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PERSONATGE DO ALELLA

TEXT: SIGRID GUILLEM / FOTO: ÒSCAR PALLARÈS

Narcís Canillas suma vint-
i-set anys en el sector viti-
vinícola, com a responsable 
de vendes del celler Roura 
des que l’empresa es va 
obrir al mercat el 1990. 
Home culte, que ha rodat 
món, el seu perfil huma-
nista es menja tot possible 
estereotip professional. Un 
comercial amb ànima de 
filòsof.

Narcís 
Canillas
Responsable comercial 
de Roura

El personatge de... 
Roura
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arcís Canillas 
Hernández (Extre-
madura, 1943) és el 
responsable comer-
cial de Roura des 

que aquest celler de la DO Alella 
es va obrir al mercat el 1990. 
Avui, amb setanta-tres anys ben 
portats i el saber propi d’una 
persona que ha trepitjat món 
–treballa des dels quinze anys– i 
donada a relacionar-se, afronta 
amb naturalitat i una certa nos-
tàlgia una nova etapa allunyada 
de la vida laboral. Probablement 
deixarà la seva residència a 
Barcelona, on ha viscut des que 
va formar família, i anirà a viu-
re en un entorn rural: “Sóc de 
muntanya. Estic enamorat del 
Maresme i del Vallès Oriental, 
on tinc els meus dos fills.” Dos 
fllls a qui ha transmès l’interès 
per la cultura vitivinícola, la 
mateixa que ell ha fet extensiva 
a professió i estimació.

En Narcís va entrar en con-
tacte amb el vi en el moment 
de conèixer Joan Antoni Pérez 
Roura, quan aquest encara no 
havia començat a elaborar-ne. 
“Treballava a Revlon. Jo no 
venia del món del vi i Roura 
no existia. Va ser duríssim”, 
recorda, acostumat que “el re-
bessin amb les portes obertes” 
en un sector més agraït com 
era, diu, el de la perfumeria. I 
avui, que acumula cinquanta 
anys d’experiència de venedor, 
reflexiona: “Si hagués començat 
de comercial de vins, potser ho 
hauria deixat. Has de tenir una 
mentalitat una mica masoca per 
sortir-te’n. Has de saber treure 
de cada fracàs una victòria”, 
sentencia.

I preguntar molt. Perquè “la 
vida és un aprenentatge cons-
tant (…) i preguntar és la millor 
manera d’aprendre”, afirma. In-
quiet de mena, culte per exten-
sió, el seu parlar reflexiu, dialo-
gant i temperat revela sovint la 

seva passió per la filosofia, feta 
coneixement. Home discret, de 
posat tranquil i afable, se’m fi-
gura com El pensador de Rodin; 
un humanista o catedràtic, fins i 
tot. Apassionat també de Plató, 
llegeix a diari obres d’assaig de 
filosofia, química i física. I ara 
diu haver-se afeccionat també a 
la pintura. El vi, en part, és tam-
bé totes aquestes ciències en 
una; és química, home, univers; 
és poesia, reflexió, sentiment, 
interacció… I qui més coneixe-
ment en té, probablement, més 
sobre vi també en tindrà.

I, de l’esmorzar, n’ha fet una 
litúrgia. “Al bar és el meu ritual 
del matí, amb un entrepà i una 
copa de vi: sagrada! Ho he fet 
tota la vida i no hi renunciaré 
mai. Com va dir Cervantes: ‘Al 
juzgado, ni bebido ni sin beber.’ 
El venedor també: ni begut ni 
sense beure; amb alegria inter-
na i felicitat! A més de ser una 
beguda plaent i catalitzadora 
de les relacions, el vi ajuda a 
reconciliar-te amb tu mateix. 
Hi ha una frase de Plató molt 
bonica que diu: ‘Quan una per-
sona comença a beure als àpats, 
comença a reconciliar-se amb 
si mateix.’ Si no ho estàs, com 
pots reconciliar-te amb tot el 
que t’envolta? Amb el client, la 
família, els amics…”

Des que va començar al 
sector fins ara han canviat els 
hàbits de consum i també la ma-
nera de vendre. “Avui no vens 
si no deixes tastar el producte. 
També depèn de la zona. Una 
vegada vaig anar a ajudar un 
distribuïdor que teníem a Me-
norca i vaig fer set clients nous 
en un dia sense que tastessin el 
producte. A Menorca, la gent 
t’escolta i és capaç de creure 
en l’altra. En canvi, per fer set 
clients nous sense que tastin el 
producte a Barcelona podries 
estar-te perfectament entre 
cinquanta anys i seixanta! La 

pressió de venda que hi ha a la 
ciutat és brutal.”

