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PERSONATGE DO ALELLA

TEXT: EVA VICENS / FOTO: ÒSCAR PALLARÈS

Joan Gispert, 
el marxant de vi d’Alella
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l rètol de Bodegas 
Gispert continua 
recordant que en 
aquell edifici de 
l’avinguda de Sant 

Josep de Calassanç d’Alella 
hi ha funcionat durant molts 
anys un negoci relacionat amb 
el vi. No n’eren elaboradors, és 
cert, però probablement han 
trafegat més litres de vi que 
qualsevol celler de la zona. “A 
casa ens hem dedicat durant 
molts anys a la compravenda”, 
recorda l’actual propietari, 
Joan Gispert, i posa l’èmfasi 
en el fet que el negoci el va en-
gegar l’avi, Joan Gispert Du-
ran, cap als anys 1940. El va 
continuar el pare, Josep Ma-
ria Gispert, i de ben jove hi va 
entrar ell mateix a treballar. 
Ara s’ha vist obligat a tancar 
per problemes de salut. “Hi he 
dedicat la vida i va ser molt 
dur trobar-me davant la dis-
juntiva de continuar o plegar, 
sabent que no tenia més opció 
sinó posar-hi punt final”, diu 
amb tristesa.

Joan Gispert ens rep a 
la nau amb un mig somriu-
re, d’aquells que desconfien 
d’una visita que vol recordar 
moments potser massa dolo-
rosos, per propers i sensibles. 
Tot i així, ens acull afable-
ment i ens ensenya la nau, on 
encara guarda alguns estris, 
com les botes de fusta d’avet 
del nord d’Europa –que ell 
mateix va ajudar a col·locar 
a un mosso de Vilafranca– o 
algunes garrafes de vidre 
on venien el vi –“Fins i tot 
n’havíem tingut amb base de 
vímet”–, que es conserven 
perfectament retolades amb 
el nom de Gispert, recordant 
aquella època en què molts 
clients reutilitzaven els en-
vasos.

“Bodegas Gispert va néixer 
d’un altre projecte, el celler 
Bruy, on treballava l’avi i Jau-
me Serra”, diu quan seiem i 
comencem a preguntar-li per 
l’origen de tot plegat. Explica 
que, a l’avi, l’havien anat a 
buscar a la duana del Port de 
Barcelona i que el van convèn-
cer per formar part d’aquesta 
aventura alellenca. “Bruy 
tenia les instal·lacions al cen-
tre, era un celler tradicional 
que donava feina a molta gent 
del poble”, recorda, i durant 
uns quants anys va ser un ne-
goci pròsper, però va acabar 
tancant les seves portes. “En 
aquell moment, nosaltres ens 
vam quedar les instal·lacions 
de Bruy i vam comprar aques-
ta nau a la Riera, i durant un 
temps vam compaginar la 
feina als dos espais.”

“Compràvem vi majoritària-
ment català” 
La gestió del seu dia a dia im-
plicava aconseguir i repartir 
litres de vi a doll. Joan Gispert 
havia començat els estudis 
d’enologia a Requena, però 
abans d’acabar-los va tornar a 
casa i es va posar a treballar. 
Tenia disset anys. I quan va 
tocar complir el servei militar, 
el germà es va sumar al ne-
goci per donar-hi suport. “Ell 
s’encarregava principalment 
de la venda i jo era el respon-
sable del magatzem i de la 
compra, sobretot des que va 
faltar el pare.”

“Compràvem vi majorità-
riament català –detalla–: en 
el cas dels blancs, els anàvem 
a buscar a Vilafranca o a la 
zona de Tarragona; els ne-
gres, en canvi, ens costaven 
més de trobar i els portàvem 
d’Aragó o de la zona de la 
Manxa.” Eren vins per a tots 

els gustos: “Els semisecs i 
els dolços es van vendre molt 
durant una època, i també el 
xampany d’Alella”, recorda. 
Vins de tots els colors i elabo-
racions que responien sobre-
tot a la demanda de cellers i 
botigues de vins, però també 
de restaurants, tot i que 
aquests ben aviat van preferir 
el vi embotellat. La demanda 
crida l’oferta i així van aparèi-
xer al mercat tres referències 

embotellades de can Gispert: 
el blanc, rosat i negre Marina, 
en record d’una de les filles 
del propietari. 

“La veritat és que sempre 
hem tingut molta sort amb 
els clients, que ens han estat 
fidels perquè els oferíem vins 
de bona qualitat i mai no els 
enganyàvem”, recorda orgu-
llós. “És cert que el vi a doll 
mai ha gaudit de gaire presti-
gi, però us puc assegurar que 
n’hi ha de ben bons i que en 
alguns casos superen en qua-
litat alguns d’embotellats.” La 
clau de l’èxit, segons ell, està 
a “comprar productes ben 

elaborats a productors que 
es preocupen per fer i vendre 
qualitat”. 

El vi a doll ha estat sem-
pre el seu cavall de batalla, 
però no l’únic. Joan Gispert 
comenta que entre els anys 
1980 i 1986 van incorporar els 
vins d’Alella Vinícola a la car-
tera de productes. “En vam 
vendre moltíssim a Catalunya 
i Espanya, de Marfil”, recor-
da: “Ens obria moltes portes, 
era un producte molt recone-
gut que gaudia d’un prestigi 
important dins i fora d’Ale-
lla.” Parla d’haver comptabi-
litzat fins a 250.000 ampolles 
en l’últim exercici. Un èxit, 
curiosament, que els va por-
tar a posar fi a l’acord de col-
laboració: “Ens van dir que 
veníem molt i que guanyàvem 
massa!” Sigui com sigui, du-
rant aquells anys va ser el vi 
amb DO que portaven en car-
tera, i més endavant van ser 
els vins dels també alellencs 
Bodegas Roura.

Regust amarg amb rerefons 
optimista 
“El pare va morir de cop quan 
tenia seixanta-quatre anys, i 
el meu germà va patir un ictus 
que el va allunyar del negoci 
quan en feia quaranta-nou; 
he portat tot sol el negoci du-
rant els darrers dotze anys”, 
recorda nostàlgic. Tot i així, 
els ulls li recuperen l’espur-
na d’il·lusió quan pensa en 
el temps dedicat al negoci: 
“Sempre m’ha agradat molt el 
vi, i sobretot el comerç del vi.” 
“És cert que, com a empresa 
petita, hi ha moments en què 
et perds en la burocràcia i la 
paperassa, però en general 
em sento un privilegiat d’ha-
ver pogut viure del que sem-
pre m’ha agradat fer.” 

“Bodegas Gispert 
va néixer d’un altre 
projecte, el celler 
Bruy, on treballaven 
l’avi i Jaume Serra”

“Us puc assegurar 
que hi ha vins a doll 
ben bons i que en al-
guns casos superen 
en qualitat alguns 
d’embotellats”
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El celler romà del territori DO Alella!

Obert dissabtes i diumenges de 10 a 14 h
Grups concertats tots els dies de la setmana

C/ Ernest Lluch 41, 08329 Teià
Informació i reserves a: reserves@tanitdifusio.cat

Contacte:
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h al telèfon (+34) 93 555 99 77
De dilluns a divendres al telèfon (+34) 691 170 860


