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El popular actor Jordi 
Martínez (Merlí, 
Ventdelplà, Kubala, Moreno 
i Manchón), resident a 
Santa Coloma, assegut a 
l’escala d’un parc del barri 
del Fondo.
Foto: Òscar Pallarès

EDITORIAL

Santa Coloma de Gramenet, 
una ciutat estratègica per 
a la DO Alella
A tocar de municipis integrants de la DO Alella hi ha la ciutat 
de Santa Coloma de Gramenet. El territori DO hi comparteix 
una continuïtat geològica, perquè es tracta del mateix pla, la 
mateixa serralada i la mateixa composició del sòl: el sauló. 
També hi compartim un passat no gaire llunyà, abans de l’es-
clat urbanístic, en què el paisatge dominant era la vinya. Un 
cultiu del raïm en tot aquest territori comú que es remunta 
a època d’ibers i de romans, abans de la divisió en els actuals 
municipis i parròquies.

Com podreu comprovar en les pàgines que segueixen hi ha un 
munt de raons que justifiquen el maridatge que avui us propo-
sem. Per un cantó, el d’una ciutat vital i jove que cerca la seva 
singularitat dins l’àrea metropolitana optant simultàniament 
per diferents àmbits, com ara l’oferta gastronòmica (amb bars 
de tapes d’altíssima qualitat i fins i tot un restaurant estrellat, 
el Lluerna, de Víctor Quintillà), la recuperació de la vinya, la 
investigació i la docència.

I, per l’altre, una de les DO més petites de l’estat que, després 
d’uns quants anys de declivi, ha sabut reinventar-se i encarar 
el futur amb força i il·lusió.

Són tantes les sinergies i complicitats existents que sembla 
mentida que ningú no se n’hagi adonat abans. Papers de vi 
aposta decididament per Santa Coloma de Gramenet, la incor-
porem al nostre projecte i continuarem dedicant-hi la nostra 
atenció. Així mateix volem deixar constància de la magnífica 
acollida que Santa Coloma ha dispensat a l’equip de la revista, 
des de la Casa de la Vila fins als bars de tapes, passant per la 
universitat: sense excepció, se’ns han obert totes les portes a 
les quals hem picat.

Ens donarem per satisfets si, a partir d’ara, hem pogut con-
tribuir que els colomencs prenguin consciència de que el vi 
km 0 de Santa Coloma es del vi de la DO Alella, i que els 
habitants del territori DO sàpiguen que, quan passen per 
l’autopista a l’altura de Santa Coloma, hi ha molts motius 
per aturar-s’hi.
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GLOPS

Quim Batlle renova la imatge 
de tota la gamma de vins       

El celler de Tiana acaba de presentar la imat-
ge renovada de tota la seva gamma de vins: 
tots han adoptat l’ampolla tipus Borgonya. Les 
referències que Batlle té a la venda continuen 
essent cinc: Foranell Pansa Blanca, Foranell 
Garnatxa Blanca, Foranell Picapoll i els dos 
cupatges, el Foranell i el Coriolis. Els tres mo-
novarietals comparteixen imatge, però canvia 
el color de l’etiqueta (verd per a la pansa, groc 
per a la garnatxa i blanc per al picapoll). El 
Coriolis, novetat de l’any passat, manté el dis-
seny, i el Foranell canvia l’ampolla, l’etiqueta 
i el disseny.

Semi, el nou vi de 
“Papers de vi” 

Fa sis anys que Papers de vi es va embarcar en 
el projecte de crear un vi nou cada any. Un vi 
que veu la llum pels volts de Nadal i que arriba 
al mercat (botigues i restaurants amics de la 
revista) amb múltiples objectius: despertar 
l’interès del lector per tastar vins “diferents”, 
divulgar la cultura vinícola del nostre terri-
tori, fer treballar els cellers de la DO Alella 
en xarxa (sovint, els vins de Papers de vi són 
el resultat de la col·laboració de més d’un 
celler) i, en darrera instància, contribuir a 
finançar una revista que només és possible 
gràcies a l’esforç de molts voluntaris i a la fei-
na feta per amor al vi, la cultura i el territori. 
Semi, com els vins anteriors, és una edició 
limitada de 300 ampolles numerades que ha 
elaborat Raventós d’Alella amb raïm d’una 

raconada concreta de la seva vinya més jove de pansa blanca, 
plantada el 2006 a la Roca del Vallès. Un vi de l’anyada 2016 
que vol reivindicar (o reinterpretar) el vi d’Alella de tota la vida: 
aquells vins dolcets, abocats, que van ser l’estendard d’aquest ter-
ritori fins a la pràctica desaparició a la primeria dels anys 1980. 
En les properes setmanes anirà arribant a les botigues habituals, 
on el podreu comprar per 10 €, i també a un bon nombre de res-
taurants del territori DO Alella. 

El Masnou se suma un cop més 
a Mercats amb DO Alella  
El Masnou va acollir el 4t Mercats amb DO Alella l’11 de novembre 
passat. A diferència de les anteriors edicions, en què els mercats obrien 
fora del seu horari habitual, el Mercat del Masnou ha optat aquest any 
per integrar l’activitat de Mercats amb DO Alella a l’horari de venda al 
públic del dissabte. Així, de les 10.30 fins a les 14 els clients van poder 
acompanyar la seva compra habitual amb el tast de tapes i vins del terri-
tori DO Alella. Cada paradista va preparar una tapa amb els productes 
que venia, tastet que els visitants van poder acompanyar amb vins de la 
DO Alella i crear així el seu propi maridatge o el suggerit pel paradista.

El Vallès Oriental és dieta 
mediterrània    
Els aliments que representen la Xarxa de Productes de la Ter-
ra formen part de la Dieta Mediterrània, perquè estan integrats 
en la seva piràmide d’aliments i formen part d’una alimentació 
sana i equilibrada. La Diputació de Barcelona i la Fundació Dieta 
Mediterrània volen deixar constància d’aquest reconeixement i 
per aquest motiu organitzen tot un seguit de jornades amb els 
empresaris de la Xarxa de Productes de la Terra, amb la finalitat 
d’informar dels beneficis que els seus aliments aporten a la salut.
La primera sessió va tenir lloc al Vallès Oriental, al Centre de 
Recursos Agraris de les Franqueses, on es van reunir els repre-
sentants de la xarxa de la comarca per conèixer els beneficis sa-
ludables dels productes autòctons que comercialitzen. Aliments 
que són referents de la gastronomia catalana com els borregos de 
Cardedeu, l’oli de varietat Vera del Vallès, les mongetes del Vallès, 
els tomàquets del Vallès Oriental, el ventre d’ossos, el mató de Cal-
des i el vi de la DO Alella, entre més.  
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raconada concreta d

Talcomraja presenta el seu nou 
vi sense sulfits: el 6Vincles  
Acaba de sortir al mercat al preu de 12,50€. Es tracta d’un vi blanc jove, 
de l’anyada 2017, elaborat 100% amb pansa blanca i que s’uneix a la gam-
ma de vins del celler d’Arenys de Munt gestionat per Joan Munich i 
Emma Paricio. Es tracta del primer blanc totalment natural de Talcom-
raja i es va presentar, encara sense etiqueta, el 24 de novembre durant 
el Sonagust, un cicle d’actes que es 
fa a Arenys de Munt i que marida 
música i vins. El 6Vincles es va ma-
ridar amb la música de Fèlix Cuc. 
Segons que expliquen els seus res-
ponsables, és “un vi que reivindica 
els vins saludables i les connexions 
humanes, un vi que el dia 24 de no-
vembre va fer homenatge a l’interès 
de construir vincles nutritius entre 
persones de tot arreu, un clam a la 
diversitat i un clam a l’eradicació 
de la violència de gènere perquè 
no calguin més 25-N”.

Presenten l’anyada 2017 
dels vins Orígens  
Més de 400 persones es van acostar a una nova festa de presentació 
del vi novell Orígens, el vi que elabora Alella Vinícola amb el raïm que 
creix a les vinyes que Josep Coll té a Can Coll, al barri de Canyet a Ba-
dalona. L’acte va tenir lloc, com marca la tradició, l’1 de novembre i va 
constar d’un matí ple d’activitats lúdiques i culturals. Els assistents van 
poder tastar l’Orígens blanc i l’Orígens rosat, a més de gaudir de les 
actuacions del cantant badaloní 
Lluís Platero, de l’esbart dansai-
re Sant Jordi i dels bastoners de 
Canyet. A més, Coloma Lleal, 
filòloga i poetessa, va llegir poe-
mes de Josep Maria de Sagarra 
relacionats amb la vinya i el vi. 

CEDIDA
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La tercera 
anyada del 
Plaer 
Escumós 
engega una 
col·lecció de 
plaques de cava       
El Plaer Escumós de Bouquet d’Alella arriba a la tercera anyada 
i s’acompanya d’una nove-tat. Aquesta nova anyada inaugura una 
col·lecció exclusiva de plaques dissenyades espe-cialment per a 
Bouquet d’Alella. Són plaques amb il·lustracions personalitzades, 
relaciona-des amb el vi i la ciutat de Barcelona. 
Per realitzar el disseny de la col·lecció, Bouquet d’Alella ha elegit 
l’il·lustrador Sebastià Mar-tí, un professional amb més de vint-i-vuit 
anys d’experiència. Martí ha treballat per a edito-rials, estudis de 
disseny i agències de publicitat. El 1994 va cofundar l’estudi d’il-
lustració Escletxa, que continua dirigint. 
Amb una producció limitada de 2.838 ampolles, el Plaer Escumós 
s’ha elaborat amb un 60% de pansa blanca i un 40% de chardonnay. 
Elaborat amb el mètode tradicional, ha estat un mínim de divuit 
mesos de criança, s’ha fet degollament a mà i surt a la venda, com 
sempre, sota l’empara del Consell Regulador de la DO Alella.

Terra Alta

La Denominació d’Origen 
Terra alta va dur a terme 
el 6 de novembre la ter-
cera jornada professio-
nal, emmarcada en la Festa 
del Vi de Gandesa i que va 
comptar amb la participació 
d’una part de l’equip de Pa-
pers de vi. Un centenar de 
professionals (de la restauració i distribució, prescriptors i premsa 
especialitzada) van visitar un jaciment iber on hi ha les restes d’un 
celler de vi i, a continuació, una espectacular necròpoli de l’edat de 
bronze. Tot seguit, la comitiva es va desplaçar fins al Poble Vell de 
Corbera d’Ebre. La seva espectacular església, destruïda durant 
la Guerra Civil i reconvertida en sala d’actes, va acollir un especial 
tast de vins de la Terra Alta elaborats amb garnatxa. Un tast que 
pretenia emular els del concurs internacional Grenaches du Monde, 
que acollirà la Terra Alta l’abril del 2018 i en què els assistents 
van esdevenir jutges per un dia. Enllestit el tast, els participants 
van poder gaudir d’un dinar amb productes terraltins acompanyats 
d’una vuitantena de vins de 32 cellers d’aquesta DO.

MÉS TERRITORIS
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és el fruit d’una llarga tradició familiar

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

Alta Alella recapta 1.005 € 
per a la Marató de TV3       
Per quart any consecutiu, els #AmicsAltaAlella (associació 
sense ànim de lucre formada per treballadors del celler Alta 
Alella, amics i col·laboradors) van organitzar el 17 de desembre 
una flashmob solidària entre vinyes seguida d’un tast enogas-
tronòmic a benefici de la 26a Marató de TV3, dedicada a les 
malalties infeccioses. Amb la col·laboració del Complex Espor-
tiu Municipal d’Alella, els assistents van fer una coreografia 
amb la cançó Com una lluna a l’aigua de Txarango. Tot seguit, 
els participants van poder gaudir dels vins d’Alta Alella i de les 
propostes gastronòmiques del Racó d’en Marc, servides en un 
food truck. Al llarg de la jornada es van recaptar 1.005 €, que 
s’han donat íntegrament a la Marató. 

Neix un nou 
Edicions Limitades 

de Bouquet d’Alella: 
Monastrell        

Després de la sortida al mercat, fa alguns mesos, del primer Edici-
ons Limitades, el Pansa Rosada, ara veu la llum un nou vi d’aquesta 
sèrie: el Monastrell. Elaborat amb la varietat Mataró (monastrell), 
se n’han fet 2.400 ampolles. Un vi que ha passat sis mesos criant-se 
en barriques de roure francès i centreeuropeu. Des del celler as-
seguren que es tracta d’un “vi negre net i brillant, de color cirera 
picota, d’intensitat mitjana i alta amb tons robí i una llàgrima grui-
xuda de caiguda lenta; un vi fàcil i embolcallador, d’aromes suaus de 
fruita ver-mella madura amb un fons de regalèssia i tocs especiats; 
en boca és suau i sedós, lleugerament vellutat”.
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Masia Can CabúsMasia Can Cabús

Especialitat en 
carns a la brasa 
i productes de 
temporada

Menú laborables.

Dijous, arròs caldós 
de marisc.

Divendres i dissabtes, sopars a la fresca.
Grans jardins i aparcament privat.

Ideal per a celebracions, empreses i grups.
Menús personalitzats.

S a n t  J o s e p  d e  C a l a s s a n ç ,  1 0  ·  A l e l l a  ·  9 3  5 4 0  7 7  7 3  ·  w w w . c a n c a b u s . e s  ·  D i m a r t s  t a n c a t

R e s t a u r a n t  d e  c u i n a  c a t a l a n a 

Un espai únic, 
una atmosfera encisadora

-  Celebracions privades. Esdeveniments exclusius
-  Cocktails i presentacions
-  Esdeveniments i trobades familiars i d’empresa
-  Organització d’esdeveniments relacionats amb 
 el món del vi: tastos, degustacions, maridatges, 
 team-building...
-  Sopars amb jazz en directe, sopars maridatge... 
 i tot allò que imaginis!

Passeig Antoni Borrell, 1 · Alella · 93 555 28 84 · www.espaidivi.es
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l dia és fred, però tot 
fa pensar que la cita 
ens farà entrar en 
calor ràpidament. 
Estem convidats 

a anar de tapes pel barri del 
Fondo de Santa Coloma de 
Gramenet, una ciutat que s’ha 
fet un nom en aquest tipus de 
gastronomia en miniatura, 
probablement gràcies a un 
dels seus trets més distintius, 
la multiculturalitat dels habi-
tants. De les aproximadament 
120.000 persones que hi viuen, 
s’hi compten més de cent èt-
nies...

Quedem al bar 103 i, tot i 
ser un dimarts, l’ambient pro-
met. Gent treballadora que fa 
un mos, algun veí que aprofita 
l’estona d’abans de dinar per 
prendre una tapa acompanya-
da de cervesa o una copa de vi 
i la comitiva que ens acompa-
nyarà a la miniruta de tapes: 
la sommelier Magda Pascual, 
el regidor de l’ajuntament 
Pedro Cano i l’actor i pallasso 
Jordi Martínez, que no cal 
presentar. 

“Sóc del barri d’Horta de 
Barcelona i vaig venir a Santa 
Coloma el 1991, la meva dona 
és d’aquí. Quan hi vaig arribar 
era una època en què Santa 
Coloma tenia la fama de ciu-
dad sin ley, i com ha canviat! 
Durant molt de temps hem 
estat esclaus de sortir als 
diaris només quan hi havia 
punyalades, i en realitat han 
passat moltíssimes més coses 
allunyades de tot això.” Així 
comença la nostra conversa: si 
fa temps que no passegeu per 
Santa Coloma, aquests canvis 
són molt evidents. “Quan vaig 

venir a viure aquí passar pel 
costat del riu era realment 
un desastre, ara qui passa pel 
costat del riu es queda sor-
près. Hi ha gent amb bicicleta, 
corrent, passejant el gos, 

jugant a futbol... S’ha obert 
un espai molt necessari i, com 
l’exemple del riu, la resta de 
la ciutat. S’està convertint en 
un lloc molt bonic. I sí, tot i 
ser d’Horta, que no és fàcil 

d’oblidar, ara estic feliçment 
‘encabronat’ aquí amb una 
dona i dos fills.”

Però anem per feina, que 
hem vingut a tastar tapes i 
vins de la DO Alella! L’encar-
regada de triar-los és la som-
melier i propietària del Xòca-
la, Magda Pascual, que agafa 
el Jordi per banda i l’apressa: 
“Vinga, que et serveixo el 
primer vi, el Marfil, que crec 
que lligarà a la perfecció amb 
la tapa que ara ens presenta 
el Diego.” Abans que aquest 
arribi amb la friturita de baca-
lao con boquerón y carabineros, 
la Magda ja engega el curset 
accelerat de tast amb el Jordi: 
“Primer mirarem el color del 
vi: ho has fet mai així? [...] 
Després les olors, a veure si 
t’ajuda el que faig jo, per mi 

les olors són records. No hi 
notes una mica de fruita? Al-
guna pera?” El Jordi l’observa 
i afirma atent, i aprofitem 
l’avinentesa per demanar-li 
si li agrada això del vi. “A mi 
m’agrada molt el vi, però no 
hi entenc gens, la veritat. Ara, 
sé si està bé o si és un Viña 
Úlcera. [Tothom riu] Em costa 
molt menjar sense vi. M’agra-
da la cervesa, l’aigua, però 
per menjar trobo que el vi és 
imprescindible. Segurament 

De tapes, vins i persones... 
amb Jordi Martínez

E

“La multiculturalitat de Santa Coloma és la que l’enriqueix, 
li dóna una vida i una frescor meravelloses”
TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

ENTREVISTA

Jordi Martínez brinda amb l’equip de Papers de vi, entre tapa i tapa, 
al barri del Fondo de Santa Coloma.

“A mi m’agrada 
molt el vi, però no 
hi entenc gens. Ara, 
sé si està bé o si és 
un Viña Úlcera”
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la denominació d’Alella és una 
de les més castigades que tinc, 
us ho dic amb la mà al cor.” No 
passa res, es tracta de veure 
si entre tots –però sobretot 
el vi– serem capaços de fer 
canviar aquesta percepció. 
“De fet, jo sóc més de negre 
i sempre he relacionat Alella 
amb els blancs”, afegeix. Que-
da clar, doncs, que la Magda té 
una oportunitat d’aconseguir 
un nou adepte per a la DO. 
Qui sembla ser-ne ja del tot 
és el regidor Pedro Cano, que 
exclama: “A mi amb els Alella 
sempre em passa el mateix, 
sempre hi trobo un punt salí.” 
És això el que experts i pro-
ductors repeteixen constant-
ment com una de les tipicitats 
dels vins d’Alella. 

Santa Coloma, tapes i vins 
amb sabors d’ara i de sempre
La segona cita, la tenim amb 
la Silvia del Bar German’s, 
que només entrar-hi ja ho té 
tot a punt. La seva tapa, un 
llit de puré de patata barrejat 
amb poma confitada, verdures 
fetes al forn i marinat amb sal-
mó noruec, sal Maldon i una 
salsa de vinagre, mel... “I un 
ingredient secret que no diré 
perquè, sinó, ho copiaríeu”, 
diu sorneguera. La tastem i 
el primer a parlar és el Jordi: 
“¿Has visto el silencio que has 

creado?” Com en el teatre, en 
gastronomia els silencis tam-
bé són importants. A vegades 
les paraules sobren. El vi, la 
pansa rosada de Raventós 
d’Alella (2016), un rosat que 
harmonitza amb el salmó: “A 
veure, ara ja hauria de fer el 
tast el Jordi”, diu la Magda: 

“Quan em parlis de teatre, jo 
et parlo de vins”, li contesta 
amb una rialla d’orella a ore-
lla. “Jo en aquest, Jordi, hi 
trobo molta maduixa”, comen-
ça la Magda: “Home, si m’hi 
posessis nata potser sí [riu], 
però això ja ho trobo més difí-
cil, la maduixa em costa.” “Oi 
que sembla un blanc en comp-

tes d’un rosat? És un rosat 
amb ànima de blanc”, conclou 
la Magda. És l’hora de dinar 
i això és comença a notar en 
aquest local que avui té una 
celebració en forma d’àpat 
dels amics de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple de Santa 
Coloma, una entitat molt prò-
xima a la Silvia, la propietària, 
afectada també per aquesta 
malaltia: “Hi ha dies durs, 
però treballo per intentar ser 
feliç i fer feliços els qui vénen 
a menjar aquí”, diu aquesta 
dona plena de fortalesa.

De camí cap a la cita se-
güent parlem amb el Jordi 
sobre el costum d’anar de 
tapes, volem saber si és habi-
tual a Santa Coloma: “Aquí ho 
és molt. Hi ha molta cultura 
d’immigrants del sud i de 
molts llocs on es fa això d’anar 
amunt i avall. De fet, és aques-
ta multiculturalitat, la que 
enriqueix la ciutat, hi dóna 
una vida i una frescor merave-
lloses. I aquest costum fa veu-
re la ciutat viva, viva.” Però 
ens preguntem si el practica el 
Jordi, aquest esport del tapeo: 
“Sí, i tant! Sobretot els dies en 
què està així de ben organit-
zat. Molta cerveseta, vi, bon 
menjar i fer una volteta... Ens 
ho passem molt bé. De totes 
maneres, jo també sóc de seu-
re i dinar, d’entaular-me. I de 

tenir primer i segon, i si s’han 
de compartir coses que siguin 
de més a més. Sóc de vida, jo!” 

El regidor Pedro Cano, 
atent a totes les explicacions 
del Jordi a les quals respon 
movent el cap afirmativament, 
no pot evitar d’afegir-hi: “No 
us oblideu de dir que tenim 
un vi, a Santa Coloma també 
fem vi i el presentarem aviat. 
Seran poc més de 250 ampo-
lles de la Vinya d’en Sabater... 
Poques ampolles, però molt 
importants, són les nostres 
arrels. No podem oblidar qui 
vam ser. No podem oblidar 
que això era un poble de page-
sos i també ciutat dormitori, 
i tots els estigmes que hem 
arrossegat durant anys. Santa 
Coloma és tot això i ens n’hem 
de sentir orgullosos.” El Jordi 
no pot evitar treure la seva 
cara més pallassa: “Ho sabia, 
però a mi m’havien dit que 
encara era una mica un Viña 
Úlcera, però tot ha de comen-
çar d’alguna manera... Amb 
aquest amor que transmet el 
regidor parlant-ne, segur que 
alguna cosa gran en sortirà.”

