
L’equip de ‘La Segona 
Hora’, de RAC1, dina 
amb nosaltres a la 
Fonda Marina i visita 
Alella Vinícola

Lletres i vi, maridats 
a les Biblioteques amb DO

Sant Jeroni de la Murtra 
torna a tenir vinya

Estrenem secció: 
La Ruta del Vi DO Alella

Papers de vi
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ENTREVISTA

Darío Pin, responsable i ànima de la Fonda Marina, serveix una copa de Penjat d’un Fil (del celler Can Roda) que acompanyarà la coca de Llavaneres, 
una de les postres de l’àpat que vam compartir amb l’equip de La Segona Hora.

arlar amb ells és 
com presenciar 
l’elaboració en 
directe d’un guió 
de La segona hora. 

No, amb això no vull dir que 
sigui fàcil fer un programa de 
ràdio, però cada intervenció 
té una rèplica de seguiment, 
i cada rèplica arriba seguida 
de riallades dels qui ho pre-

senciem. Així és l’equip de La 
segona hora, les veus que dia a 
dia –i ja fa deu temporades!–, 
a través de les ones de RAC1, 
han aconseguit seduir gairebé 
200.000 persones perquè els 
sintonitzin en una hora que no 
és precisament fàcil, d’una a 
dues del migdia... just abans 
de dinar. Però avui, tot i l’avís 
de neu, tot i la tempesta que 

està a punt de deixar blanca 
Catalunya, vénen a dinar amb 
nosaltres, amb Papers de vi, a 
la Fonda Marina de Montgat.

El conductor del programa 
és Quim Morales; l’acompa-
nya el seu inseparable Xavier 
Pérez Esquerdo, el caçapsico-
fonies; la influencer, guionista 
empoderada i més jove de 
l’equip, Ana Polo; i el tècnic 

artista de la imprescindible 
banda sonora del programa, 
Víctor Ollé. L’amfitrió de la 
Fonda Marina, Darío Pin, serà 
l’encarregat de maridar-nos 
l’àpat.

La nostra intenció és saber 
una mica més dels secrets 
d’aquest programa que cada 
vegada enganxa més i més 
oients i, per què no, enco-

“La segona hora” ve a dinar

P

“Cap guionista podria preveure què passa, la majoria 
de dies, en una hora de ràdio”

TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
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manar-los l’esperit de la DO 
Alella i el gust dels seus vins i 
gastronomia. 

Observació: demanem 
disculpes als lectors que 
no escoltin La segona hora. 
Algunes de les paraules i 
ironies utilitzades en aquesta 
entrevista, els poden semblar 
“estranyes”. Els animem que 
s’hi enganxin com hem fet 
nosaltres.

Un programa d’humor que 
informa o que simplement pre-
tén fer riure, encabit en una 
franja horària que acaba sent 
un descans informatiu.
Quim: Volem que la gent s’ho 
passi bé i rigui, aquest és 
l’objectiu principal, i si a més 
tot això sorgeix d’una notícia 
d’actualitat, endavant. Tenim 
l’inconvenient que venim de 
sis hores de Jordi Basté i 
d’una hora de La competència, 
durant les quals s’ha tocat 
pràcticament tot. Hem de 
trobar aquella notícia que no 
han tocat ells i que no tocarien 
mai.
Xavi: Podem dir que elevem 
a notícia fets quotidians. In-
tentem tractar temes de la 
manera més divertida i entre-
tinguda possible.

Teniu la gràcia i el mèrit d’ele-
var a la categoria de hit mol-
tes estupideses. Fins a quin 
punt és improvisat? 
Ana: Primer temptegem en-
tre nosaltres uns quants dies, 
i si realment ens fa gràcia ho 
deixem anar en antena. 
Quim: Normalment són dèri-
es d’en Xavi. 
Xavi: Però millor a la ràdio 
que a casa.
Quim: És veritat [riu], quan 
s’obessiona per una cosa ho 
crema tot a la ràdio per no 
emportar-s’ho a casa. 
Xavi: De fet, l’èxit està en el 
reforç de tots, i la cirereta 
final la posa en Víctor, amb 
la banda sonora. Això fa que 
entre tots ens anem animant i 
la gent ho acabi adoptant com 
un llenguatge propi. És just 
aquí quan aconseguim muntar 
“el gran pollastre”. Un nom 
que ens hauria encantat per al 
nostre programa...

