
A Barcelona amb…

els germans Torres
Maridem els plats del seu restaurant 
amb 2 estrelles Michelin amb els vins de la DO Alella

Entrevista amb Quim Batlle, 
reelegit president del Consell 
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Alella Vinícola i Testuan 
llancen al mercat dos 
vins solidaris

‘Papers de vi’ participa a les 
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Els Diumenges de Vins, 
en marxa       
Ja ha començat la segona temporada dels Diumenges de Vins 
(Alella). Deu bars i restaurants d’Alella participen en aquesta 
iniciativa, en què cada mes un sommelier diferent dinamitza un 
tast en què es mariden dos vins de la DO Alella amb propostes 
dels establiments participants. Les dues primeres sessions de 
l’any han estat protagonitzades pels vins de Can Roda maridats 
amb propostes del restaurant La Nau (gener) i vins Quim Batlle 
amb la gastronomia de Can Balcells (febrer). La sessió del març, 
que havia de dirigir el sommelier Joan Lluís Gómez, es va sus-
pendre a causa del coronavirus. La jornada enogastronòmica, 
que tornarà a tenir lloc l’últim diumenge de cada mes –excepte 
juliol i agost–, quan es recuperi la normalitat, es fa coincidir amb 
el taller Diumenge de Most per a infants de 3 a 12 anys.
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La imatge de la coberta, 
que ens ha cedit 
amablement el fotògraf 
Jordi Play, mostra els 
germans Javier i Sergio 
Torres en una imatge 
promocional del seu 
restaurant: Cocina 
Hermanos Torres.
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Amb el suport de:

El mes de març... 
Biblioteques amb DO Alella         
El mes de març ha estat el mes de la DO Alella a les biblioteques 
del territori, que han omplert un any més d’activitat cultural i 
vinícola les seves programacions. El projecte Biblioteques amb 
DO té com a objectiu acostar la cultura del vi a les biblioteques 
públiques de Catalunya, un tret distintiu i autòcton amb què 
es vol subratllar l’arrelament de cada servei bibliotecari amb 
l’entorn al qual s’adreça. Cada mes es dedica a una denominació 
d’origen catalana, i el mes de març ha estat el de la DO Alella.

Torna el concurs Vinstagram 
DO Alella       
Les biblioteques que formen part del projecte Biblioteques amb DO 
han organitzat el tercer concurs fotogràfic Vinstagram DO Alella. 
Per participar-hi calia publicar una foto relacionada amb el vi a 
Instagram, geolocalitzar-la al municipi on s’havia fet, mencionar 
una de les biblioteques que formen part de la DO Alella al títol de 
la imatge i posar-hi l’etiqueta #vinstagramDOAlella20. El concurs 
finalitza el 31 de març. Un jurat professional triarà les fotos gua-
nyadores i els seus autors s’enduran premis relacionats amb el vi i 
l’enoturisme a la DO Alella.
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Arnau Marco va maridar 
vins de Can Roda amb plats 
de La Nau.
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El Capsigrany, medalla 
de plata a Millésime 
Bio   
L’AA Capsigrany, el cava del Celler de les Aus ela-
borat amb pansa rosada, va ser guardonat amb la 
medalla de plata a Millésime Bio, la fira de vins eco-
lògics més important d’Europa celebrada al final de 
gener a Montpeller i en la qual van participar 1.200 
expositors de 22 països. A més d’Alta Alella, que 
fa temps que té presència en aquest esdeveniment 
internacional, aquest any també hi va assistir per 
primera vegada Bouquet d’Alella.

El Panel de Tast Oficial de Vins 
de Catalunya 
L’Institut Català de la Vinya i el Vi, l’Incavi, va presentar el 14 de ge-
ner el Panel de Tast Oficial de Vins de Catalunya. Es tracta d’una eina 
única per garantir la qualitat dels vins amb DO i acollir-se a la nor-
mativa europea sobre l’organització comuna del mercat vitivinícola, 
que estableix que les denominacions d’origen han d’assegurar el com-
pliment de les característiques fisicoquímiques i sensorials dels vins 
descrits en els seus reglaments. L’equip del Panel de Tast Oficial és 
format per trenta-una persones degustadores seleccionades, entre les 
quals hi ha un bon nombre de sommeliers col·laboradors habituals de 
Papers de vi. Professionals que s’entrenen mensualment i que poden 
avaluar més de setanta atributs en vins gràcies a un mètode propi.

