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 A POETES
Perejaume és 
poeta i artista 
plàstic i Jordi 
Cornudella és 
poeta i editor.  
Amb ells hem fet 
un experiment: 
un tast de vins 
d’Alella en una 
sessió conduïda 
per l’enòleg 
Vicenç Galbany al 
celler Alta Alella. 
L’experiència s’ha 
traduït en dos 
poemes inèdits, 
relacionats. Els 
acompanya el 
muntatge plàstic 
obra de Sara Milian 
i David Galilea.

D os poetes del Maresme, Perejaume i Jordi 
Cornudella, han acceptat la invitació de 
Papers de Vi de viure una experiència 
sensorial a l’entorn del món del vi i del 

seu paisatge per transformar-la després en una 
reacció poètica.  I el rost de vinya amb la copa / 
alta davant la mar que hi brinda, diu Perejaume. I es 
repeteix l’aguait / del tastador que mira, / i ensuma, i 
en un glop / degusta el repetir-se / antiquíssim d’un vi / 
que s’assembla a nosaltres, diu Jordi Cornudella.

La sessió, matinal, ha començat a les vinyes d’Alta 
Alella, terres de la vall Cirera que tenen la mar de 
fons i pugnen amb l’urbs implacable. Perejaume 
pregunta, irònic, si no es podria premsar tanta 
construcció, i comenta: “De la pressió per construir, 
el vi ja raja.” Després, una visita al celler i comença 
el tast. Vicenç Galbany ha triat vins d’Alella on la 
pansa blanca n’és la varietat predominant. 

Es fa el tast de set vins organitzat en tres sèries. 
La primera són blancs joves: Roura Xarel·lo 2007, 
Marfi l Alella blanc sec 2007 i Marquès d’Alella 
clàssic 2007; són vins àcids i frescos, amb aromes 
cítrics, fruitosos i fl orals. Després es proven dos 
vins amb sobremaduració: el Marfi l Alella blanc 
clàssic 2007 i el Pansa Blanca de Marquès d’Alella 
2007; l’un recorda el préssec i l’albercoc, mentre 
que l’altre és extremadament fl oral al nas i en 
boca ofereix un gust de fruits secs i fruita madura. 
L’última sèrie la protagonitzen dos vins de criança 
en fusta: el Marquès d’Alella Allier 2006 i el Lanius 
2007 d’Alta Alella; el primer dóna panses i fruits 
secs, compotes i melmelades, vainilla i un toc 
amargant molt agradable, i el darrer es presenta 
molt avainillat amb tocs metàl·lics al nas, amb un 
aire de fruita tropical i un punt d’aromes fumats, 
i molt intens en boca, amb aromes torrats ben 
integrats amb la fruita.

F O T O :  S .  M . /  D .  G .

F O T O S  :  Ò . P .
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(TAST PER A POETES)

  A aquest vi d’Alella que, hores d’ara,
  raja de la pressió urbanística.

La mar a glops, la terra a passes.
Tan comuns els llocs, tan gastades
les imatges de la vall abocada,
veremada a peu, i la riera que en surt, 
i el rost de vinya amb la copa
alta davant la mar que hi brinda,
que costa de saber què n’hem de dir
per a no repetir-nos
i què n’hem precisament de repetir.
  
Perejaume
   

És tot que es repeteix:
el borronar del cep,

la creixença del pàmpol
i la fl or del raïm;

es repeteix el tomb
perfecte de l’anyada,

la verema i el fosc
repòs dins el celler.

I es repeteix l’aguait
del tastador que mira,
i ensuma, i en un glop
degusta el repetir-se

antiquíssim d’un vi
que s’assembla a nosaltres.

Som això: transparència
nascuda dels ferments
a les bótes de l’ànima.
Som el sauló i l’onada

de sempre, ni que sigui
per un moment només:

l’instant en què oblidem
l’afany de ser distints

i repetim el gest
d’acostar-nos la copa

altre cop fi ns als llavis.

Jordi Cornudella



(TAST PER A POETES)

LA CULTURA LITERÀRIA 
DEL VI COMENÇA, PER 
NOSALTRES, AMB ELS 
GRECS, QUE DE MOLT 
ANTIC VAN ESTABLIR 

EL COSTUM DE REUNIR-
SE AL VESPRE (EN EL 

SYMPÓSION) PER BEURE 
I CANTAR. UNA BONA 

PART DE LA LÍRICA 
GREGA ARCAICA ÉS 

SIMPOSÍACA: ESTÀ FETA 
PER SER CANTADA EN 

AQUESTES REUNIONS I, 
SOVINT, PARLA DEL VI 

(QUE SOLIEN DILUIR AMB 
EL DOBLE D’AIGUA) I DELS 

EFECTES QUE, BEVENT-
NE, ENCARA PERSEGUIM. 
LES MOSTRES D’AQUESTA 

POESIA QUE AVUI 
PRESENTEM, TRADUÏDES 
PER JORDI CORNUDELLA, 

SÓN D’ALCEU (CAP AL 
600 A.C.), PARTIDARI DE 
L’EXCÉS, I D’ANACREONT 

(CAP AL 530 A.C.), 
PARTIDARI DE LA 

MODERACIÓ.

El vi i la poesia grega
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TRES FRAGMENTS D’ANACREONT

La preparació de la festa

Corre, noi, va, porta l’aigua,
porta el vi i porta’ns garlandes
amb un tou de fl ors trenades,
que és amb Eros que boxejo.

Les mesures del vi

Vinga, noi, serveix la gerra,
que d’un glop l’envio tota:
fes la mescla de deu casses
d’aigua amb cinc de vi, perquè ara
pugui jo, una altra vegada,
sense excés donar-me a Bacos.

La mesura en el beure

No hi tornem, au, va, deixem-ho!
Prou d’estrèpit i cridòria:
no hem de beure el vi a l’escita,
sinó fer glopades curtes
i entonar cançons alegres.

DOS FRAGMENTS D’ALCEU

Per oblidar les penes

Bevem. ¿Què hem d’esperar les torxes? Queda un dit
de dia. Amic, treu les grans copes decorades...
El vi, en efecte, el fi ll de Sèmele i de Zeus
el va donar als humans per oblidar les penes.
Per un got d’aigua posa’n dos de vi, ben plens,
i que una copa empenyi l’altra...

Notes: a) El dit era la unitat mínima de mesura de longitud.
         b) El fi ll de Sèmele i de Zeus és Dionís, el déu del vi. 

Invitació a la borratxera

Beu i emborratxa’t amb mi, Melanip. ¿O és que et penses
que quan hagis passat el revolt Aqueront
podràs veure mai més la llum clara del sol?
Vinga, va, deixa córrer els afanys de grandesa:
que el rei Sísif mateix, el fi ll d’Èol,
que era l’home més llest, va pensar que podia a la mort,
però tot i saber-la tan llarga, quan fou el seu fat
de creuar l’Aqueront per segona vegada, li va adjudicar
un treball penosíssim el rei fi ll de Cronos
a baix, sota terra. Doncs vinga: no hi pensis.
És avui, si de cas, quan som joves, que ens cal entomar
el que sigui que un déu ens atorgui.

Notes: a) L’Aqueront és el riu que cal travessar per arribar al món 
dels morts. b) Amb una argúcia, Sísif va aconseguir tornar del 
món dels morts i viure molts anys de propina; quan va morir per 
segon cop, el van condemnar a empènyer muntanya amunt una 
roca que, quan era al cim, rodolava de nou fi ns a baix. c) El fi ll de 
Cronos tant pot ser Hades, déu del regne dels morts, com Zeus 
mateix. 
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