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ACTUALITAT

TEXT I FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

De setembre 
a setembre
Crònica d’un curs vinícola 
més estrany del que 
hauríem volgut, però més 
normal del que 
podíem esperar
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algrat que 
aquest 
darrer any 
(diguem-ne 
curs vinícola, 

perquè parlem d’un període de 
dotze mesos, però que va de 
setembre a setembre) ha estat 
més estrany del que hauríem 
volgut (i del que hauríem ima-
ginat fa exactament un any), 
Déu n’hi do la quantitat de co-
ses que han passat. 

Els cellers continuen llan-
çant novetats al mercat, les ac-
tivitats enoturístiques han anat 
tornant (adaptades a la situació 

de cada moment), s’han succeït 
els esdeveniments gastronò-
mics... Fem una repassada de 
tot plegat!

Una pila de vins nous
Torna a ser sorprenent la quan-
titat de nous productes que els 
cellers han llançat al mercat 
en tan sols dotze mesos. El 
restaurant Duran (Alella) va 
presentar una gamma de tres 
vins (blanc, negre i escumós) 
que ha elaborat Can Roda espe-
cialment per a ells. Alta Alella 
ha llançat un vi de gamma al-
tíssima (l’AA 10, que costa 120 
€) i un ancestral per a tots els 
gustos i de preu més contingut, 
AA Aus Pét Nat Rosé. La famí-
lia Testuan també ha crescut 
amb dos blancs més de pansa 
blanca: l’An[Ç]tral i el BriZat. 
Parxet va presentar al final del 
2020 el 1920, un cava 100% pan-
sa blanca elaborat amb raïm del 
territori DO Alella per celebrar 
el centenari de la marca. 

Alella Vinícola es troba en 
ple procés de renovació de la 
gamma de vins: una renovació 
pel que fa a noms i etiquetes, 
però també d’estil de vi. El 
seu nou rosat es diu Costa del 
Maresme, mentre que el blanc 
jove i sec ara es diu Ivori Blanc. 
Bouquet d’Alella va llançar al 
mercat dues noves edicions 
limitades al principi de l’estiu, 

una garnatxa negra jove i un 
ancestral rosat de mataró. 

Quim Batlle i Albert Fede-
rico van organitzar presenta-
cions públiques per mostrar a 
la premsa, clients i amics les 
seves darreres novetats: el Fo-
ranell Coriolis, un vi amb l’estil 
de Batlle però sense l’habitual 
envelliment en ampolla, i el 
Miques de Sauló, el vi resultant 
del Verkami organitzat per 
Federico. 

També ha vist la llum (tot 
i que no es pot trobar al mer-
cat) un vi que es diu Don Juan, 
elaborat per Alta Alella amb 
ull de llebre, cabernet i merlot 

de la finca Can Serra (Alella). 
Can Roda i Alta Alella han 
ampliat l’oferta de productes 
amb cerveses (una pale ale en 
el cas de Can Roda i tres grape 
ales en el cas d’Alta Alella) i 
Oriol Artigas just acaba de 
llançar al mercat una col·lecció 
de dotze vins elaborats al seu 
celler amb raïm de les vinyes 
d’amics seus de tot el territori, 
una solució per salvar l’anyada 
2020 en què va perdre gairebé 
tota la collita. El poc raïm que 
va poder salvar de les seves 
vinyes, l’ha dedicat tot a l’ela-
boració d’un únic vi que es diu 
#CuvéeTotal.