Però la sensació de l’oient, i 
m’hi incloc, és que “això ho 
tenen tot preparat!”.
No, gens! [Riuen]
Quim: Si no hi hagués aquesta 

sintonia personal entre els 
membres de l’equip de La 
segona hora no aniríem bé. 
T’incloc sobretot a tu, Víctor, 
com a membre! 
Víctor: Gràcies. 

Quim: Són moltes coses en 
una hora, de persones com-
pletament diferents: cadascú, 
amb els seus recursos, contri-
bueix al missatge final que es 
transmet. Aquí hi ha l’èxit de 
La segona hora.
Ana: Exacte, saps què diràs, 
però els altres no. I això fa 
que estiguem activats. I així 
tots improvisem i surfegem. 
Explica-ho tu, Quim, que tens 
un exemple molt bo per enten-
dre-ho millor.
Quim: Sí, sempre dic que el 
que fem és com una jam sessi-
on. Cadascú toca i sap 
tocar el seu 
instru-

ment, respectant els altres. Si 
algú vol ser més protagonista 
que un altre, es carrega el 
programa.

Però per fer una bona jam ses-
sion cadascú ha de ser molt 
bo tècnicament amb el seu 
instrument.
Quim: Exacte, tots sabem el 

nostre paper, ens coneixem 
i formem un bon equip. D’ai-
xò es tracta, de tenir bona 
connexió, i només s’aconse-
gueix a còpia d’anys. Anar 
tocant, anar tocant, cada dia 
en directe una hora, i al final 
hi ha programes que surten 
realment bé i que hauria estat 
impossible escriure’ls. Cap 
guionista podria preveure què 
passa algun dia en una hora 
de ràdio. De fet, no hi ha res 
pitjor que posar una cosa al 
guió a en Víctor perquè no et 
faci cas. [Tots riuen]

Moment de parlar de les psi-
cofonies. Ja n’heu deixat anar 
algunes, però parleu-nos del 
“procés de creació”. Abans, un 
aclariment als lectors: el res-
ponsable de caçar psicofonies 
és en Xavier, i el terme es re-
fereix a aquelles frases i sons 
que, a còpia de repetir-los i 
descontextualitzar-los, es fan 
populars.
Xavi: Ens n’adonem. “Estàs 
presenciant el naixement 
d’una psicofonia”, els dic mol-
tes vegades als becaris que 
ens acompanyen. Al llarg del 
dia es generen unes quatre o 
cinc psicofonies, però potser 
d’aquestes només una acabarà 
funcionant. Per esdevenir psi-
cofonia ha de tenir un parell 
de característiques: 
la prime-
ra, que 
s’en-

tengui 
de manera 

molt clara; la 
segona, que fora de 

context doni joc, amb un 
segon significat, en qualsevol 
altra part del programa. Fa 
molta il·lusió assistir al naixe-
ment d’una psicofonia.

I, com a exemple, l’Ana ens 
explica el cas del “pito igual a 
comida”, una psicofonia nascu-
da d’una conversa amb un cri-
ador de falcons. Però la més 
mítica, segurament, és la que 
ha transcendit el programa, 
“Et felicito, fill”, un mèrit que 

tots coincideixen a atribuir 
a en Víctor. La frase no tenia 
el sentit irònic que ha acabat 
adoptant, tal com expliquen 
en Quim i en Xavi, sinó que 
anava dirigida a Pep Guardio-
la l’any en què el Barça ho va 
guanyar tot. Una psicofonia 
creada per una senyora que 
es va morir l’estiu passat. “Els 
seus familiars ens van trucar 
per informar-nos de la seva 
mort, però ens van demanar 
que, si us plau, no deixéssim 
de posar la seva veu.”

Un dinar doblement 
psicofònic

El menú que degustarem avui 
ha estat dissenyat per la Fon-
da Marina i l’equip de Papers 
de vi. Cada plat porta el nom 
d’una de les psicofonies que 
s’han fet famoses a La segona 
hora i va acompanyat d’un vi 
de la DO Alella. 

