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“A Badalona hi tenim una tradició 
històrica i una cultura que hem 
de donar a conèixer”

Ens trobem amb Cristina Guillén a la botiga de vins 
que té des de final dels vuitanta a la ciutat de Bada-
lona, integrada ara a la DO Alella. Parlem amb ella 
sobre aquests anys, que són una suma de creixement 
personal, d’experiència adquirida i d’evolució en posi-
tiu en el sector vitícola. 

Cristina 
Guillén
Responsable de la 
reconeguda vinateria 
de Badalona que porta 
el seu nom
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ristina Guillén 
Soldevila (Ba-
dalona, 1955) és 
l’ànima de la bo-
tiga de vins que 

duu el seu nom a Badalona, 
municipi que recentment 
ha entrat a formar part de 
la DO Alella. La Cristina 
és una dona amb perfil 
d’empresària, que trepitja 
fort. Tenaç i amb empenta, 
aconsegueix allò que es 
proposa: “Sóc molt perse-
verant. No em deixo vèncer 
fàcilment.” I així, i amb mà 
dreta i instint, ha dirigit el 
negoci i l’ha sabut adaptar 
a les incerteses del mercat: 
“Sempre he estat al peu del 
canó, dedicant-me a la part 
comercial i a la botiga en si.”

Formada en infermeria, 
va dedicar els seus primers 
anys professionals al sector 
hospitalari abans de pas-
sar al sector vitivinícola al 
costat del seu company de 
vida, el també badaloní Jo-
sep Maria Pujol Busquets. 
Junts van obrir a final dels 
vuitanta Cristina Guillén 
Selecció de Vins a Badalo-
na, botiga i distribuïdora, i 
poc després van sembrar el 
projecte Alta Alella,  el que, 
actualment, és potser el 
celler amb més projecció de 
la DO Alella. Una botiga de 
vins com la seva a Badalona 
en aquell temps era innovar, 
perquè “va ser la primera 
d’especialitzada que hi havia 
al municipi: va representar 
un boom molt fort”, recorda, 
en una època en què “el des-
coneixement –en vins– por-
tava a no entrar a la botiga”.

Una dona feta a si mateixa
Veig en ella la força i segu-
retat d’una dona instruïda, 
inquieta i de món, feta a si 
mateixa i en l’entorn d’un 
nucli familiar unit. És la ter-
cera de cinc germans (tres 
dones), mare de dues noies 
i àvia. En el seu discurs, 
emès amb parla decidida i 
correcció, hi perviu l’esperit 
de l’esforç i del treball en 
equip, tant en la família com 
en el pla professional. “Ens 
vam ajuntar dues persones 
a qui ens encanta treballar. 
Sempre hem treballat en 
equip i ens hem format molt 
junts”, comenta referint-se a 
Josep Maria Pujol Busquets: 

“Sempre hem volgut crear 
vincle i que la gent se senti 
part de l’empresa.”

La decisió de muntar la 
botiga, el 1989, va fer-la de-
cidir a deixar la infermeria 
i bolcar-se plenament en el 
sector vitícola: “Va ser tota 
una nova experiència per 
mi, perquè d’aquest món, 
no en sabia res. N’he anat 
aprenent al seu costat: ell és 
el tècnic, el químic, l’enòleg. 
Vam viatjar i ens vam asses-
sorar molt abans d’obrir-la.” 
Així, d’aquesta etapa inicial 
recorda el suport de l’amic 
Antoni Falgueras del Ce-
ller de Gelida, i de Mestres 
Cellerers de Catalunya, un 
vincle associatiu que va te-
nir un paper fonamental en 
la promoció de les botigues 
locals especialitzades a ofe-
rir vins catalans, esmena.

“La meva vocació era 
ser metge”, afirma segura i 
revelant un bri de nostàlgia, 
tot i que sempre li ha agra-
dat el vi i poder-s’hi dedicar 
“és fantàstic”; i avui, “el 
vincle és molt fort”. La del 
vi, diu, és una cultura que 
ha viscut sempre: “Els pares 
eren carnissers, però el meu 
avi vivia a sota i sempre pu-
java una ampolla de vi de la 
seva bóta. A casa meva sem-
pre hi ha hagut una ampolla 
de vi sobre la taula a tots els 
àpats. Se celebrava tot amb 
vi i champagne, com dèiem 
llavors.” (somriu)