Els grans esdeveniments, 
a mig gas
El nombre de grans esdeveni-
ments que tenen lloc al nostre 
territori al voltant de la gastro-
nomia i el vi és important. Però 
en els darrers dotze mesos se 
n’han suspès alguns i ha calgut 
adaptar la resta a la situació 
sanitària. La Festa de la Vere-
ma d’Alella, els Tastets de Vall-
romanes i la Fira del Llaminer 
del 2020 es van cancel·lar en un 
moment en què la pandèmia es 
va complicar. El Vi+, que du-
rant el mes d’octubre es dedica 
a fer promoció de la DO Alella, 
també va experimentar força 
les conseqüències de la situació 
sanitària. Les diferents propos-
tes que s’havien planificat per a 
l’esdeveniment estaven adapta-
des, però les restriccions im-
posades pel Procicat el 15 d’oc-
tubre van forçar a suspendre’n 
un bon nombre. Unes setmanes 
més tard, també a l’octubre, 
la Setmana del Vi, promoguda 
per l’Incavi amb la participació 
de totes les DO i infinitat de 
cellers, va gaudir d’un notable 
èxit, sobretot gràcies a l’ús de 
les tecnologies, que van per-
metre seguir des de casa les 

activitats programades. El mes 
de març, com sempre, va ser 
el de les Biblioteques amb DO 
Alella, que no va viure l’edició 
més gloriosa. 

I quant als esdeveniments 
gastronòmics, hi ha hagut una 
mica de tot. La temporada la va 
iniciar la quarta edició del Ma-
ridatge dels Sentits amb noves 
propostes adaptades a la covid 
i la participació entusiasta dels 
restauradors de Teià. Poc des-
prés, al mateix municipi, li aga-
fava el relleu Orígenes Festival 
Gastronómico, una proposta 
molt ben planificada, d’alt nivell 
gastronòmic, que va comptar 
amb la participació de grans 
personalitats del sector, però 
que va obviar absolutament la 
DO Alella amb una selecció de 

M

Un munt de noves 
referències han 
tornat a ampliar el 
ja prou ampli ca-
tàleg de vins que 
s’elaboren al terri-
tori DO Alella

Algunes fires gas-
tronòmiques s’han 
hagut de cancel·lar, 
però certes acti-
vitats enoturísti-
ques han gaudit 
d’un gran èxit

Operaris de Roura fan la poda en verd a mitjan juny.

Ufanosos pàmpols d’un cep de pansa blanca il·luminats pel sol.

Inici del procés de poda a una vinya de la vall de Rials.
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L’anyada 2021 promet ser de gran qualitat 
malgrat l’extraordinària sequera

