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n patrimoni és un 
conjunt de béns que 
una persona hereta 
dels seus ascen-
dents. Aquest tast 

és un patrimoni en aquesta 
accepció. Però també ho és en 
el sentit de patrimoni 
de la memòria, patri-
moni natural i patri-
moni cultural. Aquest 
tast de vins Violeta, 
el vi generós dolç de 
la cooperativa Alella 
Vinícola, és d’un vi de 
prestigi del celler, un vi 
per al diumenge, que 
durant bona part d’un 
segle va marcar moltes 
famílies alellenques, 
moltes de maresmen-
ques, barcelonines i de 
més indrets del país.

Aquest tast és del 
tot singular i especial 
perquè ha aconseguit 
combinar la memòria 
emocional i familiar 
amb l’anàlisi tècnica i 
sensorial. Són força fa-
mílies d’Alella, les que 
encara guarden alguna 
ampolla de Violeta carregada 
d’anys. Per què no se l’han be-
guda? Perquè la consideren un 
monument; perquè pensen que 

el vi ja no deu estar en condi-
cions i no volen decepcions; o 
perquè s’ha convertit en una 
ampolla oblidada al celler de 
casa o al moble dels licors…

La construcció d’aquest 
tast, a càrrec del cap de redac-

ció de Papers de vi Òscar Palla-
rès, va néixer d’una casualitat: 
Esperança Font li va comentar 
que tenia una ampolla de Vi-

oleta del 1969, però no estava 
segura ni de si estaria en bon 
estat ni de si seria capaç de 
trobar l’ocasió per obrir una 
ampolla tan antiga. L’anyada 
va encendre l’interès d’Òscar 
Pallarès, que va pensar que 

més famílies d’Alella devien 
guardar alguna ampolla del 
preuat Violeta, que potser teni-
en els mateixos dubtes i que tal 
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Tast de Violetes de més 
de quaranta anys o quan 

el vi és un patrimoni

U
vegada voldrien compartir-la 
per fer un tast per a Papers 
de vi. Així, seria la revista qui 
brindaria aquesta ocasió es-
pecial. El periodista va fer una 
crida a través de les xarxes 
socials i es va dirigir també a 

algunes famílies sus-
ceptibles de tenir-ne. 
El resultat: es van 
aplegar sis ampolles 
de Violeta dels anys 
1969, 1971 i 1973. 

Al tast, fet al res-
taurant del celler Ale-
lla Vinícola, hi havia 
els propietaris de les 
ampolles: Esperança 
Font; el matrimoni 
format pel pagès 
Alejandro Garcia i 
Margarita Soldevila; 
Quico Lluch, comer-
cial d’unes quantes 
empreses vinícoles du-
rant molts anys, entre 
elles, Alella Vinícola; 
Albert Ferran, també 
comercial vinícola i 
extreballador d’Alella 
Vinícola; Jordi Fer-
ran, propietaris de la 

vinateria Xarel·lo d’Alella; i les 
alellenques Montserrat Martí i 
Montse Xicola. I s’hi va convi-
dar tres tècnics: la sommelier 

Al restaurant d’Alella Vinícola es va fer un tast irrepetible, organitzat per ‘Papers 
de vi’, que va aplegar sis ampolles de l’antic Violeta dels anys 1969, 1971 i 1973 
de l’antiga cooperativa Alella Vinícola. Hi van participar els propietaris d’aquestes 
ampolles, que hi van aportar la memòria familiar vinculada al vi, i tres tècnics que 
van analitzar els tresors que contenien.

TEXT: MONTSERRAT SERRA / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Etiqueta de Generoso Dulce (Violeta) de 1950.
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Rosa Vila, que també hi va 
aportar una ampolla; l’enòleg 
Jordi Pujolràs, autor del Viole-
ta entre els anys 1967 i 1985; i, 
finalment, l’actual enòleg d’Ale-
lla Vinícola, Xavier Garcia, que 
elabora el Violeta que avui es 
troba al mercat.

