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TEXT: ESTER BACHS
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
Tothom sap que a Alella s’hi viu molt bé. A 
pocs minuts de Barcelona, poca cosa té en 
comú amb la capital. Alella és tranquil·la, 
familiar i propera. Està envoltada pel Parc 
de la Serralada Litoral, amb vistes al mar i 
amb una tradició vitivinícola que li ve des 
de l’època romana. “Qui neix aquí, és difí-
cil que en vulgui marxar...”. Així ens ho fa 
entendre Joan Antoni Pérez Roura, un dels 
gran empresaris del poble, que no es cansa 
de treballar en les seves empreses que ha 
vist néixer i créixer, tant en els sectors im-
mobiliari, químic i de la bijuteria, com en 
l’elaboració de vins a la Vall de Rials. 

Un dia de l’empresari alellenc
Són les 8:40 i Joan Antoni surt de la casa que 
té sobre les vinyes per donar el bon dia al 

Nicolás García, l’encarregat del celler. L’acti-
vitat al celler ja fa estona que ha començat i 
“és que avui han de preparar unes comandes 
per distribuir-se a Ucraïna”, ens explica. Per 
no començar el relat per la teulada, i que 
això de vendre vi a l’altra punta del món no 
es fa en dos dies, comencem la història de 
Can Roura des del principi... 

Corrien els anys vuitanta, quan Pérez 
Roura va comprar la primera finca d’unes 
10 hectàrees a la Vall de Rials. La primera 
intenció era construir-hi alguna cosa, però 
pensant-s’ho dues vegades –i és fàcil que et 
captivin les fantàstiques vistes a mar i mun-
tanya amb la pau que s’hi respira-, va decidir 
plantar-hi casa seva. A més d’iniciar-se en el 
món de la vinya. El que va començar quasi 
com una afició, va acabar convertint-se en 
un dels cellers de la zona amb més projecció. 
Actualment, té un parell de naus equipades 

amb l’última tecnologia on elaboren unes 
500.000 ampolles de vins de les DO Alella, 
Catalunya i Cava.

El negoci a la Vall de Rials
“Abans, aquí només hi havia bosc mediter-
rani, cirerers, ametllers... Parcel·les bastant 
abandonades amb vinyes que vaig anar re-
cuperant i plantant”, ens explica el Nicolás.

I és que ell es va encarregar de plantar 
tota la vinya des de zero! El jove que venia 
d’Albacete, que ja sabia espavilar-se i enca-
rar noves aventures, a qui no li espanta ni 
li fa mandra res. Abans dels catorze anys ja 
havia veremat a França, passat per Mallorca 
a fer una campanya d’ametlles, i treballat a 
Múrcia, a la indústria conservera. Quan va 
arribar a Catalunya, als 14, no li va costar 
trobar feines, tan eixerit com era. I que en-
cara és! Primer va passar per una foneria 

Roura: El celler que es va 
plantar a la Vall de Rials

Els primers raigs de sol del matí incideixen sobre una de les naus del celler Roura. 
A la seva base, una vinya de pansa blanca amb els colors de la tardor.
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El projecte que va donar una altra oportunitat a la viticultura de la zona més oriental d’Alella
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d’alumini a Sant Fost de Campsentelles fins 
que van tancar l’empresa. Després va trobar 
feina a la residència Les Hortènsies i, com 
que tenia temps lliure per les tardes, va de-
manar feina a en Roura, època en què aquest 
estava construint-se la casa per la zona. Dit i 
fet, Roura li va encarregar la feina de camp, 
que comencés a plantar vinya i veure si hi 
havia potencial per fer vi. “Tenia un petit 
celler baix de casa, on vam començar a fer 
proves de vi”, i la cosa va anar tan bé que 
Nicolás va deixar la feina a Les Hortènsi-

es per dedicar-se a jornada completa i, fins 
i tot, a viure a les instal·lacions del Celler 
Roura. Es va fer un lloc a la Vall de Rials, la 
va replantar de vinya, va negociar les terres 
del costat per comprar-les i seguir plantant 
més vinya. I d’aquí a ser una de les persones 
que millor es coneix aquesta part de la regió 

i els capricis de la terra de sauló per donar 
bons vins.

