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Diu Mireia Pujol-Busquets que li agrada 
escapar-se a la vinya, que intenta anar-hi 
un cop per setmana i treballar al costat de 
l’equip de viticultura del celler. La segona ge-
neració d’Alta Alella és biòloga de formació 
i té un màster en agricultura ecològica de la 
Universitat de Barcelona. Amb trenta-un any 
ha voltat mig món, ha fet veremes i pràcti-
ques professionals en uns quants països i per 
“coses de la vida”, diu, ha tornat a casa per 
quedar-s’hi. I la veritat és que coneix amb 
precisió totes les àrees del negoci: “He cres-
cut aquí i hi he fet una mica de tot”, explica 
amb orgull. Des de l’abril del 2017 la seva 
principal funció està en l’àmbit de direcció, 
feina que assumeix al costat del seu pare, 

Josep Maria Pujol-Busquets, fundador de 
la iniciativa alellenca ara fa prop de trenta 
anys. 

“Els meus pares són de Badalona i van 
trobar aquesta finca al costat de casa, entre 
Alella i Tiana”, recorda la Mireia. Els Pujol-
Busquets Guillén van comprar Can Genís 
amb sis hectàrees de terreny erm, l’any 1991: 
“Tradicionalment hi havia hagut vinya, gar-
rofers, tarongers..., però en el moment en 
què vam arribar no hi havia res”, explica la 
biòloga.

Planten la primera hectàrea de vinya i 
aquí comença l’aventura. “A poc a poc ens 
anàvem instal·lant, coneixent el territori i 
la seva gent... i ens vam interessar pels ter-
renys del voltant, zones abandonades i vi-
nyes velles que no es treballaven.” El resultat 

són les 33 hectàrees que tenen actualment 
en propietat entre els termes d’Alella, Tiana 
i Teià, i que segons Pujol-Busquets podrien 
incrementar-se en cas que la família identi-
fiqui finques abandonades o que no tinguin 
ningú que n’agafi el relleu. 

Només 220 hectàrees
“Alella és una de les denominacions d’origen 
més petites de l’estat amb poc més de 220 
hectàrees; d’acord que aquestes dimensions, 
ens fan únics i singulars, però hem de ser 
realistes i conscients que no podem anar a 
menys”, diu Pujol-Busquets. La sort, explica, 
és que són al Parc de la Serralada de Marina 
i això és garantia que no s’aixequin noves 
construccions a la zona. “Com a mínim, per 
aquesta part estem protegits!” 

Alta Alella: compromís, 
fermesa i generositat

LA DO ALELLA AVUI

La nostra reportera i sommelier, Eva Vicens, recorre Alta Alella de la mà de Mireia 
Pujol-Busquets per conèixer el projecte que va engegar el seu pare fa prop de 30 anys
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La DO Alella fa de paraigües d’una part de la 
seva producció, però també elaboren caves. 
Els uns i els altres neixen en finques situa-
des entre els 100 i 250 metres sobre el nivell 
del mar, sòls de sauló i vinyes disposades en 
costers i terrasses. Fan una verema manual 
i passen, si cal, dos i tres cops pel mateix 
cep buscant l’òptima maduració del raïm. El 
resultat, una gamma de productes que supera 
la vintena de referències, entre les quals hi ha 
vins com AA Pansa Blanca, AA Garnatxa, AA 
Parvus (chardonnay, rosat i syrah), AA Cau 
d’En Genís, AA Lanius, AA Xtrem, AA Orbus, 
AA Blanc de Neu i AA Dolç Mataró. I quant 
a caves, l’AA Mirgin Exeo i AA Mirgin Opus 
(Paratge Qualificat Vallcirera); AA Mirgin La-
ietà, AA Mirgin Laietà Rosé, AA Mirgin Opus 
Evolutium, AA Mirgin Reserva i AA Mirgin 
Rosé Reserva. 

“La gamma és àmplia i diversa, en som cons-
cients, però ens passa que a cada verema co-
llim aquell raïm excel·lent que ens motiva a 
crear alguna cosa nova, potser un monova-
rietal d’aquella petita parcel·la o un cupatge 

diferent del dels altres anys”, explica la Mire-
ia. Amb bon raïm, i diversos estils de dipòsits 
–en tenen d’acer inoxidable, foudres, bótes 
de fusta, ous...–, poden “jugar i investigar”, 
confessa amb un somriure. 

