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TEXT: ESTER BACHS
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
Un gran celler al mig de la riera, un edifici 
d’estil modernista o un restaurant renovat on 
menjar una bona carn a la brasa i un pa torrat 
sucat amb tomàquet. Són algunes de les imat-
ges que podem tenir de la Vinícola; però a dins 

s’hi cou molta història: aquest 2017, l’Alella 
Vinícola fa 111 anys. És el celler més antic de 
la DO Alella! I malgrat els obstacles i les cri-
sis que ha patit al llarg de la seva trajectòria, 
la vida al celler sempre ha estat molt activa. 
Qui a Alella no té un familiar o conegut que 
no hagi passat o fet la verema a la Vinícola? 

Els inicis com a cooperativa, generosos
A principis de segle XX, concretament el 
1906, trobem els gèrmens del que serà un dels 
cellers més mítics de la viticultura catalana, 
amb tresors líquids com els blancs generosos 
de la marca Marfil, que han portat el nom 
d’Alella fins a l’altra punta del món. La pròpia 

Alella Vinícola, 
generosa, seca i dolça

Un vista del celler Alella Vinícola desconeguda per molts. La foto està presa des d’un dels nous pisos de Can Calderó.

LA DO ALELLA AVUI

De vegades, la vida et posa al davant grans històries, les destapa i te les serveix en una 
copa. Això és ben fàcil de trobar-s’ho a Alella, una de les regions del món vinícola més 
petites, on tot apassionat del bon vi coneix el nom Marfil i en recorda més d’una anècdota
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història vitivinícola d’Alella, de gran passat 
romà, demanava un arquitecte que estigués 
a l’alçada per ajudar a crear l’emblema de 
la regió. I així fou com va caure a les mans 
de Jeroni Martorell, deixeble de Domènech 
i Muntaner i de Puig i Cadafalch, l’encàrrec de 
dissenyar aquest celler. L’obra va durar una 
mica més d’un any: Martorell començava a fer 
càlculs i plànols el setembre de 1906, i el no-
vembre de l’any següent ja s’inaugurà l’Alella 
Vinícola, la societat cooperativa amb caràc-
ter de sindicat agrari de tota l’àrea alellenca.

Des dels inicis s’aposta per l’elaboració de 
vins de qualitat. El celler va donar feina a 
moltes famílies i, com no podia ser d’altra 
manera, els vins de la cooperativa es van fer 
populars. Molt: tothom reconeixia les am-
polles llargarudes, de tipus alsacià, amb la 
marca Marfil. Fins i tot el rei Alfons XIII en 
bevia. Ara bé, la joia de la corona del celler 

han estat sempre aquelles ampolles de color 
ataronjat on maduraven uns vins dolços i 
generosos que no podien faltar a les sobre-
taules del diumenge o per endolcir les hores 
fluixes de la setmana. 

Sens dubte, el Marfil era el vi de Barce-
lona, el vi de moda de mitjan segle passat, 
que va viure moments molt dolços aleshores: 
triomfà a l’Exposició Universal de Barcelo-
na del 1929 i era una icona que traspassava 
fronteres, ja que s’exportava per tot el con-
tinent europeu, americà i asiàtic, amb una 
producció abundant, que rondava el milió 
d’ampolles l’any.  

Josep Bassas: més de 40 veremes 
i milions d’ampolles a l’esquena
Però no tot han estat flors i violes. Ens ho 
recorda Josep Bassas, un dels personatges 
més carismàtics d’aquest celler i proba-
blement l’home per les mans del qual més 
ampolles de Marfil deuen haver passat. Des 
de ben jovenet, en Bassas ja despuntava al 
celler: era un vailet de 14 anys, menut i in-
quiet, que ajudava virtuosament a netejar les 
grans tines de fusta i a agilitzar la feina de la 
cadena d’embotellament. El seu pare també 
treballava al celler i aviat va veure com el noi 
es guanyava la confiança de tothom. 

