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EL TAST

éu n’hi do de la 
taula de tast a què 
s’enfronten els 
vins de Testuan, i 
Déu n’hi do també 

–per què no dir-ho– del poder 
de convocatòria de Papers de 
vi. Els qui ocupen més cadires 

són els amics de Testuan, en 
total cinc: el Pierlo, el Miquel, 
el Kike, el Lionel i el Quim 
seran els amfitrions de vi. 
L’amfitrió del lloc és el Jordi, 
de Món La Cata, aquest poli-
valent espai situat a Arenys 
de Munt, un espai ampli i 

còmode que a més acull un 
bon equip de sommeliers re-
units per al tast: Xavi Bassa, 
Carlos Puñet –més conegut 
com a Carlitos–, Vicky Ibáñez, 
Eli Vidal i Ruth Troyano. La 
primera decisió de grup fa 
referència a l’ordre del tast, 

i tot i la disparitat d’opinions 
l’equip de Testuan decideix 
començar pel més nou, el 3 
de Testuan 2018. Un vi que 
fa només tres mesos que és 
en ampolla, amb el cupatge 
que caracteritza el vi que 
els identifica, amb un 80% 

Les ampolles dels 10 vins tastats, sobre la barra del Món La Cata.

Testuan, un vi de Cabrils 
i uns quants invents...

D

Moltes coses han canviat des de l’últim tast de Papers de vi amb la colla de Testuan, l’estiu del 
2016. El més evident, la suma d’anys d’experiència, i també l’increment en nombre de vinyes i, 
per tant, en nombre d’ampolles i de referències. Però el que no canvia és la complicitat d’aquesta 
colla d’amics, que el vi va unir; i les seves ganes i inquietuds de fer coses noves, d’anar més enllà 
en el coneixement del territori i de les possibilitats dels seus raïms. Encarem un tast que ja ens 
avisen que ve amb sorpreses. Preparats per jugar?

TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
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A la colla de Testuan (Quim, Lionel, Kike, Miquel i Pierlo) s’hi va sumar Jordi Clos, propietari del Món La Cata.

L’equip de sommeliers que va participar del tast: Ruth Troyano, Vicky Ibáñez, Xavi Bassa, Carlos Puñet i Eli Vidal.



32

de pansa blanca i un 20% de 
garnatxa. Fermenta en botes 
de roure francès i a partir de 
la fermentació hi realitzen un 
bâtonnage invers (de més a 
menys intensitat). Controlen 
de manera independent el 
resultat de cada bota i un cop 
acabat el procés, el deixen re-
posar per després ajuntar-lo 
amb la garnatxa. Algunes 
de les botes serviran per fer 
néixer el Testuan i d’altres 
aniran per als “invents”. De 
fet, ens diu el Quim: “El vi que 
tastem no sortirà al mercat 
fins al setembre, tot i que 
a mitjan agost ja aprofitem 
per donar-lo a conèixer a la 
Mostra de Cabrils.” Tot i així, 
“ja és Testuan”, diu el Pierlo: 
“Té les seves coses i encara 
no està integrat del tot, però 
ja té les característiques que 
el fan nostre, molt glicèric, 
moltes aromes secundàries i 
també molta acidesa i aquest 
característic toc floral.”

Les reaccions dels som-
meliers a aquest primer vi 
no es fan esperar. La Ruth 
en destaca les “moltes notes 
cítriques i la cremositat en 
boca, molt persistent”, i la 
Vicky ho ratifica afegint: “El 
denominador comú dels vos-
tres vins és la boca, aquesta 
boca que em flipa. En nas està 
encara amagadet, no està net 
del tot i els matisos van enca-
ra separats, però ja té mels 
cítriques i aromes a les quals 
només falta créixer. Aquesta 
boca, la manteniu any rere 
any i m’agrada molt.” En fan 
unes set mil ampolles, explica 
el Quim, i la intenció continua 
sent donar protagonisme a la 
pansa, la varietat raó de ser 
d’Alella. El Lionel i el Pierlo 
ho ratifiquen, a més de dir 
que a part de la boca, la idea 

