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l vocabulari, massa 
sovint, pot ser con-
fús, com és el cas del 
terme ranci. Aclarim 
d’entrada, doncs, què 

és un vi ranci. El primer que 
ens ve al cap és un vi vell, però 
tot i que el terme no acaba 
d’estar regulat, el que podem 
considerar com a indispensa-
ble perquè es pugui dir ranci 
és que hagi experimentat un 
procés oxidatiu amb calor. Per 
això la majoria de productors 
acceleren aquest procés expo-
sant el vi al sol en garrafes de 
vidre, amb l’anomenat mètode 
tradicional “a sol i serena”.

Una de les definicions de 
ranci més aclaridores ens la 

facilita una obra de referència, 
l’Oxford Companion of Wine de 
Jancis Robinson, que ens diu 
que “és un terme de tast im-
precís que s’utilitza en molts 
idiomes per definir un estil 
distintiu de vi, sovint fortificat 
o vi dolç natural, que s’aconse-
gueix deliberadament passant 
el vi per fusta i exposant-lo a 
l’acció de l’oxigen i/o calor”. La 
definició aclareix que es pot 
aconseguir de diferents mane-
res: emmagatzemant les bótes 
en magatzems calents o sota 
les bigues del celler en climes 
càlids; o guardant-lo en garra-
fes de vidre a la porta del celler 
i sotmès, per tant, a tempera-
tures canviants entre el dia i la 

nit, el ja esmentat mètode de 
sol i serena.

Parlant de dolços tot és 
més fàcil. I justament això, 
dolços experimentals i rancis, 
és el que vam tastar a la taula 
del centre d’enoturisme d’Alta 
Alella, acompanyats per dos 
dels enòlegs i la propietària del 
celler, Vicenç Galbany, Chaxi 
Velázquez i Mireia Pujol-Bus-
quets; i els sommeliers Marga 
Giménez, Arnau Marco, Mercè 
Vizern i Ramon Rosset. 

No cal dir que de ganes, 
n’hi ha moltes. Ho porta de 
marca el fet de tastar vins 
envellits i més encara si, com 
és el cas, són referències 
experimentals que no són al 

mercat. Ens ho explica Mireia 
Pujol-Busquets, que ens dóna 
la benvinguda i se suma a les 
ganes del grup manifestant 
que a ells també els fa molta 
il·lusió el tast: “Perquè tots 
aquests vins experimentals, 
junts en una mateixa taula, no 
els havíem posat mai.” “N’hem 
fet una selecció –afegeix– i no 
deixen de ser proves que fem 
cada any per veure l’evolució 
dels nostres vins, en aquest cas 
els dolços i rancis.”

El també enòleg del celler 
Vicenç Galbany n’explica el 
procediment. En general tot el 
que tastarem són vins vells, a 
excepció del primer, que és del 
2017. “Tots tendeixen quant a 

Mireia Pujol-Busquets durant el tast, amb dos dels enòlegs d’Alta Alella, Vicenç Galbany i Chaxi Velázquez.
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Alta Alella: dolços camí del ranci

E

Els vins rancis i dolços reposen moltes vegades a la bóta del racó, la que emmagatzema 
una part del llegat familiar, de la història... Papers de vi ha volgut treure la pols d’algunes 
d’aquestes joies, i ho ha fet amb la complicitat d’Alta Alella.
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tast a aromes més evoluciona-
des, oxidatives i de fruita seca. 
Tots s’han fet seguint el mèto-
de dels nostres dolços, el Blanc 
de Neu i el Dolç Mataró, però 
sotmetent-los a criances dife-
rents i, en alguns casos, també 
canviant-ne la varietat.”

