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l Google Maps avui 
ha decidit que per 
arribar a Tiana, des 
de Barcelona, és 
millor enfilar-se per 

damunt de Badalona, seguint 
la carretera de Mollet. Sospito 
que no és la ruta més directa, 
però avui tant me fa: amb el 
dia esplendorós que hi ha, 
m’alegro que el GPS em porti 
cap a les altures per poder 
contemplar un cel i un mar 
que competeixen en lluminosi-
tat. Amb la visió, ràpidament 
queda enrere la ciutat i el seu 
brogit embogit. Una descon-
nexió ideal per al tipus de 
proposta amb DO d’avui. Ja 
dalt del cotxe de l’Òscar, que 
m’esperava al parc dels Tele-
tubbies (un dels topònims més 
fascinants de Catalunya), cre-
uem tot Tiana de baix a dalt i, 

passada l’església, trenquem a 
la dreta. Un minut i mig més 
tard, agafem un camí costerut 
a l’esquerra i aparquem en 
una esplanada presidida per 
uns horts i un preciós conjunt 
d’esglesieta amb rectoria i mas 
adossats una mica més amunt. 
Avall continuen batallant pel 
protagonisme els blaus cel i 
marí.

Visita a Quim Batlle amb 
dos cavalls
De cop i volta, no sabem si 
som a Tiana o a Triana, es-
pecialment aquests dies de 
Feria de Abril al Fòrum de 
Barcelona que es veu a la llu-
nyania. Unes casetes baixes i 
emblanquinades, i els colors 
verd-i-blancs d’Andalusia en 
una cantonada, ens reben a 
l’entrada d’un picador envoltat 
de quadres. La Laia, que tro-
bem enfeinada en un racó amb 
tres cavalls, ens resol el dubte: 
som exactament a l’Hípica de 
Tiana. I ens presenta, tot se-
guit, el Pikachu i el Bandolero, 
els dos veterans exemplars 
que ens portaran avui a les 
vinyes de Quim Batlle.

En aquell moment penso que 
la secció, més que rutes per 
la DO, realment proposa rep-
tes per la DO. L’Òscar, home 
de bicis i motos, ho expressa 
d’una altra manera ja des de 
dalt del cavall: “Mmmm, això 
que no tingui manillar…” Les 
ràpides, precises i tranquil-
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Pugem al celler Quim Batlle amb cavalls, dinem a L’Avi Mingo de Tiana i visitem 
la botiga El Rebost dels Sentits del Masnou
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LA RUTA DEL VI DO ALELLA

En Martí i la Laia, dalt dels cavalls, a les vinyes de La Sentiu.

Mònica Esquivel és la responsable d’Enoturisme del celler Quim Batlle.

En un agradable 
passeig de mitja 
hora a cavall s’ar-
riba al celler
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litzadores instruccions de la 
Laia ens esvaeixen la majoria 
dels temors i ja ho veiem tot, 
avançant al pas, des d’una 
perspectiva molt més elevada 
que de costum. La pujada co-
mença passant per la bonica 
ermita de l’Alegria, a la dreta, 
i el cementiri de Tiana, a l’es-
querra. No em puc estar de 
pensar, amb una certa enveja, 
en l’alegre repòs que espera a 
tots els tianencs.

“Martí! Per fer anar el cavall a 
la dreta, recorda: taló esquer-
ra i mà dreta!” Les paraules 
de la Laia em fan tornar a la 
viva realitat: quin desastre de 
coordinació… Sort en tinc, de 
la paciència d’en Pikachu. Al 
cap de mitja hora d’ascensió, 
al final d’un revolt, veiem de 
lluny la figura d’una dona. A 
mesura que ens hi acostem 
la identifiquem: és la Mònica 
Esquivel, encarregada des de 
fa tres anys de la promoció 
enoturística del celler Quim 
Batlle, que queda just darrere 
seu. També identifiquem que 

té una càmera a les mans, i un 
somriure sorneguer a la cara: 
“És que quan arribeu, feu tots 
una cara de por!”
Saltem dels cavalls i els peus 
trepitgen el sauló de la finca, 
plena de vinyes amb brots 
verdíssims i tendres. Són tres 
hectàrees dedicades exclusi-
vament des del 1998 a la pansa 
blanca, la garnatxa blanca i 
el picapoll, d’on surten uns 
blancs ecològics multipremiats 
al llarg de més d’una dècada 
de comercialització d’un celler 
que és més passió que no pas 
professió. De fet, damunt el 
celler excavat al pendent de 
la muntanya, Quim Batlle s’hi 
va acabar fent construir la 
que ara és casa seva. No sols 
per aquest motiu el vi és fona-
mental en la seva vida; també 
beu de la tradició del pare i de 
l’avi, masovers que cultivaven 
vinyes de senyors de Tiana. 
“Feien vins tradicionals –co-
menta la Mònica– i en Quim 
ho ha volgut seguir.” Un exem-
ple: “Sempre fa la verema a 
l’octubre, buscant el grau, i 
això costa molt darrerament a 
causa dels estius cada vegada 
més secs. Per això hem hagut 
d’instal·lar rec, però mirem 
de no fer servir-lo. En Quim 
vol que les plantes siguin com 
més autosuficients millor.” I 
per això, també, els químics ni 
se’ls planteja. 

