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ACTUALITAT

a proposta era temp-
tadora. Passar un 
dia rodant per la 
DO i escriure sense 
concessions sobre 

l’enoturisme actual. Visitarí-
em quatre cellers que encara 
no coneguéssim, trepitjaríem 
vinya, tastaríem vins... i l’ende-
mà caldria lliurar l’article. Deu 
mil caràcters. Massa pocs per 
intentar desmuntar la brama 
que Alella és només la DO més 
petita de l’Estat, que sobretot 
s’hi fan vins joves de pansa 
blanca i que són “els vins de 
Barcelona”. Ve’t aquí les con-
clusions. L’article s’ha escrit 
amb el cronòmetre exigent 
d’Òscar Pallarès, que guia i 
marca el ritme.

10.38 La piconadora de la C-32
Havíem quedat a les 10.00. L’Es-
tatut reconeix el dret de culpar 
el trànsti de la primera mitja 
hora de retard. A Alella també 
funciona. Però els qui esperen 
ho fan amb una copa de vi a la 
mà. El GPS ens ha citat en un 
viver, situat entre l’autopista i el 
poble. Allà hi ha Oriol Artigas i 
la Prats. La Prats és una vinya 
plantada el 1913. Artigas la tre-
balla deixant l’herba alta, flors-
violes-i-romaní, i sense separar 
la trentena de varietats blan-
ques i negres plantades juntes. 
En surt un vi blanc, d’aspecte 
rosat, que costa uns 25 € i que 
està pràcticament exhaurit. És 
el primer senyal: l’Alella nova 
beu de l’Alella ancestral. 

Al mig de la Prats hi ha una 
piconadora abandonada. La 
història és bonica. Pertanyia a 
l’antic propietari de la vinya. 
L’home va conduir la picona-
dora per aplanar els terrenys 
per on avui passa l’autopista. 
En certa manera va destruir les 
vinyes perquè hi arribés el pro-
grés. Però sempre va conservar 
la Prats. No la va vendre mai. 
Fa un temps que es va morir, 
en una masia sense llum ni gas. 
Van passar setmanes abans 
que no el traguessin de casa, 
envoltat de sacs de calés. Ho 
explica Artigas mentre tastem 
un vi blanc, la Canya, i un vi 
negre, la Raspa. Alella és l’ame-
naça d’una piconadora. Les 223 
hectàrees que consten al cens 

de la DO del 2017, i concreta-
ment les 90 hectàrees que hi ha 
a Alella, són terres mai trepit-
jades per piconadores. La vinya 
dels nostres avis lluita amb els 
punys nus contra la pressió 
urbanística.

Artigas ha d’anar a fer 
classes a l’insti, on fan un Cicle 
Formatiu de Grau Superior en 
Publicitat i Màrqueting Viní-
cola. Fa il·lusió saber que els 
mestres en vi també fan classe. 
Artigas deu viure enfeinat. 
Apadrina vinyes com si fos la 
DGAIA dels ceps vells d’Alella. 
Se’n va amb una furgoneta de 
surfer. Als laterals hi ha pintat 
el mapa amb les vinyes tatu-
ades a la porta, com qui es fa 
brodar el nom de la persona 

15.000 segons d’enoturisme 
per la DO Alella
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Radiografia urgent d’un dels periodistes d’Enoturista.cat en simbiosi 
amb els de ‘Papers de vi’
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Vinya del celler Roura a la base de la Vall de Rials, a tocar de la Peça 
d’en Blanch.

Vinya d’Alella Vinícola, a la part més alta de la Vall de Rials.
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que s’estima. L’acomiado de 
pressa, esperant que no acabi 
com el senyor de la C-32: vivint 
feliç, com un eremita milionari, 
amb la furgoneta abandonada 
al mig d’una vinya.

11.42 Una finestra per 
a la Mònica
Deixem Alella com si hagués-
sim acabat d’atracar un banc. 
Entrem a Tiana sabent que 
fem tard. En un moment donat 
(com diria Cruyff) deixem els 
edificis... i tot és bosc. És el 
territori amazònic que envol-
ta la finca de Quim Batlle, el 
president de la DO. El celler 
és un amfiteatre de vinyes, al 
mig del qual s’ha construït una 
caseta i un celler. Són justos, 
menuts, perquè ampliar el ce-
ller o plantar més vinyes s’ha 
convertit en una lluita, perquè 
estan molt protegits per ser 
parc natural. Aquí el cervell de 
qualsevol curtcircuita: de l’ex-
cés urbanístic a baix al règim 
més estricte a dalt. No hi ha 
punt intermedi?