I entre rialles i una conver-
sa cada vegada més distesa i 
animada –no deu ser culpa del 
vi d’Alella i les tapes de Santa 
Coloma?– arribem a la pròxi-
ma parada, el bar El Platazo. 
La tapa triada pel Jordi, el 

“De fet, jo sóc més 
de negre i sem-
pre he relacionat 
Alella amb els 
blancs” 

“És la multicultu-
ralitat de Santa 
Coloma, el que 
enriqueix aquesta 
ciutat”

ENTREVISTA

Tempura de seitons, bacallà i gambots (103). Salmó marinat amb puré de patata i poma (German’s). Bomba amb salsa brava (Platazo). Pastís de 
formatge amb crema de fruites vermelles (La Cuina de la Loli).
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propietari, és una bomba amb 
salsa brava que ens deixa a 
tots sense paraules. I això 
sense saber el que ve al dar-
rere, de propina... Sembla 
que no en sortirem amb gana: 
patates braves, amanida, 
carxofes al caliu i, de postres, 
pinya amb crema cremada. 
Però abans, el vi. La Magda 
presenta al Jordi el vi triat, el 
Roura Garnatxa Criança 2014, 
de garnatxa negra: “Som ja 
davant d’un plat més consis-
tent, i aquest negre crec que 
hi anirà divinament.” I així és! 
Tastem el vi: “Este ya no lo veo 
tan claro”, bromeja el Jordi. 
“Es tinto, ¿no?” I continua: 
“Això de notar olors em costa, 
les sento però no sé què sento. 
Olor de celler?” La Magda 
somriu: “És clar, perquè por-
ta barrica!” Sembla que les 
classes funcionen i la Magda 
afegeix: “Quan vagis a com-
prar no oblidis olorar-ho tot, 
és la millor manera d’anar-t’hi 
familiaritzant.” La bomba 
acompanya el vi, o a l’inrevés, 
i com si la paraula ho portés 
intrínsec comencem a parlar 
de política i llibertat, sobretot 
de llibertat. Mentrestant, el 
Jordi d’El Platazo continua 
sorprenent-nos i traient plats 
no previstos. El Pedro, el 
regidor, ens confessa que té 
un problema, ha quedat per 

dinar amb les seves filles. Des-
prés de tot això? “Crec que no 
podré menjar gaire, però hi he 
d’anar”, diu amb relativa cara 
de preocupació. De fet, això 
era fora del guió, cosa que ens 
porta a demanar al Jordi si 
com a actor acostuma a sortir 
gaire, del guió. “Quan faig pa-
llassos sí, quan faig teatre no... 
perquè en diem guió, però en 
teatre seria el text. El que sí 
que varia és la manera de fer-
ho depenent de l’estat d’ànim. 
Amb els pallassos saps on co-
mences, saps on acabes, però 
el camí és ampli i pots jugar 
per allà on vulguis. Al teatre, 
el que canvia és un mateix, 
l’estat d’ànim. Amb això has 
de batallar. Tu no ets el ma-
teix, i cada dia cal investigar 
i jugar per trobar diferents 
estats d’ànim que et portin al 
mateix lloc. L’únic que és pro-
hibit a l’hora d’interpretar és 
l’avorriment. Tots volem que 
els espectacles siguin la pera 
i el que no pots transmetre és 
justament avorriment.” 
Durant les poc més de dues 
hores en què hem compartit 
tapes, el Jordi ha mencionat 
unes quantes vegades els 
pallassos. Sembla que són 
una part important de la seva 
vida: “Sóc pallasso a la vida i 
faig de pallasso als escenaris, 
tot i que a més a més sóc actor 
de professió [riu]”. Probable-
ment un vessant poc conegut 

del Jordi, si més no per qui 
redacta aquesta crònica, és 
el que ens comenta: “Ara, per 
Nadal, serem al Teatre Lliure 
de Gràcia des del 21 de desem-
bre fins al 15 de gener. amb 
un espectacle que ja vam fer 
l’any passat i que va tenir molt 
d’èxit. És gràcies a això que 
repetim, i amb moltes ganes, 

un espectacle que dedico en 
bona part a un nebot que va 
morir de càncer molt jove. Es 
diu Rhümia.”

I no podem acabar la ruta 
sense unes bones postres i 
un escumós. Per fer-ho, ens 
rep La Cuina de la Loli. Quin 
bullici! Entrem al restaurant 
enmig del servei del migdia. 
Realment, a jutjar per l’aflu-
ència de gent als restaurants 
de la ruta, es pot afirmar que 
Santa Coloma és una ciutat 
dinàmica i viva. El Pedro a 
aquestes altures ja ha assumit 
que veurà les seves filles, però 
no les acompanyarà dinant... I 
encara ens queden les postres! 
Que, tot i la feinada del res-

taurant, ja estan preparades i 
el cava refrescat. L’elegit per 
posar la cirereta del pastís, el 
Mirgin rosat d’Alta Alella. I el 
seu acompanyant serà un pas-
tís de formatge cremós amb 
base de crumble i acabat amb 
crema de fruites vermelles, 
que ens comenta la mateixa 
Loli. La Magda ens explica el 
perquè de la tria de l’escumós 
per a les postres: “Penso que 
ha sortit perfecta la combina-
ció. A mi m’agraden molt les 
postres i gràcies a les fruites 
vermelles, aquestes aromes 
i el toc de cireres i maduixes 
que hi posa la Loli, trobo que 
casa molt bé amb un cava 
rosat, i concretament amb 
aquest, més que no pas amb 
un dolç”. 

Després de quatre copes 
de vi d’Alella i unes quantes 
tapes made in Santa Coloma vo-
lem saber quina és la impres-
sió final del Jordi. “Probable-
ment ja conec una mica millor 
els vins d’Alella i això fa que 
tot sigui més agradable. El vi, 
les tapes, agafen valor segons 
amb qui i com te les prens. 
Cada vegada m’he sentit més 
a casa i això fa que tot agafi 
un gust més especial i millor. 
Repetiré amb vins d’Alella i 
amb vosaltres, és clar! A la 
pròxima entrevista-dinar que 
feu vinc de pallasso i així us 
animo el convidat següent, 
però no m’ho perdo!” 

“Sóc pallasso a la 
vida i faig de pa-
llasso als escena-
ris. A més, sóc ac-
tor de professió”

Jordi Martínez, acompanyat de la sommelier Magda Pascual, el regidor de l’Ajuntament Pedro Cano i la 
periodista i sommelier Sílvia Culell, a una taula del bar-restaurant German’s.
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ns trobem amb 
Núria Parlon (1974), 
batllessa de Santa 
Coloma de Grame-
net des del 2009, en 

un dia i un lloc poc habituals. 
És l’endemà de l’arrencada de 
la campanya de les eleccions 
del 21 de desembre, i som en-
mig de la Vinya d’en Sabater, 
dins el recinte del Campus de 
l’Alimentació de Torribera. 
L’objectiu de la trobada: que 
ens parli d’aquesta singular i 
multidisciplinària iniciativa de 
l’ajuntament que té el vi com a 
element central.

Amb el Campus de l’Alimenta-
ció, l’Escola de Restauració, la 
Vinya d’en Sabater… Santa Co-
loma es vol posicionar com un 
pol de restauració i enologia?
Sí, el Campus de l’Alimentació 
ja fa uns quants anys que està 
en marxa i s’ha anat ampliant 
i ha donat a conèixer el nom 
de la ciutat, també en clau 
metropolitana. Per tant, la part 
del coneixement té una mica 
més de temps que no pas la de 
recuperació de la vinya, que 
és aquest projecte més jove: 
fa dos anys i mig que vam co-

mençar amb la idea de poder 
recuperar dues hectàrees de 
vinya i fer una cosa experimen-
tal que també té, per una altra 
banda, la voluntat de ser un 
eix per a la inserció laboral de 
joves. En paral·lel, hem obert 
recentment una segona seu 
de l’Escola de Restauració al 
mateix recinte de Torribera 
on som, i per això aquí tenim 
coneixement amb el campus, 

formació ocupacional amb 
l’Escola, i formació ocupacional 
també al projecte de la vinya. 
En clau metropolitana el nos-
tre objectiu és ser un referent 
en coneixement i alimentació: i 
amb la recuperació de la vinya 
experimental, no pensada per 
comercialitzar, volem reivin-
dicar els orígens de Santa 
Coloma i projectar-los cap al 
segle XXI.

Parlant d’orígens, fins quan 
hi va haver vinya a Santa 
Coloma?
A Santa Coloma tot això va 
quedar molt afectat per la fil-
loxera. Tal com es recull en la 
història de la ciutat de Joan 
Vilaseca, era terra de vinya fins 
que la fil·loxera ho va arrasar 
tot. Evidentment, el procés de 
transformació posterior de la 
ciutat, amb l’arribada de la im-
migració de la resta de l’estat, 
la ciutat obrera i la construcció 
sense un plantejament pròpia-
ment de ciutat residencial, sinó 
de ciutat dormitori, va marcar 
una mena de parèntesi molt 
important sobre la realitat de 
Santa Coloma i sobre la seva 
història agrària, que va quedar 

molt diluïda. Hi ha un període 
en què les tradicions i tot el 
que era el món rural queda 
clarament tapat pel procés 
d’expansió i de construcció de 
la ciutat satèl·lit de Barcelona.

Des de quan l’ajuntament 
té interès per la vinya?
Ens ho vam marcar dins el 
programa de promoció econò-
mica de la ciutat i treballant 
en paral·lel amb la Diputació 
un pla de turisme. Perquè, tot 
i que alguns reien quan parlà-
vem d’atraure turisme a Santa 
Coloma, ens ho vam plantejar 
en el seu moment i dins aques-
ta lògica vam optar per un 
turisme familiar i de qualitat 
a través de la recuperació dels 
orígens. Les ciutats que orbiten 
Barcelona poden oferir la seva 
pròpia història, i en el nostre 
cas la recuperació de la vinya 
era un dels projectes impor-
tants per portar-hi un turisme 
diferent. De fet, les visites tea-
tralitzades que hi ha des de fa 
dos anys al conjunt dels espais 
de la ciutat i que ara han sumat 
la part de la vinya estan tenint 
un èxit molt important, no sols 
amb gent de Santa Coloma, 

E

Entrevista amb Núria Parlon, batllessa de Santa Coloma de Gramenet, 
a la Vinya d’en Sabater
TEXT: MARTÍ CASALS

ACTUALITAT

La Vinya d’en 
Sabater, en xifres

Hi ha 1.624 ceps plantats de les 
varietats pansa blanca, picapoll, 
garnatxa negra i mataró, que for-
men una vinya ecològica, experi-
mental i educativa.
La primera verema, el 2017, ha 
produït 200 litres de vi, que ha 
elaborat Alella Vinícola com un 
blanc jove, després del premsat 
de totes les varietats alhora. 
També hi ha hort amb productes 
de la zona, plantes aromàtiques i 
arbres fruiters.
Cada any hi passen de 20 a 30 
alumnes (de 18 a 24 anys), de 
cursos de jardineria i horticultura.

14

“La vinya permet 
tancar un cercle de 
coneixement, 
recuperació d’orígens, 
creació d’ocupació 
i sensibilitat ambiental”

ÒSCAR PALLARÈS
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sinó també de Badalona, Sant 
Adrià, Barcelona…

Com són aquestes visites 
i què s’aconsegueix?
Primer, que es conegui Tor-
ribera, sovint la gran zona 
desconeguda de la ciutat. Hi 
ha gent que continua pensant 
en Torribera com el centre de 
salut mental o, com es deia an-
tigament, el manicomi. Això ha 
canviat radicalment per a molta 
gent de la ciutat, però per a una 
altra tot aquest entorn idíl·lic 
no existeix. I el fet que sigui 
una visita teatralitzada, agafant 
dos personatges de la història 
de Santa Coloma, la fa molt 
més divertida i dinàmica. Tant 
aquesta ruta com la que tenim 
pel centre de la ciutat, per veu-
re com ha evolucionat Santa 
Coloma, han estat una grata 
sorpresa i un èxit d’inscripci-
ons, amb llista d’espera i tot.

A més de la ruta, la vinya per-
met la investigació, l’ocupació i 
la formació laborals, la sosteni-
bilitat, l’educació…
La idea era aprofitar les siner-
gies que l’espai oferia arran de 

la implantació del Campus de 
l’Alimentació i donar-hi un fil 
conductor. Perquè, de fet, en 
aquest emplaçament també 
tenim el centre de conscienci-
ació ambiental Ecometròpoli, 
que va també molt en la línia 
de reivindicar els temes que 
han de marcar una agenda 
social i transformadora, com 
la cura pel medi, la sensibilitat 
ambiental, la recuperació de les 
espècies protegides i del riu… 
Tot plegat anava formant un 
relat de ciutat molt interessant 
per treballar i incidir-hi: és a 
dir, quin tipus d’ocupació cre-
em, quin tipus de turisme ens 
interessa com a ciutat, de quina 
manera recuperem els orígens 
per crear oportunitats reals a 
dia d’avui en un sector com és 
la gastronomia, l’alimentació 
i també la recuperació de la 
tradició vitícola. Però no tant 
per fer vi, sinó des d’un vessant 
més experimental, perquè la 
vinya dóna suport al mateix 
funcionament del Campus de 
l’Alimentació i també a tots 
els cursos que s’organitzen 
a l’Escola de Restauració en 
l’especialitat d’enologia i de 

sommelieria, que tenen un èxit 
molt important quant a inser-
ció laboral. És un projecte que 
ens permet tancar un cercle 
virtuós: de coneixement, de 
recuperació d’orígens, de crea-
ció d’ocupació i de sensibilitat 
ambiental.

En aquest tancament del cercle 
virtuós hi devia entrar també 
la incorporació a la DO Alella…
Sí, però això és ara mateix més 
complicat. El tema d’entrar a la 
DO d’Alella, i tot el que s’havia 
treballat en el seu moment amb 
l’Incavi, quedava englobat dins 
un projecte més pretensiós, en 
el qual ens presentàvem ciutats 
des de Sant Adrià i Badalona 
fins a Sant Pol de Mar, l’anome-
nat eix Besòs-Marina en l’àmbit 
de l’alimentació i les ciències 
de la salut, per presentar con-
juntament una proposta per als 
plans d’intervenció estratègica 
de la UE. I dins aquesta lògica 
i dinàmica, ja que començàvem 
amb la vinya experimental, 
poder ser dins la DO era inte-
ressant. Però tampoc no passa 
res, no haver-hi entrat. Ja ho 
tornarem a provar o no, depèn.

Hi ha previst ampliar la vinya 
en el futur?
En principi la idea és que si-
gui un projecte experimental, 
que ha donat aquest any per 
primera vegada 200 litres de 
producció. Que sigui això, un 
espai per aprendre el que seria 
l’ofici vinculat a la plantació de 
la vinya, que és el que fan els 

joves d’aquí, i l’horticultura. 
I, per una altra banda, que 
també sigui útil per fer experi-
mentació de varietats amb la 
gent que treballa al Campus de 
l’Alimentació. És una eina ex-
perimental que no té finalitat 
comercial i, per tant, ampli-
ar-la tampoc no té gaire sentit. 
És un projecte que queda, 
crec, de moment ben delimitat 
així.

Per cert, t’agrada el vi?
M’agrada el vi blanc i una mica 
el rosat. Els negres em costen 
una mica. Tot i que no bec 
gaire, jo. Però una copeta de 
vi blanc, de tant en tant, sí. I a 
més el de la Vinya d’en Saba-
ter em va sorprendre perquè 
aparentment és un blanc que 
és com rosat i té un gust molt 
especial. El vam tastar el dia 
que vam fer la trobada amb els 
prescriptors que treballen amb 
nosaltres per a la inserció la-
boral dels joves que es formen 
en temes de restauració i hos-
taleria, i la veritat és que em va 
sorprendre gratament. És molt 
original.

I qui més el podrà tastar?
Més enllà de l’àrea de conei-
xement, si en tenim producció 
seria bo que, de cara a la pro-
moció, amb les rutes teatralit-
zades es pogués tastar. I també 
en volem tenir a l’ajuntament 
com a obsequi de ciutat per a 
les visites, com a mostra del 
nostre projecte experimental i 
d’orgull dels nostres fruits. Parlon, passejant entre els ceps de la Vinya d’en Sabater. 
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EL TAST
Dani Garcia, sommelier

Heus ací el primer vi de la Vinya d’en 
Sabater, fruit del projecte de recupe-
rar la tradició vitivinícola a la ciutat de 
Santa Coloma de Gramenet. Elaborat 
amb les varietats blanques de pansa 
blanca i picapoll i les negres de gar-
natxa i mataró.
D’aquest cupatge singular i un punt 
expeditiu neix un vi jove d’un color 
rosa pal atractiu i amb aromes que 

sorprenen. En un primer moment, i acabada d’omplir la copa, 
les aromes més destacades van més lligades a les varietats 
negres. Maduixetes silvestres, rosa de pitiminí i llaminadura 
de maduixes. De mica en mica el vi desplega noves aromes, 
flors de ciclamen, talc, cítrics de flor de magnòlia, fonoll i de 
fruita blanca, com ara pera llimonera i poma de pell vermella 
(royal gala). A la boca és fresc, amable i “desenfadat”. Ben 
estructurat i equilibrat, amb un final de boca ple de records 
aromàtics. Reconec que m’ha sorprès positivament.
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Si t’agraden els gols tant com a nosaltres, si vius la passió del 
teu equip com ningú, si gaudeixes de cada partit, de cada 
jugada... Ara, amb Family Futbol de CaixaBank, tens més 
avantatges que mai. Entra a CaixaBank.cat i descobreix-ho.
NRI: 2085-2017/09681

Beneficia’t

d’avantatges exclusius

pel fet de pertànyer

a la gran família

del futbol
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osep Boatella és 
catedràtic de la Fa-
cultat de Farmàcia, 
un àmbit que s’afa-
nya a explicar que 

està estretament relacionat 
amb l’alimentació. Des de fa 
poc més d’un any és el director 
del Campus de l’Alimentació de 
Torribera i responsable també 
del Departament de Nutrició, 
Ciències dels Aliments i Gas-
tronomia, el primer departa-
ment universitari del país que 
porta la paraula gastronomia 
incorporada.

Realment van molt lligades la 
farmàcia i l’alimentació?
Contestar aquesta pregunta 
requeriria gairebé un mono-
gràfic. Però sí, i molt. D’aques-
ta relació, els anglosaxons en 
diuen food science, però aquest 
terme és molt posterior a la 
paraula bromatologia, un terme 
que no entén ningú però que 
explica des de temps històrics 
aquesta relació. De manera 
breu es podria traduir com la 
ciència dels aliments, un terme 
que té l’origen en l’època en 
què els aliments tenien un gran 
significat i un estret vincle 
amb la salut, fins i tot terapèu-
tic. Encara en queden algunes 
reminiscències, però abans no 
hi havia el concepte d’aliment 
industrialitzat. Només existia 
el pa, el vi, l’oli, la verdura i la 
carn, i no cal tirar gaire enrere 
per recordar-ho. Els farmacèu-
tics van treballar aquest camp, 
al final del segle XIX. Tots els 
països de la conca mediterrà-
nia tenen aquesta percepció, és 
a dir, l’alimentació associada a 
la farmàcia.

Com i per què neix el Campus 
de l’Alimentació de Torribera?
El campus va néixer al final del 
segle passat, abans del 2000, 

vaja. I va fer-ho per donar 
utilitat a un terreny desocu-
pat que és de la Diputació de 
Barcelona: un cop construït 
el nou hospital psiquiàtric, 
van quedar unes edificacions i 
uns pavellons buits propietat 
de la diputació. L’alcaldessa 
d’aleshores, Manuela de Ma-
dre, va decidir introduir a la 
ciutat estudis universitaris i 
això va fer que s’estudiés la 
possibilitat d’obrir un campus 
de la Universitat de Barcelona 
en aquests espais. De seguida 
ens vam adonar que seria molt 
interessant un campus univer-
sitari vinculat a l’alimentació. 
D’això ja fa gairebé vint anys. 
Però en fa deu que podem par-
lar de consolidació.

I quines formacions hi trobem?
Impartim una titulació (el 
que ara s’anomenen graus) 
de Ciència i Tecnologia dels 
Aliments, una de Nutrició Hu-
mana i Dietètica i ara, des de 
fa pocs anys, una altra titulació 
juntament amb la Universitat 
Politècnica i l’Escola Universi-

tària d’Hostaleria (CETT), la 
de Ciències Culinàries i Gas-
tronòmiques. A banda, fem uns 
quants màsters i també tenim 
la Universitat de l’Experiència, 
adreçada a gent gran.

Formació, però també recerca.
Exacte, a banda la docència el 
professorat també fa recerca 
en l’àmbit de la bioquímica, 
la nutrició, la química dels 
aliments, la microbiologia... 
I situat allà mateix tenim un 
institut de recerca, l’Institut de 
Nutrició i Seguretat Alimentà-
ria, format amb investigadors 
de la UB.

Ha introduït el tema de l’ali-
mentació industrial. Cada 
vegada es torna a parlar més 
d’alimentació i sobretot com a 
font de salut. És un dels objec-
tius principals dels cursos que 
s’implementen al campus?
Fa un segle això no existia i, de 
cop, va començar a aparèixer 
la llet condensada, les galetes 
Maria... Unes preparacions 
que van néixer a prop. També 
les conserves. Veritablement 
mengem molts aliments pro-
cessats. Se’n parla més, sí, se’n 
dóna molta informació, també, 
però amb no gaire èxit: hi ha 
molta obesitat, moltes malal-
ties per excés... Per tant, hi ha 
molta feina a fer.

I això es reflecteix en l’interès 
del jovent per accedir a aques-
ta mena de disciplines? Si es 
parla més d’alimentació, això 
desperta l’interès?
Sí, i tant! I en aquest sentit 
hi ha una titulació que és 
“professionalitzadora”, la de 
nutricionista-dietista. I amb 
això vull dir que ciència i tec-
nologia dels aliments també és 
una professió, però no tan ben 
definida com l’anterior. 