A finals dels anys setanta van arribar 
temps durs i, tot i el passat daurat de l’Ale-
lla Vinícola, la cooperativa va començar a 
flaquejar. «L’especulació pel sòl va fer que 
molts pagesos preferissin vendre’s les terres 
per construir-hi urbanitzacions i xalets. Així 

“SENS DUBTE, EL MARFIL 
ERA EL VI DE BARCELONA, 
EL VI DE MODA DE MITJAN 
SEGLE PASSAT”

Els característics arcs catenaris d’Alella Vinícola ens recorden l’origen modernista del celler.

Xavi Garcia.
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doncs, començava a perdre socis, les vinyes 
minvaven i la gent es buscava altres feines 
a la construcció o a la ciutat. Canvis i més 
canvis, també a dins de celler», explica en 
Bassas. 

En aquella època, la direcció de la co-
operativa va decidir renovar el parc de bo-
tes i bocois. Les antigues «les va eliminar, 
perquè ja no podien seguir utilitzant-les de 
velles”. Per substituir-les van incorporar l’úl-
tima moda del moment: els dipòsits d’acer 
inoxidable. Això va comportar també un 
canvi d’estil dels vins, que no va ser gaire 
ben acceptat de bones a primeres. D’aques-
ta manera, afegint-hi la forta competència 
d’altres productors, els Marfil van passar en 
pocs anys de ser els protagonistes de moda a 
esdevenir un actor més del mercat; un mer-
cat que, a més, s’estava tornant molt ferotge. 

Ja se sap que en tota història, els herois 
tenen èpoques complicades i conflictes... i 
la cooperativa d’Alella va acabar tancant les 
portes com a tal el 1998.

Adéu a la cooperativa; hola empresa 
familiar, seca i dolça
La privatització va ser la via perquè no es 
perdessin els orígens vitivinícoles de la regió 
alellenca. L’antic celler passà a mans de la 
família Garcia Muntané aquell mateix any 
1998. Avui, encara els dos germans Xavier i 
Samuel Garcia continuen amb aquest llegat 
històric.

«Va ser a finals dels noranta que el meu 
pare va comprar la cooperativa com una 
oportunitat de negoci, i tota la meva vida 
va canviar», explica el Xavi. «No teníem ni 
idea de fer vi, i vam confiar en els pocs tre-
balladors que quedaven a la casa, que eren 
els que millor coneixien l’empresa; entre ells, 
el Bassas», continua explicant. 

Mentre es formava com a enòleg i geòleg, 
s’involucrava enèrgicament al celler; combi-
nava dues de les seves passions, la ciència i 
el camp. «El vi t’atrapa, i tenir l’oportunitat 
de fer-lo a casa teva és extraordinari», co-
menta. Els primers anys van ser els de situ-
ar-se al negoci, recorda: «El món del vi no 
l’acabes d’entendre d’un dia per l’altre, i en-
cara l’estic entenent! Al principi vam comp-

tar amb l’assessorament de Mas Martinet, 
amb el Josep Lluís Pérez Verdú, per fer un 
pas més enllà a nivell qualitatiu dels vins, co-
mençar a elaborar negres de qualitat... I per 
això necessitàvem bona matèria prima, raïm 
de qualitat. Vam intentar engrescar el pagès, 
pagant-li un preu alt pel raïm: donàvem unes 
200 pessetes el quilo (1,20 ) perquè veiés 
una bona oportunitat de guanyar-se la vida 
al camp i no es venguessin més terres. Cal 

dir que en aquella època es pagava a 30 pes-
setes/kg (0,18 ). i avui dia s’està pagant a 0,60 

/kg. Volíem mantenir les marques, no perdre 
els Marfil. I volíem capgirar la seva imatge 
del passat i tornar les ampolles de Marfil 
allà on havien estat sempre: a les taules de 
restaurants, a l’exportació... Ens ha costat 18 
anys d’inversió, amb errors i encerts, però 
és el nostre deure amb Alella i és el que es 
mereix.»