La burocràcia, imagino, ha 
emblanquinat els cabells de 
Quim Batlle. Però tot i així té 
una mirada jove i, collons!, pot 
parlar per telèfon sense esbu-
fegar mentre nosaltres pugem 
a la seva vinya, amb un 40% de 
pendent, traient el fetge per la 
boca. A dalt apareix Barcelona 
i el litoral com una postal aèria. 
“Des de la plaça de les Glòries 
fins aquí –assegura– hi tinc 
dotze minuts.” Hauríem d’ex-
plicar que Alella és un paradís 
d’Instagram. Tot això fa poca 
gràcia a Mònica Esquivel, que 
porta els números del celler i 
que no té finestra amb vistes. 
Com pot ser? És urgent comen-
çar un micromecenatge i una 
etiqueta a les xarxes socials: 

#alella #unafinestraperalaMò-
nica #prayforMo. 

La part més turística del 
celler té un edifici rectangular 
d’una planta amb parets de 
vidre. Tastes els vins i t’enamo-
res del mar. Perquè a Alella la 
geografia és voluptuosa. Recor-
da el Priorat amb Mediterrani. 
Tastem cinc vins, entre els quals 
l’excel·lent Foranell Picapoll, el 
Foranell Pansa Blanca i el Corio-
lis. Més que suficient per dester-
rar la idea que els vins de pansa 
blanca han de ser joves, passat-
gers i sense criança. Al celler, el 
president de la DO ens obsequia 
amb un parell d’ampolles (una 
pansa blanca i una garnatxa 
grenatxa blanca). Or pur.

13.05 La resistència pacífica
Tiana pateix la mateixa dèria 
urbanística, asfàltica i espe-
culadora d’Alella. Des de la 
vall que ha acorralat el celler 
de Quim Batlle saltem al turó 
del davant: el del Bessó. S’hi 
accedeix per un camí de sauló, 
el sòl més característic d’Alella. 
És granit erosionat, com sorra 
gruixuda de platja, que dota els 
terrers de frescor i d’humitat 
les plantes. Al cim del turó del 
Bessó, desafiant tota lògica, hi 
ha una vinya vella (o bella, se-
gons com es miri). 

Abans d’abandonar Tiana 
passem per la part de dalt del 
celler Alta Alella. Les bótes de 
fusta que coronen el cim de 
les vinyes és per on pugen els 

vehicles tot terreny que fan la 
visita. Alta Alella és, de llarg, 
la proposta més musculada 
d’Alella. Rep cada any milers 
de visitants, aprofitant el flux 
de turisme de Barcelona. Els 
altres cellers s’han de plantejar 
si volen aquest turisme interna-
cional o si han de tirar la canya 
als autòctons, que encara no 
coneixen Alella.

14.03 La vinya amagada
De tornada a Alella, la Vinícola 
us dóna la benvinguda. És un 
edifici modernista, obra de Je-
roni Martorell, ben conservat, i 
manté les lletres de Marfil Ale-
lla que fa anys li va donar molta 
popularitat. Més amunt, tocant 
el centre històric, s’alça Can 
Boquet, seu del celler Bouquet 
d’Alella. Dalt d’un puig es con-
serva una masia d’indians, un 
altre patrimoni únic. Dues de 
les riqueses turístiques d’Alella 
(modernisme i noucentisme) 
es troben als mateixos cellers. 
L’enoturista ho té fàcil per 
dinar, per visitar més cellers o 
per buscar alternatives d’oci. 
Hi ha bars de vins, sales de tast, 
museus i vinyes per visitar, des 
de Badalona fins a Granollers. 

La Peça d’en Blanch és, 
probablement, una de les vinyes 
més boniques d’Alella. Per mol-
ta gent és coneguda com la vi-
nya de l’Alejandro. És un museu 
a l’aire lliure. A Alella, la vinya 
apareix per sorpresa: entre 
dues rieres, a la vinya testimo-
nial de Can Magarola, davant 
l’IES... On menys t’ho esperes. 
Els ceps juguen a fet i amagar. 
Són vinyes petites, tímides.