També ens enfoquem a la 
gestió d’espais culinaris. Una 
qüestió emergent és que la gas-
tronomia va entrant a la indús-
tria. Això és nou. No es tracta 
únicament de fer càterings o 
empreses que fan menjars per 
a escoles, ara a més s’ha d’in-
tentar fer un menú equilibrat i 
a més ha de ser bo. En això tre-
ballem. Recordo amb terror els 
meus dinars a l’escola quan era 
petit: ara milloren gràcies a 
aquest interès que ha de sortir 
també dels llocs de formació.

El campus té tres eixos que 
deixeu ben clars: docència, 
recerca i transmissió del conei-
xement.
La visió antiga de la universitat 
estava molt poc connectada 
amb els entorns professionals, 
a excepció potser de la Facultat 
de Medicina. L’avantatge en el 
camp de l’alimentació és que 
és un territori que està per 
construir i això permet que hi 
hagi molta interrelació. A part, 
l’alimentació és un tema molt 
proper a la gent, molt més que 
la química, per exemple. I això 
fa que tingui un gran potencial. 
Si això se sap lligar amb una 
visió moderna de la universitat, 
amb entorns professionals i ad-
ministració, és un trio que dóna 
molta potència als projectes.

I és eminentment pràctic...
Pràctic i també lligat a em-
preses que volen solucionar 
problemes tècnics o que ne-
cessiten ajuda. Un exemple pot 
ser el que fem a Santa Coloma 
amb l’associació Ajuda’m. 
Hem d’estar connectats amb la 
societat i també, és clar, amb 
l’administració. En aquest cas 
fem un projecte amb la gent 
gran, basat en el record dels 
aliments que prenien de pe-
tits, vénen al campus i hi fan 

J

Entrevista a Josep Boatella. Director del Campus de l’Alimentació de Torribera

TEXT: SÍLVIA CULELL

ACTUALITAT

Josep Boatella.

“El futur del Campus passa en 
bona mesura per la gastronomia”
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receptes. Intercanviem així 
valors relacionats amb l’ali-
mentació. Ara també creem 
horts amb vessant terapèutic. 
Es poden i es volen fer moltes 
coses. Parlem d’administració i 
societat, però en aquest sentit 
també establim contacte amb 
fundacions i associacions que 
treballen l’àmbit de l’alimenta-
ció com la Fundació Alicia, per 
exemple. Cal tenir en compte 
que al principi del campus la 
Bullipedia de Ferran Adrià va 
establir aquí la seva seu també.

Aquest interès del món docent 
per la gastronomia va lligat al 
moment dolç que el país viu en 
termes gastronòmics?
Des de dins de la universitat 
l’interès per la gastronomia 
no ha estat excessiu, és veritat 
que l’entorn hi ha anat empe-
nyent. Crec que el futur del 
Campus de l’Alimentació passa 
en bona mesura per la gastro-
nomia, una disciplina que té 
molts referents, però no espais 
físics. I és en aquest sentit que 
intentarem potenciar el cam-
pus, amb un projecte obert i en 
què puguem treballar conjun-
tament respectant l’espai de 
cadascú.

Ara que hem esmentat Ferran 
Adrià i el caràcter pràctic i 
professional que es vol donar 
a les formacions del campus, 
quin paper hi tindran els pro-
fessionals de la restauració?
Ja hi tenen un paper i n’estem 
molt contents. Víctor Quintillà, 
del restaurant Lluerna, i Fran-
cesc Armengol, de Ca n’Armen-
gol, dos cuiners reconeguts i 
d’aquí, de Santa Coloma, ja són 
professors de la universitat. És 
d’aquesta manera que connec-
tem el món real amb el món 
docent. Si som de Santa Colo-
ma i fem gastronomia, és lògic 
que hi siguin. 

I encara que sortim una mica 
del seu departament, podem 
dir que això passa també amb 
el vi i la Vinya d’en Sabater?
Sí, en seria un altre bon 
exemple. Des del campus es 
fa també a Can Sabater un 
projecte d’investigació i de 
recerca de varietats de vinya 
ancestrals.

I, ja per acabar, quin objectiu 
s’ha marcat en el càrrec que 
representa dins el campus?
Intentar que el campus sigui 
un lloc de referència de l’ali-

mentació i la gastronomia a 
Catalunya, però sense intenció 
de suplir ningú, al contrari. 
Que es converteixi en un espai 
obert on tothom qui hi estigui 
interessat pugui participar per 

treballar conjuntament, sem-
pre amb una pàtina universi-
tària. Tenim un espai magnífic 
perquè pugui passar això. És 
un parc temàtic de l’alimenta-
ció. 

La Vinya d’en Sabater, part del projecte
La iniciativa vitícola de la Vinya d’en Sabater té per objectiu principal recupe-
rar el conreu de la vinya mitjançant la investigació i recerca de varietats de 
vinya ancestrals. El terreny escollit es troba al recinte de Torribera, proper al 
Campus de l’Alimentació. Per dur a terme aquesta recuperació es van plantar 
vinyes de manera experimental de quatre varietats: garnatxa i mataró (varie-
tats negres) i pansa blanca i picapoll (varietats blanques). El desenvolupament 
del projecte rep l’assessorament tècnic de l’Incavi (Institut Català de la Vinya 
i del Vi) amb el seguiment enològic i agronòmic de les vinyes. De manera 
conjunta amb l’Incavi, la Universitat de Barcelona participa en el projecte 
de la Vinya d’en Sabater a través del grup de Vins, Aromes i Paràmetres de 
Qualitat dels Aliments, que serà l’encarregat de participar-hi amb la carac-
terització química del most i vi resultant per avaluar-ne la qualitat. Concre-
tament, s’avaluaran les característiques aromàtiques del vi resultant de les 
quatre varietats conreades, com també la composició polifenòlica segons els 
terrers. En definitiva, volem conèixer el vi de Santa Coloma per relacionar la 
seva composició química amb la seva qualitat sensorial. En aquest projecte 
volem involucrar-hi alumnes del campus, concretament del grau de Ciència i 
Tecnologia dels Aliments (CTA), per als quals pot ser d’enorme interès tant 
el vessant de recerca en enologia com el més tecnològic, seguint i controlant 
el procés real d’obtenció d’un vi. 

Montserrat Riu Aumatell
Professora agregada
Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia

Finca La Sentiu     
08391 Tiana
Tel. 699 086 355  ·  celler@joaquimbatlle.com

Les nostres vinyes de producció ecològica de pansa blan-
ca, picapoll i garnatxa blanca, varietats autòctones de la 
DO Alella, estan exposades de manera continuada al fo-
ranell, el vent que, des del mar, puja fins la muntanya per 
ajudar a donar als nostres vins el caràcter que els defineix 
i que sorprendrà els vostres sentits.

NOVA 
IMATGE!
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Enotast i Mostast 20 de gener
El Modernisme a Alella + copa de vi DO Alella 21 de gener

Enotast i Mostast 17 de febrer
Wine Tasting “Calçots: a catalan tradition” 3 de març
Taller de tall de pernil amb vins DO Alella 9 de març

Enotast i Mostast 10 de març

Més informació a l’Oficina de Turisme
Riera Fosca, 2 d’Alella · 93 555 46 50 · alella.ofturisme@alella.cat · www.alella.cat/turisme
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a cerca d’aires més 
purs, però sobretot 
l’aïllament, és la raó 
per la qual solem 
trobar els antics 

hospitals psiquiàtrics de les 
grans ciutats del nostre país 
fora del nucli urbà, sovint en 
espais elevats i poc transitats. 
És el cas de la clínica mental 
de Torribera, a Santa Coloma 
de Gramenet, inaugurada per 
la Mancomunitat de Catalunya 
el 1922 i que, després d’unes 
quantes dècades en funcio-
nament, va quedar en desús i 
oblidada a la part més alta de 
la desordenada ciutat que crei-
xia als seus peus. No va ser fins 
fa pocs anys, amb l’establiment 
en aquest recinte propietat de 
la Diputació de Barcelona del 
Campus de l’Alimentació de 
la Universitat de Barcelona, 
que aquells antics pavellons 
d’estil noucentista han tornat 
a obrir les grans portes, sales 
i finestres per acollir uns nous 
inquilins i usos.

En un d’aquests assolellats 
i rehabilitats edificis d’una 
planta ens hem reunit un 
matí de desembre amb Ignasi 
Rovira, gerent de l’empresa 
de promoció econòmica mu-
nicipal Grameimpuls, i Glòria 
Aixelà, directora de l’Escola 
de Restauració de Santa Colo-
ma. Precisament el pavelló on 
som és des del juliol passat la 
flamant segona seu d’aquest 
centre de formació ocupacio-
nal de l’Ajuntament de Santa 
Coloma, traslladada “aquí per 
fer clúster amb el Campus de 
l’Alimentació i buscar noves 
línies de col·laboració amb 
la formació universitària, 
amb l’experimentació amb el 
projecte pilot de la pròxima 
Vinya d’en Sabater, la formació 

per a professionals al mateix 
espai…”, comença explicant 
Rovira.

Formació ocupacional
“Una de les activitats de 
Grameimpuls és la formació 
ocupacional, i dins d’aquesta la 
família de l’hostaleria és prio-
ritària per nosaltres”, afegeix. 
De fet, l’Escola es va obrir fa 
vint-i-set anys, el 1991, al barri 
de Singuerlín, on hi ha encara 
la seu inicial. Amb un meres-
cut reconeixement acumulat 
al llarg de quasi tres dècades, 
el primer centre havia quedat 

petit i es va veure com una 
gran oportunitat obrir-ne un 
altre al recinte de Torribera: 
“De seguida es va observar que 
hi podia haver molts punts de 
col·laboració entre l’Escola i el 
Campus, sobretot en l’aprofita-
ment mutu dels impulsos, re-
cursos i instal·lacions de cada 
formació”, comenta Rovira.

En el nou i magnífic espai, 
detalla Aixelà, l’Escola de 
Restauració ofereix “formació 
ocupacional, des d’un nivell 
molt bàsic fins a un nivell 
més alt, sempre amb cuina, 
sala, direcció de restaurant i 

sommelieria, també un casal 
d’estiu per a nens amb taller 
de cuina, cursos i monogràfics 
per a professionals, i també 
per a afeccionats”. “Comp-
tant-hi els professionals, ens 
plantarem al voltant d’uns 210 
alumnes anuals”, especifica 
el gerent de Grameimpuls, 
formats per una vintena de 
docents, a més de gent free-
lance i professors convidats. 
Els temaris de tots els cursos, 
afegeix la directora, són “molt 
complets”, amb idiomes, 
anglès, informàtica aplicada 
a l’hostaleria… “És un luxe 
poder estudiar gratuïtament 
aquí, i per nosaltres treballar 
aquí també és un plus”.

Escola de sommelieria
L’entorn “maquíssim”, com el 
descriu Aixelà, segurament 
que ajuda també en els resul-
tats de l’experiència formativa. 
“Gràcies al fet que les instal-
lacions són força adequades i 
el nivell professional del pro-
fessorat és elevat, també estem 
omplint els cursos de professi-
onals i d’afeccionats”, diu satis-
fet Rovira. I quant a formació 
ocupacional, amb cursos per 
hores, la resposta també és 
molt satisfactòria: “En el curs 
de sommelieria, que porta el 
colomenc Paco Cordero des 
de fa quatre anys, la inserció 
laboral és bona, d’un 75% o 
80%, i ja hi comença a haver 
exalumnes amb bons llocs de 
feina, com també passa amb 
la resta de les especialitats”, 
concreta amb orgull la direc-
tora de l’Escola. “És un curs 
molt complet, de 800 hores, 
gratuït, que ofereix el certificat 
de professionalitat més alt de 
sommelier que hi ha, i és reco-
negut oficialment.” 

Una nova Escola de Restauració 
enmig de vinyes i campus

L

El recinte Torribera acull una nova seu de l’Escola de Restauració de Santa Coloma

TEXT: MARTÍ CRESPO

ACTUALITAT

Alumnes de l’escola preparen diferents plats als fogons.

Les noves instal·lacions es troben a l’interior d’aquest bonic edifici 
acabat de rehabilitar.
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Al bell mig de la Vall de Rials
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edro Cano va néixer 
fa sis dècades a 
Jaén, però des dels 
sis anys que viu a 
Santa Coloma de 

Gramenet. “No he perdut mai 
les arrels andaluses”, assegura, 
però el seu “poble” és Santa 
Coloma, on fa dos anys va de-
cidir d’implicar-s’hi del tot: va 
deixar la seva empresa de pro-
ducció musical en mans de la 
filla i va acceptar la proposta de 
Núria Parlon i Esteve Serrano 
d’acompanyar-los en l’equip de 
govern municipal. Des d’alesho-
res ocupa, com a independent, 
la Regidoria de Comerç i Pro-
moció de Ciutat i Turisme.

“La regidoria es va crear en 
l’anterior mandat, amb la qual 
cosa té poc desenvolupament 
en el temps i poca tradició; la 
portava Susana Abelló, de CiU, 
que és qui va posar-ne els fo-
naments”, comença explicant. 
“Quan hi vaig entrar, el primer 
que vaig fer va ser reunir-m’hi 
per saber quin era el seu va-
demècum, perquè crec que les 
tasques han de tenir continu-
ïtat: a l’ajuntament tothom va 
passant, però la ciutat continua. 
I es tracta de treballar per al 
poble, per a la gent”, se sincera. 
Una de les iniciatives que havia 
impulsat Abelló, la ruta turís-
tica Santa Coloma com mai l’has 
vist, “en què inicialment ningú 
no creia”, li va agradar i va 
decidir capitalitzar-la. I és que, 
en l’àmbit de la promoció, Cano 
tenia una idea molt clara: espol-

sar-se l’estigma que arrossega 
des de mitjan segle XX Santa 
Coloma com a “ciutat al·luvió i 
sense llei”. “I resulta que era la 
ciutat amb menys delinqüèn-
cia!”, s’exclama.
Amb la ruta ampliada i conso-
lidada, Cano i el seu equip ja 
sabien la manera de potenciar 
el jove projecte de la Vinya d’en 
Sabater, posat en marxa aques-
ta mateixa legislatura: “En 
parlem molt, però em semblava 
que la ciutat i els ciutadans no 
la visualitzaven. L’havíem de vi-
sualitzar. Com? Doncs amb una 
altra ruta, teatralitzada amb 
actors, per fer pujar la gent fins 
a Torribera”, on s’han replantat 
mil sis-cents ceps. “Èxit total: 
ja hi han passat set-centes per-
sones, un 35% de les quals de 
fora de Santa Coloma.”

Una marca gastronòmica
“A mi m’agrada molt el món de 
la restauració, m’apassiona”, 

confessa el regidor, que quan va 
accedir al càrrec no va dubtar 
a crear una marca gastronò-
mica per a la ciutat. “A Santa 
Coloma tenim dos restaurants 
de primer nivell, Ca n’Armengol 
i el Lluerna, estrella Michelin: 
per a una ciutat com la nostra, 
és com tenir un fórmula-1!”

De tot plegat, en va sorgir 
una guia de restaurants i un 
primer cicle de presentacions i 
conferències al voltant de l’slow 
food i el km 0. Però potenciar 
aquesta gastronomia local de 
“fórmula-1”, creia, no havia de 
significar deixar de banda els 
bars de tapes. “Per això hem 
fet el Santa Coloma DeGusta, 
on també entren en joc els 
establiments amb tapes d’una 
certa qualitat.” Unes iniciatives 
de promoció gastronòmica 
que Cano complementa amb la 
potenciació i consolidació de la 
vinya experimental al recinte 
de Torribera. “Quan hi vam 

posar fil a l’agulla hi havia la 
idea de fer una altra vegada vi 
al poble, però era clar que ha-
via d’anar lligat a la universitat 
i a l’Escola de Restauració: així 
aconseguíem recuperar les 
terres i la memòria històrica 
de la vinya i, alhora, lligar-ho 
amb la docència, que de lògica 
no s’ho carregarà encara que hi 
pugui haver canvis en el futur a 
l’ajuntament.” Aquest any ja se 
n’ha fet la primera verema, des-
prés de cinquanta anys sense 
vi de Santa Coloma, celebrada 
amb unes jornades enològiques 
a l’octubre i novembre on van 
tenir lloc diversos tastos diri-
gits per sommeliers colomencs.

Pack complet
“Amb tot això hem acabat fent 
un pack complet al voltant de 
la marca gastronòmica, fem les 
dues rutes per la ciutat i la gent 
en coneix la història, la seva 
restauració i la vinya, i tot ple-
gat redunda a la zona de Torri-
bera en benefici d’un Campus 
de l’Alimentació únic al país i 
d’una Escola de Restauració 
superreconeguda. I així tan-
quem el cercle completament.” 
Un cercle que també es tanca, 
vitalment, per a Cano: “La 
meva família va ser un tipus 
d’emigració molt concreta, per-
què vam venir de Jaén a Santa 
Coloma per una qüestió profes-
sional del meu pare, terapeuta 
a la clínica de salut mental de 
Torribera”. A quatre passos de 
la Vinya d’en Sabater... 

Degustar Santa Coloma de Gramenet

P

Conversa amb Pedro Cano Moreno, regidor de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme

TEXT: MARTÍ CRESPO

ACTUALITAT
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Un dels tastos de les jornades 
enològiques del mes d’octubre.
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Eva Vicenç 
Sommelier

VINFOGRAFIA

Altrabanda
Serralada de Marina 93 Ceps 

“Del pot petit, en surt la bona confitura” 

FITXA TÈCNICA 
Anyada: 2016
Varietats: 100% sumoll 
Grau alcohòlic: 13% vol.
Ampolles elaborades: 300 
Primera anyada a la venda: 2014
Exportació: Un alt percentatge de la producció es ven a Bèlgica.

VISTA
Clar, net. D’una intensitat mitjana i de color ver-

mell robí.

NAS
Hi destaquen les notes de fruita madura, amb aromes 
que recorden les cireres i magranes i algun record cítric.

BOCA
És un vi sec, d’alta acidesa i tanins poc marcats. 

Lleuger, però amb un punt d’untuositat que hi 
aporta el seu pas per fusta. Desprèn notes de 

fruita vermella i d’espècies –fa pensar en 
el pebre negre i, en algun moment, la 

regalèssia–. Té un final fresc, 
llarg i amarg.

FITXA 
DE TAST

El raïm es cull tard, es busca 
que agafi maduresa al cep. Un 

cop al celler, s’aixafa i es deixa 
macerar amb les mares. El fan 
remenar i remuntar i el posen 

en una bóta de roure francès, 
on fa criança durant ca-

torze mesos.

ELABORACIÓ

Crítiques 
i premis 

destacables: 

9,34/10
Guia de vins de Catalunya 

2014
 

PVP
20 €

fitura” 
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LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Pit d’ànec amb salsa de foie i un toc de llima
Elaboració a càrrec de Víctor Quintillà (restaurant Lluerna, Santa Coloma de Gramenet)

EL CELLER: ALTRABANDA. Altrabanda és un celler familiar que té la seu a Mar-
torelles i que és dirigit per Joan Plans i Roser Celdran. Treballen vinyes pròpies a Sant Fost 
de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles i a Martorelles mateix, “a l’altra banda” de la 
Serralada Litoral, on una orientació obaga i un microclima més continental els permet produir 
vins molt exclusius marcats per acideses altes. El sòl, de sauló, és molt permeable i afavoreix 
un bon drenatge i una bona maduració del raïm. El celler produeix uns deu mil quilos de raïm 
anualment, que utilitzen per elaborar els vins de casa, un vermut i un vi taronja (macerat amb 
les pells d’aquest cítric). La gamma és formada pel 93 Ceps; el blanc jove Pansa Blanca; un blanc 
amb maceració pel·licular que anomenen Pas de les Bruixes; un blanc amb envelliment que surt 
amb el nom de Santa Maria; l’escumós 100% Pansa Blanca, i el vi de postres Iaia Rosa. 

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Joan Plans

“Molta gent diu que el sumoll no té expressivitat. És cert que és una varietat difícil, però si la 
treballes molt aconsegueixes un producte molt interessant”

“Abans que sortís al mercat veníem el raïm per fer vi negre. Amb el temps vam decidir em-
botellar-lo nosaltres i és cert que parlem de poca producció, però les ampolles volaven molt 
de pressa. Jo mateix em deia: ‘Apujaré una mica més el preu de l’ampolla’, però tot i així 
continuaven desapareixent ràpidament”

“93 Ceps? Potser no és el nombre exacte de ceps que tenim a la finca, però el nom reforça que 
el projecte és una producció petita i que dóna resultats particulars i molt exclusius”

El sumoll és un vi 
gastronòmic i força ver-

sàtil que funcionaria bé amb 
unes quantes creacions a la cui-

na. La tria d’avui en tot cas és la de 
prendre’l acompanyant un pit d’ànec 
amb salsa de foie i un toc de llima, 
que ens encaixa bé amb aquests 

tocs cítrics del vi i que funciona 
amb un vi com aquest, que té 

certa untuositat i volum.

MÉS VINS AMB SUMOLL

La Besàvia
Els Bardissots 
Picapoll, sumoll, beier, 
pansa blanca  
PVP: 18,15 €

La Prats 
Oriol Artigas 
Pansa blanca, sumoll, syrah, 
beier i garnatxa blanca 
PVP: 28 €

Vegeu la recepta 
d’aquest plat a 
www.papersdevi.cat
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Pot un vi 
ser sexy?
Nou In Vita Rosat

43 anys a Rioja. Ara, també a la DO Alella

Un terrer 
únic, uns vins 

excel ·lents

CONSELL REGULADOR DE LA DO ALELLA
Can Magarola

Avinguda de Sant Mateu, 2 · 08328 Alella
T. 93 555 91 53 · doalella@doalella.org

www.doalella.org
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Ens agrada compartir la nostra experiència en el món del vi així com el nostre entorn privilegiat. 
Vine i gaudeix de les nostres activitats enoturístiques. 

Us oferim vins d’agricultura ecològica on s’utilitzen les varietats autòctones de la Denominació d’Origen d’Alella. 
Produccións limitades.
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ls carrers més 
cèntrics de Santa 
Coloma de Gra-
menet es poden 
trobar quatre 

espais dedicats al vi. Fent el 
recorregut i conversant amb 
els seus responsables s’extreu 
ràpidament una conclusió: a 
tots els mou la passió pel vi, 
però rere cada taulell hi ha 
una filosofia de negoci diferent. 
Aquesta filosofia diferent ja 
es pot copsar amb la definició 
que cada responsable fa del seu 
establiment: un espai enogas-
tronòmic, un “bar bodega”, una 
vinateca i un pub de vins.

