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TEXT: EVA VICENS
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Oriol Artigas (Barcelona, 1981) ve de Vilassar 
de Dalt, d’una família –diu amb orgull– que 
fa tretze generacions que habita al municipi. 
Han estat uns quants segles d’arrelament al 
territori que els ha permès, a ell i als seus 
avantpassats, impregnar-se, conèixer i apren-
dre a estimar sense filtres el paisatge mares-
menc. Un bon dia el jove de casa, que anava 
per químic, va anunciar que es volia dedicar 
a elaborar el seu propi vi.  

Primer van ser algunes proves al garat-
ge de casa, on feia vi per als amics. També  
s’apuntava a fer veremes per aprendre i en-
tendre el funcionament d’un celler. I amb el 
temps, ja fos per una suma de casualitats o 
una alineació dels astres, va caure a les seves 
mans una finca molt especial que significaria 
l’inici del seu projecte més personal. 

Som al 2013; ja fa un parell d’anys que 
l’Oriol treballa la Prats, una parcel·la d’apro-
ximadament una hectàrea de vinyes molt 
velles –potser de les més velles de la zona, 
que s’acosten als cent anys– on ha compta-
bilitzat fins a una trentena de varietats dife-
rents: hi predomina la pansa blanca, és cert, 
però també hi té sumoll i beier entre les va-
rietats negres; i malvasia i macabeu, entre 
les blanques. 

“En aquell punt em vaig adonar que tenia 
producte, varietat i qualitat, i havia arribat el 
moment de prendre-m’ho més seriosament, 
això de fer vi”, recorda: “Per això vaig buscar 

unes instal·lacions per poder vinificar en mi-
llors condicions.” Fets els acords pertinents 
amb Alella Vinícola, aquest celler va ser el 
que veuria sortir les primeres ampolles de 
l’Oriol Artigas al mercat.

“La meva vida ha estat un continu de ca-
sualitats i descobertes. M’he anat creuant 
amb gent que d’una manera o una altra m’han 
posat en contacte amb parcel·les i finques 
molt especials”, explica. “I també m’ha pas-
sat que quan alguns pagesos de la zona han 
volgut plegar, han pensat en mi perquè els 
continués treballant les terres.”

En aquest joc de descobertes no ens podem 
oblidar d’en Francesc Tartera, un veí de Tia-
na que té en propietat algunes vinyes i un 
petit celler a Mas Pellisser a Llinars. Tartera 
va proposar un tracte a l’Oriol: si ell l’ajuda-
va amb les terres, podria disposar del celler 
per fer les seues pròpies elaboracions sense 
dependre de tercers. Dit i fet. Oriol Artigas no 
s’ho va pensar i es va traslladar a les noves 
instal·lacions. Comença una nova etapa. 

El seu àngel de la guarda és americà 
Fins ara ja ens podem fer una idea del perfil 
del personatge: inquiet, emprenedor i amb 
un gran sentiment de responsabilitat vers el 
paisatge, que l’empeny a continuar recupe-
rant patrimoni vitivinícola del seu territori 
d’origen. Cada troballa, cada nova parcel·la, 
ha esdevingut sempre un nou tresor, i el veus, 
anant d’aquí cap allà, escoltant, rebent, dei-
xant fluir, però sempre mantenint-se ferm en 
la seva gran màxima: “El gran esforç s’ha de 
fer a la vinya, l’origen de tot. El vi és paisat-
ge embotellat –diu– i és imprescindible que 
deixem que cada cep s’expressi de la millor 
manera, que transmeti el que va rebent du-
rant l’any: clima, entorn, terroir...” 

Els vins d’Oriol Artigas són fets amb la 
mínima intervenció. “M’agrada treballar així, 
deixant que el territori hi digui la seva. Som 
un projecte ecològic, a la finca i al celler. És 
una filosofia lògica: si volem traslladar la vi-
nya a la copa, no podem afegir-hi additius ni 
químics que adulterin el producte original”, 
diu amb convicció. 

Oriol Artigas: glops 
de paisatge, al natural

El bonic Mas Pellisser, a Llinars del Vallès, és la seu del celler d’Artigas.

LA DO ALELLA AVUI

Viticultor, enòleg i professor, Artigas s’ha fet un lloc en el panorama vinícola 
català… i internacional!

Oriol Artigas.
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“Aquest estil de vins –afegeix– no deixa 
ningú indiferent. Hi ha gent a qui no agra-
den gens, uns altres se n’enamoren.” I, de 
fet, tornant una mica al principi del pro-
jecte, l’Oriol recorda bé com va buidar el 
magatzem de les primeres ampolles: “El 
restaurant Rasoterra tenia ampolles de la 
Prats, i casualitats de la vida, va caure a 
mans d’en Joan Gómez Pallarès, un dels 
màxims coneixedors i gran prescriptor 
del vi natural. Li va agradar tant, el vi, que 
el va recomanar a les xarxes socials i un 
importador americà va llegir-ho i s’hi va 
interessar. Automàticament, una trucada: 
‘Quantes ampolles et queden d’aquest vi? 
Si hi estàs d’acord, me les emporto totes 
als Estats Units.’ En vam comptar unes 
1.500 i encara recordo el punt exacte d’on 
les havíem apilat, de la Vinícola; va ser una 
sensació estranya, no m’ho podia creure!”, 
recorda amb un somriure nostàlgic. 

Així va ser com els vins d’Oriol Artigas 
van creuar l’Atlàntic, van començar a con-
vèncer paladars i a generar molt d’interès 
en les noves elaboracions.

