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ACTUALITAT

ario Rovira és 
nou a la DO 
Alella, però en 
parla com si 
fes anys que 

s’hi bellugués. Li agrada conèi-
xer la terra, la vinya, l’entorn... 
i de moment el que ja coneix 
pam a pam és la vinya de tres 
hectàrees de Can Ballús, a 
Tiana. És el tros de terra que 
protagonitza el seu nou pro-
jecte a Alella. Després d’haver 
crescut vitivinícolament al 
Bierzo i d’haver fet també pa-
rada a Jerez, torna per amor 
a Barcelona, la terra que el va 
veure néixer.

Parlant de naixements, el més 
recent és el de la primera anya-
da dels teus tres vins alellencs!
Sí, fa just poques setmanes 
que ja els tenim al mercat. En 
total són tres: la Flamenca, la 
Farruca i la Milonga. Abans de 
tastar-los i parlar-ne, us ense-
nyo la vinya.

Can Ballús és una vinya que 
combina els costers i els ban-
cals. També diferents sòls: 
granit, pissarra... Ens enfilem 
fins a la part més alta per par-
lar amb aquest jove viticultor 
i productor i conèixer més de 
prop el seu projecte. El lloc és 
preciós i les vistes immillo-
rables: tot fa preveure que la 
conversa amb el Mario també.

Ens hem dedicat molt a treba-
llar la terra, volíem vinya vella 
i sabíem que aquí n’hi havia, 
però no hem pogut triar. Tenim 
uns bancals de només unes 0,2 
hectàrees de cabernet, i la res-
ta és macabeu i syrah. Des d’un 
principi ens vam centrar molt 
a treballar el sòl, a treure els 
sarments que es deixaven a la 
vinya, a deixar coberta vegetal 
als bancals i un cop o dos l’any 
llaurar-los. També reconduïm 
alguns dels ceps com els de 
syrah. Donem molta importàn-
cia a cuidar la vinya. El lloc és 
preciós. Moltes vegades hi por-
to clients de Barcelona i els dic: 
“Va, que en vint minuts som a 
la vinya.” I no s’ho acaben de 
creure fins que hi arriben.

Ja hem donat un primer titular. 
Però, i tu, com arribes aquí i 
per què?
Tot i ser originari de Barcelo-
na, m’havia instal·lat al Bierzo 
on tinc el projecte principal i 
familiar. Allà és on viu la meva 
mare i, fins fa poc, també jo. 

Però quan vaig conèixer la 
meva parella, per amor, vaig 
decidir tornar cap aquí i buscar 
conjuntament un projecte que 
ens il·lusionés, que ens agradés 
i que fos a prop de casa. Bus-
càvem vinya vella, orientació i 
un paisatge que ens transmetés 
coses. Can Ballús és a tocar del 
límit del Parc de la Serralada 
de Marina. És ideal. També ha 
estat clau posar-se fàcilment 
d’acord amb en Xavi Garcia, 
d’Alella Vinícola, per poder 
elaborar els vins allà. 

La teva parella també es dedi-
ca al vi?
Soc enginyer agrònom i enòleg, 
i ella... professionalment tam-
bé es dedica a la fermentació 
[riu], però del pa, i després va 
estudiar sommelieria. Tenim 
aquesta inquietud en comú, 
ella m’ajuda a podar, a fer les 
feines de vinya i a ser els meus 
ulls quan soc al Bierzo, ho he 
de combinar. Una setmana 
aquí, una setmana allà... Però 
estem instal·lats a Badalona.

Un triangle curiós has creat, 
oi? El teu projecte principal, o 
si més no el primer, és al Bier-
zo; el va seguir un projecte a 
Jerez, i ara a Alella.
Teníem clar que volíem aques-
ta zona per proximitat a casa i, 
sobretot, volíem Mediterrani. 
Ja faig vins molt extrems al 

Bierzo, a Jerez no tant, i bus-
cava el caràcter mediterrani, 
el sol, la calor. Volia veure com 
la meva manera d’entendre el 
vi s’expressa al Mediterrani. 
No volia perdre ni el meu ca-
ràcter ni el meu estil, però sí 
veure què passava a tocar del 
mar. I sabíem també que per 
la zona podíem trobar vinya 
vella. Estem convençuts que 
aquí es poden fer coses molt 
interessants, hi ha clima, hi ha 
sòl, hi ha varietat. Doncs som-
hi! Intentem fer alguna cosa 
original i diferent. Penso que 
tot això es pot fer aquí.