Aquest tast irrepetible va 
viure un preàmbul de catego-
ria. Es va començar tastant un 
vi que no era Violeta, aportat 
per Montse Xicola. Era una 
ampolla de 3/8 de l’any 1964 
que contenia un negre crian-
ça d’Alella Vinícola. El tap es 
trobava en bon estat, però era 
curt. Mentre es procedia a 
obrir la relíquia, Montse Xicola 
va explicar com era que con-

servava ampolles d’anyades 
tan avançades:

Montse Xicola: La meva 
àvia tenia l’afició de vestir les 
ampolles de Marilyn: els feia 
un vestit de ganxet. És per això 
que les guardàvem a casa.

Els tècnics van començar 
a posar cara de sorpresa a 
admiració, tot olorant i tastant 

aquest negre criança del 1964, 
amb 12,5º, i el diàleg entre tots 
va començar a fluir:

Rosa Vila: Aquest vi s’ha 
tornat un generós sec, gairebé 
diria que ens trobem davant 
d’un olorós de Jerez. Quina 
potència! Hi predominen les 
avellanes torrades i la galeta 
Maria. M’atreveixo a dir que, 
amb l’envelliment, aquest vi 
avui rebria la categoria de VOS 
(«Very Old Sherry»).

Albert Ferran: El que me 
n’agrada és l’estadi en què es 
troba, en evolució positiva. Té 
una bona acidesa encara, que 
fa venir salivera. I això en una 
ampolla de 3/8, petita, que és 
la més fràgil. Una passada!

Quico Lluch: I acabada 
d’obrir, sense oxigenar-se, que 
tingui aquest gust!

Montse Xicola: El 1964 
és l’any que va néixer la meva 
germana gran. Segurament 
per això a casa van guardar 
aquesta ampolla i no una altra. 
Em sorprenen aquests comen-
taris, perquè és una ampolla 
que ha patit una dotzena de 
trasllats. Vull dir que no n’hem 
tingut gens de cura.

Jordi Pujolràs: Aquest ne-
gre criança, el va elaborar Go-
dofredo Casanellas, enòleg que 
s’havia format a l’Argentina. La 
varietat predominant d’aquest 
negre criança és el sumoll, pot-
ser amb una mica de garnatxa.

Aquest tast irre-
petible va viure un 
preàmbul de ca-
tegoria. Un negre 
criança de 1964

Rosa Vila. Jordi Pujolràs Xavier Garcia

EL TAST

Jordi Ferran, Albert Ferran, Quico Lluch i Margarita Soldevila. Alejandro García, Montse Xicola, Esperança Font i Montserrat Martí. 
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Rosa Vila: Al nas, hi trobo 
aromes de fruita molt madura, 
d’arrop, i més enllà una nota de 
torrat, de pell d’ametlla tor-
rada o, afinant, de la clova de 
l’ametlla.

Albert Ferran: I amb un 
punt de sotabosc, d’humitat, 
que és molt agradable.

Xavier Garcia: Hi he tro-
bat molta garrofa, sobretot al 
principi, i després, oxigenant el 
vi, hi han aparegut els cacaus, 
la xocolata i ara s’hi suma el 
mentolat.

Rosa Vila: I al final de la 
boca, fulla de tabac, que és 
de la família aromàtica de la 
xocolata.

Quico Lluch: Això em fa 
pensar que abans quan plovia 
la soca de l’ametller desprenia 
una aroma especial, que també 
hi trobo.

Fet el preàmbul, la taula de 
tast es va disposar a tastar la 
gamma de Violetes. La voluntat 
era fer un tast vertical, amb un 
Violeta de cada any, però no es 
va aconseguir, senzillament, per-
què no era possible. Tal com va 
explicar l’enòleg Jordi Pujolràs, 
el Violeta s’elaborava fent un 
cupatge de diferents anyades, de 
manera que no es llançaven al 
mercat anyades d’anys succes-
sius, sinó que es feia la mitjana 
de les anyades del cupatge.

