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licia Estrada, co-
neguda per les se-
ves guies dedica-
des als millors vins 
per sota de 10 €, va 

protagonitzar la darrera sessió 
de “Tasts amb personalitat”, 
organitzats per l’Ajuntament 
d’Alella dins el programa de la 
Festa de la Verema. Estrada 
va defensar el terme tasteràpia 
com a fil conductor d’una ses-
sió marcada per la idea del vi 
com a element d’autoajuda. És 
per això que va establir els ma-
ridatges a partir de situacions 
concretes i no pas amb la cuina 
i el menjar. La seva voluntat 
era afegir una nova manera 
de mirar el vi, més emocional, 
“perquè el vi és més que una 
beguda, és un estat d’ànim”: 
“En diem vi, però en podríem 
dir amistat, amor, confabulació, 
inspiració, conspiració…”, va 
afegir. “Jo, si vull sentir-me com 
a casa, em prenc un txacolí. 
És el vi que em vincula amb la 
meva terra.”

Ja d’entrada va proposar als 
assistents al tast de construir el 
que en va dir un baròmetre psi-
cològic dels nostres moments 
i desigs. Perquè hi ha vins per 
a tota mena de situacions. I va 
llegir un paràgraf del llibre La 
filosofía del vino de Béla Ham-
vas (Acantilado), que descriu 
un moment contemplatiu, amb 
una copa de vi a la mà. Estrada 
s’hi va referir per refermar-se 
en la idea que el vi té el poder 
de crear un moment d’eterni-
tat. I va tornar a insistir en la 
fórmula de la tasteràpia, “una 
manera senzilla i quotidiana de 
viure el carpe diem”. 
In-vita 2017
El tast pròpiament va comen-
çar fent el contrast entre un vi 

expansiu i un vi introspectiu. 
El vi expansiu el va definir com 
un vi amable, que parla sempre 
amb transparència, pragmàtic, 
que no cal aprofundir-lo. In-vita 
2017 de Castillo de Sajazarra, 
DO Alella, un cupatge de pan-
sa blanca i sauvignon blanc, 
complia aquestes condicions. A 
més, els vins expansius, segons 
la ponent, acostumen a ser 
joves, d’intensitat aromàtica, 
sense fusta, amb record de frui-
ta. Acompanyava el vi un tastet 
de Can Sauleda de Sant Pol de 
Mar. Amb aquest primer vi es 
va oferir una coca d’escalivada.

Estrada va recomanar 
l’In-vita com a vi d’aperitiu, de 
terrassa, per al menjar de cada 
dia, “un blanc de fons de neve-
ra”, va dir. Un vi per no viure 
en sèrie, però sense viure gaire 
seriosament.”

Foranell Picapoll 2015
Alicia Estrada situa el Fora-
nell Picapoll 2015 del celler 
Quim Batlle, DO Alella, en 
l’òrbita dels vins introspectius: 
“Aquest vi diu moltes coses, 
però en veu baixa. Exigeix 
temps per beure’l. I, tot i els 
anys, manté molt bé la frescor. 
Es destaca també l’evolució 
que té a la copa. És un vi que 
es pot prendre sol. És un vi 
sexi, perquè incita a la carícia. 
És un blanc de compromís, 
una manera d’entendre la 
terra, la viticultura. També es 
destaca la mineralitat que té, 
hi trobem el sauló. És un gran 
vi.” Es va acompanyar amb 
una tapeta de salmó fumat, 
amb una base d’alvocat. 

Diu Estrada que “és un vi 
de reflexió, de meditació, un vi 
de xemeneia; un vi hedonista; 

vi d’ajuda i de motivació, per 
celebrar l’esforç”. I il·lustra 
el moment amb un poema de 
Mario Benedetti.

Ètim verema tardana 2015
Aquesta garnatxa negra dolça 
de la cooperativa de Falset, DO 
Montsant, Ètim verema tarda-
na 2015, és un vi “parlador”, diu 
Estrada. Un patrimoni cultural 
que es perd. Un festival. Al nas: 
pa de figa, fruita seca, confitu-
ra, melmelada i també alguna 
nota torrada, però ben integra-
da. Un vi patrimonial, que creu 
que cal reivindicar. Es va acom-
panyar amb un carquinyoli 
amb formatge blau i codonyat.

La divulgadora va acabar 
fent un brindis i animant el 
públic a cercar un vi per a 
cada moment, per a cada estat 
d’ànim.

 Alicia Estrada, el vi com 
a mètode d’autoajuda
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Va fer una sessió de “Tast amb personalitat” que va titular ‘Tasteràpia’

TEXT: MONTSERRAT SERRA

Alicia Estrada durant la seva intervenció.

Coca d’escalivada, amb In-vita.
Salmó fumat amb alvocat, amb Foranell Picapoll.
Carquinyoli amb formatge blau i codonyat, amb Ètim 
verema tardana.