I de moment ja en tenim un 
primer resultat. Quina és l’em-
premta de Mario Rovira en 
aquests primers vins?
La nostra idea i l’aspecte més 
important per mi és el punt de 
verema, que intento que sigui 
un punt en comú en tots els 
meus projectes. Reprendre 
aquella idea molt francesa del 
punt de verema. Anar-lo a bus-
car al principi de la maduració. 
Un punt que a vegades té la 
llavor encara una mica verda, 
la pell no està del tot madura, 
però que dona uns vins crui-
xents, acidesa, rectitud, també 
un punt auster. Són els vins que 
a nosaltres ens emocionen i ens 
agrada beure. Volíem buscar i 
trobar això a Alella. No fer co-
ses massa apegaloses, pastoses 
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o alcohòliques, sinó al contrari, 
anar a buscar aquest equilibri.

I l’heu trobat?
M’ho hauràs de dir tu quan 
tastis els vins [riu].

Però són els que t’agrada beure?
Hem fet una feina molt impor-
tant de vinya, que és el que volí-
em. Primer posem la vinya com 
ens agrada veure-la i a partir 
d’aquí busquem el vi que també 
ens agrada beure. Som Medi-
terrani, som molt a prop del 
mar, tenim sol, tenim marinada 
i terral. És amb tots aquests 
elements amb què hem de jugar, 
i aquest any vam haver de vere-
mar més d’hora del previst per 
evitar el míldiu i l’oïdi, que van 
arribar sobtadament a l’agost. 
El 21 d’agost ja vam començar 
per evitar mals majors.

Això vol dir que, de tracta-
ments, ben pocs?
Poquets, sí. Només els neces-
saris, tot fet amb orgànic, no hi 
ha herbicides ni sistèmics. Així 
ens ho vam proposar i així ho 
fem. Per fer-ho possible també 
donem molta importància a la 
poda, anant a buscar aquest 
vas tradicional, una mica obert 
i airejat.

Ecològic, entès. I la teva visió 
dels vins naturals? 
Busco que els nostres vins 
transmetin honestedat, cla-
redat, frescor, elegància... El 
concepte del Mediterrani més 
fresc, buscant puresa. I tot 
plegat emmarcat en el con-
cepte orgànic, vull que siguin 
vins vius, tant per la viticultura 
com per la vinificació. Però no 
m’agrada posar-los etiquetes 
que no són clares. Ara vinc de 
les jornades professionals del 
vi a Corullón (Bierzo), hi he 
estat tres dies, i la veritat és 
que hi ha hagut un debat intens 
respecte als vins naturals. A 
França són una cosa, aquí una 
altra. Aquí no hi ha legislació. 
Què és i què no és natural? Qui 
diu què ho és i què no? Això, 
per no parlar de la pèrdua de 
l’origen en molts dels vins na-
turals. Arribem a punts en què 
moltes vegades són vins que no 
et parlen ni del lloc d’on venen.

Però la defensa dels que els fan 
és justament el contrari!
Les oxidacions, les volatilitats 
excessives, fan que a vegades 
es perdi la identitat. És una de 

les coses que es van debatre 
a les jornades. Fem vins orgà-
nics, si vols naturals, però que 
reflecteixin una identitat, un 
sòl, un clima, una zona, i aquí 
és on penso que França ens 
porta molts anys d’avantatge, 
perquè no totes les oxidacions 
són vàlides, no totes les vo-
latilitats són vàlides, siguem 
seriosos. Costa molt fer un vi 
natural ben fet. Moltíssim. Tri-
gues molts anys a fer-lo. Ells fa 
generacions que elaboren vins 
naturals bons, nets. Es pot fer 
i ho fan. Aquí s’ha convertit en 
una moda. Que no se’m m’en-
tengui malament: estic a favor 
de la mínima intervenció, però 
penso que no tot s’hi val. 

La DO Alella és potser la que 
té la proporció més gran de 
productors en ecològic...
Em sembla fantàstic, el resul-
tat de tot aquest debat ha de 
ser això. Que tinguem paisatge, 
vida i tot sigui molt més trans-
parent. Aquesta conclusió és 
la positiva de tot aquest movi-
ment. Que tots diguem: “Anem 
a reduir.” Com et deia, tot el 
que sigui anar a respectar 
l’entorn i el medi és ben rebut. 
Aquí es pot fer. Hi ha unes 
altres zones on la pluviometria 
i la humitat no ho permeten 
tant, i aquí la zona és ideal per 
fer-ho (a Galícia és molt com-
plicat), tenim les eines.

