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ada tast té la seva 
idiosincràcia. Cada 
tast evoluciona 
d’una manera úni-
ca. És una acció 

efímera i irrepetible. Perquè el 
vi és viu i parla a cada tastador 
diferentment, d’una manera 
pròpia, intransferible. És clar 
que et pots deixar emportar, 
però aleshores el tastador perd 
una part de la seva vivència, 
perquè rebaixa la seva expe-
riència sensorial en pro de 
l’experiència d’un altre. També 
passa sovint que depenent de 
qui es tingui al costat, el tast es 
viu d’una manera o d’una altra.

El fet és que el tast de ge-
nerosos secs d’anyades velles, 
que Papers de vi va organitzar 
al restaurant d’Alella Vinícola 
al final de novembre, va esde-
venir una curiosa experiència 
perquè es va viure de manera 
molt diferent, gairebé polarit-
zada, també segons el lloc que 
els experts ocupaven a la taula. 
Certament, la disposició de 
la taula llarga no era la millor 
per compartir amb fluïdesa els 
comentaris del tast, i això va 
fer que s’anessin concentrant 
mirades diferents als dos ex-
trems. Cada extrem va viure 
d’una manera ben diferent el 
tast. Esquemàticament, podrí-

em dir que en un extrem van 
primar les raons tècniques i en 
l’altre, les emocionals. Els uns 
hi cercaven l’equilibri, els altres 
es van deixar embri-
agar per la 
mineralitat.

La po-
laritat de 
visions 
va apa-
rèixer 

amb la comparativa de dos 
generosos secs del 1971 i en dos 
més del 1969. Ara, també cal 
destacar que el tast va acabar 

amb final harmònic, després de 
tastar un gloriós Generós sec 
del 1966. Amb aquest exemplar 
superb, la taula al complet 

s’hi va lliurar 
desarmada 
o armada 

amb tots els 
arguments 

possibles, 
perquè 
el vi 

d’aquesta ampolla, amb cin-
quanta anys a l’esquena, va 
desplegar un poder que no 
s’acostuma a beure ni a veure.

Però comencem pel co-
mençament. Papers de vi va 
organitzar el tast, a partir dels 
mateixos criteris amb què ja 
havia organitzat el tast de Vio-
letes fa uns quants mesos (ve-
geu-ne la crònica al PdV núm. 
39). Diferents alellencs van 
aportar unes ampolles d’anya-
da vella del generós sec de la 
cooperativa Alella Vinícola i 
tots junts van tastar-les i com-
parar-les, acompanyats pels 
enòlegs Xavier Garcia (autor 
del Generós sec actual, solatge 
del 1976) i Jordi Pujolràs (autor 
del generós sec de la cooper-
tiva Alella Vinícola entre els 
anys 1967 i 1985). Així mateix, 
hi havia l’experiència de tast 
de la sommelier Rosa Vila, que 
també hi va aportar una ampo-
lla de Generós sec. La resta de 
participants foren els germans 
Albert Ferran i Jordi Ferran, 
Montserrat Martí, Esperança 
Font, Quico Lluch i Alejandro 
Garcia i Margarita Soldevila.

El tast va començar amb 
el Generós sec solatge del 1976 
d’Alella Vinícola, explicat per 
Xavi Garcia, l’enòleg i copro-
pietari del celler. Va recordar 
la troballa el 1998, poc després 
que van adquirir el celler, de 
tres mil ampolles de Generós 
sec del 1976, que es conser-

El Generós sec d’Alella Vinícola és un vi que permet l’envelliment. Així ho vam constatar 
obrint i tastant ampolles de les anyades 1976, 1971, 1969 i l’esplèndid 1966
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Generós sec d’anyades 
velles: la força d’un vi 
d’acollida, d’agraïment 