I el primer a qui li toca 
passar pels exigents però àvids 
paladars de la taula és una 
pansa blanca del 2017 que es 
va collir amb un alt grau de 
maduració. El vi ha estat en 
una bóta vella no del tot plena 
per tal que s’acceleri l’oxidació, 
la parada de fermentació s’ha 
fet amb fred i el resultat és un 
vi no gaire alcohòlic i amb una 
dolçor poc extrema. Un vi que 
recorda els grans Sauternes, 
però això ho han de dir els 
sommeliers convidats. “Jo, 
això, ho compraria”, s’afanya 
a dir l’Arnau. “Jo el vendria 
demà”, diu la Mireia. Oferta 
i demanda s’entenen. Aquest 
vi dolç aromàtic, àcid i intens, 
sembla haver captivat tots 
els presents. L’Arnau justifica 
així la seva voluntat de com-
pra: “Mostra molt d’equilibri 
entre l’oxidació i la part que 
conserva de fruita, i això el 
fa molt bonic perquè n’hi ha 
pocs que mantinguin aquest 
equilibri. L’empremta d’Alta 
Alella, la veig en l’equilibri, en 

aquesta frescor que promet 
que perdurarà en el temps.” I 
afegeix: “M’agrada molt la tex-
tura d’aquesta mena de vins... 
fa la dolçor molt més portable. 
Tens tot el que vols d’untuosi-
tat, però en cap moment perds 
la profunditat. Fa salivar i el 
trobo espectacular.” La Marga 
s’hi afegeix aportant un primer 
maridatge en què, a més, posa 
hora: “Fa venir ganes de bere-

nar i jo me’l prendria amb un 
panellet de pinyons o amb una 
coca de Llavaneres.” O “amb 
un formatge una mica picant”, 
diu l’Arnau: “Me’n ve al cap un 
amb una curació llarga de tren-
ta mesos. És una simbiosi per-
fecta.” I el tema que entra en la 
conversa és, justament, el de la 
venda d’aquesta mena de vins, 
els rancis i dolços, uns vins que 
tot i ser considerats autèntics 
tresors i part del patrimoni 
vinícola i cultural, no troben 
el seu lloc al mercat nacional. 
Tots coincideixen a definir-los 
com un vi ideal “per a un final 

apoteòsic de qualsevol menú” 
o com a substitut de la copa de 
conyac o whisky; però tot i així 
és un producte difícil d’acostar 
al consumidor final.

Alta Alella ha plantejat el 
tast dels sis vins per parelles. 
Així, doncs, encetem el segon, 
un vi que ens avisen que ja no 
es pot fer, justament per la 
varietat: “És del 2007 i és de 
muscat, una petita parcel·la 
que per problemes sanitaris es 
va decidir substituir el 2010. 
En vam elaborar una quantitat 
molt petita, procedent de raïm 
molt sobremadurat, premsat 
i amb parada de fermentació 
en aquest cas amb alcohol.” 
Un vi que està per sota dels 
deu graus d’alcohol i que es 
va guardar amb ampolles de 
mig litre per veure quina era 
l’evolució... I, de moment, sem-
bla que els tastadors hi troben 
cúrcuma, espècies i curri, a 
més de molta acidesa. El Vi-
cenç s’afanya a explicar: “Quan 
pansifiques el raïm no sols es 
concentra el sucre, sinó també 
l’acidesa.” Així, doncs, som 
davant un vi que té les dues 
coses. Seguint aquesta apre-
ciació engega una bateria de 
propostes: “Té els balsàmics 
disparats, hi veig una crème 
brûlée amb fruita vermella...”, 
diu el Ramon. I l’Arnau s’hi 

suma proposant-lo “amb una 
galeta de mantega salada”. I 
després de les propostes, les 
reflexions i resultants de l’ex-
periència en restauració dels 
tastadors que comenten, per 
exemple, la dificultat de ven-
dre aquest estil de vins com a 
producte final, justament per 
la llargada dels menús. Una 
solució seria la possibilitat de 
“treure aquests vins dels àpats 
i destinar-los a vi de sofà, o 
com a bons substituts de la 
copa de whisky o rom amb 
l’afegitó de tenir una opció 
amb molt menys alcohol, que 
és una tendència del mercat”. 
En tot cas, és una oportunitat 
que cal que sàpiga trobar la 
manera de comunicar-se. 