Alella Vinícola, vins “aptes 
per a vegans”  

Els vins i escumosos d’Ale-
lla Vinícola han passat a 
incorprar el segell V-Label 
de l’Associació Vegetariana 
Espanyola, un segell de qua-
litat protegit i reconegut 
internacionalment des del 

1996. Aquesta distinció garanteix i certifica oficialment els produc-
tes com a aptes per a alimentació vegana. Segons que recorden en 
un comunicat, “Alella Vinícola treballa les vinyes de forma sosteni-
ble i ecològica, retornant tots els subproductes d’origen vegetal al 
sòl, i controlant les plagues sense herbicides, insecticides ni adobs 
inorgànics”.

Atorguen tres certificats 
Biosphere a agents de la DO 
Alella    
El Consorci DO Alella i els cellers Quim Batlle i Can Roda han 
estat reconeguts amb els distintius Biosphere 2019 de turis-
me sostenible. Es tracta d’un segell que atorga l’Instituto de 
Turismo Responsable (ITR) en reconeixement al compromís 
amb la sostenibilitat al qual poden optar empreses, serveis i 
destinacions. 
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Turisme del Maresme anima 
a conèixer la comarca 
a través del ‘geocaching’        
El Maresme ja es pot descobrir tot practicant geocaching, un 
joc a l’aire lliure de cerca de tresors al món real amb l’ajuda de 
dispositius GPS. Els participants han de respondre preguntes 
online per aconseguir les coordenades que els permetran loca-
litzar tresors o cachés als geoamagatalls. S’han amagat un total 
de deu “tresors”, un per a cadascuna de les rutes de la Guia de 
la iaia del Maresme. Un d’aquests és al municipi d’Alella i està 
vinculat a la vinya i el vi. Amb aquesta proposta, el Consorci ha 
vinculat la promoció del turisme familiar a través de la Guia de 
la iaia i el compromís per la sostenibilitat turística Biosphere, 
que vol promoure també una sensibilització ambiental i del 
territori. El projecte d’impulsar el geocaching a la comarca s’ha 
dut a terme amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Bouquet d’Alella marida 
els seus vins amb formatges 
Bouquet d’Alella ha proposat aquest hivern tastar els seus vins 
acompanyats de formatges artesans de Formatges Can Pujol de 
Vilassar de Dalt. En concret, aquesta proposta que es va poder 
degustar el diumenge 23 de febrer va incloure pel preu de 30 € 
per persona el tast de quatre formatges i de quatre vins de Bou-
quet d’Alella i la visita guiada a les vinyes i al celler. 

Anna Gomis, responsable del Panel de Tast, Salvador Puig, Director General 
de l’Incavi i Xènia Bonet, membre del Panel, el dia de la presentació.

Representants dels ens i empreses del Vallès Oriental guardonats, 
a Can Roda, que va acollir l’acte de lliurament de distintius.

CEDIDA
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25 anys del Mercat 
del Masnou         
El Mercat Municipal del Masnou celebra enguany el 25è aniversa-
ri. El 15 de febrer l’equipament va celebrar-lo amb amics i clients. 
L’indret escollit va ser el Bar Entremans, on es va poder degustar 
un bon vermut amb els millors productes del territori i una copa 
de vi DO Alella. 

Poca representació de la 
DO Alella a la Barcelona 
Wine Week  

Només quatre dels productors de 
la DO Alella van tenir presència a 
la primera edició de la Barcelona 
Wine Week, celebrada entre el 3 i 
el 5 de febrer, i on van ser represen-
tades la majoria de DO catalanes. 
Van ser Alta Alella i Can Roda amb 
estand propi; Raventós d’Alella 
compartint espai amb la resta de 
marques del grup Raventós Codor-
níu; i Mario Rovira, que hi presen-
tava els seus projectes d’Alella, el 
Bierzo i Jerez. La Barcelona Wine 
Week va comptar amb 15.600 visi-
tants, 550 expositors i 40 denomi-
nacions d’origen de l’Estat.

Temps de pèsols   
Des de l’1 de març fins al 30 d’abril, 
com cada any, estava previst que el Mares-
me s’omplís novament amb les propostes dels 
municipis i restaurants al voltant del pèsol. La 
“perla verda del Maresme” ha estat catalogada com a producte singu-
lar de la comarca i és la protagonista de les Jornades Gastronòmiques 
Temps de Pèsols. Unes jornades pensades per permetre a tothom qui 
ho vulgui conèixer i degustar aquest preuat producte a través de les 
més diverses i saboroses propostes culinàries. Malauradament, des 
de mitjans de març, la crisi del coronavirus ha dificultat extraordinà-
riament la tasca dels restaurants, molts dels quals s’han vist forçats 
a tancar les portes o a oferir únicament menjar per emportar. 