està també a trobar un equi-
libri entre les aromes molt 
volàtils de flors i fruita blanca 
–lliri, gessamí, poma i pera– 
sense deixar que es faci pesat; 
i el final de boca amb coses 
molt més madures –pinya, 
mango–. L’objectiu és  acon-
seguir l’equilibri i que sigui 
l’acidesa el que ho sostingui 
tot plegat. El Carlitos recorda 

de nou que li falta ampolla i 
el Quim explica: “Gràcies a 
l’augment de producció ens 
podem permetre esperar a 
sortir al setembre justament 
per donar-hi aquest temps 
d’ampolla que hi falta.”

Un mal any, un bon vi
El 2017 va ser un mal any, el 
raïm no va madurar i l’acide-
sa era baixa. Però la destresa 
de qui vinifica coneixent el 
producte fa que d’un mal any, 
en pugui sortir un bon vi. I 
a aquesta deducció és a què 
semblen arribar els nostres 
convidats en aquesta segona 
ampolla oberta. “L’equilibri 
és diferent, però l’acidesa de 
la garnatxa que tenim, una 
vinya especial justament per 

la seva potència en acidesa, 
grau i maduresa, ens ha per-
mès equilibrar-lo”, justifiquen 
els de Testuan. La Ruth és la 
primera a dir-hi la seva: “El 
noto molt més licorós, amb 
més notes oxidatives, però 
també amb més caràcter.” 
L’Eli també el percep “més 
càlid, amb més presència de 
les mels, els cítrics...”: “Heu 
dit que el 2017 havia estat 
difícil a la vinya, però el resul-
tat és bo.” El Xavi ho ratifica 
dient que el troba “un vi molt 
més fet, molt més llarg, molt 
més voluminós, molt més per 
beure.” I només el Carlitos 
deixa anar: “Per mi és més 
llarg el 2018, tot i que evident-
ment de volum en té més el 
2017.”

I al 2017 el segueix el 2016, 
mateixa vinificació i mateix 
cupatge. El que va canviar 
respecte al 2015 va ser la 
incorporació de la vinya de 
Santa Maria de Martorelles. 
Va ser el primer any també 
en què va augmentar per tant 
el nombre d’ampolles, amb 
un total d’unes set mil. “S’hi 
troben coses del 17 i del 18”, 
diu el Carlitos. “És més viu 
en boca que en nas”, afegeix 
el Xavi. I l’Eli ho amplia amb 
una nota de tast: “En boca 
és més expressiu. Té un cos 
molt present.” “A nivell de 
tast m’ha agradat molt però 
en nas és molt menys expres-
siu, no hi ha el codony, sí les 
flors...”, la segueix la Vicky, a 
qui també li agraden més els 
dos anteriors. Però és que el 
2017 va ser també una anyada 
complicada, explica el Quim: 
“Molt plujosa, tot i que jo el 
que hi trobo és molta fruita 
seca, més evolució, és clar.”

A mesura que retrocedim 
en el temps i ens acostem als 

orígens de Testuan, anem 
afegint diferències en la vi-
nificació i la manera de fer. 
Destapem el 2015: “No fèiem 
bâtonnage, només teníem les 
vinyes de Cabrils i fèiem no-
més 3.600 ampolles. Per fer-
les teníem dues botes de Poui-
lly Fussé grans i dues de 225 
litres.” El que sí que manteni-
en era el respecte per la vinya 
i la poca intervenció en sofre: 
“Sempre hem buscat estar-ne 
als mínims.” El cupatge man-
tenia la combinació de les 
dues varietats (70% pansa, 
30% garnatxa). “A mi de per-
fil em connecta més amb el 
2017... el concepte de licorós, 
les mateixes característiques. 
El que sí que em sorprèn és 
que tot i l’edat aguanten molt 
vius.” El Carlitos es mostra 
sorprès també amb l’acidesa, 
que defineix d’acidesa frontal: 
“Els altres s’obrien més a la 
boca”, diu. El segueix l’Eli: 
“Estic d’acord amb el Carli-
tos, l’entrada és molt diferent. 
En comparació amb l’anterior, 
el trobo un punt més apagat. 
Però continua sent un vi fà-
cil, ara ja no estan tan freds 
i continuen venint de gust. 
Per mi és un vi per prendre a 
qualsevol moment del dia.” I 
just això és el que volien, diu 
el Pierlo, “un vi per destapar i 
beure sense pensar”.