El Dolç Mataró i el maridatge 
pecaminós
Tenir un expert i apassionat 
dels formatges compartint tau-
la amb una productora molt 
viatjada ens permetrà que 
la tarda no s’animi sols pels 
dolços i rancis... Però abans 
parlem de la parella de vins 
proposada per continuar el 
tast. És el torn de l’estrella dels 
dolços, tant per varietat com 
per elaboració. El Dolç Mataró 
ja és una insígnia que llueixen 
amb honra els propietaris del 
celler Alta Alella, no sols per 
la qualitat del producte sinó 
també per les magnífiques 
crítiques que rep any a any. El 
monastrell alellenc, el mataró, 
ha demostrat ser capaç de 
produir un dels millors dolços 
del país –i no ho diem només 
nosaltres–. De fet, Arnau Mar-
co va conèixer el celler gràcies 
a aquest vi: “El 
Dolç Mataró 
em va 
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El tast va tenir lloc 
al centre d’enotu-
risme, de cara  a les 
vinyes d’Alta Alella

Marga Giménez, Mercè Vizern, Arnau Marco,  
i Ramon Rosset tasten i prenen notes.
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enamorar, el maridava amb 
un bacallà amb cireres i fun-
cionava molt bé.” Pel Ramon 
“és el company ideal per a una 
xocolata del 99%; la natura ho 
va decidir així”.

 La primera de les propos-
tes varia una mica la fórmula 
del Dolç Mataró. És de la ve-
rema del 2015: “El que fem és 
partir d’un raïm molt madur, el 
macerem amb fred i quan co-
mença la fermentació, l’aturem 
també amb fred. Tenim un vi 
que ha fermentat més, i té per 
tant menys concentració de 
sucres i més grau alcohòlic.”

I al costat seu, la parella, 
també feta seguint els pas-
sos del Dolç Mataró, però 
en aquest cas resultat de la 
primera collita que es va ela-
borar com a dolç del coster, el 
2005. Un vi no tan concentrat, 
però més dolç que el primer. 
El Vicenç avisa: “Hi falta una 
mica d’oxigen, penseu que es 
va embotellar el 2010.” “És 
més rústic”, afegeix la Mireia. 
Però el cap, el nas i el gust de 
tots els participants tornen a 
donar voltes al primer i al re-
cord del Dolç Mataró original. 
“La cosa bona del Dolç Mataró 
és que tens molt ventall de 
maridatges, en un dels viatges 
en vam proposar un que era 
un coulant amb formatge blau 
a dintre...” Els ulls del Ramon i 
l’emoció de les seves paraules 
no permet continuar parlant a 
la Mireia: “Això és pecaminós! 
Dues de les coses que amb 
aquest vi van més bé! Ho he 
de tastar, no podem deixar-ho 
aquí, això.” Per rebaixar la 
tensió del moment recupe-
rem el segon mataró que s’ha 
obert ja una mica. “En nas 
s’està tornant molt bonic... 
Té aquesta maduixa de bosc 
tan interessant”, diu l’Arnau; 

“I en boca hi surten més 
mentolats”, afegeix ja més 

calmat el Ramon; “I mol-
tes espècies!”, s’afanya 
a sumar-s’hi la Mercè: 
“Però no hi trobo tanta 
profunditat, no és tan 
llarg com el primer”, 
afegeix.

La cirereta del pastís: per 
acabar, una doble de syrah
Els dos últims vins de la tar-
da compartiran dues coses: 
varietat, la syrah; i anyada, el 
2007. El primer d’ells, després 
d’haver macerat cinc mesos 
amb pells, s’ha premsat i con-
servat en ampolles màgnum 
per evitar-ne l’evolució (tapats 
amb tap corona). En el cas del 
segon vi, el procés d’elaboració 

ha estat el mateix, però s’ha 
guardat en bóta per tal que 
evolucioni, seguint, doncs, una 
intenció de conversió cap a 
ranci. Això ha comportat una 
primera diferència molt evi-
dent, la del color. Una mateixa 
anyada que en la primera copa 
es mostra viva i rica en color; 
i una segona en què el color 
és la demostració més evident 
d’aquesta evolució oxidativa de 
la bóta.