I amb l’arribada dels ape-
ritius és el moment de parlar 
de la relació de l’equip amb el 
vi i la gastronomia. “Com ho 
porteu?”, pregunto. “Jo molt 
bé”, diu en Xavi, i tots coinci-
deixen que l’expert en aquests 
temes és 

ell. La gastronomia i el vi 
també fan acte de presència 
al programa, sobretot gràcies 
als reportatges que fa en Xavi: 
“La veritat és que, fent allò de 
l’Upper Diagonal, m’he atipat 
de valent! He anat als millors 
restaurants... Fins i tot a l’es-
tudi del Ferran Adrià. Això 
sense parlar dels tasts de vins, 
que també n’havíem fet.”

Doncs ara sí, és el moment 
de començar a tastar, en direc-
te, amb els de La segona hora.

“Començarem i acabarem 
amb el mateix vi, un Marfil 
Generós Sec, i així veurem 
que són uns tipus de vins 

Quim Morales: 
“Volem que la gent 
s’ho passi bé i rigui, 
aquest és l’objectiu 
principal”

Xavier Pérez 
Esquerdo: “Podem 
dir que elevem a 
notícia fets quoti-
dians”

Et felicito, fill és, 
sens dubte, la 

psicofonia més popular 
de La Segona Hora.
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molt polivalents. És una pan-
sa blanca que té un procés 
d’enranciment i busca aquesta 
criança oxidativa del xerès.” I 
per això comencem amb el “Se 
ha puesto fino”. Acompanyarà 
la primera psicofonia l’aperi-
tiu de la fonda amb el Marfil 
Generós Sec d’Alella Vinícola. 
“No és un fino, però gairebé: és 
un fino d’Alella, i marida fan-
tàsticament amb el pernil ibè-
ric”, continua en Darío. “Menos 
lejía bebo de todo ya”, etziba en 
Víctor. Un vi amb solatge del 
1976, justament l’any que va 
néixer en Xavi, que després 
de tastar-lo amb emoció diu: 
“Ostres! Sí que té gust de 
fino.” Després d’una explica-
ció del sistema de soleras y 
criaderas, mètode semblant al 
que s’utilitza per elaborar el 
Marfil generós, en Quim entén 

el sentit de la frase “Aquesta 
família té solera”... De fons se 
sent “no es barrica pero parece”; 
a en Víctor Ollé no li fa falta 

taula de control per tirar les 
seves particulars psicofonies. 
Sembla que el dinar prova.
Aprofitem l’avinentesa per de-
manar quina relació té l’equip 

amb el vi. Tots coincideixen 
que el fet de tenir un celler 
patrocinador que fa deu anys 
que els segueix és el motiu 
principal d’aquesta relació. 
“I la DO Alella, la coneixeu?”, 
pregunto. Es fa un silenci. En 
Xavi s’atreveix a trencar-lo: 
“Vaig un cop la setmana a 
buscar vi a la botiga del costat 
de casa i mai no he vist ni hi 
he trobat aquesta denomina-
ció, la veritat. Espero sortir 
d’aquest restaurant i a partir 
d’ara poder comprar vi d’Ale-
lla.”

En Darío està convençut 
que serà així. “Pensa que ha 
estat durant anys i continua 
sent, si no m’equivoco, la DO 
més petita de l’Estat espanyol, 
però té una varietat d’estils 
que van des d’aquest generós 
que tastem fins als més típics 

blancs i també té negres.”
En Quim i l’Ana sí que 

coneixen la DO, perquè són 
de Badalona i de Vilassar de 
Dalt, respectivament. “L’he 
tastat, tot i que sóc de vi 
negre. Aquesta evolució que 
fa el vi amb la maduresa de 
les persones. Cada vegada 
m’agrada el vi més potent, 
amb més anys. Això sí que ho 
he detectat. Creixo al mateix 
ritme dels vins que m’agra-
den.” La rèplica de l’Ana no 
triga a arribar: “Deu ser per 
això que diu en Quim, que a 
mi no m’agrada gaire el vi –és 
la més jove de l’equip–. Conec 
perfectament la DO i a casa 
sempre hi ha hagut vi, però 
tot just ara començo a beure’n 
una mica.”
En Darío, que és un gran 
observador dels hàbits de 

- Se ha puesto fino. Aperitiu Fonda: Croquetetes de pernil, pernil ibèric, tataki de salmó i pèsols del Maresme amb cansalada i botifarra negra. 
  Maridatge: Marfil Generós Sec. 
- Queda una sensació de frescura. Amanida de fetge de rap amb algues. Maridatge: AA Bruant. 
- Está bajo tierra. Lluerna de la llotja de Montgat amb cítrics i terra de trompetes de la mort. Maridatge: Galàctica. 

