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ascuda a Alella el 
1969, Montserrat 
Serra és periodista 
cultural i vinícola. 
Ha creat Vibop 

com a marca sota la qual tirar 
endavant iniciatives relaciona-
des amb el vi, però també amb 
la literatura, una altra de les 
seves dèries. D’aquesta pas-
sió neix el seu últim projecte, 
Vibop Edicions, del qual ens 
parla, entre més aspectes, en 
aquesta entrevista.

De què parleu quan parleu de 
Vibop?
Vibop és la marca que engloba 
tot un seguit de projectes que 
vinculen el món de la cultura 
amb el del vi. Fa pocs mesos 
vam obrir una web que conté 
aquests projectes: Vibop.cat. 
El primer a néixer va ser “Lite-
ratures amb sentits”, que vam 
engegar al final del 2013, ara fa 
cinc anys, amb el centre d’art 
Can Manyé d’Alella. Cada últim 
dimecres de mes convidem 
un escriptor, editor, traductor, 
etc, per parlar de literatura i 
del món del llibre. I maridem 
cada sessió amb un vi de la DO 
Alella. Una altra activitat de 
Vibop és la “Nit de la pansa 
blanca”, dedicada a ampliar 
coneixements i mirades sobre 
aquesta varietat de raïm, la 
més genuïna del nostre territo-
ri, i a proposar tot d’activitats 
culturals i vinícoles. Es fa una 
vegada l’any, forma part de la 
programació del Vi+ i enguany 
serà la cinquena edició. Totes 
dues propostes tenen el suport 
de l’Ajuntament d’Alella. També 
hem creat els “Tasts narrats”, 
unes sessions que plantegen un 
tast de vi, sovint acompanyat 
d’un tastet gastronòmic, en què 
anem explicant una història 
vinculada amb el vi. Hem parlat 
del celler de les Galeries Laie-
tanes i els vins de fa cent anys; 
de Lola Anglada i el seu vincle 
amb la vinya i el vi i el paisatge 

de Tiana; i la darrera que hem 
fet és la descoberta de Joan 
Vinyoli i de la seva poesia plena 
de referències vinícoles. Aques-
ta activitat, la fem amb la Bibli-
oteca Ferrer i Guàrdia d’Alella, 
dins el programa Biblioteques 
amb DO.

I el darrer projecte que heu 
engegat és Vibop Edicions?
Exacte, el projecte més recent 
i el més ambiciós. Vibop Edi-
cions ha nascut aquest mes de 
març (tot i que fa dos anys que 
hi treballem) amb l’aparició 
de dos primers llibres de petit 

format d’una col·lecció que hem 
anomenat Envinats. El primer, 
Josep Roca, a l’avantguarda del 
vi, que conté dos tasts signifi-
catius impartits pel sommelier 
i copropietari del Celler de Can 
Roca, un personatge de refe-
rència internacional. I el segon, 
Les olors en la literatura, conté 
trenta citacions de la literatura 
universal que parlen de les 
olors, des de Walter Benjamin 
fins a Italo Calvino, passant per 
Mercè Rodoreda i Maria Mercè 
Marçal. La selecció, l’ha feta 
l’escriptor Vicenç Pagès Jordà, 
que fa anys que col·lecciona 
esments d’olors i de pudors.

El primer llibre de l’editorial 
porta el nom d’una de les figu-
res capdavanteres mundials 
de la restauració i el vi, Josep 
Roca. És una declaració d’inten-
cions?
I tant! No agrairem mai prou el 
suport que Josep Roca ha do-
nat al projecte. Començar una 
col·lecció editorial sempre és 
compromès i els primers llibres 
ajuden a definir-la i determi-
nar-la. En aquest sentit, els dos 
primers llibres de la col·lecció 
Envinats, que és pensada per a 
un públic amant del vi i la cultu-
ra, ofereixen una proposta molt 

vinícola i una altra de literària. 
Perquè la intenció és que el vi 
sempre hi sigui, però interac-
tuant amb àmbits com l’art, la 
història, la poesia… Aquesta 
col·lecció serà oberta, eclèctica 
i heterogènia, i amb voluntat de 
sorprendre el lector. Els volums 
sortiran per parelles, dos a la 
primavera i dos a la tardor. 

Quins seran els títols següents?
Els números tres i quatre de la 
col·lecció Envinats, que sorti-
ran a l’octubre-novembre del 
2018, seran: Vins de memòria, 
per commemorar els deu anys 
del naixement de Papers de vi, 

i que contindran un aplec 
d’articles publicats a la secció 
de la revista que dóna nom al 
llibre. Hi trobarem històries 
autobiogràfiques vinculades 
al vi d’escriptors com Josep 
Maria Espinàs, Màrius Serra, 
Julià Guillamon, de poetes com 
Perejaume, Jordi Cornudella, 
Vicenç Altaió, d’artistes com 
Joma, entre més. I l’altre llibre 
és una perla, Vins, vinets i vi-
nasses, d’Enric Satué, en què el 
dissenyador gràfic i historiador 
del disseny aplega els seus tre-
balls relacionats amb el vi, que 
ha realitzat al llarg de la seva 
carrera. Una part són coneguts, 
però uns altres són inèdits. I els 
acompanya d’unes proses que 
s’hi relacionen, també escrites 
per ell.