I, amb tot el que ens has ex-
plicat, és compatible reflectir 
territori i ser Mario Rovira 
alhora?
És un equilibri complicat, no 
és fàcil, però tinc clar que la 
meva empremta és el punt 
de verema, la resta de coses 
són aleatòries. Però m’agrada 
incidir-hi, perquè m’agrada la 
frescor i fer vins molt bevibles, 
unes condicions que passen 
per tenir acidesa. I l’acidesa de 
forma natural és la que acon-
segueixes collint més d’hora. 
Evidentment, no ens podem 
passar, no podem fer sucs de 
llimona, som al Mediterrani. La 
primera anyada no ha estat fà-
cil, pel cop sobtat de calor que 
vam tenir al principi d’agost. 
Vam passar de 8 a 10 graus 
en tres dies i vam haver de 
córrer. Si puc triar, m’agraden 
les maduracions més pausades 
i poder decidir el moment de 
manera tranquil·la i precisa, 
però és la primera anyada i 
continuarem aprenent. 
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ELS VINS  

Els vins del Mario es bategen amb noms femenins, noms de pals del flamenc, 
noms que pretenen simbolitzar el mestissatge mediterrani. I per què noms 
de dona? Una reivindicació? Al Mario li agrada reforçar la imatge de força 
de la dona i la importància que tenen a la vida: “Sense una dona no fas 
res –diu sense ironia–. En els moments més durs, sempre tiren endavant, 
tenen força i determinació.” L’encarregada d’il·lustrar les etiquetes ha estat 
la dissenyadora Àgata Gil, de Badalona, que s’ha inspirat en la imatge de 
la parella de Rovira.

LA FLAMENCA. El nom: una cadira típica dels cantaores de flamenc que 
incorpora la figura del duende, una cadira buida. En deuen tenir, els vins de 
Rovira a Alella?

Varietats: macabeu i pansa blanca. Alcohol: 11,5%
Elaboració: 5 mesos de criança (20% en bota, la resta reposa en inox i 
ou de ceràmica amb la intenció de buscar una criança sense aportació 
externa d’aromes).
Què en diu el productor: “Fàcil, fresc, amb un punt salí i molt cítric 
també al final de boca, un tret del nostre caràcter que també volem que 
es reconegui en el vi d’entrada.”
Producció: 3.300 ampolles. Preu: 12-14 euros

LA FARRUCA. El nom i l’etiqueta: Farruca és com anomenaven les dones 
gallegues que anaven a treballar a Andalusia, considerades dones extrema-
dament fortes i treballadores. Per això apareix a l’etiqueta acompanyada de 
vinya (el treball) i peixets (referència a les dones gallegues).

Varietat: macabeu. Alcohol: 10,5%
Elaboració: quatre mesos en bota de mançanilla (de 500 litres). Mace-
ració prefermentativa en pells i fermentació espontània. Al cap de dos 
o tres dies es treu de la bota i es premsa. Treball amb pells durant set 
o vuit dies i premsatge.
Què en diu el productor: “Encara podria ser un punt més radical. És un 
vi molt més auster que no el primer. La sorpresa va ser que la varietat, 
l’acidesa, l’estil i, en definitiva, l’equilibri del vi aguanta perfectament 
la bota.” 
Producció: 400 ampolles. Preu: 18-20 euros

LA MILONGA. El nom i l’etiqueta: un pal del flamenc adaptat en molts 
països. Aquest estil és a Sud-amèrica, al nord d’Europa... La sirena simbo-
litza aquest viatjar de la música per tot el món, però sense oblidar-se d’una 
referència a la vinya, amb uns gotims de raïm.

Varietat: syrah i macabeu
Elaboració: vinificat com a blanc. Treball amb pells, fermentació espon-
tània (7-8 dies amb les pells), criança 100% en ou de ceràmica.
Què en diu el productor: “Molta gent ens dirà que és un rosat, recorda 
els vins mediterranis del Rosselló, del Llenguadoc. És la idea que tenim 
de negre mediterrani. No hi busquem concentració, ni múscul, ni color. 
Volem lleugeresa, frescor i aromes subtils.”
Producció: 600 ampolles. Preu: 16-18 euros


