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TEXT: EVA VICENÇ
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
Ramon Raventós Basagoiti (1975) va aterrar 
a la DO Alella amb la il·lusió de començar 
una nova vida i amb les idees molt clares 
del projecte que hi volia consolidar. El 2006 
va tenir l’oportunitat de comprar els cellers 
Marquès d’Alella i Parxet (a la zona d’Ale-
lla) i Tionio (a la Ribera del Duero) i s’hi 
va llançar de cap. Ismael Manaut va ser el 
fundador i impulsor de Marquès d’Alella des 
del 1981, juntament amb Jaume Nadal i Juan 
Peláez, marquès d’Alella, que originàriament 
va donar nom al celler i als vins de la casa. 
Josep Maria Pujol-Busquets, actual propie-

tari d’Alta Alella, n’era l’enòleg i també tenia 
participació en l’empresa.

En Ramon prové d’una gran família del 
vi, Codorníu, però la seva idea de negoci vi-
tivinícola és radicalment oposada a la d’una 
gran marca. Parla de produccions contro-
lades, de baixos rendiments, de veremes 
manuals, de taules de selecció del raïm, de 
vinificacions separades i de dipòsits petits, 
atorgant la màxima atenció a cadascun dels 
processos d’elaboració i a cada ampolla que 
veu la llum amb la seva etiqueta. 

“A casa sempre hem fet un esforç terrible 
perquè la gent tingui accés a vins cuidats, 
fets amb discurs i provinents de vinyes por-

tades amb consciència”, diu el propietari. 
“La viticultura és important, però el mercat 
ho és més, i nosaltres, els elaboradors, te-
nim l’obligació d’oferir productes magnífics 
i, alhora, saber despertar consciències per-
què cada persona tingui clar que allò que té 
a les mans ha estat treballat d’una manera 
determinada.” 

Aquesta manera de treballar es basa en 
conceptes com el màxim respecte pel terri-
tori, la singularitat, la recerca d’identitat i el 
saber fer. I, tot plegat, a partir d’una exigèn-
cia molt elevada. Ells mateixos es presen-
ten així: “Raventós d’Alella no és només un 
projecte singular. És la màxima expressió 

Raventós d’Alella: 
territori, singularitat 

i obsessió per l’exigència
Celler antic de la masia Can Matons, a Santa Maria de Martorelles, seu de Raventós d’Alella. 

LA DO ALELLA AVUI

Ramon Raventós fa dotze anys que encapçala aquesta iniciativa situada a Santa Maria 
de Martorelles. “La naturalesa ens regala cada any una cosa única, i la nostra feina és 
fer-la singular, que identifiqui la nostra manera de fer”
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de l’obsessió d’una nova generació que vol 
mostrar al món la importància real d’una 
regió i una varietat.” 

La veritat és que Ramon Raventós és 
un enamorat d’Alella i de la pansa blanca, 
de la qual només sap dir coses bones. No 
li passa per alt que una part d’aquesta sin-
gularitat ve donada pels sòls granítics on 
creix el raïm, baix en nutrients i que manté 
acideses llargues i fresques. I també reco-
neix que en tot aquest procés, la professi-
onalització de l’equip que mou cadascuna 
de les peces és imprescindible: tant qui 
treballa les vinyes com el responsable del 
celler, a més de l’equip de comunicació i 
de distribució dels productes, han de ser 
persones altament preparades. 

“La naturalesa ens regala cada any una 
cosa única, i la nostra feina és fer-la singu-
lar, que identifiqui la nostra manera de fer”, 
diu Raventós: “En el fons som uns afortu-
nats perquè tenim la sort de poder tocar 
consciències a partir d’un producte que fa 
gaudir.” Per això, afegeix: “És gairebé una 
obligació que treballem bé i aprenguem a 
compartir els aprenentatges, perquè tot 
suma a l’hora de fer d’aquest món un de 
millor per a nosaltres i les generacions del 
futur.”

L’equip: experiència, coneixement 
i motivació 
“El món del vi és una de les activitats eco-
nòmiques més complexes que conec a la 
qual es destinen menys recursos i mitjans”, 
confessa Raventós. “I com que la major 

part de les iniciatives del vi a Catalunya 
són familiars i gestionades per poques 
mans, és bàsic que el personal que hi tre-
balli estigui extremadament preparat en 
tots els sentits i àmbits possibles, i que 

tingui motivació i interès per continuar 
aprenent cada dia.”

Lluís Font coneix tots els racons del 
celler perquè hi treballa des del primer dia, 
des de l’any 1981. N’és l’actual responsable 
i explica que la seva feina és acompanyar 
el producte des del moment en què creua 
les portes en forma de raïm fins que surt 
al mercat dins l’ampolla. “Fem les analíti-
ques, el premsatge, en controlo les fermen-

tacions i decidim amb l’equip tècnic quin 
és el millor tractament i cupatge per als 
raïms de cada parcel·la”, resumeix.

Una part d’aquesta feina la fa amb Xevi 
Carbonell, l’enòleg i director tècnic del ce-
ller. “Em moc molt per les vinyes, fem con-
trols exhaustius i donem la màxima prio-
ritat al cep perquè esdevingui l’expressió 
més honesta de l’entorn on creix”. La feina 
d’en Xevi mai s’acaba perquè ha d’acompa-
nyar tot el cicle de la vinya, des de la poda 
d’hivern a la poda en verd, passant pels 
adobs i els controls de maduració, tant ne-
cessaris per prendre la decisió correcta de 
començament de verema. “Conec bé les 
vinyes i, en certa manera, puc preveure 
amb una certa antelació com evolucionarà 
cada anyada”, diu l’enòleg. 