Mario Rovira i la seva 
mare, a la BWW.
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Alta Alella 
presenta AUS 
a la Barcelona 
Wine Week   
La Barcelona Wine Week va ser l’escena-
ri triat per Alta Alella per presentar-hi 
la seva darrera novetat. Es diu AUS i es 
tracta d’un Pét Nat (un pétillant natural, és 
a dir, un vi al qual s’ha deixat una mica de 
sucre residual per facilitar la fermentació 
en ampolla de manera que acaba quedant 
sec i amb una mica de carbònic). Va amb 
ampolla de cava, tapat amb xapa, és 100% 
pansa blanca, té una etiqueta divertida i 
acolorida i està pensat per agradar al pú-
blic més jove.

Bouquet d’Alella planta nova 
vinya a la vall de Rials (Alella)  

El celler Bouquet 
d’Alella va iniciar 
a mitjan febrer els 
treballs de plan-
tació d’una nova 
vinya situada a la 
part baixa de la 
vall de Rials, molt 
a prop de l’INS 
Alella. El celler ho 
va fer públic a tra-
vés de les xarxes 
socials, amb fotos 
en què es podia 
veure un tractor 
amb una arada de 

desfondar “per sanejar el sauló i extreure’n les arrels antigues que 
pugui haver-hi”, segons que s’especificava. Tot plegat, el primer pas 
abans de procedir a plantar els 1.500 ceps que donaran forma a una 
nova vinya de mitja hectàrea de superfície.
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A BARCELONA AMB...

Cocina Hermanos Torres: 
una cuina amb servei de restaurant
Barri de les Corts, un dia amb sol, la primavera comença a treure el nas. Mentre m’acosto 
a la destinació penso que es fa estrany passejar tranquil·lament, gaudint del recorregut i 
del temps, en una ciutat com Barcelona... Però res fa pensar en el que ens ve a sobre. Fal-
ten pocs dies per començar el confinament decretat a causa del Covid-19. Cal mencionar-
ho. Ens disposem a passar una agradable estona gaudint de la cuina dels germans Torres 
i els vins d’Alella, en una nova cita d’aquesta sèrie de reportatges amb cuiners amb es-
trella a Barcelona. Aquesta vegada dobles! I no ho diem perquè siguin bessons: des del 
2018 tenen a la seva cartera gastronòmica dues estrelles de la prestigiosa guia Michelin.

TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Sílvia Culell entrevista Javier Torres i el cap de sommeliers del restaurant, Koldo Rubio.

9
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eia quinze anys que 
el Javier i el Sergio 
tenien el projecte 
al cap, quinze anys 
treballant en el con-

cepte i l’espai, que feia temps 
que ja tenia forma en la seva 
imaginació. Un somni. Però els 
somnis costen d’encaixar amb 
la realitat, i el primer escull era 
trobar un local que s’adaptés 
a les seves necessitats. Tenien 
tan clar com el volien, que 
només podia ser una nau i, a 
més, és clar, a Barcelona, la 
seva ciutat. Va costar, però 
finalment la van trobar. Al 
barri de les Corts, una nau que 
primer havia estat un antic 
garatge de pneumàtics –diuen 
que Carlos Sainz hi preparava 
els cotxes per anar al Dakar– i 
més tard es va convertir en un 
taller d’audiovisuals... Un espai 
que han hagut de renovar com-
pletament amb la complicitat 
dels arquitectes Ferrater. De 
tot plegat, en parlem amb el 
Javier. Avui el Sergio no ens 
podrà acompanyar. Continuem 
parlant de l’espai i ens aclareix 
que al costat de la part més 
romàntica, la de trobar l’espai 
ideal per encabir-hi les idees 
somiades, tenien clar que el 
volien amb projecció interna-
cional. “Els nostres clients són 
evidentment de Barcelona, 
però també hi ve molta gent 
de fora i, per tant, havíem de 
situar-nos en un lloc que facili-
tés les connexions amb el tren, 
proper a l’aeroport...” El local 
ho complia i “el barri és fantàs-
tic i molt tranquil”.
 
