ivori 2012 m’ha recordat un
cistell de bolets primer, i ara
sembla fruita del bosc.”
I José Luis Aguilar: “Sí, ha
canviat completament.”

Xavier Garcia: “Té una intensitat mitjana tirant a alta.
És alegre. A la boca dóna una
sensació punxeguda, amb una
acidesa lleugerament elevada i
amb tanicitat. A la boca és cru
encara. Quan passi a la barrica,
la microoxigenació amalgamarà tots els elements.”
Carlos Puñet: “Suposo que
quan acabi la malolàctica
aquesta sensació punxeguda
del tartàric quedarà apaivagada i el vi es farà més cremós.”
Natàlia Martínez: “En canvi jo
ja el trobo cremós ara.”
Dani Garcia: “Doncs jo en
destacaria l’olor de violetes i un
punt de rosa vermella que dóna
al nas.”

molt bona, que hi dóna frescor i
elegància. Té un futur brutal.”
Joan Lluís Gómez: “Doncs jo
no hi estic d’acord. Jo potser
llançaria al mercat el 2010 ara
i guardaria el 2009. Aquesta
seria la meva aposta. Perquè
el 2009 no està prou acabat
encara.”
(Actualment es troba al mercat
l’Ivori 2008 i després es preveu
llançar el 2009.)
Xavier Garcia: “És curiós que
diguis això, perquè precisament

no estàvem segurs de llançar el
2009 al mercat, no tenia prou
estructura, perquè va costar
molt de madurar la pell.”
Mentrestant, José Luis Aguilar insisteix en el 2010: “El
2010 té més equilibri. És més
rodó en tots els sentits.”
Natàlia Martínez: “José Luis,
tu t’has enamorat del 2010.”
Gemma Ferran obre un segon
front amb una nova mirada
comparativa: “Doncs per mi,
d’aquests quatre Ivori, el 2009

Xavier Garcia explica els vins
als sommeliers i a l’equip
de Papers de vi

Xavier Garcia: “La garnatxa
dóna aquesta sensació ﬂoral.
La garnatxa és alegre i agraïda,
perquè dóna aquesta sensació
ﬂoral que no donen unes altres
varietats.”
Els sommeliers comencen a
valorar l’Ivori 2011.
Carlos Puñet: “El trobo més
càlid que no el 2010.”
Xavier Garcia: “Atenció al
2011, que tampoc no és un vi
acabat.”
Gemma Ferran: “Trobo que
el 2011 és més integrat tot ell,
però menys ﬂoral, en comparació amb el 2012.”
Natàlia Martínez: “És molt
equilibrat.”
Xavier Garcia: “Hi comença a
sortir la criança. A la boca és
menys agressiu que no pas el
2012.”

Els vuit vins tastats, ordenats
de més nou a més vell.

José Luis Aguilar: “Sí, és més
amable.”
Xavier Garcia: “Calidesa, en
diria. Tot i que és un vi poderós
i s’ha de triar bé el menjar amb
què s’acompanya, perquè sinó
potser no agradarà.”
I arribats a aquest punt apareix la primera discordança
destacable, que no para de
créixer. Es produeix durant la
valoració de l’Ivori 2010.
Carlos Puñet: “Té una acidesa
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és el més complex, el més ben
conjuntat i polit. El 2010 té més
potència i tanicitat, però em
quedo amb el 2009.”
José Luis Aguilar: “Jo continuo defensant el 2010. Em quedo amb el 2010 que em suggereix molts plats per maridar. Hi
hem de pensar, en això, quan
tastem un vi.”
Natàlia Martínez: “Saps què
passa, que el 2010 m’ha fet
massa canvis a la copa. És molt
intens, alcohòlic, tànic. Al 2009,
s’hi nota més el cabernet: és
més sedós, més elegant, més
fàcil de beure.”
Dani Garcia: “Em quedo amb
el 2009. L’Ivori 2010 trobo que
té una acidesa cítrica de pell de
taronja que em deixa estranya
la boca. Hi falta un últim pas.
En canvi, el 2009 és més fàcil
de beure.”
Montse Velasco és salomònica: “He de dir que em quedo
amb el 2010 o el 2009 depenent
del plat que hagi de recomanar.