La gamma de vins 
“Al 2015 embotellava una quinzena de 
referències, crec que estava en una fase 
d’intentar entendre les meves parcel·les i 
mentre definia els meus vins anàvem llan-
çant noves marques.” Un any més tard, per 
això, van decidir ordenar la gamma i tota la 

imatge, i el resultat va ser que el nombre de 
vins de casa va quedar reduït a deu. 

Oriol Artigas té al mercat la Canya, el 
vi de vinya jove, “el vi més fàcil i econòmic 
del celler”; la Rumbera (pansa blanca de 
les vinyes d’Alella i Sant Fost, Tiana, Vi-
lassar de Dalt i Martorelles) i el Rumbero 
(el negre de la gamma, fet amb el cupatge 
de garnatxa negra, sirà i merlot); la Bella 
(pansa blanca de més de setanta-cinc anys) 
i la Bèstia (“la parcel·la més dura”, també 
amb pansa blanca de vinyes molt velles). 

També té Al Fons (sumoll i garnatxa grisa); 
la Prats, la de la finca de les trenta varietats; 
i el Monstre, que elabora a partir del cupatge 
de les tres panses, la blanca, la negra i la 
rosada; i la Rauxa, l’escumós fet amb pansa 
blanca.

Del projecte Bardissots, en neix el Beier 
de Bardissots, d’unes vinyes velles de Can 
Perdiu, a la Serra de Llevant de Palou, i la 
Besàvia, que obtenen d’una finca al terme mu-
nicipal de Cardedeu, en tots dos casos a la 
zona del Vallès Oriental. I avancem novetats, 
perquè enguany hi sumen l’Ò Pansa Blanca i 
la Grita Parellada. 

L’Oriol Artigas també elabora un vi a tres 
bandes amb Tuets i el Celler Frisach, que han 
anomenat els Tres Porcs. Es tracta d’un na-
tural que cada any s’elabora amb varietats 
diferents; la que tenen ara al mercat naix del 
cupatge de la pansa blanca d’Alella, garnatxa 
blanca de la Terra Alta i parellada de la zona 
de Tarragona. 

“Hem triat elements marins per identificar 
la major part dels nostres vins. La Canya, o 
la Rumbera, vinculats a la pesca; la Bella, 
que representem amb una bonica foca; i el 
Monstre, que és una espècie de peix globus.” I 
continua: “La tria no està feta a l’atzar, volem 
que l’etiqueta transmeti el que hem embote-
llat, que a primera vista ja transmeti una mica 
què trobarem a la copa.”

Enguany sortiran al mercat unes 30.000 
ampolles. En aquests pocs anys de vida, la 

producció del celler ha crescut de manera ex-
ponencial. I ells ho celebren, recordant cada 
dia que difícil que és mantenir un projecte 
com aquest. Però ho fan. I continuen sumant 
anys i anyades. 

Les classes a l’Institut d’Alella 
Entre visites a la vinya, la feina al celler i les 
tasques de repartidor –quan calen–, l’Oriol 
Artigas encara troba temps per impartir clas-
ses. Des del 2012 fa de professor del Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i 

Publicitat en el Sector Vitivinícola a l’Institut 
d’Alella. “Al curs he tingut la sort de conèi-
xer molta gent amb passió pel vi que potser 
no s’hi dedica professionalment, però que hi 
té ganes i interès”, comenta. I el cas és que 
gràcies a les classes ha creat vincles que han 
traspassat les aules. Sense anar més lluny, un 
dels seus actuals socis, en Pep Pou, el va tenir 
de professor l’any de la seua estrena. 

“Aquells primers anys, ja l’havia ajudat 
en alguna feina al celler o a les vinyes, i un 
bon dia em va preguntar per què no agafava 
alguna vinya jo mateix i la incorporàvem al 
projecte comú”, recorda en Pep. “D’entrada 
buscava vinyes a Alella, però hi havia moltes 
parcel·les amb vinyes que estaven al final del 
seu cicle; i, de fet, com que soc del Vallès, vam 
acabar optant per recuperar petites parcel-
les d’aquesta zona que potser s’havien vini-
ficat fa temps i que ara podíem recuperar.”

En Pep és realment el responsable de Bar-
dissots, tot i que a la pràctica ho treballen tot 
entre tots. “El meu projecte és més petit i puc 
compaginar bé les tasques d’aquí i d’allí; al 
final, són dos projectes, però com si en fos-
sin un de sol –explica– perquè ens ajudem i 
complementem en les tasques que reclama la 
vinya o el celler.”

“En època de verema, per exemple, ens va 
molt bé poder ser l’un a les vinyes i l’altre al 
celler, o repartir-nos les veremes per parcel-
les, perquè en tenim força i prou separades”, 
afegeix Pou. “Fem molta feina manual, alguns 

cops no podem ni entrar-hi el tractor”, riu 
en Pep justificant la dimensió de les finques. 
Però també és cert que aquestes dimensions 
“permeten oferir l’acompanyament persona-
litzat que es vol donar a cada cep”. 

Present consolidat i futur clar 
“Que com em veig en el futur? Vinificant al 
celler de casa meva.” I aquí és on començaria 
la segona part del reportatge. De moment, 
història i present d’Oriol Artigas. Més i millor, 
segur que ben aviat. 

LA DO ALELLA AVUI

El petit celler d’Artigas és ple de dipòsits d’acer inoxidable de diverses mides.Pep Pou.