Mires a la muntanya i hi predomina inusualment el color marró. I 
no es tracta dels pins atacats pel tomicus. Alzines, cirerers d’arboç, 
arbres de fulla perenne que a l’agost estan sempre ben verds... 
tenen les fulles seques. I és perquè pateixen una inusual man-
ca d’aigua. Així ho explica Vicenç Galbany, director tècnic d’Alta 
Alella: “Aquest és un any supersec. No ha plogut gens, ni tan sols 
a la primavera. Entre el maig i ara han caigut tan sols 22 litres!” 
A priori aquesta sequera ens hauria de fer pensar en una anyada 
dolenta a causa del patiment dels ceps. Però les coses no són així. 
“Els ceps estan aguantant sorprenentment bé la sequera. Estan 
verds i vigorosos. Això ha passat perquè l’hivern va durar molt i no 
va començar a fer calor fins al juny. I, de fet, més enllà de l’onada 
de calor d’aquests dies de mitjan agost, que ja han enxampat el 
raïm bastant madur, no ha estat un estiu gaire calorós. Amb tot, 
el cicle vegetatiu de la vinya ha estat molt més curt del que és 
normal i això ha permès al cep no patir”, explica. “Comptàvem que 
la verema aniria tard i jo diria que al final va més d’hora que mai”. 
Aquesta combinació de factors fa que el raïm tingui un grau alco-
hòlic alt i una acidesa també molt alta. “Els dos factors de qualitat 
necessaris per elaborar els millors vins!”, sentencia Galbany.
A l’altre cantó de la Serralada Litoral, Jordi Safont, responsable de 
les vinyes de Raventós d’Alella, es mostra molt content. Però per 
no excedir-se d’optimisme ens diu: “Això que no plogui fa patir. Si 
haguessin caigut 20 litrets a primers d’agost seríem davant una 
campanya de 10. Sense pluja... hi posarem un 9,5! Ara, pinta una 
anyada excel·lent, jo signava ara mateix que cada any sigui així...” 
I explica: “Des de l’any passat que ja treballem el 100% de les 
nostres vinyes en ecològic. Això ho posa tot una mica més difícil. 
No hem hagut de fer tractaments contra el míldiu, però sí que ha 
calgut treballar per evitar l’oïdi. En tot cas, res d’extraordinari, i el 
raïm està saníssim! Al cantó Vallès la vinya és espectacular i ben 
verda malgrat la manca de pluja. Les vinyes que tenim a Alella han 
acusat una mica més la sequera i el raïm és una mica més petit.”
Després de la floració dels ceps, tot feia pensar en una anyada amb 
ceps molt carregats de raïm, però l’absència d’aigua ha regulat la 
situació i es colliran alguns quilos menys que la mitjana d’un any 
normal. Això sí, d’un raïm de gran qualitat. 
Tant Safont com Galbany lamenten que el senglar continua essent 
un problema cada vegada més gran. “Cada vegada n’hi ha més i 
costa molt aturar-los. Se’ns acaben menjant un munt de quilos de 
raïm”, assegura Galbany. I Safont comenta: “El bosc està sec i les 
bèsties tenen set. Entre el senglar i els tudons fan molta feina! 
Malgrat que tanquem moltes vinyes amb pastor elèctric, no és 
una eina infal·lible.” I confessa: “Alguna vinya, l’acabem collint una 
mica abans del moment ideal perquè si esperem més dies pot ser 
que no en trobem ni un gotim!”

vins a càrrec de Vila Viniteca. 
Una proposta interessant, 
a l’abast de només algunes 
butxaques i que té intenció de 
continuar.

El Tast Tiana es va reinven-
tar amb una oferta de tapes i 
amb activitat cultural als res-
taurants: tot i tractar-se d’una 
proposta molt diferent del Tast 
habitual, va funcionar molt bé 
i va deixar públic i restaurants 
satisfets. 

La Festa Major del Masnou va 
inaugurar la primera edició 
de l’Escuracassoles, la Mostra 
Gastronòmica del Masnou. 
Trenta establiments de la vila 
van preparar expressament 
per a l’ocasió una oferta gastro-
nòmica maridada amb vi DO 
Alella o bé amb vermut Cisa 
(que s’elabora al Masnou). La 
proposta va comptar amb una 
bona acollida del públic. 

Cabrils va decidir cancel·lar 
la seva Mostra Gastronòmica 
i Alella, aquest any sí, té Festa 
de la Verema; adaptada a les 
circumstàncies i sense Mostra 
de Restauració, però amb el vi i 
la gastronomia locals ben pre-
sents (i el reglamentari Papers 
de vi especial Verema que teniu 
a les mans). 

L’enoturisme es va recuperant
Amb anades i vingudes i adap-
tant-se sempre a la normativa 
vigent, els darrers dotze mesos 
l’enoturisme ha recuperat for-
ça vitalitat. Els cellers s’han 
anat tornant a obrir a les 
visites dels turistes, sobretot 
locals, que han començat a fer 
activitats entre vinyes, però 
també s’han vist iniciatives 
de visita virtual a través de 
videotrucades, com les que han 
dut a terme Alta Alella i Alella 
Vinícola. 

El Centre Arqueològic i 
Enoturístic Vallmora ha reo-
bert les portes de la mà de Vi 
and Vi, l’empresa que gestio-
nen dues cares ben populars 
de la DO Alella: Rebeca Ruiz i 
Marta Ribas. Més enllà de les 
visites al jaciment del celler 
romà, l’equipament ha anat 
celebrant durant l’any tasts 
i activitats com música en 
directe. També ha mantingut 
obert, quan les normes ho han 
permès, un wine bar. I és que 
els bars de vins s’han posat de 
moda (a Alella i a tot arreu!). 
Alta Alella i Bouquet d’Alella 
els han tornat a posar en mar-
xa i s’hi ha sumat enguany el 
de Can Roda.  