Els sommeliers:
Gemma Ferran
(El Celler del Mar)
José Luís Alguilar
(Restaurant 1789)
Natàlia Martínez
(Vinatxo)
Dani Garcia
(El Somni d’una Nit de Vins)
Montse Velasco
(La Cuina del Guinardó)
Joan Lluís Gómez
(Res taurant Sant Pau)
Carlos Puñet
(Restaurant Ca la Nuri Platja)
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Per exemple, a l’Ivori 2010,
hi va bé una carn sense gaire
condimentació, com ara un ﬁlet
de porc ibèric a la brasa amb
verduretes; mentre que el 2009
aguanta bé amb un jarret de
bou amb ceps o llenegues, un
plat més concentrat.”
Joan Lluís Gómez: “El 2009
és més estructurat que no pas
el 2010. Per això llançaria el
2010 abans, perquè és més
fresc i potser en els dos anys
vinents perdrà aquesta frescor.
El 2009, el guardaria perquè el
trobo una mica descompensat
encara. I, parlant de maridatges, doncs jo l’Ivori 2010 el faria
lligar amb un estofat de llenties
amb cansalada i al 2009, hi posaria una carn amb més greix.”
Natàlia Martínez pregunta
a Xavier Garcia: “Quan feu
l’Ivori, no penseu en un vi de
guarda?”
Xavier Garcia: “No faig vins
pensant que els guardaré quatre o cinc anys. Els faig perquè
la gent els consumeixi.”

SEGONA PART:
2008, 2007, 2006 I 2005

Parlant de guarda, es decideix
passar a la segona tongada
d’Ivoris, més vells. De fet, la
primera anyada en què va
sortir d’Ivori negre va ser el
2004, però Xavier Garcia no
en guarda cap ampolla. De
manera que el tast s’acabarà
amb el 2005. En aquests vins
la proporció de cabernet és
molt més alta, al voltant del
50%, i els sommeliers de seguida ho noten. I també es
ﬁxen en algunes altres característiques.
Joan Lluís Gómez: “Pel color,
jo els ordenaria així: 2005,
2008, 2007 i 2006.”
José Luis Aguilar: “Al nas
canvien molt de pressa.”
Montse Velasco: “Trobo molt
rodó l’Ivori 2006, sedós a la
boca, és el que m’agrada més.”
Gemma Ferran: “Sí, ho comparteixo. El 2006 és el més

La vinya de la Molassa de la vall de Rials
Abans de començar el tast, Xavier Garcia va explicar el procés d’elaboració de l’Ivori negre,
des de la vinya ﬁns a l’ampolla. El projecte de fer vins negres va sorgir al ﬁnal de la dècada
dels anys 1990. L’aposta era plantar una vinya a la Molassa, a la vall de Rials. El terreny, amb
molt pendent, setanta metres de desnivell, es va haver d’adaptar (modelar potser seria un verb
més ajustat), invertint els pendents (amb pendent interior per recollir l’aigua de la pluja). Es va
dur a terme un estudi geològic per saber les propietats del sauló en aquestes terres. “Amb el
terreny que teníem era necessari regar”, explicava l’enòleg, que relatava com es van aproﬁtar
les mines per construir i omplir una bassa d’un milió de litres d’aigua, per utilitzar de Sant Joan
ﬁns a la verema.
L’altra vinya d’on surt l’Ivori, de menys altitud i pendent, és la Vilavinyes, que es va plantar el
2000. És tota de cabernet a la part de dalt i de sirà a la part baixa. Mentre que la Mulassa es
va reservar per a la garnatxa negra i es va plantar el 2003. Totes dues són vinyes treballades
ecològicament, que l’any que ve ja gaudiran del segell de garantia. S’hi fan podes en verd i se
n’extreuen uns 3.500 quilos per hectàrea de mitjana.
Amb els anys, explica Xavier Garcia que la garnatxa ha anat guanyant protagonisme respecte
del cabernet sauvignon. L’Ivori negre és fet d’un cupatge de garnatxa, cabernet i sirà. “El
cabernet és un bon comodí”, diu, “la sirà ens hi aporta elegància, color i aroma, però no té
gaire estructura. I malgrat que per mi la varietat és secundària, sí que és cert que aposto per
la garnatxa, perquè dóna tipicitat, dóna Mediterrani. A més, la garnatxa hi aporta una alegria
que no donen unes altres varietats.”
Continua Xavier Garcia: “Sobre el procés d’elaboració: macerem entre dues i tres setmanes a
23º-24º, mentre que els primers anys ho fèiem a 28º, 29º i 30º. Aleshores aconseguíem un perﬁl
que ens donava unes aromes de fruita madura, més negra, més compota. I hem evolucionat
cap a perﬁls més elegants, perquè el gust del consumidor també ha evolucionat. A més, cada
any coneixem més la vinya i n’anem aprenent.”