i de llarg recorregut
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vaven en un espai del celler. 
Un distribuïdor potent s’hi 
va interessar i això els va fer 
prendre consciència que tenien 
un patrimoni entre mans. Van 
decidir arriscar-se, assessorats 
per Josep Lluís Pérez (l’enòleg 
i propietari de Mas Martinet al 
Priorat), obrint les ampolles i 
buidant-ne el contingut en unes 
bótes de fusta per a la criança 
en solatges i criadores. Quinze 
anys després, aquest generós 
sec és la gamma amb la qual 
Alella Vinícola té més projec-
ció internacional i ha entrat 
a restaurants amb estrelles 
Michelin. També és un dels 
vins més premiats del celler (el 
darrer premi que ha obtingut: 
el Vinari d’Or 2016). Cada any 
n’embotellen entre tres-centes 
i quatre-centes ampolles de 
mig litre, que s’exhaureixen tot 
i que tenen un preu de trenta 
euros al mercat. Amb tot, Xavi 
Garcia confessa que es planteja 
deixar d’embotellar durant uns 
quants anys aquest generós del 
76 per no perdre’n el solatge. 

Perquè l’enòleg ho diu amb 
justesa: ‘El Generós sec és un 
vi de paciència, és un vi que 
necessita temps.’

Albert Ferran recorda que 
aquesta mena de vi és ben apre-
ciat pel sommelier Josep Roca 
del Celler de Can Roca. I Xavier 
Garcia li comenta que feia po-
ques setmanes li va portar el 
Generós sec al restaurant. I el 
comentari de Margarita Sol-
devila, que recorda el tòpic: ‘I 
deien que abans aquests vins es 
feien malbé amb els anys.’

El tast comença amb el 
Generós sec solatge del 1976, 
que ara comercialitza Alella 
Vinícola. Albert Ferran salta: 

‘Oh!, fantàstic. I sucat amb un 
carquinyoli, et fa millor per-
sona.’ La sommelier Rosa Vila 
recorda que aquests vins són 
de meditació, que en diuen. 
Poden durar hores a la copa, 
degustant-los a poc a poc, sense 
pressa.

Jordi Pujolràs, que va ela-
borar el Generós sec del 1976, 
recorda que en aquell temps va 
incorporar una tècnica italiana, 
de millorament que en deien, 
que consistia a incorporar-hi 
un 10% de most fresc just 
abans d’embotellar el vi. Era 
una manera d’amorosir-lo. I 
també es plany: ‘Dos grans er-
rors va cometre la cooperativa, 
el de treure del mercat aquests 
vins [es refereix al Generós 
sec i al Violeta] i també d’eli-
minar el SuperMarfil. Perquè 
això que es diu que al mercat 
no agraden els vins dolços, no 
és veritat. Agraden i molt. A 
Alella Vinícola, els anys 1970, el 
66% del producte que comer-
cialitzava era vi dolç [l’abocat, 
o semi sec, contenia 25 g de 

sucre per litre]. Quico Lluch 
reflexiona sobre el fet que era 
una època diferent, que aquests 
vins van quedar per al con-
sum local i comarcal. I Albert 
Ferran recorda que en aquella 
època es va escampar la idea 
que els vins dolços eren vins 
de poca qualitat que el sucre 
dissimulava, els emmascarava: 
‘Això va fer molt de mal.’

Introduït el tast amb el 
Generós sec solatge del 1976, el 
grup passa a tastar un Generós 
sec del 1976 que s’ha passat tot 
aquest temps, quaranta anys, 
en ampolla. Aporta l’ampolla 
Esperança Font, que comenta 
que és l’última que conserva a 
casa. Rosa Vila és la primera 
que s’expressa. Troba que 
té una aroma molt similar al 
Generós sec de solatge del 76: 
galeta Maria, canyella, vainilla. 
En el cas del Generós sec del 
1976 en ampolla, l’aroma tira 
més cap als torrats, ametlles i 
avellanes torrades. Però segons 
la sommelier, tenen el mateix 
pas en boca. Xavi Garcia en 
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Rosa Vila. Jordi Pujolràs. Xavier Garcia.

Montserrat Martí, Jordi Ferran i Quico Lluch. Esperança Font, Albert Ferran. Alejandro García i Margarita Soldevila. 