Van ser pocs els pagesos que van accpe-
tar la proposta i la batalla va passar, doncs, 
a aconseguir vinya. Aquí entra en joc l’altre 
germà, el Samuel, que després de fer el ser-
vei militar s’incorpora a l’empresa familiar, i 
de forma natural passa a ocupar-se d’aqeus-
ta qüestió. Li agrada Alella. «Era un poble de 
vinyes», diu i,encara que no ho explicita, es 
nota que coneix totes les vinyes de la zona 
com la palma la mà. «Vam tornar a plantar a 
dalt de la Vall de Rials, on antigament hi ha-
via hagut vinyes, potser menys productives 
però resistents, i amb una viticultura més 
similar a la de costers del Montsant o del 
Priorat, que dificulta la verema mecanitza-
da; ho collim tot a mà», explica. Orgullós de 
les vinyes plantades i recuperades, algunes 
força velles i repartides en feixes, destaca 
que a l’estrella de la casa, la varietat pansa 
blanca, li agrada aquesta terra de sorra poc 
fèrtil, el sauló. El clima també té un paper 
important i no només satisfà als turistes!: 
«És molt estable i, malgrat que la sequera 
fa patir, s’equilibra per la humitat del mar». 

L’èxit del sentit comú
L’objectiu era clar, però no fàcil: reconduir 
la situació de l’antiga cooperativa sense que 

es perdés l’essència d’Alella. 
Els Garcia van investigar com eren les 

antigues ampolles d’Alella, els vins Marfil 

“L’ESPECULACIÓ PEL SÒL 
VA FER QUE MOLTS 
PAGESOS PREFERISSIN 
VENDRE’S LES TERRES”

“VA SER A FINALS DELS 
ANYS NORANTA QUE EL 
MEU PARE VA COMPRAR LA 
COOPERATIVA COM UNA 
OPORTUNITAT DE NEGOCI, 
I TOTA LA MEVA VIDA VA 
CANVIAR”

Samuel Garcia. Josep Bassas.
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que encara trobaven, estudiant les aromes 
i sabors d’aquelles apreciades ampolles de 
Gualda i Violeta, generós sec i generós dolç, 
que tothom desitjava a les seves festes i ce-
lebracions. Sorpreses i bona fortuna: van 
trobar-ne algunes ampolles arraconades 
i una bota vella amagada en un 
forat del celler; encara tenia les 
mares de vins que havien madurat 
durant generacions, i això va fer 
possible ressuscitar els generosos 
i el Violeta Marfil. La iniciativa va 
ser tot un èxit: «L’escassa pro-
ducció dels generosos Marfil els 
fa gairebé objectes de culte, fins 
el punt que quan embotellem, les 
ampolles ens duren tan sols unes 
setmanes a la venda»

Quan les coses es fan ben fe-
tes, els reconeixements també 
arriben. Els vins d’Alella Vinícola 
aconsegueixen any rere any bones 
puntuacions en les guies més pres-
tigioses del sector, la influent The 

Wine Advocate de Robert Parker, 
l’espanyola Peñín, la Guia de Vins 

de Catalunya, els premis Vinari 
dels vins catalans, entre d’altres. 
I d’aquí a recuperar contactes amb 
distribuïdors internacionals, que 
lloen la bona feina dels Garcia. 
Actualment, s’exporta el 60% de 
la producció, distribuint les am-
polles en països com Bèlgica, el 
Regne Unit, Holanda, diversos 
estats dels EUA, la Xina, etc.

Pendents de cada detall, a la 
Vinícola han apostat des de ben 
aviat per mostrar el que estaven 
fent. I a principis dels 2000 naixia 
un altre espai dins el celler: el res-
taurant. «Estava clar que havíem 
de fer bons vins, aixecar la marca 
i que la gent ens visités i els tastés. Per això 
decidim obrir un restaurant propi, que ha 
anat creixent amb les activitats enoturísti-
ques i culturals».

El restaurant, especialitzat en cuina ca-
talana de producte i qualitat, s’ha renovat fa 
poc, després del fortuït incendi del passat 
mes de març. Cap vicissitud desanima els 
germans Garcia, que sobre els pilars de con-
tinuar amb la tradició alellenca han aconse-
guit aixecar de nou la sala. La Vinícola, el 
nom que rep ara el restaurant (abans Celler 
Marfil), és una part del projecte que també 
inclourà  un espai de botiga més versàtil i 
desenfadat, per poder-hi comprar i fer un 
cafè o unes tapes a tothora. 