complex, amb aromes balsàmiques, torrefactes, hi apareix
el cuir… És el més equilibrat
també. En canvi, el 2005 ja es
troba oxidat, tot i que manté
notes minerals i d’oliva negra.”
José Luis Aguilar: “El 2008
m’agrada força al nas. Ha variat molt en ben poca estona.
Té una bona entrada a la boca
i molt marcat el postgust. És
un vi llarg.”
Natàlia Martínez: “Doncs per
mi el 2008 no és un gran Ivori.
De fet, tots aquests vins tenen
una personalitat molt diferent,
però diria que el 2006 és el
que té una personalitat més
noble. El 2005 també en té,
però s’ha sobremadurat.”
Dani Garcia: “Trobo que el
2008 ha quedat antiquat. El
2007 és apagat i el 2006, el
trobo molt bo: en aroma i a la
boca és brutal. El 2005 és per
gaudir-ne, per jugar-hi.”
José Luis Aguilar: “Jo, el
2005, no el recomanaria al
restaurant perquè és un vi
amb molta ﬁga, un vi que ja ha
començat a decaure.”

Montse Velasco: “Voldria
destacar la gran diferència
que hi ha entre els Ivori 2010,
2009 i 2008. És increïble.
Sobre el 2008, diria que és el
que dóna notes més animals.
El 2007 és més ﬁ al nas i
m’agrada, però prefereixo el
2006, que em dóna molt de
joc per maridar. En canvi,
el 2005 és curiós, però ja ha
perdut el moment de plenitud.”
Joan Lluís Gómez topa amb
Montse Velasco: “Home,
depèn: un bacallà amb ﬁgues
podria quedar molt bo amb
l’Ivori 2005 (no hi ha cap vi
que no es pugui maridar, com
tampoc no hi ha cap vi dolent). El 2008 em costa, diria
que va ser una mala anyada
que va donar problemes de
maduració del raïm. S’hi nota
el taní, no està ben integrat.
El trobo un pèl desequilibrat.
Potser me’l prendria fresquet
per amagar-ne la tanicitat.”
Gemma Ferran: “Vols dir
que no enduriria el vi, la fredor?”
José Luis Aguilar: “Jo també

el serviria una mica més fred,
perquè és un pèl astringent.
És el més animal de tots.”
Xavier Garcia: “És el que
‘caberneja’ més de tots.”
Joan Lluís Gómez: “Les
anyades 2006 i 2007 han donat uns vins frescos i rodons.
El 2006 és més lacti.”
Natàlia Martínez: “Després
d’aquesta vertical, de l’Ivori
em queda la idea que és un vi
accessible, agradable, elegant,
que és agraït de prendre. A
mi que m’agrada diferenciar
els vins entre masculins i
femenins, al principi no em
quedava clar si aquests Ivori
eren una cosa o una altra…”
I aquí comença la segona
gran discrepància del vespre.
Salta Montse Velasco: “Ai, no
ho facis, això de diferenciar
entre masculins i femenins…”
Gemma Ferran: “No, no ho
diguis, això, que anem malament per aquest camí. Perquè
és com dir que el blau ha de
ser per als nens i el rosa per a
les nenes.”

I la conversa, monopolitzada
sobretot per José Luis Aguilar, deriva cap a conceptes
com els tòpics, les maneres
dels clients, de la gent amb
classe que no vol dir que té
diners, de la psicologia dels
cambrers i caps de sala, del
fet que l’experiència és un
grau, però també de les intuïcions equivocades…
I després del parèntesi, Carlos Puñet tanca el tast amb
una proposta magníﬁca: “El
2008 tufeja molt. El trobo
mineral, encara que potser és
el que se’n va més de pressa.
El 2007 és molt gustós, amb
una bona acidesa, elegant,
però potser més curt que no
el 2006. Coincideixo amb tothom que, d’aquests quatre, el
2006 és el més rodó. I el 2005
té moltes notes de pebrot
escalivat. Albergínia i pebrot
escalivats. Notes torrades,
també. El bacallà m’hi agrada
per acompanyar-lo, però em
sembla que encara m’agrada
més la idea de decantar-lo i
deixar-lo airejar tota la nit i
prendre-me’l l’endemà per
esmorzar amb una torrada
amb mel.”
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