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mb totes les en-
trades venudes, la 
sommelier gironi-
na Laura Masra-
mon va dirigir el 

segon dels “tasts amb persona-
litat” que es van programar a 
la Festa de la Verema d’Alella 
d’enguany. Així, el dijous 13 de 
setembre va tenir lloc la sessió 
“Vins i formatges catalans, la 
bogeria de l’amor vs. la parella 
de conveniència”. 

Masramon va començar 
la sessió assegurant que el 
formatge i el vi eren ànimes 
bessones, i va voler-ho demos-
trar esmentant tot un seguit 

de paral·lelismes: el vi es fa a 
la vinya, com el formatge es fa 
al camp; tots dos fermenten; 
el most i la llet són, en gran 
part, aigua; el vi i el formatge 
són elements vius... I, a partir 
d’aquí, va proposar quatre ma-
ridatges de formatges i vins. 

Empordà + Gironès
El primer vi va ser el Mas Geli 
Blanc, del celler Mas Geli de 
Pals (Baix Empordà). Un celler 
jove i un vi (2017) de vinya jove 
(2014) que és la segona anyada 
que s’elabora. Garnatxa blanca, 
garnatxa roja i subirat parent. 
Masramon el va acompanyar 
del formatge Fermió, de la 
formatgeria la Balda de Sant 
Martí de Llémena (Gironès). 

Un formatge de llet crua eco-
lògica de vaca. El formatge, 
de pasta tova, tenia un punt 
assecant que es compensava 
amb l’acidesa del vi i, a més, hi 
deixava un postgust llarg i més 
profund. 

La combinació maresmenca
La sommelier va voler tenir un 
detall amb el públic alellenc i 
va fer, com va dir ella mateix, 
“un maridatge de paisatge”. 
Així, el segon vi que va propo-
sar va ser el Tallarol, del Celler 
de les Aus. Una pansa blanca 
sense sulfits amb el punt amar-
gant de les panses i el punt 
salat dels vins de la DO Alella. 
La seva parella de ball, el Rodo-
net de Cabra, de la formatgeria 
Artefor (Vilassar de Dalt), és 
un formatge de pasta semitova 
que es caracteritza perquè és 

rentat amb aigua de mar. As-
secant i salat, va casar perfec-
tament amb el vi, i els sabors 
de l’un i l’altre van sortir-ne 
reforçats i potenciats. 

Bombolles i concentració
El tercer dels vins va ser un 
escumós, un cava. Un 100% 
xarel·lo del 2013, el Segunyola 
de Mas Candí (Empordà). Mas-
ramon el va acompanyar amb 
el Serrat d’Ovella de Mas Farró 
(Vall de Bianya, la Garrotxa). 
Un formatge molt concentrat, 
amb molts nutrients i amb 
molts greixos que l’acidesa i el 
carbònic del cava netejaven i 
acompanyaven a la perfecció. 
Un maridatge de llibre, un 
maridatge d’afinitat, perquè 
els dos productes compartien 
les aromes de mantega, llevat i 
fruita seca torrada. 

Dolç i salat
El darrer vi va sorprendre 
tothom per les seves aromes; 
un vi de finca elaborat amb 
un 80% de moscatell d’Ale-
xandria i un 20% de moscatell 
de gra menut: Dolcet i com-
plex. Flor d’Albera, del celler 
Martí i Fabra (Sant Climent 
Sescebes, Alt Empordà). Per 
acompanyar-lo, Puigpedrós, un 
formatge de llet crua de vaca 
del Molí de Ger (Cerdanya). Un 
formatge molt salat, amb una 
escorça amb un punt picant 
que, deixant-lo fondre a la boca 
i acompanyat del vi, feia que la 
salinitat baixés i s’establís una 
harmonia espectacular entre 
sòlid i líquid. 
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Masramon explicant un dels maridatges.
A la dreta, els quatre vins i els quatre formatges tastats.

La sommelier giro-
nina va proposar 
l’harmonia entre 
quatre vins i qua-
tre formatges