Visionaris: l’aposta pels negres a Alella
Gràcies a la visió empresarial de Roura, que 
sabia que per rendibilitzar la inversió del 
celler necessitava fer bons vins, Nicolás va 
conèixer i aprendre-ho tot del reputat enòleg 
Joan Milà. Començaven a replantar la zona 
el 1983, i el 1987, sortien els primers vins del 
celler, un blanc i un negre. 

Milà, natural del Penedès i assessor de 
molts cellers de la Península, va apostar 
també per plantar varietats de raïm negres, 
a més de les locals. Recuperaven la pansa 
blanca, la rosada, el picapoll i la garnatxa 
negra, però també van portar merlot, ull de 
llebre, cabernet sauvignon... Si Milà insistia 
en plantar negres, alguna cosa bona havia 
de sortir. I l’any 1995, Nicolàs recorda que 
tenien un vi negre espectacular elaborat no-
més amb merlot, “però encara és hora que 
la gent es cregui que es poden produir bons 
vins negres a Alella...”. 

Tot i que sembli que fer vi a Alella sigui 
una cosa natural, que s’hi hagi fet sempre, 
Roura assegura que no és cosa fàcil. “Fer vi 
és tan complex com es vulgui. Ho demostra 
que hi ha hagut diferents modes a la regió: 
la del cabernet sauvignon, la del merlot, la 
del chardonnay (aquesta no es va adaptar 
gens bé, és molt sensible i pateix amb les 
plagues) i ara sembla que apostem de nou 
per la pansa blanca”.

“Que surtin els números”
L’esforç del Nicolàs en plantar vinyes i acon-
seguir més terres dels pagesos dels voltants 
que les venien, ha fet que la propietat inicial 
s’hagi triplicat, i actualment tenen unes 30 
hectàrees de vinya. “Una ampliació necessà-
ria si vols rendibilitzar la inversió del celler; 
també necessites fer volum, que et surtin els 
números”, argumenta Roura. 

“ABANS, AQUÍ NOMÉS HI 
HAVIA BOSC MEDITERRANI, 
CIRERERS, AMETLLERS... 
FINQUES FORÇA 
ABANDONADES, AMB 
VINYES QUE VAIG ANAR 
RECUPERANT I PLANTANT 
DES DE ZERO.”

Sales de dipòsits d’acer inoxidable i de barriques de roure, on s’elaboren i reposen els vins de Roura.

Producció actual: 500.000 ampolles
50% Cava
50% vins tranquils dels quals: 
- 25% vins sota la DO Catalunya
- 25% vins sota la DO Alella

Gamma de vins:
Amb DO Alella:
- 2 blancs: el Sauvingon Blanc i el Xarel-

lo/Pansa Blanca
- 1 rosat: el Merlot rosat
- 3 negres: 3 Ceps Criança, el Coupage i 

el Merlot
Amb DO Cava:
- 4 Caves: el Roura Brut, el Brut Nature, 

un Brut Nature Rosat i el Brut Nature 5*
Amb DO Catalunya:
- El Roura Nord-Est Blanc de macabeu i 

pansa blanca
- El Roura Nord-Est Rosat de merlot, 

garnatxa i ull de llebre
- El Roura Nord-Est Negre de cabernet 

sauvignon, merlot i garnatxa
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Entre els dos edificis que conformen el celler 
es produeixen mig milió d’ampolles. El celler 
més antic està dedicat als vins d’Alella, i la 
nova ampliació de 1.600 m2, que es va dur a 
terme el 2004, era per engegar la producció 
de vins i escumosos de les denominacions 
d’origen Catalunya i Cava. Aquestes últimes 
s’alimenten també d’unes 20 hectàrees de la 
finca d’Albi, Lleida, que també és propietat de 
Pérez Roura. “El Cava es fa amb pansa blanca 
i chardonnay que tenim plantats a la finca 
d’Albi. Els raïms d’allà els dediquem per a la 
producció de vins de la DO Catalunya i Cava.”

No negarem que la visió comercial és un 
dels pilars forts de Roura. L’empresa compta 
amb un parell de comercials i una bona rela-
ció amb distribuïdors, a més d’una persona 
dedicada exclusivament a l’exportació. “Als 
anys 90, es venia molt de vi a Cuba –recorda 
Roura– i ara tenim més pes a Europa i en 
països orientals com Japó, Corea... o més 
curiosos, com Ucraïna o Polònia. Estem pre-
sents a 30 països i estem molt contents que, 
de tan lluny, ens vulguin comprar”. 