El Celler de les Aus i les varietats 
resistents
Un altre element identitari del celler Alta Ale-
lla és que va néixer compromès amb l’agri-
cultura ecològica. “Som en una zona on ser 
ecològic és relativament fàcil”, diu la Mireia. 
Fàcil o no, n’han estat pioners a Alella i se-
gurament també se situen entre les primeres 
posicions de l’àmbit català. La jove Pujol-Bus-
quets se’n mostra molt convençuda i fins i tot 
creu que, “aviat, l’agricultura convencional 
serà tota ecològica”, entre més coses perquè 
el mateix consumidor ho reclama: “Nosaltres 
venem vi en països com Alemanya, on no es 
plantegen de cap manera comprar vi que no 
sigui ecològic.” 

Aquesta aposta ha estat sempre present 
en la filosofia del celler, que ho té totalment 
incorporat en el seu dia a dia a la vinya i en 
el procés d’elaboració. I han fet encara algun 
pas més enllà.

“El món del vi s’ha saturat”, comenta Mi-
reia Pujol-Busquets: “Es fan vins molt correc-
tes, ha avançat molt la tecnologia i l’enologia. 
I en un moment donat va emergir la necessi-
tat de fer coses noves”, diu en relació amb 
els vins naturals. “Nosaltres, a casa, hi vam 
optar perquè volíem millorar tècnicament, 
ambientalment i ser més respectuosos amb 
l’entorn.” “Respecto molt el que s’està fent, 
sempre que no perdem el nord ni ens carre-
guem el món del vi”, reivindica. 

La família Pujol-Busquets Guillén va re-
forçar la seva aposta per l’ecologia amb la 
inauguració l’any 2015 del Celler de les Aus, 
destinat 100% a l’elaboració de vins sense 
sulfits. Un projecte que ha sabut aprofitar el 
coneixement i l’experiència de les diverses 

dècades de feina al celler per aconseguir 
vins naturals de qualitat sense utilitzar el 
sulfurós. 

Obra de l’arquitecte Alfons Soldevila, el 
celler es va construir amb material reciclat 
de manera totalment integrada amb l’entorn, 
el parc i el Mediterrani; i les seves instal-
lacions donen vida a vins que precisament 
han batejat amb el nom de les aus que habiten 
al parc (i que, com a depredadors naturals 
dels insectes, contribueixen a mantenir les 
plagues de la vinya controlades): Bruant, 
Capsigrany, Merla, Tallarol, Puput i Gafarró. 

El Celler de les Aus és probablement 
l’exemple més visible de l’Alta Alella sosteni-
ble, però la jove propietària explica que des 
de fa uns cinc anys també treballen a fons 
en la recerca de varietats resistents. Guiats 
pel pioner suís Valentin Blattner, i al costat 
de més elaboradors del país, consideren que 
cal trobar aquelles varietats que suportin els 
atacs del míldiu i l’oïdi, les dues principals 
plagues que ataquen i perjudiquen la vinya. 
“Les varietats amb què treballem actualment, 
autòctones o tradicionals, no estan adaptades 
–explica al biòloga–, fa molts anys que són 
clons; per tant, totes les plantes són iguals, el 
seu ADN no ha canviat perquè s’està fent una 
reproducció asexual en què no hi ha recom-
binació genètica. En canvi, el míldiu i l’oïdi sí 
que viuen lliures al medi i van mutant.”

En aquest sentit, l’equip d’Alta Alella ha 
agafat varietats resistents a aquestes ma-
lalties i les han creuat amb pansa blanca, 
macabeu i parellada. “S’han fet milers de 
creuaments, s’han plantat llavors en hiver-
nacles on hi ha temperatura i humitat molt 
altes per permetre que les llavors creixin en 
condicions extremes. Les varietats que han 
resistit aquestes condicions s’han plantat 
al camp i ara estem veient com s’adapten al LA GAMMA DE PRODUCTES 

D’ALTA ALELLA CONSTA 
D’UNA VINTENA DE 
REFERÈNCIES, ENTRE VINS 
TRANQUILS I ESCUMOSOS 

EL CELLER DE LES AUS ÉS 
UN SEGON CELLER QUE 
ALTA ALELLA DEDICA A LA 
PRODUCCIÓ DE VINS SENSE 
SULFITS

Mireia Pujol-Busquets.

El centre d’enoturisme d’Alta Alella està construït al damunt d’una antiga bassa de la finca.
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medi i com actuen amb les 
condicions climàtiques que 
tenim a la finca.”

