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“Avui es ven més producte català 
perquè es fa més qualitat”

Parlem amb Ubaldo Puche de la Companyia d’Alella, una boti-
ga de vins i taverna que va néixer en un espai recuperat amb 
empremta històrica i que amb els anys ha passat a formar 
part del teixit social i de la identitat del municipi maresmenc

Ubaldo 
Puche
Companyia d’Alella
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l veig venir amb 
aquell posat seu abs-
tret i poc expressiu, 
concentrat en la fei-
na. Ens adonem que 

no ens hem acabat d’entendre 
en l’hora de trobada, però hi 
restem importància. Em som-
riu, intercanviem expressions 
d’entesa. De seguida desfà el ta-
rannà seriós que hom li coneix. 
A mesura que parlem hi reco-
nec una persona amb sentit de 
l’humor, humil i honesta, de dir 
les coses tal com les pensa i pel 
seu nom: de manera reflexiva i 
sense embuts. És proper, parla 
amb confiança i seguretat, de 
manera directa. Pragmàtic i 
treballador de mena, ha après 
sobre l’experiència del dia a 
dia. Ubaldo Puche (el Masnou, 
maig del 1962) dirigeix des del 
2006 l’emblemàtica Companyia 
d’Alella, una botiga de vins i 
taverna al centre del municipi 
maresmenc. Oberta fa més de 
trenta anys en una antiga fà-
brica de telers amb dos amics, 
Lluís Perucho i Jordi Sierras, 
l’establiment és avui un espai 
integrat a la identitat d’Alella, 
i forma part del teixit social i 
comercial del poble.

La Companyia d’Alella –“la 
Compa” per a molts– teixeix la 
seva història particular en un 
espai que va néixer el 1902 com 
a Fàbrica de Teixits de Cotó 
i Articles de Folreria Josep 
Brutau. Popularment coneguda 
com Can Punito, va resistir la 
guerra, però no la crisi del sec-
tor tèxtil, i va tancar el 1970. On 
abans s’agrupaven telers avui 
hi ha lineals d’ampolles de vins 
en quantitat, protegides per 
un conjunt de bótes disposades 
en filera que fan una doble fun-
ció: la de conservar vi que es 
ven a granel i la divisòria, per 
separar la botiga de la zona de 
consum. 

“A mitjan anys 1980 tre-
ballava a l’oficina de correus 
d’Alella amb en Lluís Perucho 
i en Jordi Sierras. Els pares 
d’en Jordi tenien una ferrete-
ria al Masnou i els d’en Lluís 
aquesta finca, Can Brutau, que 
llavors era buida. I vam pen-
sar a muntar-hi alguna cosa 
junts.” Aquest va ser l’origen 
de tot, m’explica l’Ubaldo. Tres 
joves a la vintena inquiets, un 
any de trobades, de pensar en 
comú idees de negoci viables i 
finalment la solució sorgia de 
manera inesperada i del carrer. 
“Llavors Alella era una altra 
Alella: els caps de setmana això 
eren rius de gent que hi venien 

a comprar vi i a passar el dia. 
Hi havia cues al Duran –restau-
rant–, veies gent amb garrafes 
de vi... D’això fa trenta anys. 
Ara també hi ha gent, però 
no com llavors”, quan hi havia 
també nombrosos establiments 
locals de venda de vi a granel 
avui desapareguts, com ara 
Can Benet de les Tartanes. 
També, i encara avui, hi havia 
el celler Jordana i el Xarel·lo.

I així va ser com es van 
adonar que el negoci estava en 
el vi: “Vam decidir fer una bo-
tiga i taverna en un únic espai. 
Vam condicionar l’espai nosal-
tres mateix. El primer dia que 
vam obrir vam fer seixanta mil 
pessetes! Ara no m’atreviria a 
obrir una botiga com llavors, 
amb pocs vins...”, recorda.

L’Ubaldo m’explica que la 
venda de vi a granel ha estat el 
negoci principal: “És el que ens 
ha fet bullir l’olla i hem acon-
seguit ser-ne una botiga espe-
cialitzada, amb vins de moltes 
varietats” m’indica: “Però vam 
decidir tenir de tot i especialit-
zar-nos en els vins en ampolla; 
en vins, caves i licors.”

Estant en un territori vitiviní-
cola, també han optat des de 
sempre per la DO Alella i els 
seus vins, i aquests “tenen tant 
d’espai com el dedicat a tots 
els vins catalans o el de tots els 
vins espanyols”, comenta. Així, 
la botiga es distribueix en inter-
nacionals i espanyols, catalans, 
caves i escumosos i els de la DO 
Alella.

L’Ubaldo ha après de ma-
nera autodidacta: “A còpia 
d’anar llegint i tastant, que a mi 
m’encanta.” El criteri personal 
ha estat el que ha marcat la 
política de compra del negoci, 
comenta. I una combinació 
encertada de lògica comercial, 
intuïció i honestedat, hi afegiria 
jo. “No compro sense abans 

tastar el vi. Un vi no serà més o 
menys bo perquè a mi m’agradi 
molt o poc, però si no confio en 
el producte, no el recomanaré. 
Tot i així, també dónes entrada 
a vins perquè te’ls demanen o 
perquè han rebut molt bona crí-
tica i saps que es vendran, com 
una bona puntuació Parker”, 
afegeix: “Vigilo molt les com-
pres. Si entro producte nou 
més car en compro primer una 
caixa i miro com funciona. Si 
funciona, després en compraré 
més.”