El Cantó del Vi 
Paco Cordero fa trenta anys 
que treballa en el sector de 
l’hostaleria a Santa Coloma de 

Gramenet. Sommelier i profes-
sor de l’Escola de Restauració 
del municipi, també era el pro-
pietari del restaurant El Cantó. 
Va arribar un dia en què es va 

decidir a tirar endavant una 
iniciativa que permetés ma-
ridar les seves dues passions: 
el vi i la gastronomia. Així, el 
2012 va néixer El Cantó del Vi, 
un establiment que Cordero 
defineix com a “espai enogas-
tronòmic” perquè toca tots els 

productes relacionats amb el 
món gurmet.

El Cantó del Vi és situat en 
una antiga casa de poble, cons-
truïda al final del segle XVIII 
i coneguda com a Cal Boter. 
Aquí vivia l’avi Sebastià, que 
s’encarregava de reparar les 
barriques. Així, doncs, Cordero 
ha fet que el vi tornés a ser el 
protagonista d’aquesta antiga 
casa.

L’establiment disposa de 
prop de 1.200 referències de 
vins, destil·lats, cerveses, ai-
gües i olis. És obert de 10 a 23. 
Al migdia es pot degustar un 
menú-maridatge per 30 euros, 
i al vespre s’ofereix una carta 
de queviures selectes. Cordero 
explica: “És el lloc ideal per a 
la gent a qui li agradi el vi i per 
això volem que tot es mogui al 

voltant seu.” De fet, explica que 
entre el miler de referències 
que té, un 40% són vins cata-
lans. La DO Alella hi és repre-
sentada per Alta Alella, Alella 
Vinícola, Quim Batlle, Testuan 
i In Vita. Entre el 60% de refe-
rències de fora de Catalunya, 
se’n poden trobar de la resta 
d’Espanya i també de la resta 
del món.

Aproximadament la mei-
tat dels clients són de Santa 
Coloma. La resta viuen al Ma-
resme, al Vallès i a Barcelona. 
Cordero té molt clar que li 
agrada donar un tracte per-
sonalitzat al seu client, saber 
què li agrada i què necessita en 
cada moment. “Fa trenta anys 
que treballo aquí i ja ens hem 
creat un nom, la gent ja ens 
coneix i per això tinc clients 

Quatre establiments, 
quatre filosofies

A

Visitem les quatre vinateries més emblemàtiques de Santa Coloma

TEXT: ISIS CELSONA

ACTUALITAT

Paco Cordero és 
el sommelier 
de referència a 
Santa Coloma

Paco Cordero
El Cantó del Vi

Albert Termes
Bodega Termes
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locals i també d’unes altres 
poblacions com Sant Cugat del 
Vallès i Terrassa.”

Bodega Termes 
Albert Termes regenta la 
Bodega Termes des de fa dis-
set anys. L’establiment, el va 
obrir el seu avi el 1969, i des 
d’aleshores hi ha treballat tota 
la família: el seu pare, el seu 
oncle, el seu cosí i el seu germà. 
Ara només hi és ell, i confia que 
els seus fills busquin una altra 
feina “perquè aquest negoci és 
molt romàntic, però és molt 
esclau i requereix molta dedi-
cació”, sentencia.

Defineix l’establiment com 
un “bar bodega, molt típic del 
Barcelonès d’ara fa cent anys”. 
Hi té prop de 400 referències: 
un 30% de catalanes, un 65% de 
la resta de l’Estat i un 5% d’es-
trangeres. De la DO Alella s’hi 
poden trobar vins d’Alta Alella, 
de Raventós d’Alella-Parxet i 
d’Alella Vinícola. 

Però un 80% dels litres de 
vi que ven Albert Termes són a 
granel i principalment a veïns 
del barri. Té nou bótes, de les 
quals només quatre estan en 
funcionament perquè la quanti-
tat de litres venuts ha caigut en 
picat els últims disset anys. Se-
gons el seu parer, “els costums 
de la gent han canviat”. “L’any 
2000 veníem més de 100.000 li-
tres de vi a granel i, ara, potser 
en venem 20.000. Ara bevem vi 
de més qualitat, però en molta 
menys quantitat”, lamenta. Per 
això reivindica la cultura d’anar 

al bar a fer una copa de vi i llan-
ça una proposta al sector: “En-
tre tots hauríem d’optar per fer 
i promoure vins més frescos i 
desenfadats com a alternativa a 
la cervesa.”

Vinoteca Arribes del Duero 
Iván Fuentes és el responsa-
ble de la vinoteca Arribes del 
Duero. Aquest nom és un ho-
menatge a la terra on va néixer 
la seva mare, un parc natural 
situat entre Salamanca i Zamo-
ra. El vi és una de les passions 
de l’Iván, i explica que els seus 
avis tenien vinyes i n’elabora-
ven. Ell fa set anys que va co-
mençar a flirtejar amb aquest 
món com a via d’escapament 
perquè li agradava, i ara s’hi 
dedica al 100%. Primer va obrir 
un local al Poble Espanyol, des-
prés una petita botiga a Santa 
Coloma especialitzada només 
en productes enogastronòmics 
d’Arribes del Duero i, fa quatre 
anys, va obrir l’actual Vinoteca 
Arribes del Duero.

“Abans només teníem for-
matges, olis i embotits i prop 
de deu o quinze referències de 
vi molt concretes”, recorda. 
Amb el canvi de local, l’oferta 

es va multiplicar i actualment 
té 50 referències de cava i 950 
de vins, entre les quals hi ha 
representades totes les DO es-
panyoles. Un 25% dels vins que 
s’hi poden trobar són catalans 
i, entre els vins de la DO Alella 
n’hi ha de Bouquet, Raventós i 
Alta Alella. 

Amb aquesta àmplia ofer-
ta, Iván Fuentes defineix el 
local com una vinoteca perquè 
“tot gira al voltant del vi, és 
el producte principal”. “És un 
establiment on pots venir a fer 
l’esmorzar o el vermut i al ves-
pre a degustar uns vins a copes 
i unes tapes.” Tot plegat, sobre 
un terra de fusta on es poden 
llegir noms de zones vinícoles 
i de varietats de raïm de tot 
arreu. “Abans treballava en el 
sector de la construcció i un 
dia vaig veure aquest terra que 
anava com anell al dit per a la 
vinoteca.”

Les Tannines Companyia 
Catalana de Vins
Cristina Martínez, una de les 
ànimes de Les Tannines, expli-
ca que el local va néixer “per 
casualitat” ara fa cinc anys. 
Amb uns amics sempre deien 
que els agradaria tenir un bar 
de vins, i finalment es va deci-
dir a fer el cop de cap. Ella va 
estudiar relacions laborals i 
treballava en un departament 
de recursos humans. Per una 
malaltia va deixar la feina i, 
després de conèixer Sílvia Na-
ranjo i Jordi Alcover, autors de 
la Guia de vins de Catalunya, va 

decidir fer un tomb a la seva 
vida i dedicar-se al vi. “És una 
feina que m’agrada molt. Cobro 
la meitat que el que cobrava 
abans i tinc maldecaps, però 
em compensa perquè sóc molt 
més feliç”, diu somrient.

Una de les particularitats 
de l’establiment és la seva 
aposta pràcticament al 100% 
pels vins catalans. Té unes 
noranta referències de totes 
les DO del país, entre les quals 
hi ha Bouquet d’Alella, Alta 
Alella i Quim Batlle. “Vaig es-
tar-me durant un any tastant 
vins amb la Sílvia i en Jordi, 
i els vins que més conec són 
els catalans”, explica. També 
va fer aquesta aposta per una 
qüestió “lògica”: “Si som a 
Catalunya, crec que el més 
lògic és que bevem vins d’aquí. 
Si jo vaig a la Rioja, demano un 
rioja, no demano un vi català. 
Doncs a la inversa, crec que ha 
de ser el mateix!”

Explica que Les Tannines 
es diu així perquè és regentat 
per noies, i el defineix com 
un pub de vins: “Una vegada 
me’l van definir així i em va 
agradar.” L’ambient que hi 
ha és molt familiar, reconeix: 
“Ens hem convertit en un bar 
d’amics.”

A més del local de Santa 
Coloma, també en regenten un 
altre a Barcelona: Les Sagrades 
Tannines, situat a l’avinguda 
de Gaudí, a tocar la Sagrada 
Família. Allà l’oferta de vins es 
complementa amb una progra-
mació cultural. 

Les Tannines fa 
una forta aposta 
pels vins de DO 
catalanes

Iván Fuentes
Vinoteca Arribes del Duero

Cristina Martínez
Les Tannines Companyia Catalana de Vins

ÒSCAR PALLARÈS
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a vinya i el vi han 
estat presents des 
de fa més de dos mil 
dos-cents anys a San-
ta Coloma de Grame-

net. Originàriament ens hem 
de remuntar a la vitivinicultura 
i el consum de vi a l’època ibe-
ra corresponent al poblat del 
Puig Castellar (segles V-II aC). 
L’expansió del cultiu de la vinya 
i la comercialització del vi van 
esdevenir des de l’època roma-
na fins a l’arribada de la devas-
tadora plaga de la fil·loxera, a la 
darreria del segle XIX, la base 
d’una economia agrària que 
caracteritzava el territori colo-
menc. Un reduït grup de grans 
propietaris, principalment 
absentistes, eren els posseïdors 
dels masos i les finques de més 
extensió. En el món del treball, 
masovers, parcers, petits pro-
pietaris, jornalers i gent d’oficis 
protagonitzaven l’esdevenir 
quotidià. Amb la Revolució 
Industrial, la creixent implan-
tació d’una gran concentració 
fabril i de serveis barcelonina 
va propiciar una transforma-
ció econòmica, demogràfica i 
paisatgística d’abast metropo-
lità. Un fenomen que podríem 
conceptuar en el marc del 

creixement atapeït de segones 
perifèries de Barcelona amb 
ciutats com l’Hospitalet, Ba-
dalona, Santa Coloma i Sant 
Adrià en el període entre el 
final de la Primera Guerra 
Mundial i el començament de 
la Guerra Civil. Aquella Santa 
Coloma rural i amb grans cases 
d’estiuejants barcelonins com 
les famílies Sagarra, Roig i Tor-
res, va passar a la història. Les 

darreres vinyes colomenques, 
testimonials respecte al seu 
protagonisme del passat, van 
ser les de les famílies Blanc-

hart a Can Zam, Dalmau a Can 
Mau i d’Elisa Reverter a Can 
Butinyà, desaparegudes entre 
els anys cinquanta i setanta del 
segle XX. Una petitíssima auto-
producció encara va perdurar 
fins fa uns trenta anys. Des del 
2015 hi ha en marxa un projec-
te de recuperació del patrimoni 
vitivinícola de la ciutat ano-
menat Vinya d’en Sabater. En-
guany ha tingut lloc la primera 
verema i la seva producció, 
encara reduïda, es farà servir 
a l’Escola de Restauració sense 
finalitat comercial.

Fer “parlar la terra”
L’any 1902 el rector de Santa 
Coloma, mossèn Joan Palà, va 
realitzar unes troballes de ter-
rissa als vessants del turó del 
Pollo, denominació popular del 
Puig Castellar. Era una zona 
sense conrear i des del cim 
es veia tot el pla del Besòs. El 
descobriment va fer que l’his-

toriador Ferran de Sagarra i de 
Siscar, propietari dels terrenys, 
després d’observar ell també 
tal com va deixar escrit “grans 
pedres col·locades simètrica-
ment”, va emprendre la tasca 
de “fer parlar la terra” –d’ex-
cavar–, frase manllevada d’un 
tractat francès sobre recons-
trucció dels vinyars per mitjà 
de ceps americans. Van comen-
çar a aparèixer les restes del 
poblat ibèric del Puig Castellar, 
un assentament fortificat de 
la tribu dels laietans (el seu 
territori es trobava entre els 
rius Tordera i Llobregat). Uns 
altres poblats laietans propers 
són el del Turó d’en Boscà (Ba-
dalona), les Maleses (Montcada 
i Reixac) i Ca n’Oliver (Cerda-
nyola del Vallès).

La història de les excava-
cions al Puig Castellar abasta 
unes quantes campanyes d’in-
vestigació arqueològica cada 
vegada més professionalitzades 

Fem memòria per fer futur: 
vinyataires i vinaters a Santa 
Coloma de Gramenet

L

TEXT: JORDI ALBALADEJO / IMATGES: MUSEU TORRE BALLDOVINA, ARXIU D’IMATGES

ORÍGENS

Reconstrucció 
hipotètica del 
poblat ibèric Puig 
Castellar de final 
del segle III aC. 
Dibuix: Francesc 
Riart.

La Revolució Indus-
trial va propiciar una 
transformació eco-
nòmica, demogràfica 
i paisatgística

Tens maduixes tan preades
que se’n parla a tot arreu,
amples vinyes regalades
i fèrtils camps de conreu”

(“Himne anònim a Santa Coloma”, 
programa de Festa Major del 1932)
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fins a arribar als nostres dies. 
Anualment es programen 
excavacions dirigides per 
professors d’arqueologia de 
la Universitat de Barcelona 
destinades a pràctiques dels 
alumnes. Els resultats són 
espectaculars: un magnífic 
jaciment que forma part de la 
Ruta dels Ibers (iniciativa de 
turisme cultural coordinada 
pel Museu d’Arqueologia de 
Catalunya). Per tal de fer-ne 
més entenedora l’estructura 
urbanística, el visitant disposa 
de tot un seguit d’intervencions 
museístiques com la reproduc-

ció d’una casa i de paviments, 
a més de mòduls explicatius. 
L’Ajuntament de Santa Coloma 
darrerament ha portat a terme 
obres de consolidació de la 
muralla per conservar i fer més 
entenedor el conjunt arqueolò-
gic. Al Museu Torre Balldovina 
de Santa Coloma s’exposen un 
conjunt de troballes d’aquest 
important jaciment i del de 
Can Calvet (segles V-IV aC), 
una petita explotació agrària: 
objectes ceràmics (càlats fets 
amb torn, gerres i gerretes...) 
i metàl·lics de bronze i ferro; 
algunes peces singulars com 
un capfoguer metàl·lic; un pe-
veter de terracota en forma de 
cap femení, probablement de 
la deessa grega Demèter o la 
púnica Tanit, emprat en rituals 
agrícoles; una làmina de plom 
amb inscripcions d’escriptura 
ibèrica... Al Museu d’Arqueolo-

gia de Catalunya també n’hi ha 
d’exposades: un crani enclavat 
(trobat al peu de la muralla 
com una mena de trofeu de 
guerra, com els descoberts 
al jaciment d’Ullastret a l’Alt 
Empordà) i un pes amb una 
inscripció ibèrica. 

Durant el 17è Cap de Set-
mana Ibèric, el mes d’octubre 
passat, vint-i-tres jaciments i 
poblats de tot Catalunya, deu 
a la demarcació de Barcelona 
(com el del Puig Castellar), van 
realitzar una jornada divulga-
tiva que enguany portava per 
títol “Brindar amb els ibers. 

Tresors líquids de fa 2.200 
anys”. L’activitat a Santa Colo-
ma proposava visites guiades, 
activitats familiars i tasts de vi 
i cervesa acompanyats de men-
jar: raïm, fruita seca, olivada... 
productes propis de l’època 
ibera. Al subsòl excavat dels 
jaciments ibèrics colomencs, 
s’hi han documentat tot un 
seguit d’indicadors relacionats 
probablement amb el consum 
i l’arboricultura de la vinya: 
llavors carbonitzades (les es-

tudiades fins al moment des 
de l’arqueobotànica per Jordi 
Tresserras Juan són majori-
tàriament associades a la cer-
vesa i algunes probablement 
d’hidromel), restes amfòriques, 
recipients ceràmics per beure, 
utillatge metàl·lic, podalls –o 
falçons– d’ús recol·lector per a 
la verema del raïm o per dallar 
herba, com també el peveter 
o cremador de perfums amb 
representació de la deessa de 
la fecunditat i l’agricultura De-
mèter/Tanit. El vi i el raïm com 
a fruita fresca o seca formaven 
part dels àpats de les tribus 
iberes tal com ens explica la 
directora del Museu de Torre 
Balldovina, Magda Clavell. 
Respecte al mètode de cultiu 
de la vinya a l’època, creixia 
cap amunt, emparrada en ar-
bres fruiters. Aquest sistema 
el porten a terme actualment 
en tres vinyes experimentals 
d’Avinyonet del Penedès per 
integrar-se al centre d’inter-
pretació del jaciment ibèric 
Font de la Canya. 

Cal dir que, fruit dels inter-
canvis comercials i del contacte 
cultural al llarg de la protohis-
tòria, primerament en el món 
ibèric es va introduir el consum 
del vi fenici i posteriorment 
grec, i es va adoptar progres-
sivament el cultiu de la vinya. 
La presència d’uns quants ob-
jectes, sobretot ceràmiques, de 
procedència grega, púnica i ità-
lica, i també dels ibers d’unes 
altres àrees, és una mostra de 
la xarxa de contactes que van 
mantenir els habitants del Puig 
Castellar.

Segons les dades que se’n 
tenen, el poblat va ser aban-
donat entre el final del segle 
III aC i el començament del 
segle II aC, en un període es-
pecialment convuls: la Segona 
Guerra Púnica entre Roma i 
Cartago, la conquesta romana 
i la rebel·lió dels pobles ibers 
sufocada pel cònsol Marc Porci 
Cató.

Al final del segle II aC o el 
començament del segle I aC, 
els romans es van assentar 
al pla del Besòs. El territori 
depenia administrativament 
de la ciutat ex novo –de nova 
planta– de Baetulo (Badalona), 
i el model d’organització del 
camp i d’explotació agrícola era 
el de les villae o cases de pagès 
(precedent de les masies). Era 
una unitat de producció en 
mans d’un sol propietari, on es 

conreava la trilogia mediter-
rània: blat, vinya i olivera, com 
també hortalisses; s’hi criava 
bestiar; s’hi produïen eines, i 
s’hi feien activitats artesanals. 
Les terres van ser repartides 
entre ciutadans romans que 
es van establir com a pagesos 
i també entre els indígenes. 
La mida dels lots de terra a la 
Laietània romana era petita-
mitjana, un assentament rural 
per quilòmetre quadrat. Les 
noves estructures agrícoles es 
van dedicar sobretot al conreu 
de la vinya, i va començar així 
un dels negocis més pròspers 
i rendibles: la producció i co-
mercialització del vi a la resta 
de l’imperi. Plini, un escriptor 
de l’època, va comentar que 
“els vins de la Laietània tenen 
molta anomenada per la seva 
abundància”, si bé no feia es-
ment de la qualitat. Hi ha indi-
cadors –si bé no d’estructures 
localitzades– d’unes set villae 
romanes a Santa Coloma i el 
seu entorn immediat, al peu de 
la serralada i allunyades de les 
zones inundables del Besòs: a 
Can Zam, a la Torre Pallaresa, 
a Sant Jeroni de la Murtra... 
L’evolució de l’antiguitat tar-
dana cap a l’edat mitjana va 
comportar la pèrdua de pes 
urbà i administratiu de Baetu-
lo, la dispersió de la població 
en els hàbitats rurals de l’antic 
territorium i l’aparició d’un nou 
poder, l’Església catòlica.  

El centre vilatà i el camp 
colomenc
Santa Coloma entra a l’edat 
mitjana amb una població 
d’unes trenta llars, l’equivalent 
a unes 135 persones al segle 
XI. El nucli principal del muni-
cipi se situava al voltant de la 
parròquia, emplaçada on actu-
alment hi ha l’església de Sant 
Josep Oriol. L’any 1187 Bernat 
de Berga, bisbe de Barcelona, 
va consagrar amb el nom de 
Santa Coloma l’església romà-
nica. D’aquesta època té l’ori-
gen la construcció de la Torre 
Balldovina. Respecte a les 
èpoques econòmiques de pros-
peritat i crisi al camp colomenc 
hi ha actualment poques dades: 
es documenta un cert enriqui-
ment a l’etapa altmedieval al 
segle XVI amb la construcció o 
reforma d’algunes masies, com 
el Mas Marí, el Mas Castellar i 
la Torre Pallaresa. Unes altres 
masies posteriors que van aga-
far importància van ser les de 

Hi ha indicadors –si 
bé no d’estructures 
localitzades– d’unes 
set ‘villae’ romanes 
a Santa Coloma

Vista aèria del poblat ibèric Puig Castellar, gener de 2017.
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Oriol Artigas

Territori Pansa blanca
630 905 083  ·  oriolartigas@gmail.com

Can Zam, Can Calvet, Can Dor-
dal, Can Selva i Can Mariner 
amb l’expansió de la població, 
de la vinya i dels cultius de secà 
i de regadiu al segle XVIII. 

Cal donar importància a 
la vinya i l’elaboració de vi al 
monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra fundat el segle XV, 
situat al terme municipal de 
Badalona, però amb terres 
repartides en poblacions veï-
nes com ara Santa Coloma. Al 
llibre V de les actes capitulars 
del monestir dels anys 1752 a 
1832 (motiu d’un estudi de Jo-
sep Estruch a la revista anuari 
Carrer dels Arbres, núm. 12, 3a 
època, del Museu de Badalona), 
els monjos descriuen com van 
decidir plantar vinya a la Torre 
de Montcada, avui coneguda 
com la Torre dels Frares (22-
XI-1767); també a la coscolleda 
(el coscoll és un arbre de poca 
alçada d’aspecte arbustiu) de 
Torre Ribera i a la del monestir 
(30-I-1802); posteriorment a la 
falda de l’ermita de Sant Cli-
ment, replantant vinya aban-
donada d’abans i sota l’ermita 
al costat del “camí que acave 

a la Coscullada” (4-XI-1818). 
Sobre aquesta plantada, els 
monjos descriuen que “era tota 
la muntanya de Sant Climent la 
que es decidí plantar vinya”, i 
com volien plantar-ne a la Font 
Santa i “que se entregassen 
a Pere Pedragosa y a Joseph 
Bufill, per motiu Tiano, fentlos 

acte de establiment per 80 
anys” (25-VII-1831). Un cas que 
exemplifica el sistema d’arren-
dament de les terres. 