El pas següent serà fer 
microvinificacions de cada 
varietat, amb l’atenció po-
sada en el fet que cap de les 
tres tradicionals del cava 
perdi l’essència: “És impor-
tant que les varietats con-
tinuïn tenint les mateixes 
característiques, sobretot 
des del punt de vista orga-
nolèptic, perquè no podem 
confondre el consumidor ni 
deixar perdre allò que tradi-
cionalment les ha definides.” 
A tall de conclusió, una vi-
sió per a les futures genera-
cions: “El principal objectiu 
d’aquest projecte és no haver 
de tractar la vinya i oferir la 
màxima atenció i cura al sòl, 
la mare de tot. Sóc la segona 
generació d’aquesta família i, 
ara mateix, l’única cosa que 
sé segur que puc deixar al 
meu fill és aquest sòl.”

Pioners també en 
enoturisme 
Alta Alella va decidir obrir la 
porta del seu negoci al món 
ara fa uns cinc anys i l’enotu-
risme ha estat des de llavors 
una de les grans apostes del 
celler. D’entrada, hi ha un 
equip de vuit persones que 
s’hi dedica en exclusivitat 
durant tot l’any i que permet 
les visites al celler i el tast 
dels seus vins, o fins i tot 
gaudir d’un showcooking i 
activitats de maridatge, on 
combinen productes de pro-
ximitat amb la gamma de 
productes de la casa. 

“Tot va sorgir perquè la 
gent ens demanava venir a 
conèixer-nos, i això ens va 
empènyer a crear el Centre 
de Visites sobre una antiga 
bassa que vam reconvertir 
en el punt de trobada”. La proximitat a Bar-
celona, però també la inversió a donar-se a 
conèixer a través d’agències de viatges i ho-
tels de prestigi, atrau visitants d’aquí, però so-
bretot d’estrangers. “Tenim molts americans i 
gent del nord d’Europa que se’n van encantats 
de l’experiència; a més, els fem arribar un 
correu informant-los d’on poden comprar el 
nostre vi al seu país d’origen, i sabem que 
això té un impacte molt positiu que fa que ens 
acabin recomanant a més persones.”

Escoltar la gent i oferir un enoturisme molt 
personalitzat és, segons Pujol-Busquets, la 
clau de l’èxit d’aquesta mena de turisme a 
Alta Alella. 

La venda del Privat a Peralada 
i el Cava de Paratge 
La història d’Alta Alella no es pot deslligar 
d’una notícia força recent vinculada a la 
venda d’una de les seves marques històri-
ques. La gamma de caves Privat va passar 

a mans del Grup Peralada 
ara fa poc més d’un any i el 
balanç, segons Mireia Pujol-
Busquets, “no pot ser més 
positiu”: “Perquè mantenir 
aquell projecte ens estava 
allunyant del tipus de celler 
que volem ser.” 

Anem a pams. L’origen 
de la decisió, cal buscar-la a 
Suècia ara fa uns cinc anys, 
quan Alta Alella va guanyar 
un tender per poder vendre 
el seu producte al mercat 
suec. “El Privat va ser el 
primer cava ecològic que hi 
entrava i va tenir molt d’èxit.” 
El problema? “Que la deman-
da era molt alta i ens exigia 
molt; que els preus eren molt 
justos i que depeníem només 
d’un sol venedor (una sola 
persona!).” “A més, ens està-
vem convertint en una cosa 
que no volíem ser. En aquella 
època viatjava molt, i a tots 
els països explicava que Alta 
Alella era un celler petit, fa-
miliar; i aquell mateix dis-
curs, no el podíem utilitzar 
a Suècia, perquè treballàvem 
amb grans volums. Vam te-
nir clar que aquell no era el 
camí.” 

Ironies o no del destí, 
va passar aleshores un fet: 
“En aquell moment ens va 
sortir l’oportunitat de pre-
sentar-nos com a Cava de 
Paratge i la normativa per 
entrar-hi no ens permetia 
continuar creixent a aquell 
ritme.” La decisió, per tant, 
va ser vendre la marca Pri-
vat a Peralada, un grup que 
no tenia cap cava ecològic i 
que els donava la possibilitat 
d’introduir-se en aquest sec-
tor. “Estic molt contenta de 
la decisió –diu Mireia Pujol-
Busquets–, entre més coses 
perquè ens ha permès optar 
per la marca Mirgin, que al 

final és més romàntica i té molt de sentit per 
a la família [és l’acrònim de Mireia i Georgina, 
la seva germana].” 

I és que la família, en aquest projecte, és 
un dels pilars fonamentals. I l’èxit, perquè 
continuï sumant anys, és “ser molt conscient 
que treballes per a la família i amb la famí-
lia, assumint el dia a dia amb coneixement 
i responsabilitat i oferint sempre el màxim 
respecte professional per l’equip”, conclou 
Mireia Pujol-Busquets. 

Diferents racons del celler Alta Alella.


