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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 
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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
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