“A Barcelona tenim [Roura] 
clients bons, però comptats. 
Els punts clau de venda són el 
Maresme (la majoria), Girona 
i Mallorca (dos distribuïdors). 
La resta són presències puntu-
als.” Precisament, Alella és la 
població del Maresme que més 
vi d’aquesta DO ven, perquè “la 
gent percep com a propi el vi de 
la seva denominació d’origen. 
Alella ja era coneguda fa 2.500 
anys i el nom pesa.”

També “d’uns anys cap aquí 
es nota al Maresme, sobretot a 
Alella, respecte i admiració pel 
producte del territori. Hi ha res-
taurants d’aquí que ja introduei-
xen els ‘vins de proximitat’ a la 
carta…” “Però no hi ha tot l’inte-
rès pel vi que hi hauria d’haver 
i amb això no augmentem el 
consum del vi, sinó el consum 
del producte del territori.”

“Si pràcticament aquí no 
hi ha ni l’hàbit d’anar a fer una 
copa de vi!”, es lamenta, pen-
sant comparativament en Itàlia 
i França. I mostra preocupació 
per la tendència a la baixa 
en el consum del vi al mercat 
estatal: “La gent consumeix 
cada vegada menys vi, però de 
més qualitat.” Motivar el canvi 
(necessari) en els hàbits de 
consum és una responsabilitat 
col·lectiva i una empresa difícil 
perquè “hi intervenen un con-
junt de factors difícils de supe-
rar: la cultura vinícola, el poder 
adquisitiu i el preu, els controls 

d’alcoholèmia… No hi ha celler 
que pugui fer una inversió des-
comunal per educar la gent que 
begui vi. S’hauria de fer a escala 
col·lectiva, estatal o de comuni-
tat autònoma.”

En aquest sentit, en Narcís 
insisteix en la importància de 
l’educació perquè la persona 
sigui capaç d’entendre i de va-
lorar el vi. “Tastar és un acte 
reflexiu, individual. No hi ha 
dos paladars iguals ni dos vins 
iguals. Un vi serà millor que un 
altre per tu depenent què hagis 
tastat, de la teva memòria gus-
tativa.”

Té clar que mai no donaria 
una màxima puntuació a un vi 
perquè “no hi ha un vi perfecte, 
sempre és millorable”, afirma 
rotund, amb l’honesta seguretat 
de qui sap de què parla. Però “a 
vegades la natura fa miracles”, 
diu recuperant de la seva me-
mòria gustativa un cabernet 
sauvignon d’un petit elaborador 
que va tastar a la Borgonya. 
“Vaig pensar que allò no es 
podia millorar: sublim, pletòric. 
Va ser una experiència divina. 
El recordaré mentre visqui”, 
comenta amb la humilitat que li 
és característica i amb el liris-
me que de tant en tant despunta 
la seva parla.

I així, amb la seva preferida 
blanca, la chardonnay: “Hi ha 
varietats sublims, però aquesta 
és la divina; em desborda la 
imaginació. Això sí, s’han de 
buscar amb lupa: la varietat va 
sempre lligada a l’adaptació del 
territori.”

I per continuar sumant amb 
futur, l’escumós de Roura: “Po-
dem presumir de tenir un dels 
millors caves de Catalunya. La 
pansa blanca d’Alella, que dóna 
caràcter càlid, amb el chardon-
nay de les Garrigues, que hi 
aporta un caràcter molt refres-
cant en boca, fan una combina-
ció divina.” 
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“Tastar és un acte 
reflexiu, individual. 
No hi ha dos pala-
dars iguals ni dos 
vins iguals”

Aromes i gustos mediterranis 
per gaudir de l’autèntic sabor 
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