Els vins
Reunir història i tradició, transmetre la terra 
d’on venen, prestigiar-la... Pas a pas, s’han fet 
realitat els objectius d’aquesta nova Alella 

Vinícola que pretén perdurar i renovar amb 
la gamma de les marques Marfil per als vins 
blancs i Ivori per als negres.

Així, sota el paraigua de la marca Marfil 
hi trobem els blancs Sec i Clàssic, el Rosat, 
l’escumós Blanc de Noirs, l’escumós Rosat 

i els dolços i generosos: Generós Sec, Gene-
rós Semi, Violeta i Molt Dolç. 

L’oferta de l’Ivori, amb vins de finca, pre-
senta dues versions: Blanc i Negre. I tot ple-
gat s’acaba d’arrodonir amb el Mayla, un vi 
rosat d’agulla amb fermentació natural. En 
les millors anyades, també l’Alella Vinícola 

també elabora els negres Costa del Maresme 
i Vallmora. 

Tots aquests vins tenen el seu procés 
d’embotellat i envelliment en les mateixes 
instal·lacions. També l’etiquetat, que se-
gueix les normes dels diversos països on 

s’exporta, de manera que sovint 
pots trobar alguna ampolla Mar-
fil amb un text en anglès o xinès. 
La producció és d’entre 90.000 i 
100.000 ampolles l’any. Tot i que la 
xifra dista de la de l’època daura-
da del segle passat, recordem que 
el celler ja no és una cooperativa, 
i la família és qui cultiva les vinyes 
en diferents parcel·les repartides 
entre Alella, Teià, Tiana i Sant 
Fost de Campsentelles. 

La identitat dels vins Marfil 
parla per si sola. Si li preguntes 
al Josep Bassas pel vi pel qual més 
afecte té, contesta amb fermesa 
que el Marfil Clàssic: «Per sim-
patia i enyorança, és el que a mi 
sempre m’ha encantat. Representa 
molts anys d’història en aquesta 
zona, és el clàssic d’Alella i ho serà 
per molts anys més. Un vi blanc 
amb una mica de dolçor, que al pa-
ladar agrada a tothom»  El Xavi 
s’hi afegeix: «Els vins que més 
m’agrada elaborar són els blancs 
de pansa blanca i garnatxa blanca. 
Cada any són un repte i em motiva 
fer-los millor. I també em fascinen 
els rancis i dolços, que són molt 
tradicionals i s’elaboren a l’anti-
ga: aixafem el raïm amb els peus, 
filtrem amb malles... potser són 
mètodes més imperfectes, però 
per a aquests vins són virtuts», 
assenyala.  

Properament... 
A més del nou restaurant i la imminent ober-
tura de la botiga-bar per culminar la visita 
al celler, als Garcia els agrada treballar amb 
gent a qui li apassiona el vi. «Hem d’oferir 
novetats al consumidor i als nostres comen-
sals, ja que aquesta és la nostra raó de ser, 
i s’ha d’estar al dia». En l’àmbit dels aperi-
tius, que darrerament estan molt de moda, 
un dels projectes que més èxit té és el vermut 
Barbarosso, elaborat amb garnatxa negra, i 
el Barbabianca, de pansa blanca, que fan en 
col·laboració amb dos bons amics.

I tornant a la viticultura, han identificat 
noves varietats de raïm. Les estan estudiant 
amb l’Institut de la Vinya i el Vi (INCAVI) per 
donar-los nom i veure’n les característiques, 
saber si són ancestrals i com vinificar-les. De 
moment, els Garcia ja vinifiquen un vi amb 
aquest varietal únic. Concediu-los temps per 
tastar-lo. Esteu tots avisats! 

“L’ESCASSA PRODUCCIÓ 
DELS GENEROSOS MARFIL 
ELS FA GAIREBÉ OBJECTES 
DE CULTE, FINS EL PUNT 
QUE QUAN EMBOTELLEM, 
LES AMPOLLES ENS DUREN 
TAN SOLS UNES SETMANES 
A LA VENDA”

Premsa de cargol encastada a la paret, que es conserva a la part 
alta d’Alella Vinícola.