I per saber si aquestes 
diferències es noten de la 
mateixa manera en nas i 
boca escoltem què ens en 
diuen els nostres sommeli-

ers. “El primer té un punt de 
Mon Chéri”, diu l’Arnau: “O 
d’ametlla amarga dolça italia-
na, l’amarenda, que la utilitzen 
per fer gelats.” I del segon, què 
me’n dieu? El Ramon no triga 
gaire a respondre: “És especta-
cular, molt bo, delicat, complex 
i elegant.” “Espectacular, amb 
moltes notes de fruita seca i 
una gran complexitat en nas”, 
diu la Mercè. I és que aquest 
segon, la cirereta del nostre 
“pastís de tarda”, té nom i 
cognoms: és el Mitia Dulcis 
barrica 2007, del qual el celler 
ha fet tres-centes ampolles 
destinades a fer un regal a 
aquells que fan possible con-
tinuar elaborant cada any, els 
seus clients distribuïdors.

“Aquest sí que és de copa 
ampla –opina la Mireia–, tot i 
que també pot funcionar molt 
bé d’aperitiu.” “O de còctel”, 
afegeix el Ramon. Però tots co-
incideixen amb la Mireia que, 
certament, recorda el vermut. 
La Mercè dispara: “Potser so-
narà simple, però jo li posaria 
un músic i em quedaria molt 
a gust, res d’elaborat, i això sí, 
una sobretaula llarga, llarga...” 
El Ramon sembla rumiar-s’ho 

molt abans de dictar una llista 
d’ingredients, que resumeix 
així: “Molta ametlla i poca fa-
rina... això em porta a les teu-
les.” “Doncs jo em quedo amb 
el panettone”, diu la Mireia.

I amb nèctar als llavis és 
el moment d’arribar a les con-
clusions. I sense ser sexistes, 
aquesta vegada l’opció dels 
homes és el primer muscat i 
la de les dones l’últim syrah. 
L’Arnau opina que el primer 
té més públic, mentre que la 
Mercè i la Marga es mostren 
fascinades amb la mediterra-
neïtat de l’últim que, diuen, els 
recorda els millors vins de la 
tradició del “sol i serena”. La 
Marga hi afegeix una reflexió 
final que posa els dolços i ran-
cis en un context més ampli: 
“Tots els vins que hem tastat 
o pràcticament tots em porten 
al salat. Sobretot els negres, 
que permeten i ofereixen molt 
de joc. Hi veig salses, carn de 
caça...” El Ramon s’afegeix a la 
proposta: “Poca gent els con-
cedeix el gust de ser menjats 
durant l’àpat i és una llàstima 
perquè donen moltes opcions.” 
Probablement el Vicenç i la 
Mireia en deuen tenir una de 
les respostes: “La restauració 
hauria de ser més atrevida, 
però també el client.”

Queda clar entre tots, i més 
en paraules d’Arnau Marco, 
que el que no es pot perdre 
és la tradició i l’atreviment 
de cellers que mantenen viu 
aquest patrimoni. “Diu molt 
de vosaltres que fa anys ja 
penséssiu a fer això. Demostra 
molt del que éreu i del que sou. 
Espectacular.”

I, mentrestant, el Ramon 
continua murmurant el que 
més l’ha fascinat de la tarda: 
“És que si aconsegueixes el 
contrast del cacau amb el for-
matge blau...” Estem segurs 
que ho aconseguirà: “Però 
ens hi convidarà?” Si és així, 

aquest article tindrà un se-
gon lliurament: Alella i el 
maridatge pecaminós. 

Un dels vins tas-
tats és un muscat 
que ja no es podrà 
tornar a elaborar: 
Alta Alella va ar-
rencar-ne la vinya 
el 2010

Foto de totes les ampolles tastades.

Els ocres, ambres, 
ataronjats… comuns 

d’aquest tipus de vins 
van omplir de color 
una jornada de tast 

difícil d’oblidar. 