Indubtablement, l’èxit comercial del ce-
ller és el Cava. “Ens funciona molt bé als 
mercats de fora, agrada molt”. I també per-
què apliquen una escala de preus ajustada, 
fent vins que no passin dels 10 euros. “Hi 
ha moltes marques de vins, i és una batalla 
constant. Has d’estar amb línia del què de-
mana el mercat perquè els vins ja són bons 
aquí i a tot arreu”. Les coses les tenen clares 
i actuen en consonància. Per això duren els 
negocis... 

Tanmateix, Nicolás afegeix que encara 
queda molta feina que fer a casa, “perquè 
realment si tots els restaurants del Maresme 
o Barcelona volguessin, s’acabarien la pro-
ducció d’Alella en un tres i no res.” 

Roura, l’empresa tranquil·la, familiar, 
propera...
Tot i el seu creixement, estudiat i mesurat, 
Roura no ha volgut mai deixar de ser una 
empresa de gestió quasi familiar. Amb sen-
zillesa i intel·ligència, Joan Antoni ha sa-
but envoltar-se dels millors col·laboradors. 
La seva mà dreta per portar les vinyes i el 
celler des dels inicis i fins ara, ha estat el 
Nicolàs. I des de fa un temps s’hi suma el 
seu fill Nico, qui ha crescut entre les vinyes 
plantades pel seu pare. Des dels deu anys 
que treia el cap a l’època de verema i aju-
dava en tot el que podia: anava a buscar 

tomàquets per sucar el pa, feia les torrades 
per als temporers, si s’havia d’escombrar el 
celler, netejar les caixes, etc., fins que va ser 
prou gran per sortir a collir raïm. Nico ha 
tingut sempre molt clar que ell també volia 
treballar en la “seva vall”. Encara que no si-
gui seva, la sent molt seva. Així la defineix i 
així se sorprèn cada cop que olora una copa 
i el “duu cap a casa seva”. Un cop acabat el 
servei militar, va tornar amb més ganes que 
mai a treballar al celler i no es veu en un 
altre lloc. “Per a mi això és el paradís. Aixe-
car-te pel matí, obrir les finestres i veure el 

paisatge ple de vinyes i el cant dels ocells. 
Què hi ha més bonic que això?”. Ens recor-
da el personatge creat per René Goscinny 
i Jean-Jacques Sempé, que coincideix fins 
i tot amb el nom, amb les aventures de Le 

Petit Nicolas qui sempre deia que “quand 

je serai grand, je m’achèterai une classe, 

rien que pour jouer dedans” (quan sigui 
gran, em compraré una classe només per 
jugar-hi a dins!).

Nicolàs està orgullós de poder treballar 
amb el seu fill, que aprengués l’ofici i veure’l 
créixer al seu costat. L’entesa entre els dos 
és perfecta.

En l’apartat comercial, una de les fi-
gures importants que ha tingut l’empresa 
durant tres dècades, ha estat el Narcís Ca-
nillas. Actualment està jubilat, però va ser 
l’artífex de despertar l’interès pels vins de 
Roura a mig món. “Era capaç de vendre vi 
sense deixar-lo tastar”, una persona que 
inspirava confiança. Ara, el relleu el porta 
molt bé el Carles amb els distribuïdors, i 
una companya d’exportació que gestiona 
l’oficina de Barcelona. 

Quan arriba la verema, contracten una 
desena de persones a una empresa de tre-
ball temporal per ajudar a collir el raïm; i 
el celler compta amb un parell de persones 
més per ajudar amb les feines de camp, i 
l’assessorament de l’enòleg Àngel Camí, que 
va succeir Milà.

Roura, que confessa que és un home de 
vins blancs, sense dubte sembla feliç amb 
el que té. Mentre recorda tota la trajectòria 
del celler en pocs minuts, dóna la paraula 
als seus treballadors perquè expliquin el 
que han creat del no-res. “El Nicolás t’ho 
explicarà tot”, i amb una mirada de com-
plicitat sap que ens deixa en bones mans.  

“EN AQUEST CELLER ES 
PRODUEIXEN MIG MILIÓ 
D’AMPOLLES ENTRE 
VINS D’ALELLA I DE LES 
DENOMINACIONS D’ORIGEN 
CATALUNYA I CAVA.”

Joan Antoni Pérez Roura Nico GarcíaNicolás García