La màgia del vi i la seva 
manera d’embotellar el temps 
ens col·loca, sense adonar-
nos-en, al 2014, i “la diferèn-
cia cromàtica –té un color 
molt més evolucionat– ja hi 
predisposa”: “M’encanta!”, 
diu entusiasmada la Vicky. 
“Aquest ja no és per a tots 
els moments ni tan fàcil”, 
pronostica l’Eli. Però el Car-
litos ja l’ha tastat: “Hi ha més 
acidesa, i aguanta més el vi 

EL TAST

Una gran taula qua-
drada i curosament 
parada al Món La 
Cata va acollir el 
tast

A la primera meitat 
de la jornada vam 
tastar les 5 anya-
des de 3 de Testuan

Àmplia gamma de vins 
i productes selectes: 
embotits, formatges, foies 
i deliciosos queviures elaborats. 
Menús gastronònics maridats.

Carrer Major, 25 · Santa Coloma de Gramenet · Tel. 93 386 52 66
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que no pas el 2015!” Un apunt 
a tenir en compte: el Carlitos 
ens recorda que els Testuan 
del 2014 i el 2016 van ser els 
vins amb més bona puntuació 
de tota la DO a la Guia de vins 
de Catalunya.

No acabem el tast, però 
sí la vertical, i ens permetem 
uns minuts per reflexionar. 
El Pierlo explica que si bé el 
vi i la idea a projectar-hi és la 
mateixa, sí que amb els anys 
el que ha canviat és el ma-
terial utilitzat i la quantitat 
resultant. “Però mantenim la 
idea d’artesanal, tot està molt 
controlat, però també és tot 
més gran.” I la reflexió no ens 
serveix per parlar només de 
Testuan, sinó també del pa-
per de la DO Alella en la ven-
da de vins i amb la connexió 
amb el públic més jove. Ens hi 
ajuda l’amfitrió del lloc, el Jor-
di de Món La Cata: “No co-
neixia Testuan, per mi era un 
celler desconegut i l’evolució 
de què parleu en aquest tast 
no l’he viscuda, però sí que hi 
he vist un fil conductor, una 
línia en els vostres vins, i això 
comercialment compta molt.” 
Però el Jordi també és realis-
ta i ens explica la gran feina 
que queda per fer: “Hi ha 
molts restaurants locals que 
no tenen vi d’Alella, sobretot 
aquí a l’Alt Maresme. La pan-
sa blanca sona una mica, però 
poca cosa més. Sí, es reconeix 
l’ampolla de Marfil, però a la 
botiga venem molt més Mont-
sant i Terra Alta.” L’Eli hi res-
pon ràpidament: “La nostra 
feina és precisament aquesta, 
fer d’amfitrions, ampliar el 
concepte de km 0, de comar-
ca, de proximitat, i ens hi han 
d’ajudar les institucions, així 
per a tu, per a les botigues, 
tot seria més fàcil.”