Xavier Garcia: “El 
Generós Sec és un 
vi de paciència, és 
un vi que necessita 
temps”
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discrepa: ‘Jo trobo que el gene-
rós de solatge ha guanyat amb 
aquests quinze anys en bóta, 
perquè ha quedat més con-
centrat. El segon, com que no 
ha passat per fusta i ha estat 
embotellat des del 1976, conté 
aromes més de panses, figues 
seques i carquinyolis.’

Tots dos vins també diferei-
xen en el grau alcohòlic. L’eti-
queta del generós de solatge 
dóna 17 graus. En canvi, la del 
1976 posa que en té 14,7. Jordi 
Pujolràs matisa: ‘No sembla 
que tingui 14,7 graus, sembla 
que en tingui més.’ I es mostra 
convençut que l’etiqueta porta 
una dada equivocada. I amb 
humor recorda que entre els 
treballadors de la Vinícola 
es deia: ‘Quina graduació té? 
Depèn de la impremta’, perquè 
s’aprofitaven les etiquetes.

El tast avança i s’obre una 
ampolla de Generós sec del 
1971, aportada per Quico Lluch. 
La tasta i explica: ‘Em consi-
dero un romàntic dels vins, en 
especial dels nostres, així que 
guardo unes dues-centes am-
polles sota de l’escala de casa. 
És el meu cementiri. Però no 
hauria imaginat mai treure’n 
un vi d’aquesta categoria.’ Pu-
jolràs en discrepa: ‘Aquest vi és 

la prova que no es pot parlar de 
grans vins, sinó de grans ampo-
lles de vi. Aquest color esmor-
teït que té ja indica que és un 
vi que s’ha fet malbé.’ Però les 
aromes de reducció, si es tre-
ballen a la copa, se’n van anant 
i hi apareixen els torrats. Amb 

aquest vi es comença a fer visi-
ble la polarització del grup de 
tast. Rosa Vila posa el vi en un 
pòdium: ‘En boca, aquest gust 
salat, aquesta oxidació… M’hi 
passaria la tarda amb una copa 
d’aquest Generós sec del 71, tot 
fumant un puro. I anar fent. 
Aquesta mineralitat, que sem-
bla que ens posem una pedra a 
la boca, el sauló, és deliciosa.’ I 
aquí, Pujolràs pren la literatura 
de recurs quan cita Pirandello: 
‘Així és si així us ho sembla 
(«cosí è se vi pare»).

Arriba un altre Generós sec 
del 1971, que ha portat Jordi 
Ferran. L’ampolla és verda, a 
diferència de l’altra. S’explica 
que les ampolles verdes con-
tenien un tap i una càpsula de 
qualitat inferior a les ampolles 
marró. Costa de treure’n el tap 
sencer. Pujolràs adverteix que 
és una ampolla amb una càpsu-
la de plom, que és un material 
tòxic, de manera que sobretot 
diu que el coll de l’ampolla s’ha 
de netejar molt bé. Això condi-
ciona el tast d’aquesta ampolla, 
sobretot en el cas de Pujolràs 
i de Xavi Garcia, que secunda 
la percepció del primer. Ho 
diu així: ‘Aquestes dues últi-
mes ampolles del 1971, trobo 
que contenen un vi desinflat. 
Segurament per qüestions de 
conservació.’

En tots dos generosos 
del 1971, hi mana la salinitat, 
aquest gust d’algues que aporta 
records de mar i d’estiu. Rosa 
Vila defensa aquests vins i 
descriu les característiques del 
segon generós del 1971, l’última 
ampolla que s’ha obert: ‘Té un 
punt de dolçor al final, que ens 
aporta una sensació de polvoró, 
amb una punta d’amargor, amb 
una acidesa molt ben posada. 
Tot i el color, que no hi fa justí-

cia, és un vi que es manté molt 
viu. Això ho tenen els vins de 
Xerès i ho tenim aquí. Aquests 
dos últims vins són dues joies!’