El primer Violeta tastat és 
una ampolla de Marfil Violeta 
2003, elaborat en l’etapa 
actual d’Alella Vinícola per 
l’enòleg Xavier Garcia. En va 
explicar el procés d’elabo-
ració:

Xavier Garcia: És un vi 
dolç fet de garnatxa negra pan-
sificada, amb 15º i 100 grams 
de sucre per litre. Com va néi-
xer? Poc temps després d’arri-
bar a Alella Vinícola vam tro-
bar una bóta petita de Violeta. 
No en sabem l’anyada. Vam 
decidir elaborar un dolç i dilu-
ir-lo en aquest solatge, que era 
com un xarop. I el vam posar 
en criança dinàmica, de soleres 
i criadores. Era l’any 2003. És 
un vi amb una tanicitat seca. 
Pot recordar un vi de Banyuls 

o de Porto. Acaba sempre amb 
fruita negra madura, com ara 
la figa seca, xocolates i amb un 
final de mentolats.

Jordi Pujolràs: Al Xavi, 
li agraden molt els vins amb 
l’acidesa volàtil alta i en els 
seus dolços, la hi notem (1,5 
de volàtil, tenen). En vins 
tranquils podria considerar-se 
un defecte, però en dolços és 
una arma. En un vi d’aquestes 
característiques, hi ha un mo-
ment en què has de sacrificar 
una part de nas o una part de 
boca, que vol dir que optes o bé 
per l’aroma o bé pel gust.

Xavier Garcia: És clar, per 
fer aquest vi t’has d’arriscar. 
En un principi anàvem a llen-
çar la solera d’aquest vi. Però 
vam esperar i després de tres 
o quatre anys es va posar tot 
a lloc i en va sortir aquesta 
meravella.

Rosa Vila: Hi ha tendències 
entre els sommeliers. Els uns 
aposten pel nas, perquè el vi 
es ven pel nas. Però n’hi ha uns 
altres que optem per la boca. 
Us volia recordar que al comen-
çament d’Alella Vinícola es va 
enviar treballadors a formar-se 
a Jerez, per aprendre a fer els 
generosos, sec i dolç. I per això 
aquests vins es fan seguint la 
criança de soleres i criadores. I 
així s’ha fet tota la vida excepte 
alguns anys, quan es feia una 
criança oxidativa. I uns altres 
anys la meva mare i la tia Asun-

sión també m’havien explicat que 
s’havien elaborat en damajoanes 
(en garrafes de vidre i cinquan-
ta dies a sol i serena), que van 
aprendre a fer a Banyuls.

I continua la sommelier:
Rosa Vila: Jo ara mateix no 

sóc a Alella, sóc al sud. M’emo-
cionen aquests vins, són vins 
de meditació, et fan pensar, 
et connecten amb la memòria 
dels teus familiars. Josep Roca, 
Ferran Centelles, Toni Fal-
gueras, Quim Vila… defensen 
aquests vins. S’hi nota molt el 
mineral, s’hi nota la terra, el 
sauló sobre la llengua.

Jordi Pujolràs: “el 
Violeta s’elaborava 
fent un cupatge de 
diferents anyades”

Rosa Vila “M’emo-
cionen aquests 
vins, són vins que 
et connecten amb 
la memòria dels 
teus familiars”

Detalls del Marfil Tinto Crianza 1964.

Marfil Tinto Crianza 1964 (ampolla 
aportada per Montse Xicola).

Marfil Violeta actual (ampolla 
aportada per Alella Vinícola).
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Obrim la primera ampolla de 
Violeta de més de quaran-
ta anys: Violeta del 1973, 
aportat per Montserrat 
Martí. Explica:

Montserrat Martí: Doncs 
us he de dir que aquesta am-
polla també ha canviat de casa 
unes quantes vegades.

Margarita Soldevila: 
Doncs a mi em recorda el Vio-
leta que preníem quan vivíem 
a Can Gaza.