Una de les diferències que te-
nen els llibres que publiqueu a 
Vibop és el format. Parleu de 
plaquettes. Què enteneu per 
una plaquette? I per què aquest 
format?
Parlem de plaquettes perquè 
són llibres de petit format que 
no arriben a seixanta-quatre 
pàgines (xifra a partir de la 
qual un volum es considera un 
llibre). La voluntat és fer uns 
volums ben cuidats, en què 
mani formalment el paper, que 
siguin càlids i agradables de 
tenir entre les mans.

Quina visió tens a llarg termini 
de Vibop Edicions? Quins altres 
temes vol oferir la vostra edi-
torial?
Vibop Edicions és una iniciativa 
petita, modesta i que anirà a 
poc a poc. D’entrada la voluntat 
és consolidar la col·lecció En-
vinats, i a mitjà termini obrir 
noves col·leccions. L’interès de 
Vibop Edicions gira al voltant 
del vi, la cuina i el paisatge. I 
també de tot el que es vinculi 
amb les arts i els sentits. La 
següent col·lecció que obrirem 
es vincularà amb la gastrono-

“És clar que es pot llegir un vi!”
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ENTREVISTA

Montserrat Serra.

Ò
S

C
A

R
 P

A
LL

A
R

È
S



35

mia, i ens agradaria obrir una 
col·lecció que tractés temes de 
paisatge, un àmbit que també 
té vinculacions de tota mena. A 
més, Vibop Edicions anirà pu-
blicant llibres fora de col·lecció 
i també ofereix els serveis edi-
torials per fer realitat projectes 
dels altres.

 
Les vostres publicacions es 
poden adquirir tant en llibreries 
com per subscripció. Per quin 
motiu us vau decidir per aques-
ta segona via? Com funciona? 
Quins beneficis té per al lector?
La subscripció, l’hem engega-
da només per a la col·lecció 
Envinats. És un projecte petit, 
gairebé artesanal, molt cuidat, 
de tirada molt curta (d’entrada) 
i amb un públic força definit. I 
els volums tenen un preu molt 
assequible. Per tot plegat, cre-
iem que els lectors interessats 
voldran tenir la col·lecció sence-
ra. I els proposem que tots els 
llibres els arribin a casa i que 
la seva fidelitat tingui una com-
pensació, un estalvi d’un 5% en 
tots els títols de la col·lecció. 
Per nosaltres, tenir subscrip-
tors comporta tenir uns lectors 
assegurats que garantiran la 
viabilitat del projecte. Així que, 
si ens ho permeteu, convidem 
els amants del vi i la cultura a 
subscriure’s a la col·lecció Envi-
nats de Vibop Edicions per fer 
possible que aquest projecte es 
consolidi i puguem fer molts lli-
bres. Per als interessats: vibop.
cat/subscriu-te.

Passats ja uns quants anys 
de l’esclat de la crisi, el món 
editorial ha viscut una forta 
proliferació d’editorials petites 
i independents que han acon-
seguit quedar-se en un mercat 
molt competitiu i complicat, 
treballant molt la cura dels 
llibres i la reducció màxima de 
costs. Per què creus que passa? 
Què té Vibop per mantenir-se i 
consolidar-se?
El tema del boom de les edi-
torials petites i independents 
és llarg i complex. Jo, que sóc 
periodista cultural, centrada so-
bretot en el món literari català 
des de fa més de deu anys, l’he 
viscut de primera mà. A Cata-
lunya l’any 2006 es va crear el 
Grup 62, que va concentrar en 
aquell moment la majoria de 
segells més importants en llen-
gua catalana: Edicions 62, Proa, 
Columna, Empúries... També 
va concentrar en les mateixes 

mans els autors més destacats 
d’aquell moment i els premis 
més reconeguts. En aquell 
temps, set de cada deu llibres 
que es publicaven en català 
eren del Grup 62. Però pocs 
anys després va arribar la crisi 
i el grup es va concentrar en 
la rendibilitat econòmica dels 
seus llibres, deixant espais im-
portants per a nous i petits edi-

tors amb ganes d’arriscar i de 
trobar nous lectors. I així van 
començar a néixer editorials 
que es van anar especialitzant, 
com ara Adesiara i Edicions 
de la Ela Geminada en autors 
clàssics grecs i llatins i també 
en recuperacions d’autors cata-
lans oblidats; o en poesia com 
Labreu Editors; o en temàtica 
interreligiosa com Fragmenta 
Editorial, o en ciència-ficció 
com Males Herbes. I també 

van sorgir segells d’àmbit més 
generalista que assumien riscs, 
descobrint autors d’unes altres 
cultures i continents, com Pe-
riscopi, Raig Verd i, més recent-
ment, l’Altra Editorial. Són sols 
uns pocs exemples de la munió 
de petites editorials, i algunes 
de mitjanes, que han nascut 
i crescut al marge del Grup 
62. Ara el seu repte és crear 
aliances en espais concrets 
com la promoció, la internacio-
nalització, per editar projectes 
més costosos, etc., i aconseguir 
musculatura econòmica i poder 
viure de l’edició. En el cas de 
Vibop Edicions, hem de veure 
encara com reacciona el lector 
amb els nostres llibres i n’hem 
d’anar aprenent. D’ambició, no 
ens en falta, però som prudents 
i modestos.

