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es de fa dos anys 
justos, Anna Vi-
cens, una gironina 
nascuda el 1973, és 
la presidenta de 

l’Associació Catalana de Som-
meliers (ACS). Es fa impossible 
trobar algú que no parli bé de 
l’Anna. La seva trajectòria pro-
fessional es mou entre el vi, la 
sommelieria i la comunicació. 

S’hi va iniciar de ben jove, es-
tudiant el curs de sommelier 
a Barcelona, entre el 1995 i el 
1997, amb només vint-i-dos 
anys, quan aquesta professió 
no tenia el reconeixement que 
té ara: “Érem tres homes i tres 
dones a classe”, explica. I una 
d’aquestes dones era l’alellenca 
Rosa Vila, amb qui va compar-
tir estudis. I justament gràcies 

a ella va obtenir la primera fei-
na a Alella Vinícola, en un dels 
cellers més històrics de la DO. 
Vint anys després de tot això 
parlem amb ella, de l’associació, 
de la vida i del present i el futur 
dels vins d’Alella. 

Per recordar aquest vincle 
amb Alella, ens trobem al res-
taurant del celler Alella Viní-
cola, i abans de començar la 

conversa l’Anna ja ens fa –sense 
intenció– una demostració del 
seu do de gents. No sabíem que 
la nostra visita coincidiria amb 
la d’un antic professor seu, ni 
més ni menys que el wineman 
Joaquín Gálvez Bauzá (prota-
gonista de la sèrie de TV Wi-
neman, emesa a Canal Viajar), 
a qui l’Anna saluda no sense 
abans presentar el responsable 
del celler, Xavier Garcia. 

Dos anys de mandat. Bon mo-
ment per fer balanç de com va 
la nova experiència, la de ser 
presidenta de l’ACS?
Ja fa dos anys, sí. M’ha passat 
volant. Per fer-ne un balanç 
he d’explicar primer per què 
hi sóc. La veritat és que estic 
vinculada a l’associació des del 
1997, fa més de vint anys, i tenia 
el record que era una associació 
molt activa i dinàmica. Una en-
titat que feia moltes coses i que 
estava molt connectada amb 
el món del vi. I dic això perquè 
la decisió d’entrar a la junta 
era justament per contribuir a 
recuperar aquest dinamisme. 
Però d’aquí a ser-ne la presiden-
ta... La veritat és que la meva 
intenció era només entrar a la 
junta: de fet, no surt mai ningú 
de Girona, però com que hi va 
renunciar César Canovas em va 
tocar a mi. 

L’objectiu, doncs, era ajudar 
a organitzar activitats, a fer 
tasts, a augmentar el nombre 
de socis... I de mica en mica ho 
anem aconseguint. Ens queda 
encara molta feina per fer, però 

“L’associació vetlla perquè 
els sommeliers estiguin 
connectats amb el món del vi”
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Anna vicenç entre barriques d’Alella Vinícola, celler on va treballar poc després que es privatitzés.
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continuo insistint a aconse-
guir tornar al que havia estat 
l’associació i millorar-ho si és 
possible, però també sóc cons-
cient que ho hem de fer amb els 
recursos que tenim i no és fàcil.

Explica’ns quina és la feina que 
fa l’ACS?
Doncs fer que els sommeliers 
estiguin connectats amb el món 
del vi. Hi passen moltes coses, 
i hi ha molts professionals, 
sobretot els que es dediquen a 
restauració, que es mantenen 
actualitzats perquè els produc-
tors els fan visites, però n’hi ha 
molts altres que des dels seus 
llocs de feina no tenen tant de 
contacte amb el que passa. L’as-
sociació pretén solucionar-ho. 
I tot això no sols per a la gent 
que està en actiu, sinó també 
per als qui estan desocupats, 
que recordo que no paguen la 
quota i poden accedir, com tots 
els socis, a una borsa de tre-
ball... Això, i activitats, cursos, 
formacions. L’ACS és tot això i 
vol continuar sent una platafor-
ma de totes les coses que es fan 
a Catalunya relacionades amb 
el vi.

Has parlat de la borsa de tre-
ball, suposo que interessant no 
sols per als qui no tenen feina 
sinó també per als estudiants 
que acaben la seva formació...
Sí, i a més és una borsa de tre-
ball superactiva. Rebem moltes 
ofertes de feina i tot i que no 
acabem de controlar el nivell 
d’efectivitat, sabem que la infor-
mació arriba. No sabem si totes 
les empreses acaben trobant el 
perfil que buscaven, però el que 
sí que fem és posar en contacte 
empreses i socis.

 
Quan vas assumir la presidèn-
cia, quins objectius et vas plan-
tejar?

Sobretot augmentar el nombre 
de socis i d’activitats, que no és 
poca cosa. L’altre dia em deien: 
“No paro de rebre mails!” I em 
vaig posar molt contenta. Això 
és el que volia, recuperar el que 
havia estat l’associació quant a 
activitat.