Montse Xicola: Ai, sí, jo 
associo aquest vi amb els pane-
llets i em recorda el meu pare.

Montserrat Martí: Doncs 
a mi em transporta a les neules 
el dia de Nadal.

Albert Ferran: I recorda 
també els torrons que venien 
aquí mateix, a la Vinícola.

En aquest moment, Pujol-
ràs torna a centrar-se en l’anà-
lisi organolèptica del vi i en la 
descripció del procés d’elabo-
ració, perquè ell el 1973 ja era 
l’enòleg d’Alella Vinícola.

Jordi Pujolràs: Vull aclarir 
i recordar que el que fem avui 
és tastar unes ampolles de vi. 
Ho dic perquè no necessària-
ment són representatives del 
vi que es feia. Sóc dels qui crec 
en les grans ampolles de vi. 
Aquest Violeta ja és fet meu. 
I el 1973 ja hi havia introduït 
alguns canvis. Penseu que en 
aquell moment era molt difícil 
canviar les coses. Et pagaven 
per fer el mateix vi sempre. 
Però vaig mirar de millorar-lo. 

Cercant el push, que es diu 
ara, vaig mirar d’augmentar-hi 
l’acidesa volàtil. Collíem el 
raïm sobremadurat i el fèiem 
fermentar fins a quatre graus 
per aconseguir aromes secun-
dàries. Després hi afegíem al-
cohol fins a 15,5º. Hi vaig posar 
ull de llebre buscant l’aroma de 
violeta. De fet, no fèiem la cri-
ança amb soleres i criadores, 
sinó que reomplíem les bótes i 
bocois per dalt. De fet, no hau-
ríem d’haver posat l’anyada a 
l’etiqueta perquè com que eren 
diferents anyades, el que fèiem 
era una «mitjana de cupada», 
que es diu.

Rosa Vila: Els vins de Ba-
nyuls no porten anyada, els de 
Tokay no porten anyada, els de 
Chablis amb cupatge, tampoc 
no hi posen l’anyada.

Quico Lluch: Tinc entès 
que quan una bóta s’acabava es 
tornava a reomplir i es tornava 
a fer un capmàs d’anys.

Aquesta és la raó per la 
qual no s’ha aconseguit tenir 
les anyades successives de Vio-
leta en aquest tast, però sí que 
devem tenir totes les anyades 
que van aparèixer al mercat en 
aquells anys.

Montse Xicola pregunta 
d’on venia el nom de Violeta. 
De seguida s’aclareix que 
provenia del color del lacrat i 
això porta a entrar en el món 
de les empleades de la Viníco-
la, que treballaven en condici-
ons difícils i discriminatòries. 
“Les dones posaven el lacrat, 
amb uns cubells. Rentaven 
les ampolles i fregaven amb 
uns fregalls sense guants 
que Déu n’hi do”, comenta 
Esperança Font. I Pujolràs 
recorda que les treballadores 
cobraven un sou miserable, 
i que quan ell va assumir el 
càrrec de gerent va fer que 
els l’apugessin. 
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Montserrat Martí: 
“Aquesta ampolla 
em transporta a 
les neules el dia de 
Nadal”

Violeta del 1973, ampolla aportada per 
Montserrat Martí.

Violeta del 1973, ampolla aportada per 
Quico Lluch.
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és el fruit d’una llarga tradició familiar

El vi de Badalona. Carretera de Canyet, 73 - 08916 Badalona - Tel. 93 395 12 66

I amb tot això, se serveix 
un nou vi, el Violeta del 
1973, una ampolla que Qui-
co Lluch ha portat oberta.

Quico Lluch: Tinc una mica 
de cementiri a casa (també 
dit del celler) d’unes cent cin-
quanta ampolles, del 1936 en 
endavant. Fa quatre anys vaig 
obrir aquesta ampolla per Tots 
Sants. No em va agradar. Al cap 
d’un any la vaig tornar a tastar 
i el vi que hi havia era mel.