La “coscollada” de Torre 
Ribera (Torribera, situada a 
Santa Coloma) era una franja 
de vinya molt preuada pel seu 
bon rendiment i qualitat del vi 

obtingut que s’estenia per les 
terres de la Torre Pallaresa i 
continuava per la part alta de 
la Torre Ribera. L’alarma entre 
els monjos en aquestes vinyes 
va saltar arran d’una plaga de 
conills a la qual calia fer front 
(15-XII-1816). Actualment, 
l’anomenada Vinya d’en Saba-
ter, projecte que desenvolupa 
la recuperació del patrimoni 
vinícola colomenc, es troba a la 
falda del turó on era emplaçada 
l’antiga vinya de la “coscolla-
da”.

L’alça de preus i la creixent 
demanda de productes viníco-
les, que generaven quantioses 
rendes dels mercats exteriors 
i de l’intern a partir d’un aug-
ment poblacional i nous hàbits 
de consum, eren el motiu de 
l’expansió de la vinya, que 
guanyava terreny als boscos 
i escalava els vessants de les 
muntanyes, en terrenys amb 
unes condicions edàfiques i cli-
màtiques que permetessin tirar 
endavant una vinya reeixida. 
Aquest conreu dinamitzador 
del camp català va trobar una 
de les seves expressions, doncs, 

a l’entorn del monestir de Sant 
Jeroni.

Respecte a aquesta època, 
el sommelier i investigador de 
la vinya i el vi a Santa Coloma 
Paco Cordero destaca el testi-
moniatge a través de la ploma 
i el paper del pagès i tractant 
de vins Jaume Galobardes 
(1776-1863). És l’autor d’una 
crònica del seu temps, on fa 
interessants anotacions de 
notícies d’unes quantes pobla-
cions i de la vida quotidiana a 
Santa Coloma; descriu la venda 
a Barcelona de “barralons” de 
vi, unes bótes de setze litres de 
forma allargada que permetien 
ser traslladats i aprofitar millor 
l’espai del carro de transport; 
es fa ressò de l’assassinat d’un 
pagès colomenc quan vigilava 
de nit la seva vinya a punt de 
verema i va fer front a vuit 
lladres (el periòdic madrileny 
La España, el dimecres 24-
IX-1856, va informar dels fets 
ocorreguts “el sábado próximo 
pasado”); dóna informació del 
conreu de “dues vinyes que 
tenim o posseïm a terreny de 
Dn. Ferran de Sagarra i Ribé, 

ORÍGENS

Actual passeig de Mn. Jaume Gordi (antigament camps de vinya), amb l’Església 
Major al fons. Nevada de l’hivern de 1921 (Fons L’Abans, COL_19-0012).

Masia Torribera , 1912. Col·lecció família Miejimolle Fort (Fons L’Abans, COL_ 
33-A4-0077).

Al segle XIX, la 
“coscollada” de Tor-
re Ribera era una 
franja de vinya molt 
preuada pel seu bon 
rendiment i qualitat 
del vi obtingut
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pagant-li de set parts, dos al dit 
Dn. Ferran” amb un contracte 
de rabassa morta pel termini 
de setanta anys, i de com la 
malura de l’oídium es tractava 
amb sofre als brots el 1858, a 
més d’anotar anualment els 
preus de venda dels cultius i 
les despeses de les seves vinyes 
(jornals per sembrar pèsols, 
cavar, esporgar, traginar llenya, 
batre garrofes i collir-les, co-
llir raïm, cadastre de la vinya, 
posar sofre...). Coetàniament, 
Santa Coloma experimentava 
els primers inicis d’industri-
alització, fonamentalment de 
teixits i pells.

Francesc Banús, descen-
dent de família pagesa, al sisè 
capítol de la sèrie La pagesia 
i la vinya a Gramenet enregis-
trada per Josep Pitarque a 
Gramenet TV, a partir d’un 
document datat el 15 d’agost de 
1884 del seu avi, Andreu Banús 
i Banús, administrador judicial 
de la finca de Can Franquesa, 
explica els estralls de la plaga 
de la fil·loxera. A l’escrit es 
demana al jutjat una reunió 
entre propietaris i parcers per 
acordar una compensació per-
què “les vinyes havien perdut 
tota la frescor i els fruits, i el 
seu aspecte el mes de juliol era 
el de desembre”.

Segons el llibre-memòria 
del Mapa Regional Vinícola 
realitzat per R. Roig Armengol 
i publicat el 1890, a Santa Co-
loma com a “propietaris y co-
lliters” que “posseeixen en sos 
cellers excelents vins de taula 
y rancis de primera qualitat” 
hi havia: “Andreu Aymerich y 
Ribó, Andreu Banús y Banús, 
Joseph Brugada y Gaspar, Se-
bastià Badosa y Franch, Onofre 

Badosa y Franch, Jaume Cua-
dras y Grau, Pere Casas y Ma-
rimon”. Les feines pròpies dels 
conreus dels camps modelaven 
el calendari laboral i festiu. La 
majoria de vinyes eren treba-
llades per parcers que després 
portaven el raïm a les cases 
que elaboraven vi. La incipient 
industrialització es va viure a 
les primeres dècades del segle 
XX a Santa Coloma amb la 
instal·lació de la fàbrica de Can 
Baró, emplaçada a l’antic hort 
dels tarongers de Can Selva; i, 
posteriorment, entre les més 
reeixides, la de teixits i gènere 
de punt de Can Xiquet.

L’escriptor Josep M. de Sa-
garra (1894-1961) descriu com 
pels volts de la Mercè hi havia 
un dels moments culminants 
dels seus estius d’infantesa a la 
propietat familiar de Torre Ba-
lldovina, la verema: “D’aquelles 
feines il·lustres, ni un detall 
no s’escapava de l’avidesa dels 
meus ulls, ni l’element més 
inútil deixava de tenir la seva 
sentida palpitació en les ante-
nes de la meva badoqueria. Al 
celler estava tot a punt quan 
començaven a venir els carros 
dels parcers, que portaven el 
terç de la collita a l’amo. El 
raïm madur, premut dins de les 

semals i visitat per les vespes 
i les mosques, només en venir 
de la vinya al celler de la casa, 
ja havia sofert una lleu fermen-
tació que es manifestava en la 
seva olor pertorbadora, quan 
queia xipollejant damunt la 
fusta del cup.”

Paco Cordero ens situa, 
amb paraules de Josep Blanc-
hart i Pedragosa, en la profun-
da transformació d’extensions 
de territori conreuades a 
edificades, viscuda a Santa 
Coloma al segle XX: “Me’n faig 
creus quan penso en la meva 
infantesa i recordo el poble, les 
vinyes arribaven fins a l’escor-
xador, quasi tot el parc d’Eu-
ropa, fins al final del carrer de 
Sant Jeroni, fins a las mateixes 
parets del cementiri vell, des 
de Camil Rosell passant per 
la Ciutadella alta i baixa fins 
prop del torrent d’en Bufa, 
fins a tocar la rambla de Sant 
Sebastià. Deu ser que sóc molt 
més vell del que em penso, o 
potser és que m’ha passat el 
temps volant.” 

Queden alguns records del 
passat colomenc com el topò-
nim les Vinyes entre la riera de 
la Pallaresa cap a la zona alta 
del Singuerlín; i unes quantes 
històries de vida recollides a la 
sèrie documental de Pitarque 
a Gramenet TV amb les col-
laboracions de Paco Cordero 
i Albert Noguera del Centre 
Excursionista Puigcastellar, re-
cuperant testimonis al voltant 
de Can Banús, Can Mau, Can 
Nagues i Can Zam, i l’activitat 
que com a enòleg va tenir Ra-
fael Roig i Torres. A més, Paco 
Cordero ha vist com el somni 
de recuperar la vinya a la ciu-
tat pren forma avui al recinte 
de Torribera. Ell és un dels 
impulsors i dels responsables, 
juntament amb l’enginyer agrò-
nom Meho Spago, de la Vinya 
d’en Sabater, un projecte mu-
nicipal amb supervisió tècnica 
de l’Incavi, el consell assessor 
de l’Escola de Restauració de 
Santa Coloma i el Campus de 
l’Alimentació de la UB, i que 
també té un vessant formatiu 
i ocupacional amb Grameim-
puls, una empresa pública de 
l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet.

“Vinyes verdes vora el mar”
És el títol d’un conegut poema 
de Josep M. de Sagarra que 
forma part del llibre Cançons 
de rem i de vela (1923), i que va 

ser musicat amb èxit per Lluís 
Llach el 1977. Les “vinyes ver-
des del coster” i el “verd vora el 
blau mariner” de la composició 
poètica podrien haver tingut 
una altra font d’inspiració que 
no fos únicament l’Empordà. El 
pedagog i estudiós de la cultu-
ra popular Joan Soler Amigó 
ha plantejat la hipòtesi que 
l’entorn paisatgístic de vinyes 
que es contemplava des del 
turó de Montigalà a Badalona, 
propietat de la família Sagarra, 
permet fabular amb aquesta 
possibilitat. Els Sagarra eren 
grans propietaris terratinents i 
estiuejaven a la Torre Balldovi-
na de Santa Coloma. L’oncle de 
l’escriptor, Ramon M. de Sagar-
ra, i la seva esposa Dolors de 
Bofarull, tenien com a residèn-
cia Can Sagarra a Badalona, 
masia avui desapareguda. Era 
situada a la riera de Canyet, els 
terrenys limitaven amb els de 
Can Banús i amb l’antiga esglé-
sia cremada del barri, a l’altura 
de l’actual carretera B-20. 

Precisament, al capdamunt 
de l’esmentada finca, al turó de 
Montigalà, es contemplava tota 
la comarca i de ben a prop un 
paisatge tradicional de vinya 
i costers amb conreu de secà, 
si bé a la franja litoral hi havia 
un bosc de xemeneies corres-
ponents a la industrialitzada 
Badalona del fum. El testimoni 
escrit del capellà Josep Bar-
riga va recollir com el 1776 
es plantava vinya al turó de 
Montigalà i van aparèixer uns 
enterraments d’època ibèrica. 
Des del turó cap a l’interior 
es veia la vinya del barri de 
Canyet, la vall de Betlem amb 
Ca l’Alamany, Can Butinyà i el 
monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra al fons, i la Serralada 
de Marina. 

Un indret singular on Ra-
mon M. de Sagarra i Dolors de 
Bofarull van costejar una creu 
monumental de pedra per les 
Festes Constantinianes a la ciu-
tat, eregida el 28 de setembre 
de 1913 i beneïda el 19 del mes 
següent. El motiu era comme-
morar que l’emperador romà 
Constantí havia promulgat 
l’Edicte de Milà –l’any 313– re-
coneixent iguals drets al cristi-
anisme que a la religió pagana. 
La creu va ser enderrocada 
durant la Guerra Civil i es tor-
nà a alçar en època franquista 
el 1940, construïda amb ciment 
armat i col·locada damunt l’an-
tic sòcol de pedra. 

Finca de Torribera, amb la construcció de pavellons de la Clínica Mental 
i la masia (a la dreta), dècada 1930 (I-208).

La majoria de vi-
nyes eren treballa-
des per parcers que 
després portaven 
el raïm a les cases 
que elaboraven vi.
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quest any, l’enòleg 
i propietari d’Alta 
Alella, Josep Maria 
Pujol-Busquets, ha 
tancat una etapa 

i n’ha obert una altra. La seva 
aposta de futur ha estat de-
créixer en quantitat, venent-se 
la marca de cava Privat al 
Grup Peralada, i optant per la 
qualitat amb l’elaboració del 

Cava de Paratge. La decisió 
també ha tingut molt a veure 
amb la manera com concep el 
vi la seva filla Mireia, segona 
generació, destinada a agafar 
el relleu del pare. Josep Maria 
Pujol-Busquets parla d’una 
decisió biològica.

El cava que produeix aquest 
celler a partir d’ara es diu 
Mirgin. I l’aposta és agosarada: 

Alta Alella Mirgin ha acon-
seguit el distintiu per poder 
elaborar un Cava de Paratge 
Qualificat, nascut de la seva 
vinya més antiga plantada a la 
vall Cirera. El Cava de Paratge 
posa l’èmfasi en el territori, 
implica elaborar un gran re-
serva, que vol dir trenta mesos 
de repòs, i també implica que 
tot el cava que es faci al celler 

s’haurà d’elaborar amb raïm de 
la DO Alella. 

D’aquesta decisió, en nei-
xen dos elements significatius: 
d’una banda, l’aposta és no 
créixer en quantitat sinó en 
qualitat, de manera que en 
quantitat aquesta decisió impli-
ca un decreixement. I ens expli-
ca que el seu amic Agustí Peris 
ja li va regalar un llibre sobre 

Josep Maria Pujol-Busquets, 
el Cava de Paratge i la teoria 
del decreixement

A

TEXT: MONTSERRAT SERRA

Entrevistem l’enòleg i propietari d’Alta Alella Mirgin, que fa balanç d’un any que 
per a la seva proposta vinícola ha representat el començament d’una nova etapa. 
També reflexiona sobre el moment polític que viu el país

Pujol-Busquets camina per una vinya vella de pansa blanca. Al fons, Can Genís, la casa que dóna lloc a la finca i llar dels Pujol-Busquets Guillén. 
ALTA ALELLA
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la teoria del decreixement. 
Però, d’una altra banda, si ens 
mirem la decisió des de la DO 
Alella, l’aposta d’Alta Alella pel 
territori implica créixer en clau 
interior, cosa que marcarà el 
futur de la DO Alella, perquè en 
aquesta DO Alta Alella Mirgin 
sí que necessita expandir-se i 
sumar hectàrees de vinya.

De tot això parlem en 
aquesta entrevista. I, tanma-
teix, aquestes novetats han 
quedat tapades per la situació 
política de Catalunya i l’apli-
cació del 155, la repressió de 
l’estat, tant governamental com 
judicial, la pressió de Madrid 
a l’empresariat català perquè 
es canviïn les seus socials 
fora de Catalunya; pels presos 
polítics i pel president i els 
consellers a l’exili, per unes 
eleccions anòmales i punitives 
contra els partits indepen-
dentistes… Entrevistem Josep 
Maria Pujol-Busquets pocs dies 
abans de les eleccions del 21 de 
desembre. “No podem estar 
així, no podem tenir gent a la 
presó”, comenta. El seu com-
promís amb la independència 
és públic. Juntament amb Joa-
quim Batlle, de la DO Alella, va 
donar suport a un manifest del 
sector vinícola en suport del 
referèndum de l’1 d’octubre. En 
aquest sentit, Pujol-Busquets 
deixa clar que hi ha tot un 
sector de l’empresariat català 
que no pateix pel camí cap a la 
República, més aviat el que li 
crea incertesa i desconfiança 
és l’actitud contra Catalunya 
del govern espanyol. Així, diu, 
un sistema d’ocupació com el 
que patim no convida a invertir. 
Comencem pel neguit polític:

El sector vinícola es va posi-
cionar en favor de l’1-O fent 
públic un manifest de suport 
al referèndum, però era un 
percentatge molt petit de ce-
llers, els que es van posicionar. 
A la DO Alella només n’hi va 
haver dos de vuit, Alta Alella 
i Quim Batlle. Es fa estrany, 
perquè el sector vinícola és 
molt sensible, sovint és l’ase 
dels cops. Quantes vegades 
s’ha fet boicot al cava? A prio-
ri sembla que hauria de ser un 
sector més combatiu.
Perquè la gent té por. És com-
plicat gestionar els sentiments, 
les perspectives de futur, el dia 
a dia, la realitat, tot plegat. Sóc 
d’una generació que va patir 
el franquisme. Quan em vaig 

casar, Franco encara era viu. 
Aquest és un moment complex, 
que costa, tot i que ja ens hi 
anem acostumant. No és el 
mateix ara que el primer dia, 
però ens ha afectat.

I com a empresari, com ho 
viviu?
A mi cada vegada que em diuen 
empresari em sobta. Considero 
que un empresari és aquell que 
pensa un negoci i el fa. Però jo 
el que faig és vi, per a uns altres 
i per a mi. Jo el que necessito 
és gent que m’ajudi a fer vi.

Quanta gent treballa per a 
Alta Alella actualment? Quan-
tes nòmines pagueu?
Més de trenta. Però el que vull 
dir és que dir-se empresari 
és un concepte diferent. Però 
tornant a la situació actual, 
la visc amb molta incertesa. 
No sé si en un país ocupat, 
fiscalment triturat, sense capa-
citat de decidir sobre la seves 
infrastructures, sobre la seva 
política de producte, etc., no sé 
si és un país gaire interessant 
per invertir-hi, per continuar-hi 
creixent. No ho tinc clar. No 
m’interessa aquesta manera 

de fer de molts territoris espa-
nyols que ve d’uns latifundis, 
de grans propietaris, de grans 
marques. És un concepte que si 
aquest sistema d’ocupació que 
tenim ara es consolida a les ur-

nes, doncs haurem de prendre 
precaucions per afrontar-lo. Vol 
dir que potser no ens arrisca-
rem tant a continuar creixent 
i invertint aquí. Potser haurem 
de buscar una altra cosa.

Uns altres indrets? Nous mer-
cats?
O uns altres productes. Perquè 
el vi és un producte que depèn 
tant de l’entorn, del país, del 
medi… Nosaltres plantem, 
estem lligats a la terra, al país. 
Hi estem tan lligats que la nos-

tra sort va molt lligada a la sort 
del país. I tinc claríssim que si 
Catalunya fos un país indepen-
dent seria capaç, en l’àmbit del 
vi, de marcar diferències més 
que no ara. Vulguem o no, la 
imatge del vi espanyol és una 
imatge barata al món. En can-
vi, la imatge catalana podria 
ser molt millor. Però li ha faltat 
poder per poder-se implemen-
tar al món. Però, és clar, si 
mirem d’implementar-nos-hi 
i ens treuen la gent de les 
delegacions catalanes interna-
cionals… Per Espanya, el vi de 
tota la vida és Jerez i Rioja, i, 
sinó, les grans companyies, que 
la majoria han fracassat a més 
a més. Ara és un moment de 
molts dubtes, de molts dubtes 
sobre tot plegat. 

I en aquests moments en què 
ens trobem avui, d’incertesa, 
d’aquesta trituradora que 
patim que és el 155, es dóna 
el cas que enguany el vostre 
projecte vinícola ha viscut tot 
un seguit de decisions estruc-
turals, que marquen el final 
d’una etapa i el principi d’una 
altra. Creieu que en aquest 
començament de nova etapa 
d’Alta Alella la situació d’in-
estabilitat podria fer variar la 
vostra decisió, que, ara en par-
larem, des del decreixement 
comporta un reforçament de 
la identitat?
Sí, és clar, nosaltres fem coses 
a llarg termini. Quan plan-

tem una vinya, ho fem per als 
trenta o quaranta anys a venir. 
Necessitem tenir plans a llarg 
termini. I aquestes decisions 
també ens les mirem a llarg 
termini. Fa més de deu anys 
que ens vam enfocar cap al 
terreny internacional, perquè 
el mercat intern espanyol va 
agafar com a bandera el boicot 
al cava, etc. Ens hem consolidat 
molt bé als mercats internaci-
onals, volem continuar fent-ho 
així en la gamma mitjana i alta 
en què ens movem. Però hem 
de veure si ens trobem amb un 
entorn que ens doni facilitats o 
un entorn que ens sigui hostil. 
No ho sabem.

Vau prendre la decisió de ven-
dre la marca Privat, partint de 
la idea que la gran demanda 
del mercat suec implicava créi-
xer molt, però la vau prendre 
abans de l’aplicació del 155.
La decisió no va ser fruit d’un 
fet conjuntural, sinó biològic. 
Nosaltres ens plantegem 
aquesta jugada en el moment 
en què tenim un creixement 
molt gran a fora, guanyem 
un tender a Suècia i guanyem 
més mercats; amb un posi-
cionament de producte que 
era inabastable amb la nostra 
producció. Obligatòriament 
havíem de canviar de tipus 
d’empresa. Vam decidir no fer 
aquest canvi. I per això neces-
sitàvem més vinya, més espai i 
més capacitat per immobilitzar 
vi, per poder passar el cava a 
gran reserva, per treballar amb 
gammes més altes. I per això 
necessitàvem liquiditat, que la 
venda de la marca Privat ens 
podia proporcionar. I així ho 
vam fer.

Però si us arribeu a imaginar 
que el desembre del 2017 es-
taríem com estem, també ho 
hauríeu fet?
Ho hauria fet igualment. Era un 
tema biològic.

Biològic voleu dir de canvi 
generacional?
Sí, té a veure amb el fet que tinc 
l’edat que tinc, la meva filla s’ha 
implicat en el projecte i ella veu 
clarament que ens trobem en 
un entorn privilegiat, prop de 
Barcelona, que ens trobem en 
un entorn molt visitable, que 
produeix uns vins amb unes 
característiques diferenciades i 
que no serem mai una zona de 
volum. Mai. Per tant, hem d’in-

ACTUALITAT

“El vi és un pro-
ducte que depèn 
de l’entorn, del 
país, del medi... 
Nosaltres plantem, 
estem lligats a la 
terra, al país”
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tentar posicionar els nostres 
productes cada vegada en una 
gamma més alta, sempre que 
tinguem qualitat i una resposta 
del mercat adequada. Una cosa 
és creure que ho fas bé i l’altra 
que el mercat ho digui.

Ser-ho i semblar-ho.
Exacte.

