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PERSONATGE DO ALELLA

TEXT: EVA VICENS / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

José Luis 
Sanz

“A Alella hi he 
comprat paisatge”
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o, de vinya, no en sé 
res.” Així de cate-
gòric ens rep José 
Luis Sanz a la vinya 
de Llaveig, la finca 

que va comprar poc després de 
jubilar-se a Alella. Insisteix que 
ve del sector de l’enginyeria i 
les elèctriques i que té poc a dir 
a una revista especialitzada en 
vins. El que no diu, i es fa obvi 
mentre va parlant del projecte, 
és que fa una tasca impagable 
de conservació del paisatge, 
que atén i cuida a diari des de 
fa aproximadament dotze anys. 

Nascut a Calataiud, Sanz va 
cursar els estudis d’enginyeria 
industrial (pèrit industrial) a 
la Universitat de Saragossa i 
va estar vinculat durant molts 
anys a l’empresa COPISA. “He 
treballat en hidràuliques, nu-
clears i tèrmiques, he dedicat 
tota la vida a l’energia”, explica 
orgullós. L’any 1968 va venir a 
Catalunya i ja no se n’ha mogut. 
Actualment viu a Badalona. 

“Abans de decidir-me a 
comprar aquest terreny n’ha-
via vist alguns altres, però 
em quedaven lluny de casa i la 
logística se’m feia complicada”, 
recorda. “Aquest quedava prop 
d’on visc i tenia un valor senti-
mental afegit, perquè vaig ser 
el coordinador de l’aixecament 
de les tres xemeneies del Besòs 
i des d’aquí les puc veure cada 
dia.” 

Amunt i avall amb el tractor
A la finca, hi trasteja i passeja 
amunt i avall amb el tractor 
unes quantes hores cada matí: 

“Abans sonava l’alarma a 
quarts de dues per avisar-me 
de l’hora de dinar, i ara hi ha 
dies que al migdia ja no puc 
més”, diu fent referència als 
seus setanta-set anys. En tot 
cas, té molt clar que no rendi-
bilitzarà la inversió: “Aquí hi he 
comprat paisatge.” El terreny 
és actualment la seva passió, el 

projecte al qual pot dedicar tot 
el temps que ara té. “Em dedico 
a desbrossar, a netejar l’espai, 
en recullo els sarments després 
de la poda..., la feina no s’acaba 
mai en una vinya perquè quan 
has acabat de repassar-ho tot, 
toca tornar a començar.” 

“Arribar fins aquí ha tingut 
un alt cost, no sols econòmic, 
perquè al llarg d’aquests anys 
m’he trobat amb uns quants 
entrebancs”, comenta amb 
un cert disgust. Recorda, per 
exemple, que fa temps li van 
robar el tractor i dos grups 
electrògens, i que va acabar 
comprant un contenidor per 
tancar-ho tot a dins: “Es poden 
creure que l’administració es 

va queixar perquè havia posat 
una peça de formigó de 4,02 
m2 i deien que perjudicava el 
paisatge?”

Sigui com sigui, res no el va 
desmotivar i ha continuat tre-
ballant a la vinya amb tota la 
dedicació possible. Dels 40.000 
m2 de propietat, dues hectà-
rees són dedicades a la vinya 
i hi té comptabilitzats 2.663 
ceps –“Ara potser n’hi ha algun 
menys, perquè es poden haver 
assecat”–. D’aquests ceps, el 
80% són de pansa blanca i el 
20% restant de cabernet, gar-
natxa i moscatell d’Alexandria 
–“D’aquests, en deuen quedar 
uns deu o dotze”–. Explica que 
les vinyes estan documentades 
des de l’any 1992, però “l’Oriol 
pensa que la pansa blanca pot 
tenir tranquil·lament entre 
cinquanta i seixanta anys”. 

Oriol Artigas i el vi de la vinya 
de Llaveig
En José Luis parla d’Oriol 
Artigas, amb qui 
col·labora des de fa 
uns quatre anys en 
la gestió de la vinya. 
“Ens van posar en 
contacte i quan ell va 
veure la finca em va 
dir que li interessava 
que la treballéssim 
junts.” L’Oriol s’en-
carrega de la poda, 
de sulfatar quan toca 
–“Enguany ho vam 
haver de fer fins a 
cinc cops, i tot i així 
hem patit d’oïdi!”– i 
també de la verema i 

de la vinificació. El cas és que 
la zona és especial i dóna molt 
pocs rendiments. “Els primers 
anys de portar la finca n’obte-
níem uns 6.500 quilos i ara no 
ho vull ni comptar”, diu evitant 
revelar la quantitat de raïm de 
la collita d’enguany. Sanz es 
queixa de veure poc l’Oriol: “És 
molt bon nano, però va molt 
enfeinat i m’agradaria poder-lo 
veure més sovint.”

Interessat pel vi des de 
sempre, tot i que abans d’en-
trar en aquest projecte només 
n’era consumidor, pensa que el 
sector vinícola d’Alella s’ha de 
centrar a “fer bon vi, vendre’l 
car i intentar atraure-hi més 
turisme”. I afegeix: “No cal 
competir amb les altres zones 
vinícoles del món, però podem 
donar més valor al nostre pro-
ducte, fer pocs vins, poques 
marques i garantir que tots ells 
neixen a partir de la màxima 
qualitat.” 

“la feina no 
s’acaba mai en 
una vinya perquè 
quan has acabat 
de repassar-ho 
tot, toca tornar a 
començar”

Poc després de jubilar-se, aquest enginyer industrial de Calataiud amb una llarga 
experiència en el sector de l’energia va adquirir una finca al terme municipal d’Alella, 
on es cultiven dues hectàrees de vinya, majoritàriament de pansa blanca.
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Oriol Artigas

Territori Pansa blanca
630 905 083  ·  oriolartigas@gmail.com

La vinya de Llaveig ofereix unes magnífiques vistes.