Els experiments de Testuan o 
quan fer vi també és jugar
Hem tastat la història vertical 
de Testuan, però com ja ens 
avisaven al començament 
del tast, ens tenen reserva-
des unes quantes sorpreses, 
uns quants experiments. La 

intenció, des del principi, 
d’aquesta colla d’amics era 
gaudir del vi, tant bevent-ne 
com fent-ne, i són les proves, 
les idees que surten de tastar 
altres vins i conèixer altres 

experiències de vinificació, 
les que els permeten jugar 
fent vi i elaborant, ja sigui a 
consciència o per accident, 
vins com els que tastarem a 
continuació i que no arribaran 
al mercat. El primer, un pansa 
blanca amb bota de castanyer. 
“Volíem fer un vi semblant al 
Pardas criança, amb la bota 
de castanyer, però després de 
deixar el vi en una bota de 225 
litres ens en vam oblidar.” Un 
25% d’aquella bota amb vi de 
la verema 2015 es va evaporar 
i la resta és el que ara tastem. 
Però l’invent no s’acaba aquí. 
“La meitat d’aquell vi, el vam 
embotellar per veure com 
evolucionava.” Però abans de 
revelar la incògnita del que 
van fer amb aquestes ampo-
lles, tastem el que tenim a la 
copa, la de mostra, el d’una 
pansa blanca oblidada en 

una bota de castanyer massa 
temps. El Lionel, abans que 
la resta es pronunciï, hi diu 
la seva: “Té la curiositat de 
la bota de castanyer, que es 
nota molt, però també s’apaga 
molt ràpidament.” I la Vicky 
exclama divertida: “Per la 
castanya que porta de casta-
nyer, el trobo molt viu, estic 
flipant!” I el Lionel contesta: 
“Doncs ara veureu la manera 
de transformar-ho en qualitat, 
el que hem intentat és com-
binar aquesta oxidació amb 
bombolles, aplicant-hi el mè-
tode champenoise.” I passem a 
l’ampolla la següent. Sembla 
que a la Vicky li agraden els 
invents: “M’encanta! Heu fet 
un vi amb bombolles, no un 
escumós.” L’Eli s’hi afegeix 
ràpidament: “A mi m’encanta. 
I, a més, el que busca la gent 
són les històries que hi ha 

La part final del 
tast ens permet 
gaudir de quatre 
vins que no són al 
mercat
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rere un vi. La gent vol poder 
explicar coses.”

De l’invent, n’han fet vui-
tanta ampolles en màgnum 
que fa tres anys que reposen 
amb les mares. Qui trenca 
l’emoció del moment és el 
Xavi, que no deia res, i li dema-
nem què l’hi ha semblat. “A mi 
no m’agrada gens. El torno a 
tastar perquè he intentat es-
borrar-ho tot. En nas em dona 
notes sidrades, de volàtil, que 
fa que no el trobi ni atractiu ni 
agradable. A mi el seu original, 
el sec  m’agradava, és un cas-
tañón, però té el seu encant. 
En canvi el carbònic potencia 
la volàtil i em porta cap a 
una sidra, la sensació de cola 
Imedio... influències de vins 
naturals de les quals marxo 
corrents.” I després d’aquesta 
sentència és inevitable no cau-
re en el debat dels naturals, de 
la utilització de sulfurós en la 
vinificació, del consum entre 
els més joves i de tantes altres 
coses que, malauradament, 
no tenim prou línies per expli-
car-les totes. Tot això ho porta 
també el vi següent, un altre 
pansa blanca 100%, guardat 
un any en bota i un any més en 
inoxidable. Una petita produc-
ció de 180 ampolles del 2016 
amb què el Carlitos insisteix: 
“Que bé que manté l’acidesa 
aquesta anyada.” I el Xavi 
continua amb el debat sobre 
els naturals: “Jo compro un vi 
per passar-m’ho bé, indepen-
dentment de si porta sulfurós 
o no, el sofre serveix per evitar 
defectes, desviacions i també 
per a higiene.” Però el Carlitos 
també té clara la resposta: 
“Això passa perquè l’estàndard 
no és el natural, sinó el més 
comercial, el convencional, 
amb més intervenció. Però hi 
ha vins tecnològics amb defec-

tes i moltes vegades es conver-
teixen en virtut, en canvi això 
amb un vi natural no s’accepta. 
És un tema de cultura.”