Xavier Garcia: Òndia! Té 
gust de cafè.

Rosa Vila: Aquest vi no és 
pas mort, és un vi immortal! 
La textura és boníssima.

Jordi Pujolràs: Unes go-
tetes d’aquest vi per sobre un 
bon foie i… la glòria.

Aleshores, a Rosa Vila se li 
acut fer l’exercici de posar-se 
unes gotes d’aquest Violeta al 
muscle adductor del polze i 
després amb els llavis posar-se 
les gotes a la boca. La intensi-
tat es multiplica.

Arriba el torn del Violeta 
del 1971, d’una ampolla que 
han aportat la Margarita i 
l’Alejandro.

Margarita Soldevila: 
Aquesta la vam comprar quan 
el meu marit era soci del sindi-
cat (també s’anomenava així la 
cooperativa), que no les regala-
ven, les ampolles, eh! Aquesta 
va anar a parar a Can Gaza i 

després a la casa on vaig néi-
xer. I per què no ens la vam 
prendre? Home, doncs perquè 
en guardem moltes i les anem 
obrint de mica en mica. Aquest 
és el gust del vi de casa.

Alejandro Garcia: Guar-
dem les ampolles al garatge, 
ben cuidades. La Margarita és 
qui se’n cuida.

Margarita Soldevila: Les 
guardem trabucades.

Xavi Garcia: Trobo que 
aquesta ampolla de vi del 1971 
s’assembla al Violeta actual.

Rosa Vila: Té el color d’un 
cafè d’aquests moderns de 
Nespresso. És molt viu. Brutal. 
I té un final càlid.

Xavi Garcia: Sí, molt lico-
rós.

Rosa Vila: Al nas sembla 
un moscatell pansificat. Tot i 
que no crec que s’hi posés raïm 
moscatell. Recorda la pansa de 
moscatell i també figues, codo-
nyat fet a casa (amb el sucre 
recremat) i un final amarg de 
les panses. La primera flaire 
era de flor de violeta.

Jordi Pujolràs: Aquesta 
violeta que notes és l’ull de 
llebre.

Rosa Vila: En boca em 
repeteix el codonyat i al final 
també hi trobo violeta i una 
nota amargant molt elegant.

Passem a tastar el primer 
Violeta del 1969, que ha 
portat Rosa Vila.

Jordi Pujolràs: La del 
1969 recordo que va ser una 
verema molt inestable. Se’ns 
n’anava. Va ser molt difícil 
d’aguantar. Molt feixuga. Per 
què? Doncs perquè va ploure 
molt i el raïm tenia molt poca 
acidesa i poca graduació.

Rosa Vila: Aquesta am-
polla ha anat d’un cantó a un 
altre: la va comprar la meva 
mare i vaig quedar-me aques-

Quico Lluch: “Fa 
quatre anys vaig 
obrir aquesta am-
polla. No em va 
agradar. Al cap d’un 
any la vaig tornar a 
tastar i era mel”

Violeta del 1969, ampolla aportada per 
Rosa Vila.

Violeta del 1971, ampolla aportada per 
Margarita Soldevila i Alejandro García.
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ta de la seva col·lecció. I me 
l’he endut sempre amb mi: 
de casa la mare al pis de dalt, 
d’allí a Roses i ara la tornem a 
tenir aquí. Aquesta ampolla i 
algunes més, les tinc guarda-
des en una caixa d’Alella Viní-
cola posades dretes. Només he 
tingut en compte de deixar-les 
en un lloc fresc.

Continua la sommelier:
Rosa Vila: És un vi rústic i 

mineral al nas. Molta pedra, hi 
trobo. I en boca s’obre, creix. 
Hi trobo la barreja de panses 
del Violeta anterior i també el 
cacau i la fulla de tabac.

Avancem per poder com-
parar un segon Violeta del 
1969, el d’Esperança Font.

Esperança Font: Em sem-
blava que s’havia fet malbé 
perquè perdia una mica. És 
l’última ampolla de Violeta 
que em quedava.