- Las nuggets de pollo. Nuggets de cuixeta de guatlla. Maridatge: Edicions Limitades Monastrell.
- Et felicito, fill. Coca de Llavaneres. Maridatge: Penjat d’un fil. 
- I unes galetes. Carquinyolis. Maridatge: Marfil Generós Sec. 

Ana Polo: “Conec 
perfectament la 
DO Alella i a casa 
sempre hi ha ha-
gut vi, però tot 
just ara començo a 
beure’n una mica”

ENTREVISTA
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consum gràcies a la seva fei-
na, comenta que “és un dels 
problemes del consum del vi 
en aquest país”: “Fins als 25-
30 anys aquí no s’hi comença, 
i en canvi a França amb 18 
anys ja tenen inquietud. És un 
tema cultural.”

El dinar segueix amb 
plats tan suculents com 
l’amanida de fetge de rap 
amb algues, que maridem 
amb l’AA Bruant d’Alta Ale-
lla. La psicofonia vinculada 
a aquest plat és “Queda una 
sensació de frescura”, que és 
ben bé la sensació que ens 
proporciona aquesta amani-
da. Segueix “Está bajo tierra”, 
que protagonitza la lluerna 
de la subhasta de la llotja de 
Montgat amb cítrics i terra 
de trompetes de la mort, 
acompanyat del Galàctica 
de Raventós d’Alella. Un vi 
que de seguida tindrà un fan, 
en Xavier. “M’agrada molt 
aquest vi, i això que no sóc 
gaire de blancs.” Aprofitem 
l’ocasió per parlar de la salini-
tat característica dels blancs 
d’Alella i si prové del sòl de 
sauló o de la proximitat amb 
el mar. “Ja veig que és difícil 
saber amb exactitud d’on ve 
la salinitat, però em quedo 
que és una de les caracte-
rístiques dels vins d’Alella”, 
diu convençut en Xavi. I si 
el Galàctica ha estat el d’en 
Xavi, amb el vi següent, 
l’Edicions Limitades Monas-
trell de Bouquet d’Alella que 
acompanya uns sorprenents i 
deliciosos nuggets de cuixeta 
de guatlla inspirats en la psi-
cofonia “Las nuggets de pollo”, 
convencem l’Ana. “Quin color 
més bonic, m’encanta!” Però 
si hem quedat que a l’Ana no 
li agradava gaire el vi! “De vi, 
en bec poquet, no hi acabo 
d’entrar, però m’agrada molt 

menjar bé. Menjo poquet, 
però m’agrada molt.” I del 
color passem a l’explicació de 
la nomenclatura mataró de 
la monestrell –que no expli-
carem per no allargar-nos–. 
La història sembla haver 
fascinat l’Ana tant com el vi, 
i repeteix: “No m’agraden 
gaire els vins i aquest m’ha 
sorprès: pel color, preciós!; 
pel gust, i també, per què no, 
per aquesta història!” I ho 
aprofitem per parlar també 
del que ha aportat l’Ana Polo, 
la més jove de l’equip i l’única 
dona, al programa. Els homes 
ho tenen claríssim: “L’Ana, 
a part de la joventut, el seu 
talent i els dots humorístics 
que té, és l’única periodista 
de l’equip, i això també suma. 
És una visió que ens interessa 
i, a més, humorísticament per 
part nostra i seriosament per 

part seva, ens ha servit per 
introduir el debat feminista 
al programa, el paper de la 
dona. Gràcies a ella som més 
conscients del micromasclis-
me i de com, sense adonar-
nos-en, fem bromes masclis-
tes. Gràcies a ella ho podem 
treballar amb humor”, diu en 
Quim en nom de tots.
“I mentrestant ella es va em-
poderant, oi?”, dic jo. “Ja venia 

empoderada de casa”, s’afanya 
a respondre ella: “Aquesta és 
una altra de les coses que els 
va costar entendre... Una dona 
s’empodera sola.”