Compartint espai amb 
els cuiners
Si sou gurmets, foodies o sim-
plement fans de la gastronomia 
i d’anar als restaurants que 
més preuats, segur que heu 
menjat o desitjat fer-ho a “la 
taula del xef”, la de la cuina. 
Degustar i viure l’experiència 
gastronòmica al 100%, prop 
del lloc on neix tot, al rovell de 
l’ou, prop dels fogons. Al Coci-
na Hermanos Torres, el nom 
ja ens indica que això ho teniu 
assegurat, perquè el seu somni 
fet realitat és justament això: 
una cuina amb restaurant. I 
tot parteix, tal com explica el 
Javier, “d’una història molt 
viscuda per nosaltres i que es 
remunta a la nostra infància. 
La nostra àvia es deia Catalina 
i cuinava per diferents cases. 
De petits estàvem molt amb 

ella, i recordem la nostra in-
fància en una cuina. Hi havia 
una taula i la cuina, res més”. 
I aquesta era una de les parts 
del somni projectat, no tenir 
un restaurant amb cuina sinó 
una cuina amb restaurant. 
Una cuina al centre i les taules 
al voltant, que permeten que 
l’acció es desenvolupi del prin-
cipi a la fi en un mateix espai. 
En total tres cuines on, durant 
tot el servei, hi són presents els 

germans Torres, atents a les 
elaboracions finals dels plats, 
però també atents a com arri-
ben a la taula. Durant la nostra 
entrevista el Javier no ha parat 
de fer aquest recorregut: de la 
cuina a les taules, de la taula 
a atendre’ns a nosaltres per 
tornar immediatament a la 

cuina, controlant, supervisant, 
ajudant...

Però el projecte va més 
enllà. Al voltant d’aquest es-
pectacular escenari protago-
nitzat per les tres cuines, n’hi 
ha encara cinc més. Cadascuna 
d’elles especialitzada (peix; 

carn; fondues; verdures, flors i 
herbes; i pastisseria). Segons el 
Javier,“és la manera per poder 
créixer i especialitzar-se molt 
bé amb el producte, tenint cui-
nes amb equips separats i que 
cadascú pugui treballar només 
la seva part”. Deixeu-me afegir 
que aquest somni, segurament, 
és compartit en l’imaginari de 
molts altres cuiners.

…i amb el vi
El vi és una part més del res-
taurant, i com a tal comparteix 
protagonisme amb la cuina. A 
pocs metres d’aquestes s’alça 
un “autèntic aparador de vins” 
amb tres neveres diferenciades 
per als vins que requereixen 
diferents temperatures. L’en-
carregat de guiar-nos a través 
de l’experiència vinícola al res-
taurant és el seu cap de som-
meliers, Koldo Rubio. “La gent 
ve al restaurant a gaudir i el vi 
és una altra de les oportunitats 
per fer-ho, per aconseguir que 
l’experiència gastronòmica 
sigui completa.” Treballar amb 
els germans Torres és, per al 
Koldo “una gran sort perquè 
tenen sensibilitat pel vi, els 
agrada, l’estimen i ho demos-
tren”. Justament per això, al 

cap de poc temps de tenir el 
restaurant obert van ampliar 
la part de vins habilitant dos 
magatzems sota les cuines per 
tal de poder envellir i encabir 
més referències. “La idea se-
ria en uns sis anys tenir ja un 
celler més complet, amb vins 

envellits que ens permetin 
millorar encara més els mari-
datges”, diu orgullós el som-
melier. Perquè els maridatges 
tenen importància, i molta, al 
restaurant. El Javier ens avisa 
que “un 80% dels clients opten 
per l’opció maridatge” i aques-
ta part és, per tant, un aspecte 
del restaurant que es treballa 
també amb cura, tot i que el 
Koldo no pot evitar fer-ne bro-
ma: “Els maridatges són sem-
pre, per defecte, l’opció egoista 
del sommelier.” Però lluny d’ai-
xò, de ser egoista, el que té clar 
el Koldo és que per satisfer el 
client la millor cosa, tot i que 
més lenta, “és esbrinar-ne els 
gustos i allò que més li agrada 
per tal d’aconseguir que en 
gaudeixi més”. El restaurant 
té un menú-maridatge, però el 
Koldo s’afanya a explicar: “So-
bre aquesta base ens adaptem 
tant com podem a les expecta-
tives i gustos dels clients.”