La valoració d’aquests dos 
anys és bona, sempre es pot 
fer més feina de la que hem 
fet, és evident, però també 
menys! Estic contenta perquè 
tots els de la junta treballem 
molt, i això és el que volíem 
quan hi vam entrar, que tothom 
s’hi impliqués igual. Demano 
que cada província faci, com a 

mínim, una activitat el mes. A 
excepció de Tarragona i Llei-
da, que com que hi ha menys 
nombre de socis comparteixen 
activitats i en fan una cada dos 
mesos, respectivament. També 
ens agrada molt que els socis 
proposin coses, que també s’hi 
impliquin. El que no fem són 
tasts comercials, d’un celler en 
concret. No volem ser una pla-
taforma de venda o comercialit-
zació, però això no vol dir que si 
ve un enòleg d’algun celler i ens 
proposa fer una activitat expli-
cant-nos una temàtica vinícola 
no l’escoltem.

I la relació amb les DO, quina és?
Doncs les tenim totes de sòcies. 
Va ser també un dels objectius 

de la meva llista. Volíem fer 
amb elles activitats conjuntes i, 
de fet, ja ho hem començat a fer 
amb Montsant, Empordà... Amb 
Alella crec que encara no? Avui 
és un bon dia per sortir d’aquí 
amb alguna de pensada... [riu]

La DO Alella, crec que la conei-
xes més del que em pensava...
Sí, tinc molt bons records 
d’Alella [riu]... Vaig fer el curs 
de sommelier juntament amb 
Rosa Vila, i va ser ella la que em 
va oferir de venir a treballar a 
Alella Vinícola. Vaig estudiar 
al que ara seria l’ESHOB, i que 
abans es deia Escola de Restau-
ració i Hostalatge de Barcelona.

I què hi feies, aquí?
Hi feia de tot!

No sé per què, però sabia que la 
resposta seria aquesta...
Anàvem a fires, visitàvem 
cellers, fèiem tasts en restau-
rants... Això és una de les coses 
més boniques de la professió de 
sommelier, que és molt polifa-
cètica. Podem vendre, comprar, 
assessorar, formar, tastar... 
Podem fer tantes coses, que 
quan pots entrar a treballar en 
un lloc com aquest hi ha moltes 
oportunitats de fer coses i to-
tes diferents, i més en aquells 
temps. Potser en un restaurant 
estàs més limitat, pots respon-
sabilitzar-te de la carta de vins, 
la rotació de l’estoc, l’assesso-
rament al client i al propietari 
en les compres... Però en un 
celler, és brutal la quantitat de 
coses que pot arribar a fer un 
sommelier.

Deixa’ns aprofitar la teva 
experiència amb Alella per 
demanar-te, un cop passats 
tots aquests anys, com veus 
el present i futur de la DO? Ha 
canviat?

Molt. Hi ha hagut moltíssima 
comunicació, i abans no se’n 
feia gens. Sí que és veritat que 
sempre s’hi han fet activitats 
molt xules, però no transcen-
dien, no es comunicaven gaire. 
Ara, ja sigui a través d’aquesta 
revista o de la mateixa DO, 
la informació corre. I suposo 
que això mateix ha estat el 
que ha fet que la DO creixés 
en nombre de cellers. Hi ha 
enòlegs joves que han decidit 
fer vi aquí, recuperar vinyes, 
hi ha també molts vins d’estils 
diferents. Si una DO és des-
coneguda no hi ha ningú que 
tingui interès a establir-s’hi. I 
això es va començar a gestar 
llavors: quan treballava aquí 
recordo que es va aconseguir 
que vingués gent molt interes-
sant a tastar els vins d’Alella. 
Van fer venir el Peñín, que va 
tastar els dolços, els rancis..., 
i va flipar! I ara fa cinc anys 
Rosa Vila va aconseguir fer 
venir també el master of wine 
Pedro Ballesteros, que en po-
ques hores va fer una anàlisi 
i informe de la DO que ens va 
deixar sorpresos tots els pre-
sents. S’hi han fet moltes co-
ses i totes compten. Que gent 
com la que esmento hagi estat 
trepitjant el territori, ente-
nent les peculiaritats d’Alella 
i que en pugui parlar és molt 
important per a la DO.

I Anna Vicens creu que Alella 
té potencial?
I tant! Créixer en extensió 
segurament no podrà, perquè 
la vinya és la que és i la pres-
sió urbanística de la zona no 
ho permet, però sí que es con-
solida ara mateix, i pot créixer 
encara i fer grans vins. D’aquí 
no res podríem fer un tast 
vertical de grans vins d’Alella. 
M’ho apunto: ho farem amb 
Papers de vi, què us sembla? 

“Una de les coses 
més boniques de la 
professió de somme-
lier és qie podem fer 
de tot: vendre, com-
prar, assessorar, 
formar, tastar…”

Aromes i gustos mediterranis 
per gaudir de l’autèntic sabor 

de la nostra terra
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