Amb l’expressió que més 
famosa s’ha fet del programa, 
“Et felicito, fill”, ben represen-
tada per la coca de Llavaneres 
del Forn Bertran de Badalo-
na, que arriba a taula amb 
espelmeta i tot, com si fos un 
pastís, ens acostem al final del 
dinar. El vi escollit per a l’oca-
sió? El Penjat d’un Fil, de Can 
Roda. I ho arrodonim amb 
uns carquinyolis de la Pastis-
seria Sauleda de Sant Pol de 
Mar. És a dir, “I unes galetes”. 

L’acompanyem amb el Marfil 
Generós Sec per acabar tal 
com havíem començat. Allar-
guem la sobretaula mentre 
comentem quin vi funciona 
millor amb els carquinyolis, si 
el Penjat d’un Fil o el Generós 
Sec; cadascú té les seves pre-
ferències, però hi ha unanimi-
tat que, malgrat que són dos 
vins radicalment diferents, 
funcionen a la perfecció amb 
aquest clàssic de les postres 
de casa nostra. 

I el punt final, és clar, l’ha-
via de posar en Víctor, que 
imitant la dicció d’un borratxo 
diu: “A mi m’han agradat tots 
els vins...” [aplaudiments].

és el fruit d’una llarga tradició familiar

El vi de Badalona. Carretera de Canyet, 73 - 08916 Badalona - Tel. 93 395 12 66

Les ampolles servides durant el dinar, descansen sobre la barra 
de la Fonda Marina.

Enllestit el mag-
nífic dinar a la 
Fonda Marina, 
és el moment de 
desplaçar-se fins 
el celler Alella 
Vinícola 



I encara ens queda visitar 
Alella Vinícola...

Passa l’estona sense adonar-
nos-en. Aquesta és segura-
ment la màgia de les sobre-
taules i de les psicofonies, 
que ens han fet riure de va-
lent. Però tenim encara una 
visita pendent a les instal-
lacions d’Alella Vinícola, el 
celler responsable del vi que 
ha obert i ha tancat aquest 
àpat a la Fonda Marina. No 
ens hi acompanyarà l’Ana 
Polo, que té un compromís a 
Barcelona. Cauen les primers 
volves de neu que al Mares-
me –lliure i tropical– només 
agafaran a la part més alta de 

la serralada, però que l’ende-
mà deixaran una bona part 
del país emblanquinat, i en 
part aturat. 

Entrem a Alella Vinícola pel 
pati de verema i ens hi rep la 
Gemma Becerra, responsable 

d’enoturisme del celler. 
A fora fa fred i les explicaci-
ons al voltant de la premsa 
i els dipòsits de fermentació 
són ràpides per poder entrar 
de seguida a les instal·lacions 
d’Alella Vinícola. “Aquí fa 
temperatura de celler, no s’hi 
està gaire més calent, tam-
poc”, fa broma la Gemma. 
En Quim, en Xavi i en Víctor 
escolten atentament les seves 
explicacions, que se centren 
en el projecte d’Alella Viní-
cola, les característiques de 
la DO Alella i les bondats del 
celler modernista, obra de 
l’arquitecte Jeroni Martorell. 

La visita acaba al restau-
rant del celler, el renovat re-

centment la Vinícola. Seiem 
a la vora de la llar de foc que 
presideix l’espai i obrim una 
ampolla de Violeta, un dels 
vins emblema de la casa. Just 
en aquell moment arriba Xavi 
Garcia, copropietari d’Alella 
Vinícola i director tècnic del 
celler, que explica el procés 
d’elaboració i la història 
d’aquest vi. “Hòstia, que bo 
que és això!”, exclama en Víc-
tor. La conversa continua, no 
sense abans donar-li la raó... 
i assaborint amb la copa i el 
record, el final d’una jornada 
que estem segurs que els ara 
ja amics nostres de La segona 
hora recordaran durant força 
temps. 

14
14

L’equip de La Segona Hora escolta atentament les explicacions de Gemma Becerra, responsable d’enoturisme d’Alella Vinícola. 
Xavier Garcia explica les característiques del Marfil Violeta a Quim Morales, Víctor Ollé i Xavier Pérez Esquerdo. 

Final rodó per a 
una gran jornada: 
compartir riures 
i una ampolla de 
Violeta a la vora 
del foc 

ENTREVISTA