Aleshores s’obre l’ampolla 
de Generós sec del 1969 que ha 
portat Rosa Vila, en ampolla 
verda. Ha anat amunt i avall, 
diu ella. La càpsula és de les 
que contenen plom i estany. 
Torna a tenir un color marró 
esmorteït i tèrbol. Però tant 
en nas com en boca també és 
ben viu. La sommelier, que feia 
temps que esperava aquest mo-
ment, posant-se la copa al nas 
explica que amb l’envelliment 
l’aroma de galeta Maria evolu-
ciona cap al torrat, les panses, 
el préssec sec. I en boca, la 
primera sensació és dolça i fent 
el pas en boca s’asseca. ‘És el 
que queda en aquest vi: acidesa 
i alcohol. I el mineral hi conti-
nua essent també.’

El tast preveu un segon 
Generós sec del 1969, que han 
portat Margarita Soldevila i 
Alejandro Garcia. L’ampolla en 
aquest cas és de color marró, 
amb les paraules «Alella Vi-
nícola» gravades al vidre. La 
Margarita recorda que aquest 
vi no ha patit gaires sotracs, 
que només s’ha tocat una vega-
da, en un trasllat, des del 1976. 

En tots dos gene-
rosos del 1971, hi 
mana la salinitat, 
aquest gust d’al-
gues que aporta 
records de mar 
i d’estiu

Generós sec 1966 Generós sec 1969 Generós sec 1969
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Aquest 1969, Pujolràs ja se’l 
mira d’una altra manera: ‘Al 
nas és un vi molt equilibrat, i el 
que promet al nas ho trobes a 
la boca. Hi apareix la mel, els 
pebres, els minerals… Magnífic. 
No hi trobo flors, més aviat 
espècies.’ I Xavi Garcia afegeix: 
‘Té un bon color, que no és 
tèrbol, i és un vi estable. Trobo 
que dóna notes d’herbes per fer 
infusions (camamil·la, te…). I 
un gust d’òxid que transmet les 
notes salines.’ Però Rosa Vila i 
Quico Lluch en difereixen: en 
nas el troben més pla i en boca, 
hi troben a faltar l’acidesa 
dels altres. En aquest moment 
s’evidencien d’una manera 

molt clara les maneres de viure 
aquests vins a la nostra taula 
de tastadors. Els uns valoren la 
vivor de l’acidesa i l’alcohol en 
vins d’aquestes anyades, i els 
altres opten més per l’equilibri.

Però, sortosament, la pola-
rització es trenca quan s’obre 
el darrer vi, un Generós sec del 
1966 que ha portat Montserrat 
Martí. Tot i que ha experimen-
tat quatre canvis de casa i uns 
quants contrasts de temperatu-
ra, aquest vi té un color marró 
brillant i quan es tasta emoci-
ona tothom. L’enòleg Xavi Gar-
cia diu que li apareixen notes 
de mentolat, balsàmiques, com 
un muscat antic, que manté 

una acidesa que li aporta fres-
cor. I Pujolràs recorda que en 
els vins, l’acidesa és el pal de 
paller. I Xavi Garcia hi torna: 
‘Tot i tenir cinquanta anys és 
més viu encara que els anteri-
ors.’ I Quico Lluch, rendit, diu: 
‘De tots els vins que hem tas-
tat, amb aquest m’hi passaria 
més estona. En boca m’ha sor-
près molt.’ I l’Alejandro, emoci-
onat: ‘És un vi daurat, daurat!’ 
I en Pujolràs: ‘Fins i tot té una 
mica de regalèssia.’ 

Margarita Soldevila acaba 
fent un elogi del Generós sec: 
‘És el meu vi preferit. És per-
fecte. Sempre he preferit el sec 
al dolç.’ Perquè habitualment 

a les cases s’oferien plegats el 
Violeta i el Generós sec (també 
anomenat «gualda») en senyal 
de benvinguda, d’acolliment, 
de festa o com a mostra 
d’agraïment (per fer un regal 
al metge). Montserrat Martí 
explica que aquest generós sec 
del 1966 va arribar a casa seva 
acompanyat d’unes ampolles 
de Violeta. Foren el present 
de noces que li feren els seus 
cosins. El tast s’acaba amb una 
bona tertúlia degustant els vins 
amb carquinyolis i «brownies». 
Abans de marxar, encara se 
sent Rosa Vila dient: ‘Aquest 
1966 evoluciona i de quina ma-
nera!’. 

Generós sec 1971 Generós sec 1971 Generós sec 1976
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