El Pierlo acaba el debat 
amb una nova sentència: “El 
problema és que s’ha decebut 
molt durant anys i aniria bé 

poder educar el consumidor, 
cuidar el vocabulari i posar 
més informació a l’etiqueta.”

El negre ens ajudarà a 
canviar de registre i de punt 
de debat. Som davant el Xirà 
2018, novetat de Testuan 
que sí que ja és al mercat, 
una syrah amb una mica de 
garnatxa blanca que “hi dona 

un punt sorprenent”, diu el 
Lionel, convertint-lo segons 
ell i els seus companys en 
un vi accessible i de “fàcil 
obertura”. Hi està més que 
d’acord la Ruth: “Fer una 
syrah no és fàcil i aquest el 
trobo molt fresc, té un punt 
de divertimento.” Segurament 
el que hi dona l’aportació de 
la garnatxa blanca. “El trobo 
molt cruixent i seductor”, 
afegeix la Vicky: “Em recorda 
els Peta Zetas, les gominoles 
de Coca-Cola... tot plegat em 
fa voler-lo tornar a tastar.” El 
Pierlo la segueix: “En fran-
cès diem acidulé, d’aquesta 
sensació.” La resta també hi 
estan d’acord: “Em recorda els 
syrahs d’Alella que he tastat, 
sí, i hi afegiria al que han dit la 
part de bombó licorós, la xoco-
lata; i la part de la garnatxa hi 
dona el punt lleuger, el fa més 
fàcil...” El Xavi també assen-
teix: “També hi trobo la part 
vegetal molt marcada, però és 
el perfil que es busca ara i no 
em desagrada.” El Carlitos no 

vol deixar passar el vi sense 
avisar també del “toc de viole-
ta característic de la varietat, 
que també hi és”.

Però la sorpresa final és 
la que ve... “Aquest syrah és 
conseqüència del que tasta-
rem ara”, avisa el Quim, ni 
més ni menys que la cirereta 
del projecte de Testuan. Ens 
n’avisaven el 2016, ens deien 
que volien fer un Côte Rotie 
a Alella i ja el tenim aquí. El 
Lionel i el Pierlo són del sud 
de Lió i no han parat fins a 
tenir això, una barreja del vi 
més famós de Côte du Rhône, 
un vi cupatge de syrah i viog-
nier: “En som aficionats fins 
a la mort, d’aquest vi, i hem 
volgut reproduir-lo en aquest 
territori, en diem Cat Rotie.” 
Per fer-lo, van robar al Xavi 
García d’Alella Vinícola –on 
des del principi es vinifica Tes-
tuan– 150 litres d’una Syrah 
amb molta potència. El cupat-
ge, l’han fet amb una viogner 
de França, i el conjunt l’han 
posat en una bota nova de 125 
litres. Després de dos anys 
d’ampolla ja en podem tastar 
el resultat. I què n’han dit els 
sommeliers? Doncs per aques-
ta vegada farem una excepció, 
mantindrem la sorpresa i 
deixarem que siguin només 
els afortunats àvids de tastar 
coses noves i sorprenents els 
qui en facin el tast i en treguin 
les conclusions. 

Abans de marxar apareix 
el tic periodístic de la Ruth: 
“Sou on havíeu desitjat ser?” 
“Crec que fins i tot una mica 
més enllà del que havíem 
pensat”, li respon ràpidament 
el Quim. No hi pot haver mi-
llor final per a aquest article. 
O sí: potser esperar què més 
ens preparen els amics de 
Testuan. 

EL TAST

“Ens encanten els 
Côte Rotie i hem 
volgut reproduir-lo 
en aquest territori; 
en diem Cat Rotie”

Els “testuaneros”, satisfets, després del tast.

VENDA I DEGUSTACIÓ 
D’EMBOTITS, 
FORMATGES, VINS 
I CAVES

Obert de 9:00 a 14:00 de Dilluns a Divendres
de 9:00 a 15:00 Dissabte i Diumenge
De 17:00 a 20:30 de Dilluns a Dissabte
Dimarts tancat


