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Marfil Generós Sec

FITXA 
TÈCNICA 
Anyada: 
s/a. Soleres 
del 1976
Varietats: 
100% pansa 
blanca

VISTA
Color ambre amb reflexos d’or vell. Deixa una llàgrima 

densa i d’evolució lenta.

NAS
Conjunt aromàtic complex en què podem percebre aromes de fruita 

seca, de nous, de cereals torrats, d’espècies, aromes de record afrui-
tat com ara pell de taronja confitada, codonyat, aromes de criança 

oxidativa com fusta de bóta humida, fum, turba...

BOCA
Té una entrada amb una excel·lent frescor gràcies a una acidesa 
viva que li dóna voluptuositat i que acompanya en tot el pas de 

boca, marcat per unes sorprenents aromes de fruita molt ma-
dura, tocs torrats, de toffee i notes caramel·litzades que 

prenen protagonisme a unes delicades notes ràncies i 
amargoses, que queden en segon pla. Tacte salí. El 

final és sec i llarguíssim, i per via retronasal 
ens envia tota una onada de notes tor-

rades, espècies i flors seques.

FITXA 
DE TAST

Vi elaborat amb el sistema de cri-
ança oxidativa, anomenat de soleres i 

criaderes. La solera, o bóta mare del vi, es 
va iniciar l’any 1976 a partir de l’històric vi ge-

nerós sec elaborat des de principis del segle XX 
i conegut popularment com a gualda, pel color de 
la seva càpsula. La criança oxidativa es produeix 
per l’entrada contínua i moderada d’oxigen a tra-
vés dels porus de la fusta de les bótes, indepen-
dentment de si les bótes són noves o usades. 

Aquest oxigen interactua amb el vi i a poc a 
poc, amb el pas del temps, el va trans-

formant per oxidació aportant-hi 
noves aromes i fent-lo més 

complex.

ELABORACIÓ

MÉS VINS GENEROSOS DE LA DO ALELLA

Marfil Generós 
Semi Solera 
1976
Celler Alella 
Vinícola
100% pansa 
blanca
PVP: 
26 euros

AA 1981
Celler Alta Alella
100% pansa 
blanca
PVP: 19,35 euros
(només a la venda 
el Centre d’Eno-
turisme del celler 
Alta Alella)

AA Mitia 
Dulcis
Celler Alta Alella
100% syrah
PVP: 19,35 euros
(només a la 
venda 
el Centre d’Eno-
turisme del 
celler 
Alta Alella)

PVP
30 €

Premis i 
reconeixements:

94 punts Peñín 2018

91 punts Parker 2014

Guia de Vins de Catalunya 2018: 

9,54 punts

Andreas Larsson 2018: 

93 punts

Gran Premi Vinari 2017 
categoria dolç/ranci
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE

Timbal de pasta de full, ceba caramel·litzada, poma 
àcida feta amb mantega i foie gras ‘entier micuit’ 
d’ànec caramel·litzat
Plat elaborat pel cuiner Brice Lacoume (Restaurant Les Terrasses, 
hotel Porta d’Alella)

Sistema de soleres i criaderes

El mètode es basa a utilitzar un conjunt de bótes per do-
nar una criança oxidativa al vi. La bóta inicial s’anomena 
solera i és la que va a terra. A sobre, s’hi poden posar 
tantes bótes –les criaderes– com es vulgui. Normalment 
de tres a sis.
La solera s’omple amb el vi de l’any, en aquest cas del 
1976, i es deixa criar els anys que es cregui convenient. 
El primer any que s’embotelli part del vi de la bóta so-
lera, normalment 1/3, caldrà reemplenar-la amb vi de 
la darrera verema. Així a la bóta solera hi haurà 2/3 de 
vi de reserva i 1/3 de vi de l’any. 
A sobre de la solera, hi posem la criadera 1, plena del 
mateix vi de la darrera verema amb què hem reemple-
nat la solera.  Al segon any d’embotellat es treu 1/3 de 
la solera per embotellar, es reemplena amb 1/3 del vi de 
la primera criadera, i aquesta es reemplena amb vi de 
la darrera verema. Aleshores a sobre de la criadera 1, hi 
posem una altra bóta, la criadera 2, que anirà plena de vi 
de la darrera verema. I així fins que arribem al nombre 
de criaderes que volem.

El conjunt gustatiu d’aquest plat és tremendament llaminer sense 
ser apegalós. Les combinacions de sabors dolç i àcid, amb els tocs 
caramel·litzats i les diferents textures (és molt important que el 
foie gras sigui entier, amb un bloc el conjunt no funciona) conviden 
a un vi que sàpiga acompanyar-ho tot plegat, que potenciï les 
aromes i els sabors del plat al mateix temps que aporti frescor 
i equilibri a les untuositats. El Marfil Generós Sec compleix tots 
els requisits per ser un perfecte acompanyant del plat. La aromes 
de fruita seca, els matisos afruitats madurs i florals que encara 
conserva, la frescor que és capaç d’introduir, l’acidesa viva, tot ple-
gat forma un perfil organolèptic que quan es combina amb el plat 
genera una simbiosi quasi perfecta. Equilibra la boca eliminant 
les sensacions grasses, potencia el sabor del foie gras i matisa la 
dolçor al mateix temps que el plat reforça les aromes de solera 
del vi. És una combinació que es potencia mútuament.

CELLER ALELLA VINÍCOLA
Alella Vinícola és un dels cellers més emblemàtics i amb més història de la DO Ale-
lla. Va iniciar l’activitat el 1906. Els seus emblemàtics vins Marfil han fet la volta 
al món i són tot un referent dels vins blancs elaborats a Catalunya. L’actual etapa 
del celler es va engegar l’any 1998 quan es van replantar vinyes i van introduir 
un gir als vins i a la comercialització. Els seus vins són elaborats majoritàriament 
amb les varietats pansa blanca, garnatxa blanca i garnatxa negra, tot i que també 
conreen moscatell de gra petit, syrah i cabernet sauvignon. Des del 2001 han fet 
una tasca de recuperació de les soleres històriques del celler que ha donat com 
a fruit els seus sensacionals i singulars vins generosos.

L’enòleg ens en parla 
Xavi Garcia 

Per nosaltres recuperar el Generós Sec ha estat poder recuperar una 
part del patrimoni oblidat a la DO Alella durant molts anys. Vins icò-
nics, únics i originals que no segueixen les modes. Com a enòleg crec 
que és un digne representant de la història d’Alella i dels vins me-
diterranis envellits oxidativament, “una espècie en perill d’extinció”.
L’any 2000 aproximadament teníem unes 3.000 ampolles del Marfil 
Generós sec del 1976 que veníem com qualsevol altre vi. Diversos dis-
tribuïdors importants ens les volien comprar totes i ens vam adonar 
que allò valia més del que ens pensàvem, i vam decidir no vendre-les 
i tornar a generar les soleres. Així vam obrir una a una les 3.000 
ampolles per omplir bótes velles i no tan velles. Des d’aquell moment 
vam començar a crear un vi blanc de pansa blanca, afegint-hi alco-
hol fins al grau alcohòlic adequat i envellint-lo oxidativament en el 
sistema de soleres i criaderes.
Cada any embotellem uns 300 litres de vi en ampolles de 0,5 litres, 
sense clarificar, ni sulfitar, ni filtrar. Com que en tenim més demanda 
que oferta segurament ens veurem obligats a deixar d’embotellar 
durant un cert període de temps per no malmetre la solera original.