Tots aquests anys d’ex-
periència al capdavant 
de la botiga i participant 
activament en el projecte 
del celler li donen autoritat 
crítica per afirmar: “Aquí 
–Catalunya– no hem tingut 
cultura del vi respecte al 
producte propi. Ara sem-
bla que hi ha més interès, 
el client pregunta molt.” I 
aquest creixent delit, tant 
pel producte local com pel 
vi en general, es constata en 
les tendències de consum i 
la necessària adaptació de 
l’oferta a la demanda del 
client: “Abans predomina-
ven els de Rioja i de Ribera 
per sobre d’algun vi català. 
Ara tenim vins de totes les 
denominacions d’origen 
catalanes i molts caves; en 
som una botiga especialitza-
da. També tenim vins de tot 
el món. Vam començar amb 

un petit racó dedicat als 
vins de fora, francesos i por-
tos principalment, i l’hem 
anat ampliant a partir de la 
demanda. Molta gent torna 
de vacances i ens pregunta 
i demana per vins que han 
tastat a l’estranger.” Per 
una altra banda, “el consum 
de destil·lats ha baixat molt, 
excepte els whiskies, que no 
s’han deixat mai de vendre”, 
indica.

Visió de negoci
La Cristina té visió de nego-
ci i sap que adaptar-se a un 
incert mercat de consum, a 
les tendències i als efectes 
de la recessió econòmica 
passa per una gestió eficaç 
de la política del producte, 
per innovar i ser capaç 
d’oferir un servei de valor 
afegit al client. “T’adaptes 
amb la compra de productes 
que puguis oferir a un preu 
competitiu, que et donin 
marge; ben presentats, 
i amb molta rotació, per 
evitar estoc en emmagat-
zematge i poder encabir 
més elaboradors. I tenim 
en compte oferir la bona 
relació qualitat-preu que el 
client busca, i això es troba 
en vins de deu euros de mit-
jana. La feina de distribució 
durant l’any també ens hi ha 
ajudat.” 

A Cristina Guillén Selec-
ció de Vins aposten també 
per les activitats per fidelit-
zar els clients i incentivar el 
consum de vins: organitzen 
tasts temàtics i per donar 
a conèixer vins de la mà de 
l’elaborador; tallers d’inici-

ació al tast; presentacions 
de vins, i obren l’espai a la 
creació amb exposicions 
temporals. Aquestes accions, 
les comuniquen a través d’un 
butlletí mensual, en el qual 
també informen sobre les no-
vetats en vins. Les activitats, 
junt amb “l’especialització, 
la rotació del producte, l’as-
sessorament i el bon tracte, 
i l’aposta pels productes in-
novadors com ara els ecolò-
gics”, són el valor afegit que 
donen als clients. 

Tendències de consum
El creixent interès pels vins 
ecològics marca precisa-
ment una de les tendències 
del consum: “La gent cada 
vegada en sap més i està 
més interessada a conèixer; 
es deixa assessorar. En can-
vi, a principi dels noranta 
‘ecològic’ no s’entenia: et 
preguntaven si era un pro-
ducte sense alcohol o per a 
malalts.” 

“Tenim una clientela 
molt bona, fixa, que és de 
Badalona de tota la vida, i 
un públic molt vinculat al 
centre. No hi ha ni estran-
gers i la gent de Barcelona 
no ve aquí a comprar.” En 
aquest sentit, apunta que 
en el seu cas la proximitat 
amb Barcelona no ha estat 
mai un punt a favor: “Des de 
Badalona, el que més podem 
oferir és ajudar a donar a 
conèixer els cellers i l’oferta 
enoturística de la Denomi-
nació d’Origen Alella. Per 
la proximitat amb Alella, 
aconsellem fer enoturisme. 
Abans Badalona era tot vi-
nya, i això no es recuperarà. 
Però tenim una tradició his-
tòrica i una cultura que hem 
de donar a conèixer.”

Ho té clar: els  espais 
físics de venda estan des-
tinats a desaparèixer: “El 
comerç petit desapareixerà. 
Hi haurà grans superfícies. 
I el centre de Badalona està 
destinat a ser habitatge. Les 
botigues de grans grups hi 
donaven vida, però han op-
tat per deixar-lo i anar als 
centres comercials. Les bo-
tigues tradicionals de tota la 
vida aguanten perquè tenen 
clients fixos badalonins. 
Funciona la botiga especi-
alitzada, les franquícies no 
aguanten.” 
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“A casa meva sem-
pre hi ha hagut 
una ampolla de vi 
sobre la taula a 
tots els àpats”

“Molta gent torna 
de vacances i ens 
pregunta i dema-
na per vins que 
han tastat a l’es-
tranger”