“Hi ha dos tipus de vins, els 
que vens i els que et compren o 
demanen, els fixos. Els que vens 
són els que recomanes perquè 
són desconeguts o sense una 
marca feta, però hi confies; o 
que vens perquè l’etiqueta és 
molt atractiva i ven per si sola.” 
Perquè, tot i que diu que el cli-
ent demana molt consell i que 
se li recomanin coses, “sempre 
hi ha qui és marquista i es fixa 
molt en l’etiquetatge de l’am-
polla”. També “n’hi ha a qui els 
agrada tastar coses diferents, 
però és un sector minoritari”. 
“Des de sempre intentem que el 
client s’emporti el que ha vingut 
a buscar”, resumeix.

Després de tants anys de 
cara al client s’ha guanyat una 
parròquia fixa i s’ha fet un lloc 
en la vida de la gent del poble 
–m’atreveixo a dir–, fins i tot 
de fora. Qui més qui menys ha 
anat a la Companyia d’Alella 
a comprar i a fer un vermut 
el diumenge o a prendre uns 
quants vins, i a sopar qualsevol 
altre dia, amb la colla, amb la 
parella o sol: sempre s’hi pres-
ta. “Em sorprèn que sempre te-
nim clientela nova. Estrangers 
que han viscut a Alella i al cap 
d’un temps, d’anys fins i tot, hi 
tornen de vacances i passen per 
Alella i et vénen a veure. N’hi 
ha que vénen expressament. 
Fa molta il·lusió”, em comenta 
l’Ubaldo amb ulls brillants.

En aquests anys la Com-
panyia d’Alella ha guanyat en 
oferta de vins i la taverna s’ha 
anat adaptant al mercat. “Ini-
cialment, entre els anys 1987 i 
1993, obríem a la nit. Era un no 
viure. A les onze deixàvem de 
servir menjar. I aplicàvem una 
tarifa nocturna, apujant un 50% 
el preu de les begudes. Llavors 
es consumia més alcohol que 
ara. Els caps de setmana sobre-
tot treballava més hores que 
hores tenia el dia: hi arribava 
cap a les nou del matí i en sortia 
entre les tres i les quatre de la 
matinada.” 

“Sempre ens hem preocupat 
per donar la màxima relació 
qualitat-preu, per això tinc 
proveïdors diferents per als 
embotits i productes que ser-
vim. Servim qualitat a preus 
raonables, i el client ens ho 
reconeix. El 2006 vam comprar 
una nevera de vins per poder 
servir-ne de marca a copes i a 
una temperatura adequada. I 
avui ja servim més vins a copes 
que abans. He aconseguit el que 
buscàvem: que vingui la gent a 
consumir vi. Parelles, amics... 
Tenim clients de vint anys a 
seixanta i l’ambient és agrada-
ble. A la taverna sempre anem 
a més, la botiga costa més.”

Quant al sector en general, 
“ja fa uns quants anys que han 
pujat les vendes i ara es ven 
més qualitat que abans”. “Es 
fan vins bons i Catalunya ha 
viscut un canvi increïble. Avui 
ens faltaria paper per escriure 
tots els vins que ens agraden. 
Es ven més producte català 
perquè es fa més qualitat. 
També es venen una mica més 
els rosats, es comencen a posar 
de moda.”

I en aquest canvi, en desta-
ca dos factors: l’oferta i l’econo-
mia. “Anys enrere per trobar 
un vi determinat havies d’anar 
a una botiga especialitzada –o 
a una bodega, com en dèiem– 
perquè als súpers, tant els de 
barri com els de grans super-
fícies, tenien poca oferta, de 
grans marques comercials. Ara 
els supermercats tenen lineals 
amb una gamma molt àmplia 
de vins i ben presentada, que 
dóna també comoditat al client. 
I això ens fa mal, ens obliga a 
posar-nos les piles i fa temps 
que penso com.”

“Després hi ha la qüestió 
econòmica. Abans la gent 
feia el vermut i comprava a la 
botiga. Ara han de triar: fan 
vermut o compren vi per a tota 
la setmana o una ampolla per 
al diumenge. I trien més fer el 
vermut. També molta clientela 
de classe mitjana ha desapa-
regut.”

Ell, que s’estima la seva 
feina i és bon consumidor de 
vi, en pren a tots els àpats. Li 
agraden sobretot els negres 
i els blancs, especialment els 
de criança en mares. “Busco 
que els vins em diguin moltes 
coses i que ho facin de manera 
elegant. Quan algú em demana 
‘dóna’m un vi que passi bé’ 
penso que no li agrada el vi, 
amb tots els respectes”, em diu 
somrient. 
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“He aconseguit 
el que buscàvem: 
que vingui la gent 
a consumir vi” 

“Hi ha dos tipus 
de vins, els que 
vens i els que et 
compren”