Jordi Pujolràs: És més 
metàl·lic al nas.

Xavier Garcia: M’agrada 
molt! És molt licorós, amb co-
dony, sucre cremat. Trobo que 
en boca podria ser un olorós 
dolç. És el més oxidat de tots.

Rosa Vila: Ha fet una cri-
ança oxidativa dins l’ampolla. 
En nas diria que és un amonti-
llat de Pedro Ximénez.

Jordi Pujolràs: Tres Palos 
Cortados!

Rosa Vila: Sí senyor! Salut!
I després de l’eufòria, 

els tastadors es tornen a re-
cloure entre les seves copes, 
olorant-les, comparant-les, 
tornant-les a tastar. Sembla 
que no vulguin que s’acabi 
l’aventura i el cerimonial. I no 
es pot córrer. Aquests vins 
de meditació, com apuntava 
al principi la sommelier Rosa 
Vila, requereixen un temps 
pausat.

Rosa Vila: Necessitem una 
estona per entendre’ls, perquè 
et parlin.

Jordi Pujolràs: Veieu com 
parlem de grans ampolles de 
vi i no de grans vins!

Esperança Font: Real-
ment, la vida és una sorpresa 

constant. Nosaltres que pen-
sàvem que no era un bon vi…

Jordi Pujolràs: Aquest 
últim vi m’ha tornat a fer sentir 
la basarda d’aquella collita tan 
difícil del 1969.

Alejandro Garcia: Marga-
rita, no va ser el 1969 que vam 
casar-nos?

Margarita Soldevila: El 
1960, home!

Entrem a la recta final del 
tast. Arriba l’últim Violeta 
del 1969, el tercer. És una 
ampolla de Jordi Ferran, 
l’última que tastarem en 
aquest tast irrepetible.

Jordi Ferran: Ens va 
arribar una partida de vins 
generosos d’Alella Vinícola que 
tenia en Lluís de Can Calotas. 
La hi vam comprar i els vam 
posar a la venda. Però les últi-
mes ampolles, les vam guardar. 
Aquesta ampolla de Violeta és 
l’última d’aquella remesa.

Rosa Vila: Aquesta tercera 
ampolla també és molt mine-
ral i també s’hi troba aquesta 
barreja de panses de moltes 
menes.

Jordi Pujolràs: I sang.
Rosa Vila: I en boca panses 

i cireres amb licor.

I no sabem ben bé com, 
però abans de dir-nos adéu-
siau el patrimoni de la memò-
ria torna a aflorar: Rosa Vila 
recorda que quan eren petites 
amb Esperança Font jugaven 
a casa seva, mentre les mares, 
que eren amigues, es prenien 
una copeta de Violeta, amb 
aquelles copetes tan boniques 
i amb algun carquinyoli. I les 
nenes jugaven al pati i berena-
ven pa amb vi i sucre, però amb 
vi sec.

Quico Lluch: El Violeta 
també em porta a la infantesa. 
Jo que vaig quedar-me sense 
els pares de petit i em van criar 
els avis, doncs recordo que per 
Nadal l’avi se n’anava al sindi-
cat i allí comprava els torrons, 
l’ampolla de Violeta, l’ampolla 
de Gualda i les neules. Tot això 
no faltava mai per Nadal. I obrí-
em les ampolles havent dinat. 
Totes dues. Perquè sempre hi 
havia algú que volia el ranci.

Margarita Soldevila: 
Sabeu què deia el meu pare, 
Miquel Soldevila? Deia: “El vi 
d’Alella té el privilegi de no obli-
dar-lo quan s’ha tastat, qui en 
beu una mica massa, quan se 
n’adona, ja ha carregat.” 

Esperança Font: 
“És l’última ampo-
lla de Violeta que 
em quedava”

Violeta del 1969, ampolla aportada per 
Esperança Font.

Violeta del 1969, ampolla aportada per 
Jordi Ferran.