Del petit i multifuncional 
celler de “pin i pon”, com el 
defineix la Mònica, en surten 
aproximadament cada any 
unes quinze mil ampolles 
dividides ara mateix en cinc 
referències i un vi escumós. A 
la novíssima sala diàfana i po-
livalent, amb coberta vegetal 
i vistes espectaculars des de 
320 metres d’altitud, en tas-
tem un de cada varietat: des 
de la pansa blanca (“Sembla 
que beguis mar amb gust de 
vi”, m’atreveixo a comentar la 
sorprenent salinitat del líquid) 
fins a la garnatxa, passant pel 
picapoll, “el supervendes” i 
veritable “tret diferencial” del 
celler: “A causa del poc rendi-
ment que se’n treu, a mitjan 
segle passat els pagesos van 
decidir eliminar-lo i empeltar 
varietats de raïm més grosses 
i productives. Som l’únic celler 
de la DO amb picapoll actual-
ment.”

Els tasts en aquesta sala 
són algunes de les propostes 
enoturístiques que proposa 

Jaume Parodi i Paquita del Olmo ens expliquen la història de l’Avi Mingo.

LA RUTA DEL VI DO ALELLA

L’Avi Mingo ofe-
reix cuina tradi-
cional catalana 
elaborada amb 
producte de pro-
ximitat

Pèsols de Llavaneres.
Favetes.
Cigrons cuits.
Calamars a la Romana.
Trencadissa d’ous amb botifarra negra.
Torrades amb anxoves i pebrot vermell.
Borratxo de la pastisseria Aixelà.
I per acompanyar l’àpat, un Raventós d’Alella Pansa Blanca 
i una copeta d’AA Dolç Mataró. 
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la Mònica, i que atrapen so-
bretot gent jove de Barcelona. 
Les que tenen més èxit, amb 
tot, són els esmorzars tradici-
onals amb degustació de vins i 
les visites amb cavalls, que es 
fan en col·laboració amb l’hí-
pica del poble pràcticament 
cada diumenge, ja sigui amb 
la Laia o en Marc de monitors. 
El cap de la Mònica bull d’ide-
es per fer pujar la gent fins al 
celler: des de fa relativament 
poc hi ha visites de marxa 
nòrdica i, tal com flota en 
l’ambient de la sala polivalent, 
ja s’estan provant sessions de 
ioga i vi amb un mestre. Ho 
haurem de deixar per a un 
altre dia, tot això, perquè toca 
enfilar-se al Pikachu i el Ban-
dolero i, seguint la Laia (que 
qualsevol dia ens apareixerà 
fent d’extra en una pel·lícula, 
ja ens ho ensumem), baixar 
cap al poble a dinar.

L’Avi Mingo, cuina 
tradicional de cine
Tot i que el trajecte de l’hípica 
al poble és curt, com també el 
recorregut a peu des de l’apar-
cament fins al tram central del 
carrer Lola Anglada, on s’aixe-
ca el Restaurant l’Avi Mingo, 
se’ns ha fet una mica de tard 
i ens disculpem amb en Jau-
me Parodi, el propietari. Ens 
mira estranyat: les presses 
no van amb ell ni amb el seu 
local, un precursor nostrat de 
l’slow food i el km 0, on tot el 
producte és de proximitat i es 
fa al moment. Alleujats, seiem 
en una de les massisses taules 
del menjador, presidit per una 
llar de foc plena de trofeus 
i records, i ens disposem a 
capbussar-nos en l’autèntica 
cuina tradicional, del dia a 
dia, de la comarca. Mentre als 
fogons la Paquita del Olmo ens 
prepara un tast dels plats que 
més surten de la seva cuina, 
el seu home, en Jaume, ens 
explica l’origen d’aquest res-
taurant que va força més enllà 
del 1984, quan va obrir amb 
aquest nom.