Els Enotasts, que uneixen 
la gastronomia local i els vins 
DO Alella de la mà d’un som-
melier, s’han anat celebrant a 
tota la DO a l’aire lliure i amb 
aforament limitat, però sempre 
amb gran èxit. 

Una de les propostes més 
originals que s’han afegit a 
l’oferta enoturística de la DO 
Alella és la que proposa l’Alella 
Organic Spa, amb dos packs di-
ferents que combinen benestar 
amb vins d’Alta Alella.  

L’empresa Vi and Vi 
gestiona ara el cen-
tre Vallmora. En els 
darrers mesos s’hi 
han programat un 
bon nombre d’acti-
vitats

Detall d’un gotim de garnatxa 
negra en plena florida.

Petjades de senglar sobre el sauló.
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Més fets de setembre a setembre

 El número 67 de Papers de vi va recollir un dels 
tasts més màgics que hem fet mai. Un tast de 
Marfils antics que vam tenir la sort de compartir 
amb Ferran Centelles, Jordi Pujolràs (l’enò-
leg que va fer un bon nombre d’aquells vins) i 
Xavi Garcia (actual enòleg d’Alella Vinícola).

 Mario Rovira i Can Roda han estrenat web els 
darrers mesos. Totes dues disposen de botiga en línia. 

 El 13 de gener es va morir Josep Puig, personatge 
popular i estimat en el sector del vi del país i que va 
ser director comercial de Parxet durant vint anys. 

 Un anunci d’Estrella protagonitzat pels xefs estre-
llats de casa nostra va comptar amb la participació 

de Miquel Aldana (del Tresmacarrons del Masnou) 
i Víctor Quintillà (del Lluerna de Santa Coloma).

 El número 69 de Papers de vi publicava una ex-
tensa entrevista amb Salvador Puig, director 
general de l’Incavi, que feia balanç dels cinc anys 
que duia al capdavant de l’ens. Poc després de la 
sortida de la revista es va fer pública la seva subs-
titució per Alba Balcells, que ara ocupa el càrrec.

 El mes de maig Papers de vi va ser 
present a la ràdio de la mà del nostre 
redactor en cap, Òscar Pallarès, en 
dos programes de gran audiència. 
Pallarès va ser convidat a l’edició del 
matinal El matí i la mare que el va parir, 
de Ràdio Flaixbac, que es va emetre des 
de Can Roda, i també va participar en una 
tertúlia sobre la comunicació del vi català al 
Tast vertical que dirigeix Empar Moliner a Catalunya Ràdio. 

 Talcomraja, Testuan, Oriol Artigas, Ànima d’Alella i Bardissots 
es van adherir al manifest de Vinyataires Lliures per donar suport a 
dos cellers que van ser sancionats per l’administració per fer ús de to-
pònims a les etiquetes dels seus vins malgrat no estar adscrits a cap DO.

 El 16 de maig la masia Can Magarola (Alella) va acollir la reunió en-
tre Pere Aragonès i Jordi Sànchez en què es va 
segellar el pacte per formar l’actual govern de la 
Generalitat. Els dos líders van dinar plegats i van 
acompanyar l’àpat amb vi DO Alella.

 Mario Rovira ha anunciat la futura construc-
ció del seu nou celler dins la finca de Can Cirera, 
a Tiana.

aicat 7239Les Heures, 27  08328 Alella

Vinyes verdes del meu cor...
Vinyes verdes vora el mar,
verdes a punta de dia,
verd suau cap al tard...

[fragment]

Josep Maria de Segarra