14.30 Ni Alella és petita, 
ni es fa en un dia
A la vall de Rials és on es 
concentra la major part de la 

vinya d’Alella. Si hi passegeu 
us endureu una falsa imatge de 
la DO Alella. Hi ha tanta vinya 
que embafa. Situat al mig de 
la vall hi ha el celler Roura, 
que fa vins de la DO Alella i de 
la DO Catalunya, separats en 
dos magatzems amb aspecte 
de centre comercial. A la resta 
del territori la vinya escasseja, 
perquè n’hi ha molt. La DO 
Alella no és tan petita com ens 
l’havien explicada. Hi ha hagut 
un problema de comprensió. 
Hem confós el poble d’Alella 
(9.632 habitants en 9,6 km2) 
amb la DO Alella (30 muni-
cipis amb una superfície que 
inclou el Maresme, mig Vallès 
Oriental i Badalona). Ser la DO 
més petita no la fa una terra 
menuda.

Des d’Alella entrem a Vall-
romanes i ens dirigim a Santa 
Maria de Martorelles. La part 
on es creua la Serralada Lito-
ral és l’entrada a un altre país. 
El paisatge canvia. Del pi blanc 
mediterrani es passa a l’alzina 
del Montseny. I, per a més inri, 
comença a ploure. Dinem en un 
restaurant amb taules de fusta 
estil Twin Peaks, que ben bé 
podria ser un local del Ripollès. 
La temperatura ha baixat uns 
quants graus. És la demostra-
ció palpable que l’enoturisme 
es pot allargar un cap de set-
mana sencer per visitar tots 
els llocs.

16.54 La vida en un clip
Can Roda és una masia mo-
dernista conservada amb un 
bon gust excel·lent. De fora 
recorda un hotel amb encant 
més que no un celler. A dins es 
conserva l’aire senyorial i rural 
d’una masia del final del segle 
XVIII. Fem una volta amb la 
responsable del celler, Pepi 

“A Quim Batlle, 
tastes els vins i 
t’enamores del 
mar”

ACTUALITAT

Vinya a Valldoriolf d’on surt el Raventós d’Alella Tina 20. Gotims de pansa blanca “penjant d’un fil”, a Can Roda. El sol baixa sobre una vinya 
vella a Can Matons, seu de Raventós d’Alella. 
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Milà, i el seu enòleg, Enric Gil. 
Can Roda és un lloc per on ve 
de gust passejar, deixar les 
criatures que s’esbravin, notar 
l’encant de la vinya embosca-
da. Sap greu no haver portat 
un curriculum vitae per si mai 
busquen un masover. Al costat 
de la casa hi ha un celler, amb 
pou, cignes, font amb tortu-
gues i una plana de gespa que 
convida a fer la migdiada. S’hi 
fa enoturisme i turisme MICE, 
el de reunions d’empreses, que 

és una part suculenta (també) 
del pastís enoturístic.

Ens han preparat una am-
polla de pansa blanca criat en 
bótes de fusta i unes catànies 
delicioses de xocolata blanca 
amb raïm. La masia és un in-
fart per als instagramers. Cada 
racó té un batec de Polaroid. 
Per això la cosa més deliciosa 
d’un escenari tan calculat és 
quan veieu la roba estesa. Ja 
m’enteneu: visitar un castell 
i acabar-vos trobant, penjada 
al sol, la roba interior de la 
princesa.

A Can Roda la prova que 
són autèntics són uns clips 
de paper, platejats, de 75 mil-
límetres. Quan ho explica, a 
la Pepi se li tornen les galtes 
colrades i l’Enric Gil es peta 
de riure. Per penjar els gotims 
de raïm per fer vi dolç neces-

sitaven lligar-los d’un filat. La 
mestressa va anar a la ferrete-
ria i va comprar filferro. Però 
es va produir un petit motí: no 
tallarien pas ganxets a mida. 
El raïm s’hauria assecat abans! 
La solució va ser desfullar un 
clip fins que quedés en forma 
d’essa. I penjar els raïms a la 
barra perquè s’assequessin. El 
vi dolç es diu Penjat d’un Fil. 
Potser algun dia es dirà Penjat 
d’un Clip. Ens n’anem amb un 
gran somriure i una ampolleta 
de l’aperitiu tradicional de 
base pansa blanca, el Clarea.

18.03 Serem ecològics 
o no serem
Quan travessem la porta de 
fusta de l’antiga masia de Can 
Matons, l’Òscar treu l’iPho-
ne de la butxaca per mirar 
l’hora. Ho fa amb el gest que, 
dos-cents anys abans, hauria 
fet amb un rellotge de corda 
penjat de l’infern de l’america-
na. Ens rep Ramon Raventós i 
abans que digui “bona-tarda-
tinguin”, l’Òscar li etziba: “Fem 
tres minuts tard, tres, de vuit 
hores i set visites abans que 
tu.” Cal aixecar acta notarial 
de la puntualitat dels periodis-
tes de Papers de vi, virtut que 
no tothom cultiva.