“Als anys 1950, el meu avi 
matern va comprar d’una ta-
cada aquest bar, el cine i el bar 
de baix del poble, tot i que els 
van continuar portant la gent 
que se n’havia encarregat fins 
llavors. Per això on som ara 
s’ha dit bar Giralt, dels Nou 
Pins, del Centro…” En Jaume 
no va començar a portar un 
d’aquests negocis fins al cap 

de dues dècades. I no va ser el 
restaurant, precisament, sinó 
el cinema: “Heu vist Cinema 
Paradiso? –ens pregunta ria-
ller– Doncs jo sóc aquell nen!” 
Cineasta de tota la vida, en 
Jaume hi va introduir un canvi 
radical de la programació els 
anys 1970. Però malgrat els 
esforços per oferir una carte-
llera atractiva i competitiva, 
l’auge del vídeo va obligar-lo 

amb molta tristesa a tancar. 
“El gener del 1984, sense el 
cinema, quasi m’enfonso. Per 
sort em vaig agafar a l’altra 
afició que sempre he tingut, 
la restauració, i el maig del 
mateix any ja obria aquest 
restaurant, batejant-lo amb el 
nom del meu pare en home-
natge.”

Però l’establiment no sols 
és un homenatge a l’avi Mingo, 
sinó a tot el Maresme. “He estat 
comprador i venedor i estic 
acostumat a anar a buscar la 
millor qualitat, el millor gènere, 
de proximitat. Vaig directament 
als pagesos per fer realitat el 
lema ‘Del camp a la taula’” Ens 
queda ben clar quan, tot d’una, 

la seva filla Sandra ens omple 
la taula (literalment) de delícies 
de temporada ultralocals: fave-
tes i pèsols llàgrima de Llava-
neres, torradetes amb anxoves, 
cigrons al punt, calamars a la 
romana, bunyols de bacallà i la 
famosa trencadissa, la barreja 
d’ou, patata i botifarra negra 
que només sap coure a la per-
fecció en Jaume. “La cuina 
sempre s’ha de fer igual de bé, 
és el truc perquè funcioni un 
restaurant”, ens confessa.

“Crec en el territori”, ens 
afegeix satisfet respecte al 
menjar i també els vins. Per-
què, per acompanyar-ho tot, 
ens ha recomanat el Raventós 
d’Alella Pansa Blanca. És una 
de les més de vint referències 
de la DO que podem trobar a la 
seva carta de vins, amb apar-
tat especial per als d’Alella, on 
s’especifiquen els municipis que 
en formen part i es resumeix: 
“Bona terra, bon vi... bona 
gent!” “Des del primer dia, 
abans de la creació de la Ruta 
de la DO, ja oferia Parxet i Mar-
fil, les dues grans referències 
de la zona en aquell moment, i 
amb el pas dels anys n’he anat 
incorporant de la resta de ce-
llers. Encara s’ha de fer molta 
feina perquè es coneguin els 
vins d’Alella i s’escampin per tot 
el país. Fan falta empentetes als 
restaurants i les botigues.”

El Rebost dels Sentits, 
una botiga per tastar
Una botiga que no cal con-
vèncer, en aquest sentit, és 
El Rebost dels Sentits, al 

passeig Roman Fabra del 
Masnou. Ens hi hem acostat 
després d’acomiadar-nos 
d’en Jaume, de l’Avi Mingo 
i de Tiana, per trobar-nos 
amb l’Enric Espinosa, que 
va obrir-la fa set anys amb la 
seva dona.

Ell venia de l’hostaleria 
i havia passat per tots els 
rams del sector: “Cada vega-
da tenia més clar que volia 
fer alguna cosa centrada en 
el vi, i després d’un any de 
preparació, ens hi vam llan-
çar”, ens explica ja al local, 
amb vuit-centes referències 
folrant les parets, inclosa una 
àmplia representació dels 
cellers de la DO Alella. Però 
introdueix un matís: “Con-
cebo la botiga com un celler 
dinàmic, és a dir, que hi ha 
vins nous cada setmana.”

El dinamisme també 
s’aplica a les propostes que 
l’Enric llança periòdicament 
a la clientela, fidelitzada 
entre els 35 i 65 anys: a El 
Rebost dels Sentits s’hi fan 
tasts per a grups tancats, 
descobertes d’un vi cada cap 
de setmana i, potser en un 
futur, visites a cellers.

Abans de dir adéu, i com a 
bon venedor, no s’està de fer-
nos una recomanació: “Si des-
prés de tot un dia a la munta-
nya voleu acabar a la platja, 
crec que us hi acompanyarà 
la mar de bé un Foranell Pan-
sa Blanca.” Amb un botiguer 
tan jove i dinàmic, penso, pot 
estar ben tranquil en Jaume… 
i en Quim Batlle! 

Enric Espinosa regenta el Rebost dels Sentits, una vinateria amb vuit-centes referències disponibles.

El Rebost dels 
Sentits programa 
tastos periòdics 
per descobrir 
nous vins a la cli-
entela