Jordi Safont s’encarrega de les vinyes 
del celler des dels primers anys d’aquest 
mil·lenni. Treballa al voltant de 120 hectà-
rees, la major part de les quals són vinyes 
velles plantades en vas, tot i que també hi 
ha una part de vinyes emparrades hereta-
des de l’antiga propietat. Sigui com sigui, 
el resultat no varia: l’atenció és màxima 
durant tot el cicle vegetatiu, ben bé com si 
cada vinya fos un membre més de la gran 
família. 

La distribució és un altre dels àmbits 
pels quals opta amb força Raventós d’Ale-
lla. El motiu, segons el propietari, és clar: 
“Volem distribuïdors motivats perquè sa-
bem que és una bona manera de generar 
confiança amb el client”, explica. 

De Marquès d’Alella a Raventós d’Alella 
El celler és situat entre les vinyes velles i 
boscos de la Serralada Litoral que divideix 
la Denominació d’Origen d’Alella. Cal bus-
car-ne l’origen al final dels anys 1970, quan 
Ismael Manaut es va traslladar a viure a 
Santa Maria de Martorelles i va comprar 
Can Matons, una finca del segle XVIII on 
va construir el celler. El 1981 va veure la 
llum la seva primera collita. 

Expliquen que Marquès d’Alella i Parxet 
van ser dos cellers clau en el desenvolupa-
ment de l’Alella vinícola tal com es coneix 
avui. Que van optar per vins més joves, 
frescos, marcats per les aromes primàri-
es de flors i fruita i elaborats amb tines 
d’acer inoxidable i allunyats de la fusta. 
Vint-i-cinc anys més tard, el projecte que 
havia anat creixent amb la incorporació 
del celler Tionio de Ribera del Duero va 
experimentar un canvi de propietat: Ra-
mon Raventós adquiria els tres cellers 
l’any 2006. 

Tres projectes que han evolucionat 
amb la nova propietat i la seva particu-
lar visió de treballar la terra i fer el vi, i 
que han vist com s’hi incorporaven nous 
cellers com el Titiana, també a Alella; el 

“RAVENTÓS D’ALELLA ÉS 
LA MÀXIMA EXPRESSIÓ 
DE L’OBSESSIÓ PER LA 
IMPORTÀNCIA REAL D’UNA 
REGIÓ I UNA VARIETAT”

“LA NATURALESA ENS 
REGALA CADA ANY 
UNA COSA ÚNICA, I LA 
NOSTRA FEINA ÉS FER-LA 
SINGULAR”

Una de les vinyes velles de pansa blanca que envolta el celler Raventós d’Alella.
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Reserva Mont-Ferrant, a Blanes; Basagoi-
ti, a la Rioja, i el Portal del Montsant, a la 
zona del Priorat. 

El canvi de nom va ser un pas natural 
amb el pas del temps. El Marquès, que va 
donar vida al projecte ara fa trenta-set 
anys, va esdevenir Raventós d’Alella per tal 
de vincular-se encara més a les persones 
que actualment són al capdavant del celler. 

Sobre Alella, el vi català i el futur 
Raventós d’Alella és un projecte relativa-
ment jove, però innovador, avantguardista 
i amb resultats visibles i bones mostres de 
consolidació. En aquests anys ha llançat al 
mercat vuit vins, la major part dels quals 
monovarietals de pansa blanca: el clàssic, 
el Santa Maria, el Tina 9, el Tina 20, el Ga-
làctica i enguany s’estrenen amb Sa Riera, 
el primer que surt al mercat amb l’etiqueta 
d’ecològic, tot i que treballen amb aquesta 
filosofia en el conjunt del projecte. Tam-
bé elaboren l’Allier, 100% chardonnay, el 
Viognier i el Pansa Rosada, també mono-
varietals. Busquen vins que respectin al 
màxim el producte natural i la identitat, 
que després venen en un 90% al mercat lo-
cal català. 

Ramon Raventós és un gran defensor 
del territori alellenc, però també del vi ca-
talà en conjunt. “Som un país de vins amb 
mil matisos, no entenc per què no utilit-
zem aquesta peculiaritat per generar més 
riquesa interior i per treballar una marca 
més potent com a sector. Som al millor 
lloc del món per fer-ho, perquè tenim el vi 
d’alt nivell més barat i atractiu del món. 
Unes altres zones, com Califòrnia, Nova 
Zelanda, Àustria i Hongria, són molt més 
limitades quant a varietats i produccions i 

els funciona molt bé. Penseu en Bordeus i 
els vins negres; en la Xampanya i el xam-
pany. I a Catalunya tenim blancs, negres i 
escumosos de molta qualitat que s’elaboren 
a pocs quilòmetres de distància entre si. Ho 
hem d’aprofitar!” 

A Santa Maria de Martorelles el camí és 
actualment ben definit: “Tenim capacitat 
per fer una mica més de tot, omplir algunes 
ampolles més, però com que no preveiem 
grans canvis estructurals en els propers 
quatre o cinc anys, volem consolidar la fei-

na feta.” El futur és més difícil de predir, 
però el propietari ho té clar: “M’encantaria 
veure molts més projectes com el nostre 
que optin per la qualitat, per la producció 
controlada i per educar el consumidor 
mentre gaudeix del producte.”

“Fa uns quants anys hauria agraït tenir 
algú així al costat, per poder-m’hi emmira-
llar o demanar-li ajuda: potser quan tingui 
setanta o vuitanta anys podré acompanyar 
en el procés d’uns altres cellers que esti-
guin interessats en aquest concepte.” 

Lluís FontRamon Raventós Xevi Carbonell Jordi Safont

Façana principal de Can Matons, la bonica masia del segle XVIII situada a Santa Maria de 
Martorelles i que presideix la finca de Raventós d’Alella.