Per tant, aquest canvi d’etapa 
està directament relacionat 
amb la manera com la vostra 
filla Mireia veu el projecte 
d’Alta Alella. Això vol dir que 
comenceu a passar-li el relleu?
Comencem a preparar l’estruc-
tura, el terreny, per poder-li 
passar el relleu. Nosaltres deci-
dim encarar la biologia, que en 
dic jo, en dos aspectes: el pri-
mer, amb la incorporació de la 
Mireia; i el segon, que l’empresa 
funcioni de tal manera que pu-
gui prescindir del meu dia a dia. 
El nou sistema organitzatiu, 
és la Mireia qui l’implementa 
i el dirigeix. Ara és el moment 
òptim per fer-ho. Perquè allò 
que és urgent no ens privi d’allò 
que és important. Necessitem 
temps per pensar, per tastar, 
per conèixer el mercat, per 
viatjar… Sinó, el dia a dia ens 
matarà i ens quedarem en un 
racó. I si això funciona estarem 
al dia, coneixerem el mercat, 
podrem viatjar i continuarem 
fent allò que volem fer, que és 
el posicionament d’una gamma 
mitjana i alta, que és on creiem 
que tenim el nostre mercat.

L’any 1991 vau començar a 
plantar i del 1993 al 2001 el 

raïm us el vau vendre a Par-
xet. A partir del 2001 vau co-
mençar a elaborar el vostre vi. 
Del 2001 fins ara, en quantes 
etapes marcaríeu la història 
d’Alta Alella?
Bàsicament són dues. Una pri-
mera etapa, del 2001 al 2009, 
en què jo encara em dedico 
a l’empresa a temps parcial, 
perquè treballo per a uns al-
tres projectes. L’empresa va 
fent. I a partir del 2009, quan 
em centro en el projecte d’Alta 
Alella i comencem l’expansió 
internacional, l’exportació, 
la incorporació de la Mireia, 
l’enoturisme… Sobretot sortir 
cap als mercats internacio-
nals. El mercat internacional 
per nosaltres és imprescindi-
ble ara. És clar, és un mercat 
molt agraït. 

Per què ho dieu?
És molt agraït perquè és bas-
tant just. Et posen bastant al 
teu lloc. Et valoren depenent 
del que ets. T’acaben posant 
allà on et toca. És agraït des del 
punt de vista tècnic.

Avui, quin percentatge de la 
producció exporteu?
L’any passat arribàvem al 70% 
del total (vins i caves) i aquest 
any al 30%, a causa de la venda 
de Privat. Però hem de pujar. 
En un any o dos arribarem al 
50%.

I quin és l’objectiu?
En l’àmbit internacional, l’ob-
jectiu és consolidar la nostra 
marca en tots els mercats on 
som ara. Hem obert a la Xina, 

Corea, Taiwan, el Japó, on ani-
ré ara a la primavera; els Estats 
Units és un mercat que tenim 
bastant consolidat; al Canadà 
anem fent, hi hem pujat molt. 
A Noruega hem guanyat un 
tender molt important de gran 
reserva, de vint mil ampolles. A 
Finlàndia hem guanyat un altre 
tender amb el Merla, un dels 
nostres vins naturals. A Suècia, 
hi continuem treballant, amb 
uns altres productes… I l’objec-
tiu és buscar que tot tingui una 
proporció. A Alta Alella treba-
llem amb un volum que huma-
nament és manejable, proporci-
onat a les nostres instal·lacions. 
Ara, pensa que si volem vendre 

unes 200.000 ampolles de cava 
o una mica més, amb el gran 
reserva hi haurà pics en què 
tindrem un milió d’ampolles 
d’estoc. 

Què voleu dir amb això?
Un cava gran reserva té un 
mínim de trenta mesos de cri-
ança. Vol dir que necessitem un 
espai per tenir immobilitzades 
un milió d’ampolles. Financera-
ment és molt complex.

I l’espai el cercareu al Penedès?
No. Tenim un magatzem a 
Montgat, que és d’expedició, 
amb una part climatitzada on 
podem guardar ampolles. I 
després… Demà tinc una reu-
nió amb l’arquitecte municipal 
d’Alella per poder construir 
una cava d’estoc al poble. Ne-
cessitem una cava d’estoc. Són 
tres anys que han de reposar i 
que no es tocaran les ampolles.

I d’on sortirà el raïm?
Tot, absolutament tot, ha de 
ser de producció nostra. Ha de 
ser elaborat aquí. Perquè tot 
celler que decideixi fer Cava de 
Paratge, no pot comprar ni un 
litre de vi, el 100% del vi que 
comercialitzi ha de ser elaborat 
al celler. Tot i que Codorniu 
i Freixenet han fet un celler 
a part per vinificar només el 
Cava de Paratge. Feta la llei, 
feta la trampa.

I això no us lliga massa?
No, perquè és la nostra filoso-
fia. 

La decisió que heu pres és 
vinculada a la teoria del de-
creixement, que és interes-
santíssima i necessària per a 
la supervivència del planeta. 
I és una decisió avantguardis-
ta. Això ho teniu. Ja ho vau 
demostrar obrint camí implan-
tant l’agricultura ecològica, 
després elaborant vins natu-
rals i ara us vinculeu al decrei-
xement. Sou avantguardista. 
Això us ha donat avantatge. 
Però aquesta decisió que heu 
pres, tot i que en conjunt im-
plica un decreixement per a la 
vostra empresa, en clau inte-
rior, per a la DO Alella, implica 
un creixement. De manera que 
per a la DO Alella comporta 
unes conseqüències que poden 
ser importants.
Aquest hivern hem recuperat 
gairebé quatre hectàrees de vi-
nya, de gent que les deixa i que 
ens quedem nosaltres. A qual-
sevol persona que deixi una 
vinya, li proposem de portar-la 
directament i de pagar-li una 
rendibilitat sense cap despesa. 
Li pagarem 15 cèntims per 
quilo de raïm i totes les despe-
ses de la vinya. El propietari de 
la vinya no haurà de pagar res 
i en qualsevol moment podrà 
recuperar-la. El nostre objectiu 
és arribar a les 60 hectàrees de 
vinya. Ara en tenim 34 i vam 
començar amb 17.

Josep Maria i Mireia Pujol-Busquets, a la cava on envelleixen els caves Mirgin.

“A Alta Alella tre-
ballem amb un 
volum que humana-
ment és manejable, 
proporcionat a les 
nostres instal-
lacions”
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Les 60 hectàrees han de sortir 
de la DO Alella, oi?
Sí, i les tindrem. Tenim bona 
resposta de la gent, però ens 
costa arribar als propietaris de 
les vinyes perquè hi ha el tema 
de la privacitat de les dades. 

Per arribar a 60 hectàrees, 
una via és recuperar vinyes 
que ja existeixin; l’altra via és 
la vinya de nova plantació.
Això és impossible ara.

Com és possible que en una DO 
tan petita com la d’Alella, amb 
dificultats greus de subsistèn-
cia, ara que els cellers opten 
per tornar a plantar els sigui 
tan difícil, fins i tot impossible 
en alguns casos? Per què s’ha 
fet una ampliació a 28 muni-
cipis si no es pot recuperar el 
conreu de la vinya que hi havia 
fa un segle en aquests muni-
cipis?
Ens trobem en un moment de 
punt mort en això, perquè fins 
ara hi havia els drets de plan-
tació. Però, anem a pams: cada 
any la Comunitat Europea dóna 
l’1% de la plantació possible 
per plantar vinya. Aquest 1% el 
traspassa als estats i aquests 
decideixen i reparteixen. Ves 
per on, sempre anem a parar 
allà mateix! I com decideix l’es-
tat? D’una manera demagògica 
i clientelista: els primers drets 
per a les cooperatives, després 
per als joves agricultors… És 
un sistema populista que, a 
més, subvenciona aquests qui 
obtenen els drets per plantar. 
D’una altra banda, hi ha això 
que dèiem, els drets de plan-
tació: aquests drets es podien 
comprar fins ara. Però això 
s’ha acabat i hem entrat en un 
funcionament nou, el de les 
autoritzacions de plantació de 
vinya. 

A la DO Alella, que és tan pe-
tita i té tan poques hectàrees 

conreades, si no es pot plantar 
vinya nova i s’ha d’arribar a 
acords per conrear les vinyes 
que es van abandonant, pot 
ben passar que entre els ce-
llers us disputeu les vinyes i 
això generi picabaralles.
Tant de bo ens disputéssim els 
vinyes que s’abandonen, seria 
un bon senyal. Se les quedarà 
qui tingui un producte amb 
capacitat per donar-hi un valor 

afegit, que al mercat permeti 
pagar el quilo de raïm al preu 
més alt possible. 

Però el que ens interssa a 
tots és tenir el màxim nombre 
d’hectàrees de vinya conrea-
des a la DO Alella, no pas que 
entre elaboradors hi hagi pica-
baralles.
El primer que ens interessa és 
que no es perdin les que hi ha. 
És lamentable que es pugui 

perdre una sola hectàrea i se’n 
perden. Això és el més impor-
tant.

Però per què és tan complicat 
que terres de conreu que an-
tigament van ser vinyes, se’ls 
doni permís per tornar a plan-
tar vinya?
Perquè aquests drets deuen 
haver caducat i no s’han re-
novat. El que sí que hauríem 
d’aconseguir és que no es perdi 
ni una sola vinya. 

I aquells pagesos que vulguin 
continuar portant la vinya?
Que ho facin. Nosaltres els 
comprarem el raïm. Ara, han 
de passar a cultiu en ecològic. 
Són tres anys de reconversió. 
Durant aquest temps ens com-
prometem a vendre’ls el raïm 
a la DO Cava, si estan donats 
d’alta a la DO Cava, és clar. 
Però aquesta DO encara és més 
complicada, en tindríem per 
parlar llargament. Pensa que a 
Extremadura i al País Valencià 
planten a sac i aquí hem hagut 
de demanar que no es deixi 
plantar a ningú perquè sinó… 
Estem al voltant de les 30.000 
hectàrees, i amb aquestes plan-
tacions descontrolades de fora 
de Catalunya per elaborar el 
cava podríem arribar a 54.000 
hectàrees. Amb aquestes quan-
titats el raïm no valdrà res.

I això té solució?
Buf! En aquest sentit, el Cava 
de Paratge en el món del cava 
és pur oxigen, fa respirar.

Hi creieu molt, en el Cava de 
Paratge?
Del tot. Perquè crec en un 
cava lligat a un territori i a una 
vinya determinada. És que el 
temps ens ha donat la raó. En 
el moment en què el cava va 
deixar de ser exclusivament 
un producte català, les grans 
empreses cavistes que ho van 

permetre (per voler que Espa-
nya no associés cava a català) 
van deixar que fossin zones de 
plantació l’Almendralejo, el País 
Valencià, la Rioja, Navarra… 
Però, a més a més, les grans 
companyies que han impulsat 
això han fracassat econòmi-
cament. Freixenet és a punt 
de vendre’s la marca a una 
multinacional alemanya i Co-
dorniu cada any es ven actius, 
cosa que vol dir que cada any 
es fa més petita. Ara ja no fa 
caves de marca blanca. O Juvé 
i Camps, que acaba de vendre’s 
una part de l’empresa a Grífols. 
Això ens demostra que el cava, 
a partir d’un volum, no és ren-
dible. No és un tema filosòfic, 
de forma de vida, de manera 
d’entendre el vi… A banda això, 
és que els números no surten 
amb grans volums, si el pro-
ducte s’ha de vendre a un preu 
tan barat. 

I el pagès…
Aquí anava. El raïm ha de man-
tenir un preu amb què el pagès 
es guanyi la vida. Això és im-
prescindible, perquè ho genera 
tot: que els camps siguin culti-
vats, que l’entorn de les ciutats 
sigui agradable, que la gent es 
quedi al camp, que els fills con-
tinuïn essent pagesos… Tot això 
es dóna per perdut. Ara només 
quedem quatre que fem vinya, 
però perquè donem valor afegit 
al vi, al producte acabat. No 
tothom pot fer això ni tothom 
ho ha de fer. 

La supervivència de la pagesia 
entesa com una de les bases de 
la sostenibilitat ambiental és 
un tema en què haurem d’apro-
fundir. Mentrestant, continuem 
la conversa amb Josep Maria 
Pujol-Busquets, que torna als 
temes polítics i està a l’expecta-
tiva del que passarà a partir del 
22 de desembre. Ho seguirem i 
el seguirem. 
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an passat deu anys 
d’ençà d’aquella 
primera guia, un 
llibre en format 
Din-A4 que va 

publicar El Periódico i que era 
molt diferent en disseny de 
l’actual, tot i que l’essència era 
la mateixa. Una guia que havia 
de ser com la Guía Peñín de 
vins catalans, idea que no va 
acabar de fer el pes a Alcover 
i Naranjo, els dos autors, que 
volien fugir de personalismes. 
Una guia que, tal com diuen 
els autors, no hauria existit 
si només hi haguessin buscat 
una rendibilitat econòmica. 
Segons Jordi Alcover, el sector 
no estava preparat per rebre 
de cop “una allau de posicions 
crítiques que els qüestionava 
amb els procediments i eines 
que feien servir”. Això va fer 
que el començament fos difícil, 
i molta de la gent del sector no 
ho va acceptar. De fet, Alcover 
assegura que encara hi ha 
elaboradors que no han assi-
milat aquesta veu crítica. Amb 
aquella publicació buscaven 

fer un retrat precís dels vins 
que es feien a Catalunya i de 
la seva qualitat, amb l’objectiu 
d’orientar el consumidor i es-
timular-lo a l’hora de comprar 
vins d’aquí, perquè en aquell 
moment les vendes de vi català 
no superaven el 30% del total. 
Els catalans, majoritàriament, 
optaven per vins de fora. Una 
situació que, tot i que ha millo-
rat, no és del tot satisfactòria, 

segons Sílvia Naranjo, que 
afirma que no es compra tant 
vi català com caldria: “Encara 
no ens l’acabem de creure.” 
Per què? La resposta de la 
coautora de la guia: “Ens fa 
por tastar, perquè no coneixem 
el territori i perquè hi ha molts 

patrons establerts des de fa 
anys.” I no és perquè a Catalu-
nya no es faci bon vi, continua: 
“El vi català s’exporta moltís-
sim, sobretot a Europa. No 
podríem beure’ns tot el vi que 
produïm, però el consum hau-
ria de créixer.” El temps passa, 
però els autors de la guia con-
tinuen en peu de guerra.

Deu guies i catorze mil vins 
després, Jordi Alcover i Sílvia 
Naranjo han publicat la Guia 
de vins de Catalunya 2018, i com 
cada any van presentar-la a 
professionals i prescriptors 
en una festa que es va fer 
aquesta vegada a les antigues 
Drassanes de Barcelona. Fins 
a 115 cellers hi van ser presents 
per donar a tastar les noves 
anyades i els vins amb més alta 
puntuació a la guia. En aquesta 
edició hi ha prop de mil cinc-
cents vins tastats a cegues 
–1.458, per ser exactes– i, si es 
comparen amb els que sortien 
en aquella guia primigènia del 
2009, molt més ben valorats i 
puntuats. El vi català, diuen, 
ha fet un salt qualitatiu de 

gegant, i això ha convençut 
uns consumidors cada cop més 
preparats i informats, en part 
gràcies a la mateixa guia.
 
La majoria dels vins d’Alella 
superen el 9
Una evolució que queda ben 
palesa en els vins d’Alella. Al 
2009, la presència de la DO 
era poc més que testimonial. 
Només s’hi van presentar 26 
referències, amb unes puntua-
cions força discretes. El vi més 
ben valorat va ser el Foranell 
Picapoll 2007, del celler Quim 
Batlle, i no va arribar ni tan 
sols al 9. Va obtenir un 8,97 
sobre 10. Jordi Alcover se sor-
prenia en aquella guia que a 
Alella encara es fes vi, després 
d’anys d’especulació urbanísti-
ca i immobiliària. Tot i això, hi 
havia un bri d’esperança en les 
seves paraules quan parlava 
de la tradició mil·lenària de la 
vinya a Alella i l’arrelament a 
un terreny determinat. Agra-
ïa “una dosi de tipicitat tan 
identitària i un sentit de futur 
basat en aquesta mateixa iden-

La “Guia de vins 
de Catalunya” 
fa deu anys

H
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Les 10 guies publi-
cades fins ara re-
flecteixen l’evolució 
positiva dels DO 
Alella

TEXT: LLUÍS PUJOL

Els vins d’Alella 
obtenen unes de les 
millors puntuacions 
en la història de la 
publicació

Sílvia Naranjo i Jordi Alcover durant la 
presentació de La Guia, el passat novembre.
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titat”. I qualificava la DO Alella 
de “la més arrelada al territori 
que hi ha a Catalunya ara per 
ara”. Aquesta esperança ha 
quedat confirmada amb el pas 
dels anys, i guia a guia ha aug-
mentat el nombre de cellers 
que hi han presentat els vins. A 
la del 2018, Alcover i Naranjo 
han puntuat 45 vins d’Alella, la 
majoria per damunt del 9 i una 
dotzena que superen el 9,5. El 
vi més ben valorat ha tornat 
a ser, una dècada després, un 
Foranell de Quim Batlle, en 
aquest cas el Pansa Blanca 
2012, amb uns extraordinaris 
9,75 punts que el deixen entre 
els millors vins catalans i a tan 
sols cinc centèsimes dels mi-
llors, una distinció que s’endu-
en ex aequo un DO Montsant, 
el De Calpino 2016 de Mas de 
l’Abundància, i un vi del Pe-
nedès sense DO, Tiques 2016 
de Joan Rubió. Sílvia Naranjo 
destaca la gran feinada que 
en tots aquests anys han fet la 
DO Alella i els seus cellers per 
modernitzar-se, per explotar la 
tipicitat del territori i per po-
tenciar la proximitat amb Bar-
celona. També per decidir-se 
a arrencar varietats de fora i 
plantar la seva varietat estrella 
–la pansa blanca– i unes altres 
amb gran recorregut com la 
mataró (monestrell) i la pansa 
vermella.

 A més de Quim Batlle, a 
la guia del 2018 es puntuen 
vins d’Alella Vinícola, Alta 
Alella, Bouquet d’Alella, Masia 
Can Roda, Testuan, Castillo 
de Sajazarra, Dotzevins i el 
sempre present de Papers de 
vi, aquest any amb el Tres 
Panses, cupatge de tres vini-
ficacions diferents de pansa 
blanca de tres elaboradors de 
la DO. De tots els cellers i ela-
boradors, Alta Alella i Bouquet 
d’Alella van ser presents a les 

Drassanes amb alguns dels 
seus vins. El celler de la Vall 
Cirera hi portava el seu reeixit 
Dolç Mataró 2013 (9,54 punts), 
el Cau d’en Genís 2016 (9,51) 
i dues de les seves creacions 
naturals del Celler de les Aus: 
el Merla 2016 (9,41) i el cava 
Bruant (9,61), tant en versió 
de tres quarts com en ampolla 

Magnum. Bouquet d’Alella, per 
la seva banda, hi va presentar 
la seva gamma pràcticament al 
complet: el Pur Dolç 2012 (9,55 
punts), el Blanc 2016 (9,51), el 
Blanc + 2015 (9,16), el Syrah 
2015 (9,14) i el Plaer Escumós 
Brut Nature 2014 (9,00). El que 
no hi van portar per impossi-
bilitat tècnica –n’han exhaurit 
les existències– va ser el vi 
amb què han aconseguit millor 
puntuació a la guia, l’Edicions 

Limitades Pansa Rosada 2016 
(9,57 punts), i del qual només 
havien embotellat 240 ampo-
lles. Per substituir-lo, van pre-
sentar a les Drassanes l’Edici-
ons Limitades Monastrell, un 
vi negre de la varietat mataró 
extremadament elegant i del 
qual han fet 2.400 ampolles.

Priorat i Montsant dominen, 
el Penedès s’hi acosta
Més enllà dels vins d’Alella, 
Jordi Alcover i Sílvia Naranjo 
han disseccionat un any més la 
geografia vitivinícola catalana 
amb una precisió de cirurgià. 
Els vins de Tarragona –Priorat 
i Montsant, principalment– 
continuen acaparant premis, 
però les distàncies s’escurcen 
i, cava a part, el Penedès re-
cupera terreny en termes de 
qualitat, un terreny en què sí 
que és predominant en termes 
comercials. El millor vi de la 
guia del 2018, i també el mi-
llor vi negre, és una garnatxa 
negra criada en bóta vella i en 
dipòsit de ciment: Les Manyes 
2014 de Terroir al Límit (9,81 
punts), un vi de Torroja del 
Priorat. Alcover i Naranjo van 

trobar, quan el van tastar a ce-
gues, que era un vi “fresc, ele-
gant i extraordinari”. Un vi de 
producció limitada del qual es 
fan només un miler d’ampolles 
i que ha obtingut també puntu-
acions al llindar de la perfecció 
del guru nord-americà Robert 
Parker. Només una centèsima 
per sota, la guia reconeix els 
dos vins blancs abans esmen-
tats i el cava Gramona Enoteca 
Brut Nature Gran Reserva de 
l’any 2002, un dels caves de 
Paratge Qualificat que s’ha 
estat 171 mesos reposant dins 
l’ampolla: 171 mesos són cator-
ze anys... aquest vi ja caminava 
abans i tot i que Jordi Alcover i 
Sílvia Naranjo es plantegessin 
fer una guia! Quant als rosats, 
s’ha volgut premiar la feina de 
Ruben Parera a Sant Llorenç 
d’Hortons, de qui destaquen 
la coherència i la fermesa de 
no donar gaires concessions 
al mercat. El rosat descarat 
d’aquest jove viticultor, Fins 
Als Kullons 2016, ha rebut una 
puntuació de 9,67. I, finalment, 
el millor dolç, una categoria 
que semblava fins ara reserva-
da als vins empordanesos, és 
la Mistela Molt Vella del celler 
Masroig, de la DO Montsant 
(9,74 punts).

La guia d’aquest any pre-
senta, a més, novetats que van 
més enllà del paper. Durant els 
primers mesos del 2018 hi hau-
rà disponible una guia online en 
anglès i en castellà, que ser-
veixi de suport a la versió en 
paper i de projecció internacio-
nal perquè professionals del vi 
puguin accedir a la informació 
dels millors vins catalans des 
de qualsevol lloc del món. Un 
pas més en l’evolució d’aquella 
guia innovadora i pràctica 
–però poc funcional– que va 
revolucionar el vi català ara fa 
deu anys. 

A La Guia 2018, Al-
cover i Naranjo han 
puntuat 45 vins 
d’Alella, la majoria 
per damunt del 9

El Museu Marítim va acollir enguany la presentació de La Guia.