 
Com a alellenca i periodista cul-
tural enamorada del vi, sabem 
que estàs molt vinculada amb 
la DO Alella. Explica’ns què te-
nen per tu els nostres vins que 
els fan diferents dels altres?
És un altre tema profund, ex-
tens i essencial, que es merei-
xeria una entrevista sencera. 
Però, a tall d’esbós, et diré que 
la nostra denominació d’origen 
ho té tot per anar endavant i 
fer grans vins: té un paisatge 
extraordinari entre el mar i la 
muntanya; té un terrer marcat 
pel sauló; té una climatologia 
mediterrània de poc contrast 
tèrmic, que afavoreix en els 
nostres vins una acidesa enve-
jada en uns altres territoris; té 
varietats de raïm amb noms 
propis del territori, com la 
pansa blanca; té una història i 
una tradició. Un territori que és 
resilient, virtut imprescindible, 
sense la qual no s’entendria 
que a pocs quilòmetres de la 
gran metròpoli, després de la 
conquesta cruenta del ciment a 
partir dels anys 1970, hagi man-
tingut el conreu de la vinya. Un 
territori que té un consorci de 
municipis adscrits a la DO Ale-
lla, que treballa per fomentar 
l’enoturisme i el vi com a senyal 
d’identitat; que ha aconseguit 
consolidar en l’àmbit educatiu 
un mòdul de màrqueting viní-
cola que s’imparteix a l’Institut 
d’Alella, per formar els joves 
(i no tan joves) en el sector 
vinícola. Un territori que té la 
proximitat amb Barcelona i 
que en els anys a venir s’ha de 
convertir en un dels seus grans 
actius. I un darrer element, que 

considero fonamental, impor-
tantíssim, que és el fet de dispo-
sar d’un mitjà de comunicació, 
la revista Papers de vi, dedicada 
a informar, generar debat i visi-
bilitzar aquest territori vinícola. 

Parlant de llibres i de vins: es 
pot llegir un vi? I, si és així, 
com es fa? Marida’ns un llibre 
(llibre recomanat amb vi reco-
manat).
És clar que es pot llegir un vi! 
Un dels fets més meravello-
sos del vi és que disposa d’un 
vocabulari propi, ric, basat 
en la metàfora i vinculat a les 
emocions. I que ens permet 
aprofundir en la nostra memò-
ria i records, tornar a moments 
de la vida que ens han marcat i 
que recuperem a través d’una 
aroma o d’un gust. És un vincle 
directe amb la literatura. Res-
pecte a vincular un llibre amb 
un vi, és un exercici que fem 
a cada sessió de “Literatures 
amb sentits”. Ja hem viscut 
quaranta-tres sessions. Doncs 
recuperem els primers mari-
datges que vam establir: la pri-
mera sessió la vam dedicar al 
llibre Li i altres relats (Club Edi-
tor) de Nikos Kavadias i hi vam 
tastar el Marfil Generós Sec 
Solera 1976 d’Alella Vinícola; a 
la segona sessió vam comptar 
amb l’escriptor Sergi Pàmies 
i vam tastar el Dolç Mataró 
d’Alta Alella; la tercera sessió, 
la vam dedicar a Alice Munro, 
destacada amb el premi Nobel 
de literatura, i hi vam maridar 
el Bouquet d’A blanc+ 2012.

Sembla que vivim en un món 
on cada cop més els llibres i el 
vi, sobretot respecte al públic 
jove, es converteixen en una 
opció més selecta, més res-
tringida, gairebé podríem dir 
que més romàntica. Quin creus 
que és el futur d’aquestes dues 
branques tan diferents, però a 
la vegada tan iguals? Per què 
creus que passa?
Les raons de la caiguda del 
consum de vi i la caiguda de 
lectors tenen arrels diferents. 
Tanmateix, en aquests mo-
ments tant el vi com la lectura 
(venda de llibres) es recuperen. 
A poc a poc, però la línia és 
ascendent. Sóc dels qui pensen 
que tant el vi com la lectura han 
de ser de consum diari, entre 
altres raons poderoses perquè 
fan la vida millor, més feliç, més 
completa. Llarga vida al vi i a la 
literatura! 

JOSEP ROCA
A L’AVANTGUARDA DEL VI

LES OLORS 
EN LA 

LITERATURA
a cura de Vicenç Pagès Jordà

Cobertes dels dos primers llibres 
de la col·lecció.

“És un projecte pe-
tit, gairebé artesa-
nal, molt cuidat, de 
tirada molt curta”