Raventós d’Alella és un 
celler amb pàtina. Com que hi 
hem arribat a l’hora de la tar-
da el sol banya les vinyes amb 
color de flam d’ou. Els ceps són 
daurats, cruixents, lluents. Ra-
mon Raventós és una persona 
sincera i directa. Tant que, de 
vegades, sembla indignat amb 
el món. La vinya és la seva vida 
i no és una manera de parlar. 
S’ha pres molt seriosament 
el cultiu: des de la coberta 
vegetal fins al sauló, l’argila i el 
granit: “És un regal per nosal-

tres aquesta terra; és única, és 
meravellosa”, s’entusiasma en 
un dels moments en què sem-
bla més content, sense arribar 
a somriure. Els seus vins són 
el resultat d’un esforç titànic, 
d’un càlcul mesurat, filosofat i 
dut a terme amb determinació. 

Per la manera de festejar-les, 
diria que cada ampolla és un 
part.

Raventós d’Alella ha pre-
parat un tast amb quatre dels 
vins de pansa blanca: el Tina 9, 
el Tina 20, el Sarriera i el San-
ta Maria. Són quatre cartes 
d’amor a la varietat. Germans 
del mateix pare, diferents 
entre si, amb un relat indepen-
dent. Ramon Raventós ha fet 
una càtedra de pansa blanca 
imprescindible per entendre 
l’Alella actual i la futura. Però 
el tast també aboca Alella a 
una relació única amb el cultiu 
ecològic, amb la vinya sense 
químics, amb la mínima inter-
venció. La majoria dels cellers 
que hem visitat tenen clara 
aquesta fórmula: o eco, o res.

20.15 L’‘striptease’ dels 
dogmes
De tornada a Alella m’han 
caigut, un a un, els dogmes 
d’Alella. Mea culpa. A Raven-
tós d’Alella comprovareu que 
els vins de pansa blanca tenen 
un recorregut increïble, de 
longitud, qualitat i reconeixe-
ments. A Can Roda, que paga 
la pena creuar la Serralada 
Litoral per descobrir l’Alella 
més salvatge. A la vall de Rials 
podreu fer un bany de vinya 
vora el mar. A Quim Batlle, 
enamorar-vos de les varietats 
autòctones, del sauló i dels 
costers. I a ca l’Oriol Artigas 
aprendreu a valorar les vinyes 
velles, antigues, úniques, paci-
ents. Arribo al cotxe, que ha-
via deixat aparcat a tocar de 
la Prats. A les fosques saludo 
la piconadora. Tant de bo que-
di com un monument al pas-
sat. La nova Alella ha d’anar a 
totes: ho saben i poden fer-ho. 
Alella jacta est. 

David Jobé és periodista. To-
tes les generacions anteriors 
de la seva família han estat i 
són pagesos a Cal Llagardero 
(Olesa de Montserrat). Des 
de fa vint anys que fa enotu-
risme. A Catalunya, Espanya, 
França, Europa i els Estats 
Units. “Els vins són com les 
persones: no n’hi ha de bones 
ni dolentes. Quan els tastem 
és com si els entrevistéssim: 
què expliquen, d’on vénen, per 
què són així, amb què els po-
dem tastar...”, afirma.
Professionalment sempre ha 
estat lligat a la ràdio, tot i 
que ha col·laborat en premsa 
escrita. Des del 2005 treballa 
a RAC1. Durant més de deu 
anys ha format part d’El món 
a RAC1, que va dirigir tres 
estius. Actualment és l’editor 
de l’informatiu 14/15 del cap 
de setmana. A la ràdio també 
parla de vins. Juntament amb 
la seva dona, Judith Cortinas, 
gestiona Enoturista.cat, un 
portal web que parla amb 
criteri periodístic sobre eno-
turisme a Catalunya.

“La masia Can 
Roda és un infart 
per als ‘instagra-
mers’. Cada racó 
té un batec de Po-
laroid”

Espectaculars vistes des de La Sentiu, la finca on trobem el celler Quim Batlle. La Prats, vinya d’Oriol Artigas supervivent a la pressió 
urbanística. El camí que porta fins el turó del Bessó