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella
Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

Dinars i sopars d’empresa 
per Nadal
· Cuina moderna catalano-francesa 
 amb suggeriments de temporada
· Terrassa lounge
· Tapes gourmet amb carta 
 de gintònics i cocktails
· Realitzem tot tipus d’esdeveniments
· Menús per a grups
· Disposem de salons privats

Consulta el nostre web
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La nit de la pansa blanca
Crònica d’una nit que havia de ser tarda...

TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

ACTUALITAT
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a ser una nit pos-
posada, una nit 
que havia de ser 
tarda un 21 d’oc-
tubre… 

Com tantes coses més, l’arti-
cle 155 la va fer endarrerir i la 
va escurçar, però les ganes i la 
tossuderia dels organitzadors 
i la predisposició del ponent 
ens va reunir el 30 de novem-
bre en una vetllada molt espe-
rada a Can Manyé, compartint 
taula amb una bona part dels 
productors de les panses blan-
ques tastades.“Qui millor per 
explicar els vins que aquells 
qui els fan i evitar així la in-
termediació”, justificava Joan 
Gómez Pallarès, el guia quasi 
espiritual del tast. Silenci i ex-
pectació durant més de dues 
hores per fixar els ulls en una 
mirada creuada sobre la pan-
sa blanca i els seus territoris.

L’escenari, una taula compar-
tida amb pocs participants, 
una trentena. Al costat seu, 
guiant el tast, Joan Lluís Gó-
mez Pallarès, un estudiós i 
amant del vi que no necessita 
presentació. Filòleg clàssic i 
professor de llengua i literatu-
ra, però també amant del vi i 
la seva història, és sempre un 
plaer escoltar-lo. Segurament 
és aquesta formació acadèmi-
ca, la que li fa posar especial 
atenció al llenguatge. La pan-
sa blanca no se’n va escapar 
i abans de començar a tastar 
el Joan ens va acompanyar 
en un recorregut històric per 
esbrinar què ens expliquen els 
diferents noms que ha rebut la 
varietat depenent del moment 
i el lloc: pansa, xarel·lo, car-
toixà, pansal, jaén, premsal... 
El diccionari Alcover-Moll, 
l’ampelonímia de Xavier Favà 
amb Els noms dels raïms i la 
mateixa llengua llatina ens 
porten a diferents conclusi-
ons. Una de les més evidents, 
la del seu cultiu: pansa ve del 
verb llatí pando, que significa 
estendre. Així doncs podem 
deduir que “era una varietat 

molt estesa; i fent cas a la 
resta d’accepcions d’aquest 
verb, també arrodonida, amb 
molt bona concentració de 
sucres i maduració llarga...” 
“Una reflexió etimològica que 
ens ajuda a saber com era el vi 
que es feia d’aquest raïm i com 
l’hem interpretat actualment.” 
A això anem! A saber i veure 
com l’interpreten ara nou 
productors!

Abans de començar, unes 
quantes observacions i així 
també uns minuts d’espera 
durant els quals “els vins es 
calmen i agafen temperatu-
ra”. Perquè no tot s’hi val, en 
els tasts del Joan: “Trio els 
dies. Som éssers vius i sóc 
perfectament conscient de la 
posició de la lluna. Alguns vins 
hi seran sensibles i uns altres 
potser no.” 

Els nou escollits per ser mirats
Comencem el tast del desa-
fiament: trobar nou vins de 
zones, terres i persones dife-
rents que mostrin el ventall 
de possibilitats de la varietat, 
tant respecte a origen com a 
mètode d’elaboració. La feina 
dels afortunats participants: 
qüestionar-se diferents aspec-
tes d’una de les varietats més 
esteses de la Mediterrània.

Xerric 2016. Dasca-Vives. 
Cartoixà
Josep Dasca i Alba Vives fan 
aquest vi a uns 3 km de Valls, 
a la llera d’un antic riu, en 
vinyes de policultiu convivint 
amb ametllers, garrofers i ave-
llaners, en una terra argilocal-
cària i tractada de manera bi-
odinàmica. “Van estudiar molt 
per començar a desaprendre 
molt aviat.” Un vi en què, se-
gons Gómez-Pallarès, encara 
es nota molt poc la terra: “Sí 
que hi notem aromes de fonoll 
salvatge i mel, però moltes no 
són pròpies del raïm sinó de 
l’elaboració amb fusta. Però 
estic convençut que a poc a 
poc aniran creixent i faran 
grans coses...”

Can Tiques 2016. Joan Rubió. 
Xarel·lo
Joan Rubió, enòleg durant 
anys de Recaredo, presenta 
així el seu projecte més perso-
nal, el de casa seva. Un xarel-
lo en què després de desrapar, 
deixa el most uns quants dies 
amb barret estàtic i, sense 
premsar, deixa el vi reposar 

un temps curt en bóta on aca-
ba la fermentació alcohòlica 
per després passar sis setma-
nes en gerres de fang fetes per 
Carles Llarch de Font-rubí. Un 
vi que, segons Pallarès, “mos-
tra molta fruita i múscul, una 
força que hi dóna el temps que 
ha passat pel fang; si el primer 
vi era una llombriu, aquest 
segon és un cavall bretó”.

Foranell 2015. Quim Batlle. 
Pansa blanca
En aquest cas és el mateix 
productor, Quim Batlle, pre-
sent al tast, qui ens explica el 
vi. Collit el 10 d’octubre, amb 
una bona maduració, una part 
d’aquest fermenta amb les 
pells. Criat al 100% en acer 
inoxidable on reposa durant 
nou mesos amb les mateixes 
mares. Amb pocs  remun-
tats, sempre amb lluna vella. 
“Amargantor, mineralitat i 
mantega salada francesa”, diu 
el Quim, “molt salí gràcies 
a l’efecte del sauló, el mar i 
el vent”. Una afirmació amb 
la qual Joan Gómez Pallarès 
està molt d’acord: “Aquest 
tast vol mostrar evidències i 
sensibilitats diferents. Encara 
que no estigui demostrat que 
les aromes vénen de l’arrel o 
de l’aire, és el que vol mostrar 

en aquest tast. I si hi ha vins 
en què podem notar els efec-
tes d’un incendi que hi deixa 
molècules aromàtiques, en 
aquest cas el sauló, la humitat 
i el vent del mar també s’hi 
han de notar i s’hi noten.”

Cartoixà 2016. Terroir 
al Límit. Cartoixà
Un vi que neix en terra de 
pissarra, en una zona càlida 
del Priorat, entre Gratallops 
i el Lloar. Un cartoixà vini-
ficat amb la rapa sencera, 
que fermenta amb els llevats 
salvatges, primer en dipòsit 
de plàstic, després passant 
sis mesos en acer inoxidable 
i posteriorment per un bocoi 
de 600 litres. “Tot i que en nas 
encara és una mica apagat, en 
boca es nota molt la maceració 
semicarbònica que hi aplica 
el Dominique. Jo no hauria fet 
servir la fusta, és el que segu-
rament no ens deixa identificar 
el territori, però sí que hi ha 
una part de sinceritat evident. 
Un vi que reflecteix el gust del 
Dominique i la seva persona. 
Els vins són amb les persones 
i les persones són el vi, no s’hi 
ensuma el territori, però sí el 
Dominique.” “I ara ensumarem 
l’Oriol”, afegeix el Joan, entre 
rialles dels assistents.

V

Silenci i expectació 
durant més de dues 
hores per fixar els 
ulls en una mirada 
creuada sobre la 
pansa blanca

Gómez Pallarès, durant el tast.
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La Rumbera 2016. Oriol 
Artigas. Pansa blanca
L’Oriol tampoc no s’ha volgut 
perdre el tast i explica que va 
començar fent vins de parcel-
la. “Però necessitàvem més 
territori i alguna cosa més 
genèrica. Una pansa blanca 
alegre i fresca, i va ser així 
com va néixer La Rumbera”. 
En total tres vinyes en una 
ampolla, dues de la zona del 
Vallès i una d’Alella: totes tres 
tenen en comú la serralada. 
Un cop desrapat i premsat el 
20% del raïm macera en pells 
per aconseguir més textura. 
És un vi alegre, però seriós. 
No es filtra: “De fet, és el vi 
més tèrbol que he fet mai”, 
diu l’Oriol, però cada vegada li 
agrada més. I es mostra orgu-
llós quan diu: “Això és el que 
volem fer.”

Mitos 2015. 4 Kilos Vinícola. 
Premsal
És gràcies al vincle que té el 
Joan amb l’illa de Mallorca 
que els assistents podem 
tastar aquest vi, difícil de tro-
bar. De fet, només per als qui 
s’acosten a tastar les delícies 
del Restaurant S’Estanc Vell o 
Ca Na Toneta. Mitos és el mal-
nom del germà petit de Cesc 
Grimald, un dels artífexs de 4 
Kilos Vinícola. Un vi difícil de 
tastar, criat set mesos en acer 
inoxidable, sense bâtonnage 
i, segons que explica el Joan, 
“únic”: “No hi ha cap altre 
premsal així en tot Mallorca. 
Una terra molt diferent i un 
vi que s’acaba molt de pressa. 
Un vi que neix en una terra 
argilosa i que dóna aromes de 
pròpolis, llevat.” 

1954 Organic Xarel·lo 2015. 
Costador. Xarel·lo blanc
i vermell
Tornem per uns segons a par-
lar d’etimologia. Del que en 
podria sortir un chiarello (cla-
ret), el productor n’ha volgut 
fer un blanc de negre. Joan 
Franquet, un autèntic caçador 
de vinyes, és el responsable 

del vi que tenim ara al davant. 
De raïms de vinyes velles 
(entre seixanta i cent anys) 
del Garraf, “en terra calcària, 
pura i dura”, explica el Joan. 
Després d’una maceració i 
fermentació en fang, en aquest 
cas elaborat per Juan Padilla 
de Villarrobledo (el mateix 
que aprovisiona Occhipinti 
i Foradori, per posar-ne dos 
exemples), passa a reposar 
en acer inoxidable on fa la 
fermentació malolàctica de 
manera espontània per passar 
després entre set i nou mesos 
en barriques de roure francès 
de dos usos.

Bruant, 2015. Celler de les 
Aus. Pansa blanca
En aquest cas és Mireia Pujol-
Busquets, la que ens presenta 
el primer escumós de la nit. 
De fet, el primer cava fet sen-

se sulfits i a través del mètode 
ancestral, “una de les maneres 
més maques d’embotellar 
vinya”, s’afanya a dir el Joan, 
tot i que afegeix que, per ell, 
aquests dos termes, cava i 
ancestral, són antitètics. Pujol-
Busquets defensa aquest 
binomi recordant que va ser 
per accident i com a ancestral 
que va néixer el mètode cham-
penoise... El Bruant, nom que 
com tota la sèrie del Celler de 
les Aus fa referència als ocells 
presents a les vinyes que en-
volten Alta Alella, s’embotella 
quan el vi té uns 24 grams de 

sucre residual per tal que aca-
bi la fermentació en ampolla. 

Cru Marí 2009. Sicus. Xarel·lo
I arribem al final de la nit i del 
tast amb aquest escumós i una 
declaració d’amor de Joan Gó-
mez Pallarès. Un escumós que 
serveix de pretext per enten-
dre que, amb aquest mètode 
de la segona fermentació, un 
vi del 2009 que ha estat quatre 
anys en rima i que en fa un que 
ha experimentat degollament, 
comença a estar ara en el seu 
millor moment. Vinyes de 
setanta anys a Bonastre que 
creixen en un terra franc molt 
a prop de la roca mare. “És 
un dels vins que bec sempre i 
constantment, per mi la mà-
xima expressió de finesa d’un 
terrer. Tot i que és difícil se-
guir la petja d’un 2009, perquè 
hi dominen els terciaris.”

Aquest últim escumós serveix 
al Joan per reprendre el fil ini-
cial i parlar de nou de l’etimo-
logia del nom que tant ens diu, 
i que apunta també les altres 
maneres de vinificar la pansa, 
la seva versió dolça perquè, 
com explicava, “paser vol dir 
pardal, ocell, i això diu molt de 
la maduració del raïm i el seu 
contingut en sucre”. I no sols 
això, sinó també per parlar de 
l’envelliment de la pansa blan-
ca: “Estic convençut que la 
immensa majoria de vins fets 
amb pansa blanca seran vins 
que envelliran molt bé. Aquest 
és el missatge que ens deixa la 
varietat, i també les persones 
que l’elaboren. Una barreja de 
terrers, personalitats i vinifi-
cacions diverses que dóna una 
enorme quantitat de possibi-
litats per fer coses extraordi-
nàries. Amb una varietat que 
fa més de dos mil anys que viu 
aquí, un dels millors llocs on la 
podem trobar.” 

Gómez Pallarès so-
bre el Bruant: “una 
de les maneres més 
maques d’embote-
llar vinya”

ACTUALITAT

Mireia Pujol-Busquets, 
Oriol Artigas i Quim Batlle
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TEXT: MONTSERRAT SERRA

Especial: llibres de vi, cuina i paisatge

Us oferim una generosa selecció de llibres centrats en el món del vi, la cuina i el paisatge, 
que podeu trobar a les llibreries del país aquestes festes

LLIBRES

  VINS (i més)

La guia de vins 
de Catalunya 
2018
Jordi Alcover i 
Sílvia Naranjo 
Cossetània 
Edicions 

Tal com diu a la co- 
berta del volum, s’hi referencien 1.458 
vins de 284 cellers, de les dotze de-
nominacions d’origen catalanes. Els 
vins més ben puntuats d’aquesta 
edició i premiats han estat: el millor 
vi negre i millor vi de l’edició és Vi 
D’Altura Les Manyes 2014, Terroir al 
Límit, DOQ Priorat, amb 9,81 punts. 
Els millors vins blancs, ex aequo amb 
9,80 punts, De Calpino 2016, Mas de 
l’Abundància, DO Montsant, i Tiques 
2016, Joan Rubió, vi sense DO. Quant 
al vi escumós, Gramona Enoteca Brut 
Nature Gran Reserva 2002, DO Cava, 
Gramona, amb 9,80 punts. El millor 
vi dolç ha estat per a la Mistela Molt 
Vella del Masroig, sense anyada, Ce-
ller Masroig, DO Montsant, amb 9,74 
punts. I el premi al millor vi rosat, per 
a Fins Als Kullons, Celler Finca Parera, 
vi sense DO, amb 9,67 punts.

Grans vins a 
petits preus 
2018
Lluís Romero
Cossetània Edicions

S’hi referencien més  
de dos-cents vins 
catalans que es po-
den trobar a les vi-
nateries per menys 
de 12 €; vins de qualitat a l’abast de 
totes les butxaques, segons l’autor. El 
volum també és una invitació a desco-
brir tresors del panorama vitivinícola 
català actual.

Guia dels millors 
100 vins i caves 
de Catalunya
Lluís Tolosa
Tolosa Wine Books

Quins són els cent 
millors vins i caves 
que s’elaboren a Catalunya? Davant 
aquest desafiament segurament im-
possible, el sociòleg i divulgador de 
vins ha seleccionat “vins i caves de 
les dotze denominacions d’origen, 
vins coneguts i reconeguts en l’àmbit 

nacional i internacional i vins de tots 
els estils i colors: vins blancs, rosats, 
negres, dolços i caves”. 

Guia d’enoturisme 
del Penedès
Lluís Tolosa
Tolosa Wine Books

Aquesta guia ofe-
reix 210 llocs reco-
manats per gaudir 
de la cultura del vi: cellers, restau-
rants, allotjaments, enoteques i visi-
tes culturals. També inclou 500 vins 
i caves recomanats. I explica Tolosa: 
“És el resultat d’un any i mig de feina 
al Penedès. Hi descobrireu 2.700 anys 
d’història del vi. Un paisatge variat i 
sorprenent, ple de racons descone-
guts. Coneixereu les mil possibilitats 
del xarel·lo. Els rosats com a nexe na-
tural entre el Penedès de mar i munta-
nya. Que els vins negres són els grans 
desconeguts, però probablement els 
millors vins del Penedès.” 

Agenda de vins 
catalana 2018
Patrícia 
de Golferichs 
Ventura

Amb l’etiqueta Un-
DiaUnVi, aquesta 
agenda temàtica ens acosta a 365 
vins d’una manera expressiva i ex-
pansiva. Amb vocabulari desinhibit i 
festiu, que pretén acostar el vi a un 
públic ampli. Per això s’aporten da-
des bàsiques de cada vi, però també 
el preu, les sensacions que genera en 
els tastadors experts que col·laboren 
en el projecte, un maridatge possible 
i, també, quin moment és bo per obrir 
una ampolla de cada vi: vins per obrir 
en ocasions especials, vins per con-
quistar, vins per beure a l’estiu, vins 
amb etiquetes especials, vins experi-
mentals, etc.

Retrats de Vi
Ruth Troyano
Publicacions de la 
Universitat Rovira 
i Virgili

Tres nous Retrats 
de Vi han arribat 
enguany a les llibreries. És una col-
lecció escrita i dirigida per la perio-
dista vinícola Ruth Troyano, que ens 
aproxima a enòlegs i viticultors que 
s’han format a la URV. Hi descobrim 

la trajectòria i manera de concebre la 
viticultura de Sergi Colet (Colet, DO 
Penedès i Clàssic Penedès), Miquel Pa-
lau (Abadal, DO Pla de Bages) i Roser 
Amorós (Carlania, DO Conca de Bar-
berà). Aquesta col·lecció té la virtut 
de fer visible una nova generació que 
té una manera pròpia d’entendre el vi 
i el paisatge vinícola, personatges que 
marquen el present i que són garantia 
d’encarar un futur amb qualitat.

Vinyòvol. 
Vocabulari 
pagès de la 
vinya i el vi
Pere Calafat
Il·lustracions de 
Joana Cabot
Edicions 
Documenta Balear

Vinyòvol és el pagès que té cura del 
vinyet i també és el títol que aple-
ga aquest recull de mots vinaters i 
vinya¬ters, que ha estat confegit du-
rant anys per Pere Calafat, un pagès 
vinater que trepitja els vinyets i sua 
dins el celler, que prové de nissaga 
pagesa i vinatera, que estima de bon 
de veres la terra mallorquina i els 
seus vinyets, perquè la vida de l’autor 
de Vinyòvol va lligada des de la seva 
infància a feines al vinyet. Aplegar 
aquest patrimoni és una manera de 
mantenir-lo viu, de no perdre’l.

Cerveses 
artesanes de 
Catalunya
Cristina Nicolau i 
Roberto Pérez
Cossetània Edicions

La qualitat de la cer- 
vesa artesana a Catalunya no ha dei-
xat de créixer els últims anys, com 
tampoc ha deixat de créixer la fal-
lera de molts amants de la cervesa 
per tastar-la. Aquest volum aplega 
les seixanta millors cerveses catala-
nes actuals, segons els autors. El llibre 
també és útil per als qui s’hi inicien. 
Permet conèixer-ne els estils diferents 
d’elaboració, ja siguin de la família de 
les rosses, morenes, negres, torra-
des, pèl-roges o àcides, com també 
les principals microcerveseries que hi 
ha al país. Descobrireu què s’amaga 
rere cada ampolla de cervesa, amb 
una proposta de tast bàsica, notes 
sobre el maridatge, la seva història 
i les característiques més tècniques 
com el preu, etc.

Bebidas I: 
Definición, 
historia, tipos 
y composición 
(vol. I)
Bullipèdia

És el primer de tres 
volums genèrics sobre begudes que 
ha elaborat l’equip de la Bullipèdia, 
encapçalat pel sommelier Ferran 
Centelles, projecte d’alta magnitud 
impulsat pel Bulli Foundation. El volum 
té 564 pàgines i és dirigit sobretot a 
estudiants, professionals i amants de 
la gastronomia. Entre els continguts 
que aborda hi ha: què és una beguda, 
quantes maneres de beure hi ha, per 
què bebem, per què hi ha begudes 
que són millors i unes altres que són 
pitjors, quines perspectives permeten 
classificar-les, etc. Aquest volum no es 
troba disponible en català. 

Los nuevos 
viñadores
Luis Gutiérrez
Planeta Gastro

Amb el subtítol 
Una nova genera-
ció de viticultors 
espanyols, Luis Gutiérrez, el delegat 
de Robert Parker a l’estat espanyol 
(Parker en signa el pròleg) ha selec-
cionat catorze viticultors dels quals 
fa un retrat. Són: Envínate, Comando 
G, Eduardo Ojeda, Iñaki Otegi, Jorge 
Monzón, José María Vicente, Pablo 
Calatayud, Pedro Rodríguez, Pepe 
Raventós, Rafa Bernabé, René Barbier 
i Sara Pérez, Ricardo Pérez Palacios, 
Rodrigo Méndez i Telmo Rodríguez. 
Aquest volum no es troba disponible 
en català. 

Los discípulos 
de Baco
Daniel García 
Giménez
Plataforma 
Editorial

Aquesta novel·la és 
un thriller ambien-
tat en el món del vi. Uns assassinats 
portaran una agent de policia a inves-
tigar el secret que oculta una ampolla 
de vi centenària. En el procés es cre-
uarà amb un mafiós rus, una arqueò-
loga furtiva, l’arxiver de la catedral de 
Barcelona i uns quants personatges 
inquietants més. Aquesta obra no es 
troba disponible en català. 
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5107 Uvas de 
vino
Víctor Rivas 
Estefanía
Scribo Editorial

Víctor Rivas és un 
cambrer profes-
sional amb vint-i-
cinc anys d’experiència a l’esque-
na. Ha treballat a un bon nombre 
de restaurants de primer nivell a 
Madrid, Cantàbria i la Vall d’Aran. 
Apassionat del vi, sempre va sentir 
molta curiositat per la quantitat de 
varietats de Vitis vinifera, és a dir, 
de ceps que donen raïm vini cable. 
Després de vuit anys de recerca i 
d’estudi, acaba d’autoeditar aques-
ta guía que enumera fins a 5.107 
varietats, amb una petita descrip-
ció de cadascuna i una llista de si-
nònims. Ben útil tant per a profes-
sionals com per a a cionats. Aquest 
llibre no es troba en català. 

Marketing del 
enoturismo
Lluís Tolosa 
Tolosa Wine Books

Lluís Tolosa és so- 
ciòleg i diplomat 
en investigació i 
màrqueting. Té una activitat pu-
blicadora de llibres sorprenent 
(que edita ell mateix des del seu 
segell Tolosa Wine Books) i és tam-
bé ponent habitual en desenes de 
conferències al cap de l’any. Tot 
plegat, sempre amb un nexe comú: 
l’enoturisme. Com un dels principals 
experts del tema que és al país, ha 
detectat tot un seguit d’errors ha-
bituals que cometen els cellers que 
volen començar a explotar les seves 
instal·lacions als turistes i visitants i 
els ha plasmat en aquesta guia que 
ha d’ajudar aquests professionals a 
trobar el camí. Aquest llibre no es 
troba en català.

La comunicación 
del vino
Rodolfo Castro 
Galiana
Lucarno 
Consultores

Periodista i con-
sultor especialitzat en la comuni-
cació del vi, Rodolfo Castro Galia-
na afirma que la gran assignatura 
pendent dels cellers que elaboren vi 
a l’estat és, precisament, la comuni-
cació, allò que expliquen i la manera 
com ho fan. El llibre fa una anàlisi 
de la situació del sector, aporta 
moltes dades i exemples i proposa 
una sèrie de solucions que han de 
facilitar als cellers la tasca de do-
nar visibilitat al seu producte per 
augmentar-ne les vendes. Una eina 
molt útil, igualment, per als profes-
sionals de la comunicació especi-
alitzats en el vi. El llibre també té 
col·laboracions externes, com la de 
José Peñín, crític reconegut i crea-
dor de la guia de vins que porta el 
seu nom. Aquest llibre no es troba 
en català.

      CUINA

La cuina en
temps de Ramon 
Llull (1232-1315)
Antoni Contreras 
i Mas

Edicions 
Documenta Balear

Entre l’obra ingent que es conserva 
del savi medieval Ramon Llull, el gran 
autor que obre la història mil·lenària 
de la literatura catalana, s’hi mostren 
moltes escenes de la vida quotidiana 
de l’època. En les descripcions que 
hi fa sobre la societat del seu temps 
apareixen comptades referències, 
però ben valuoses i representatives, 
sobre cuina, gastronomia i alimenta-
ció. Aquestes informacions permeten 
aventurar algunes suposicions sobre 
l’entorn social i personal en què es va 
moure Llull. Principalment, pertanyen 
a la taula senyorial medieval. Les notí-
cies de la taula coneguda per Llull es 
poden completar amb la reproducció 
de receptes que figuren als manus-
crits de l’època. La seva elaboració és 
exposada per un equip de cuiners de 
l’Escola d’Hostaleria de les Illes Ba-
lears i dirigida per Antoni Contreras 
i Mas, gastrònom especialitzat en la 
història de la cuina i la gastronomia, 
especialment de Mallorca.

La cuina antiga. 
Ibers, grecs i 
romans
Jaume Fàbrega
Viena Edicions

Aquest llibre obre 
la porta al fasci-
nant món de la 
cuina antiga: des de les preparaci-
ons dels nostres avantpassats més 
remots del paleolític, passant per la 
cuina d’olles i cassoles del neolític, 
la robusta alimentació dels ibers i la 
delicada cuina grega, fins a arribar a 
la sofisticada gastronomia romana. 
Receptes explicades pas a pas, amb 
comentaris sobre els ingredients 
més llunyans, a fi que puguem fer-ne 
adaptacions actuals, fàcils i sempre 
delicioses.

La cuina de la 
gent de la mar
Juan José Roda 
Martínez
Onada Edicions

Amb el subtítol Els ranxos a la bar-
ca, aquest llibre és un recull de plats 
bàsicament elaborats tal com es fe-
ien anys enrere a la barca. Tot i això, 
també hi trobareu algun exemple de 
cuines foranes on els productes de la 
mar són els principals protagonistes. 
Aquestes receptes han estat elabo-
rades segons la tradició, que dia a 
dia ha anat passant d’una família a 
una altra. És per aquest motiu que 
segurament podeu trobar diferènci-
es entre els mateixos plats que s’ela-
boren de manera semblant entre les 
barques veïnes.

La cuina dels 
pastors. Entre la 
plana i la mun-
tanya
Jaume Fàbrega
Farell Editor

En aquest llibre tro-
bareu les formes de 
vida dels pastors i els plats que cuina-
ven i menjaven, explicats pas a pas. 
La cuina dels pastors s’adaptava al 
medi, on es movien amb el ramat, i era 
d’aprofitament. Els aliments princi-
pals que portaven al sarró eren el vi, el 
pa, la cansalada, el fuet, la llonganissa 
i el formatge. Tots ells ingredients de 
llarga durada. Quan s’estaven a la bar-
raca solien cuinar sopes, escudelles i 
guisats amb patates, llegums, arròs, 
fideus i algun tros de carn. I quan fe-
ien transhumància anaven a menjar a 
les masies i als hostals que es troba-
ven al llarg dels camins.

El llegat de 
Rondissoni
Manel Guirado
Ara Llibres

Amb el subtítol His-
tòries i receptes del 
xef més influent de 
la Catalunya del segle XX entrem en la 
història del cuiner d’origen suís o italià 
Josep Rondissoni, deixeble d’Auguste 
Escoffier, del qual se saben poques co-
ses abans que arribés a Barcelona en 
el període d’entreguerres. Rondissoni 
va ser professor de cuina a l’Institut 
Català de la Dona, va dirigir una re-
vista i va escriure alguns llibres de 
receptes que es consideren clàssics. 
Moltes de les àvies de la República 
van aprendre a cuinar segons el que 
explicava Rondissoni.

Tinars
Marc Gascons 
i Carme casas
Planeta Gastro

Monografia que fa 
un recorregut per 
la història i l’evolució del restaurant 
els Tinars. Avui, aquest establiment 
de la Costa Brava combina a la per-
fecció la cuina d’abans i la d’ara. Els 
productes de qualitat, proximitat 
i temporada en són la base. Aquest 
llibre no es troba disponible en català.

Papilas y 
moléculas
François Chartier
Planeta Gastro

François Chartier 
és un dels professionals del vi que més 
s’ha endinsat en la ciència aromàtica 
dels aliments. Ho ha fet a través de 
l’anàlisi de les molècules, tant dels ali-
ments com de les varietats de raïm 
del vi, per saber les coincidències que 
s’hi esdevenien i maridar o harmonit-
zar, que diu ell, a partir d’aquestes 
coincidències. La creació de famílies 
aromàtiques permet l’elaboració de 
receptes i el maridatge entre plats i 
vins. Aquest llibre no es troba en ca-
talà. 

Gastrofísica. 
La nueva ciencia 
de la comida
Charles Spencer
Paidós

Charles Spencer 
és expert en per-
cepció multisensorial i disseny d’ex-
periències. És director del Laboratori 
d’Investigació Cross-Modal (modali-
tat creuada) i catedràtic de psicologia 
experimental a la Universitat d’Ox-
ford. La seva recerca, que ja suma 
dues dècades, és el que ens acosta 
aquest llibre, que ens parla de com 
els humans percebem el món que ens 
envolta. I respon preguntes tan curio-
ses com ara: per què mengem un 35% 
més quan compartim l’àpat amb una 
altra persona? Per què el 27% de les 
begudes a base de suc de tomàquet es 
consumeixen als avions? Per què una 
música agradable tendeix a destacar 
la dolçor dels gelats? Aquest volum no 
es pot trobar en català. 

La cuina 
de la carxofa
Pau Garcia 
Parajuà
Comanegra

La carxofa és un 
dels ingredients 
més emblemàtics de la nostra cuina, 
una flor deliciosa perseguida especi-
alment durant uns pocs mesos l’any, 
en què se’n fa la collita. Aquest llibre 
proposa receptes que van d’allò més 
bàsic a l’alta gastronomia, totes fona-
mentades en aquest mateix ingredi-
ent, i també una guia fonamental per 
a la tria, la pela, la conservació i la 
cuina d’algunes elaboracions bàsiques 
que converteixen la carxofa en el tot 
terreny de la cuina catalana.

Arrossos. 
Orígens, curiosi-
tats i receptes
Quim Marquès 
amb fotografies 
de Laia Prats 
Juanpera
Cossetània Edicions

Quim Marquès, xef i propietari del res-
taurant Suquet de l’Almirall, interpre-
ta com poques persones el receptari 
clàssic i tradicional de la Barceloneta, 
el barri mariner de Barcelona on té 
el seu establiment. És ell l’encarre-
gat d’enfilar aquesta història sobre 
l’arròs, que mira de donar resposta a 
la llarga trajectòria d’aquest aliment: 
quan va aterrar al Mediterrani, com 
l’han fet servir les civilitzacions, qui-
nes varietats n’hi ha, etc.

Formatges dels 
Pirineus
Natàlia Nicolau 
Villellas i Laia 
Pont Diez
Cossetània Edicions

Les autores ens 
proposen els cinquanta millors for-
matges del Pirineu, amb un exhaustiu 
recull de les seves característiques. Hi 
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trobareu, també, una mirada intimista 
del sector i les percepcions rebudes 
durant aquest viatge de les autores. 
Tal com demostren, darrere de cada 
formatge hi ha una història molt espe-
cial per explicar.

Picades. La
 identitat de la 
cuina catalana
David Solé i Torné
Farell Editor

El recull de les 182 
receptes d’aquest 
llibre busca oferir 
una àmplia visió tant del recorre-
gut històric com dels diferents usos 
d’aquest preuat recurs. Coneixerem 
les picades antigues de la cuina ro-
mana, les de la cuina medieval, de la 
cuina de la Renaixença, les del principi 
del segle XX i, és clar, les picades de la 
cuina vigent o actual. En copsarem les 
aplicacions, atès que poden esdevenir 
amaniments o acompanyaments, sal-
ses, suquets, poden fer enaltir o trans-
ferir el seu nom al plat…

Barcelona a peu 
de porc
Ricard Martín
Cossetània Edicions

Aquest volum ens 
proposa un recor-
regut per una cin-
quantena de cases 
de menjar de la ciu-
tat. Barcelona té una tipologia de res-
taurant popular, la casa de menjars, 
que passa inadvertida entre bars de 
menús amb ínfules creatives o inter-
nacionals, cuines de fusió o cadenes 
low cost amb precuinats. Barcelona 
a peu de porc és un llibre que neix de 
la dèria de Ricard Martín, periodista 
especialitzat en gastronomia, d’en-
taular-se en llocs on es mengen plats 
deliciosos de la cuina casolana tradi-
cional a preus populars, encara que 
no hi hagi ni carta ni estovalles de fil.

Figueres i figues. 
Història i simbo-
lisme. Receptari
Maria Esperança 
Llabrés Terrassa
Edicions 
Documenta Balear

A més de les consideracions botàniques 
que els lectors hi trobaran, aquesta 
obra és sobretot un recorregut histò-
ric que abasta des de l’origen del cul-
tiu de la figuera fins a l’actualitat, i una 
font d’informació sobre la importància 
agrària, econòmica, cultural, mèdica i 
terapèutica, culinària i simbòlica que 
les distintes espècies del gènere Ficus 
han tingut per a la humanitat.

La gastronomia 
dels camins 
Marisa Benavente 
i Pilar Herrera
Edicions Sidillà

Es tracta d’un volum que conté més de 
cent receptes de cuina fetes amb plan-
tes boscanes. Es divideix en dues parts. 

La primera descriu setanta plantes sil-
vestres, que podem incloure en la nos-
tra alimentació. La segona part és el 
receptari, dividit per temes: amanides; 
bunyols, crestes, samoses i farcellets; 
coques i pastissos salats; entrants i 
primers plats; segons plats; salses; pos-
tres; diversos; i sucs vegetals i batuts 
verds. El llibre també inclou una taula 
de recol·lecció amb els mesos de l’any. 
Aquest volum ens familiaritzarà amb 
unes plantes boscanes poc valorades i, 
sobretot, n’aprendrem el nom.

Camí de les Ai-
gües
Carme Martí
Editorial 
Amsterdam

Aquesta novel·la és 
un cant a la cuina 
feta amb amor i un 
deliciós homenatge a les àvies treba-
lladores que mai no es van deixar vèn-
cer per les adversitats del seu temps. 
Recepta a recepta, vivència a vivència, 
El camí de les Aigües ens proposa un 
viatge carregat d’olors i de sabors a 
les nostres arrels, a la nostra infan-
tesa. Una novel·la que ens parla de la 
vida de la cuinera Maria Badia al llarg 
del segle XX, a partir de la mirada ac-
tual de la Laura, la seva néta.

Calendari 
l’Ermità 2018
Fra Ramon dels 
Pirineus
Edicions Morera

Cada any, aquest 
almanac tradicional 
arriba ple d’informacions relacionades 
amb l’astronomia, el camp, l’hort, el 
jardí, les festes i tradicions populars… 
Com a novetat, aquesta edició presen-
ta un calendari d’estacions de fruites 
i hortalisses i també inclou el nou Ca-
lendari dels nens i les nenes, un des-
plegable sobre el cicle festiu de l’any 
adreçat als menuts.

Vilassar de Mar 
té la recepta
Regina de Andrés
Ajuntament de 
Vilassar de Mar

El llibret aplega 
125 receptes de 
cuina que Regina de Andrés ha anat 
explicant al programa Els nostres avis, 
de Vilassar Ràdio, dins el magazine 
Parlant de tot. L’edició del volum ha 
estat possible també gràcies a la col-
laboració de nombrosos comerços i 
establiments de restauració del poble.

Cuinem en família
Més d’un autor. 
A cura de Josep 
Vilella i amb 
il·lustracions 
d’Anna Clariana
Nandibú

Aquest llibre vol engrescar els pares 
a compartir amb els fills una estona 
divertida als fogons. I ho fa a partir 
de receptes d’una selecció dels millors 

xefs d’Europa. Hi participen: Mauro 
Colagreco, Heston Blumenthal, An-
doni Luis i Haritz Adúriz, Carles Gaig, 
Peppe Guida, Frank Giovanni, Rocco 
Iannone, Joan Roca, Paquita i Lolita 
Rexach, Bart de Pooter, Carme Rusca-
lleda, Mathias Dahlagren, Pedro Subi-
jana, Georges Blanc, Juan Mari i Elena 
Arzak, Hans Haas, Benoît Violier, Jean 
André Charial, Martín Berasategui i 
Javier de las Muelas.

La màgia de 
la cuina
Carme Ruscalleda, 
amb il·lustracions 
de Pilarín Bayés
Bridge

Carme Ruscalleda 
proposa dues-centes receptes sezilles 
amb la voluntat de transmetre, sobre-
tot als joves, que cuinar és un plaer. Ja 
ho diu bé la xef: “Podem fer uns ous 
ferrats, però també podem cuinar-los. 
Perquè la diferència es troba en com 
fem les coses.” 

Etxebarri
Jon Sarabia i Juan 
Pablo Cardenal
Planeta Gastro

Restaurant revela-
ció de l’última edició 
dels The World’s 50 
Best Restaurants, perquè es va situar 
en el número sis. Amb un menjar mar-
cat per les tècniques de la barbacoa, 
les seves menges són exquisides, amb 
aliments de primera qualitat, amb el 
saber fer exquisit del xef Bittor Ar-
ginzoniz i una carta de vins extraor-
dinària, confegida per Agustí Peris, 
un sommelier d’excepció, de prestigi 
internacional. Amb el foc com a matè-
ria primera de cocció, les graelles i una 
sèrie d’utensilis dissenyats pel mateix 
Arginzoniz, aquest restaurant d’Axpe 
(Biscaia) ha causat una revolució en el 
camp de la cocció a la brasa, sigui de 
carn, peix o verdura. Aquest llibre no 
es troba en català.

Los superquesos
Isaac Fernández 
i Laura Martí
Las Guías del Lince

Isaac Fernández és 
periodista especia-
litzat en vi i gastro-
nomía, a més de col·laborador d’aques-
ta revista. Laura Martí pertany a la 
tercera generació d’una família dedi-
cada a la venda de formatges al mer-
cat de Santa Caterina de Barcelona. 
En aquest llibre tasten, comenten i va-
loren 140 formatges que es troben a la 
venda als lineals dels supermercats en 
la que és la primera guia de formatges 
que s’edita a l’estat. Aquest llibre no es 
troba en català.

Un buen bocadillo
Carlos Crespo
Planeta Gastro

Mai un llibre d’en-
trepans no havia 
fet tant de goig. Un buen bocadillo 

recull les propostes d’entrepans que 
fan els més importants i estrellats 
xefs de l’estat. Més de cent receptes 
amb precioses fotos amb les elabo-
racions, algunes de ben senzilles, 
unes altres de força més complexes, 
de Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, 
Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano, 
Martín Berasategui, Paco Pérez i cent 
cuiners més. Aquest llibre no es troba 
en català.

  PAISATGE

La vida a pagès. 
Feines, festes 
i cuina
Jordi Torres 
i Sociats
Farell Editors

Tots Sants és el 
punt de partida i final d’aquest llibre, 
perquè antigament, i fins ben entrat el 
segle XX, la gent de pagès hi celebrava 
el cap d’any o final de cicle. El bestiar 
s’estabulava a les corts i als corrals de 
la casa i els jornalers, després de les 
campanyes de recol·lecció estiuenques 
i tardorals, tornaven a la casa familiar, 
també els pastors i bovers. Recorda-
rem com era la vida a pagès i els dife-
rents treballs durant tot l’any. 

Amunt! Les festes 
de l’arbre als 
Països Catalans
Llorenç Roviras 
i Marc Castells
Edicions Sidillà

El volum ofereix un recorregut narra-
tiu i plàstic per unes celebracions car-
regades de simbolisme, que ens parlen 
del cicle anual de regeneració de la 
natura, però també de la voluntat de 
mantenir una tradició –sovint supo-
sada, sempre deformada– i del desig 
de pertinença. L’obra fa un recorregut 
per una trentena de les més de cent 
seixanta festes d’aquesta mena que 
els autors han trobat a Catalunya, la 
Franja de Ponent, el País Valencià, 
Mallorca i Andorra.

La muntanya 
viva
Nan Shepherd
Traducció 
d’Aurora Ballester
Edicions Sidillà

Nan Shepherd va 
voler ser sempre prop de la natura. A 
les muntanyes escoceses dels Cairn-
gorms va trobar un món d’una bellesa 
dinàmica i sorprenent, a voltes d’una 
duresa extrema. Va viure coneixent i 
estimant l’entorn: les roques, els vells 
camins, els llacs, els rius… fent-se 
amb les poques persones que hi vivi-
en, descobrint-ne els secrets més ben 
amagats, els animals i les plantes que 
anava retrobant, mentre s’adaptava 
al pas de les estacions i del temps. Un 
llibre per a tothom qui, com ella, tingui 
la necessitat de viure tot coneixent, 
convivint, estimant, perdent-se i re-
trobant-se a les muntanyes del país 
on vol que passi la seva vida.
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DIRECTORI

HOTELS

FLEQUES I PASTISSERIES

MENJAR PER EMPORTAR

RESTAURANTS

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella · Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

 C/ Charles Rivel, 6 - Alella - Tel. 937 37 97 87
www.hotelarreyalella.com

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella · Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

Rbla. Àngel Guimerà, 62 · Alella
Tel. 93 540 46 61 · Facebook: La Vinícola d’Alella

Av. del Maresme, 21 · El Masnou
Tel. 93 540 92 66 · www.tresmacarrons.com

C/ Roger de Flor, 43 · El Masnou
Tel. 93 555 01 88 · www.restauranteorfila.es

Rbla. Àngel Guimerà, 40 · Alella
Tel. 93 555 68 67 · www.lapetitamallorquina.cat

Rbla. Àngel Guimerà, 23 · Alella
    Tel. 93 555 97 68 · www.lacuina111.cat

Avinguda de Can Galvany, 11  ·  Vallromanes
Tel. 93 572 95 91  ·  www.cangalvany.com

Sant Josep de Calassanç, 10 · Alella
Tels. 93 540 77 73 · 93 555 28 84

www.cancabus.es

Masia Can CabúsMasia Can Cabús

Pl. Sant Jaume · Teià
Tel. 93 540 04 23

Carrer Gran, 28 · Argentona
Tel. 93 707 40 78 · Facebook: LaNovaFonda

Passeig d’Antoni Borrell, 13 · Alella
Tel. 935 40 17 94

Port del Masnou, Local 69 · El Masnou
Tel. 93 555 81 18

Avinguda de Can Galvany, 11  ·  Vallromanes
Tel. 93 572 95 91  ·  www.cangalvany.com

Riera Principal, 58-60 · Alella
Tel. 93 555 23 18

Plaça de l’Esglesia, 6 · Alella 
Tel. 937 823 110 / 635 012 535

 
C/ Charles Rivel, 6 - Alella - Tel. 937 37 97 87

www.hotelarreyalella.com

Restaurant
LA VINÍCOLA
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Riera Fosca, 28-30 · Alella 
Tel. 93 540 03 41 · www.varietalis.com

Rbla. Àngel Guimerà, 60 · Alella 
Tel. 93 180 66 78

VINATERIES / ENOTEQUES

C/ Àngel Guimerà, 12, baixos · El Masnou
Tel. 93 540 29 53 · www.cellerdelmar.com

Rbla. Àngel Guimerà, 30 · Alella
Tel. 93 555 21 41

Passeig Antoni Borrell, 1 · Alella
Tel. 93 555 28 84 · www.espaidivi.es

ENOTECA - CELLER

Francesc Macià, 66-68 · Badalona
Tel. 93 387 16 96

Ps. Roman Fabra, 25 · El Masnou
Tel. 93 178 22 97 · www.elrebostdelsentits.es

Selecció de vins, alimentació gourmet i utensilis

C. del Mig, 30 · Alella · Facebook: calestranyalella 
Instagram: vermuteriaxaviestrany

Ps. Can Jalpí s/n · Arenys de Munt
Tel. 93 793 75 09 · www.monlacata.com

www.facebook.com/maheso
@Maheso_news

Bones Festes!
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#AmicsAltaAlella #cavamoments #vicatalà #enoturisme #agriculturaecològica #vinsnaturals #cellerdelesaus

Camí baix de Tiana, s/n 08328 ALELLA · BARCELONA                 +34 628 624 182 - enoturisme@altaalella.wine @altaalella@Alta Alella @ALTAALELLA