Ja sabem, doncs, que el vi 
té un paper important en la 
cuina dels Torres, però i Ale-
lla? El Koldo ens explica, com 
ho ha fet anteriorment el Ja-
vier, que tot i que opten per la 
proximitat sempre que es pot 
això no vol dir que renunciïn a 
bons productes de la resta de 
territoris. Però tot i que ara 
Alella no té gaire representació 
a la carta, és en la ment del 
sommelier: “Tenim pendents 
visites de productors de la 
zona i ja en coneixem algun, 
de fet també n’hem tingut a 
la carta i ens agrada que un 
territori tan petit i tan proper 
tingui tantes possibilitats i va-
rietat d’estils.” “Bon comença-
ment!”, penso jo. Però el millor 
encara ha d’arribar...

Plats nascuts 
d’experiències vitals

GAROINA, CONSOMÉ 
DE GALERES I ALGUES
La Costa Brava
Un plat 100% mar
Raventós d’Alella Pansa 
Blanca

Si un element en comú tenen 
els reportatges fets fins ara en 
aquesta sèrie és la insistència 
de cadascun dels xefs a expli-
car-nos com la cuina acaba 
sent també un reflex del paisat-
ge. Doncs a la cuina dels Tor-
res comencem també amb la 
interpretació d’un lloc que els 

A BARCELONA AMB...

Javier Torres as-
segura que el 80% 
dels clients opten 
per maridar amb 
vins el seu menú 
degustació

F

Koldo Rubio, cap de sommeliers de Cocina Hermanos Torres.
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apassiona, per producte i per 
paisatge, la Costa Brava. Tas-
tar aquest plat és tastar mar, 
però no només això, sinó també 
veure’l. L’estètica de la compo-
sició del plat ja ens avisa d’una 
constant durant tot l’àpat: les 
presentacions són exquisides 
i és que no cal dir que els xefs 
saben que important que és 
en gastronomia el sentit de la 
vista. Però parlem del plat: Un 
consomé gelificat fet amb gale-
ra i un pa d’algues sobre el qual 
reposa la garoina acompanyada 
d’un bouquet de diferents tipus 
d’algues, acabat amb perles de 
soja i d’espirulina. “És Costa 
Brava total”, es referma el 
Javier, i nosaltres assentim 
només acostar-nos la primera 
cullerada a la boca. I Alella 
també s’acostuma a associar al 
mar, i en aquest cas el busquem 
en el Raventós d’Alella Pansa 
Blanca. I el Koldo és el que 
s’encarrega de justificar-ho: 
“Habitualment servim aquest 
plat amb un Albariño del Valle 
do Salnés, però en aquest cas 
la pansa fa també un bon paper 
gràcies a la bona concentració 
d’aquest vi i aquest toc salí que 
tant la caracteritza.”

MUSCLOS AMB FIDEUS 
I SAFRÀ
Records de la infantesa
La interpretació dels fideus 
de la iaia
Mario Rovira La Farruca 

Fa anys que el sommelier co-
neix Mario Rovira, inicialment 
pels seus vins del Bierzo i ara 
“és molt familiar i m’agrada 
molt la idea que té per fer els 
seus vins”. La tria del vi va ser 
sobretot per l’acidesa. Són vins 
amb baixa graduació, molta 
acidesa, un estil que ara és 
tendència, però que el Mario 
ja fa anys que s’hi va avançar: 
“Vins més lleugers, elegants i 
amb baix grau alcohòlic, més 
austers quant a aromes, però 
vins que ens serveixen molt 
per als maridatges perquè no 
se sobreposen al plat i això és 
molt important per nosaltres.” 
I l’escollit del Mario és La 
Farruca, la macabeu criada en 
botes per les que ha passat una 
mançanilla...

Mentrestant, el Javi ens 
presenta el plat: “És un plat 
que està en plena tempora-
da –ens avisa–, els musclos 
bouchot, un musclo francès, 

petit i de roca que està en un 
moment excepcional, està 
pletòric.” Aquesta mena de 
mol·lusc prové de la costa de 
Normandia i és molt més petit 
que els que aquí acostumem 
a tenir, però també té més 
concentració de gust. I com 
l’elaboren els germans Torres? 
Doncs recordant els fideus a 
la cassola que feia la seva àvia. 
“Els fideus, els fem amb l’aigua 

que treu el musclo, un tram-
pantojo i hi afegim safrà, un 
gazpachuelo de Màlaga fet amb 
l’aigua del musclo i cítrics, que 
per combinar amb vi blanc és 
brutal”, afegeix el xef. I així és. 
Ho comprovem i ho ratifica el 
Koldo afegint-hi: “No recorda-
va aquest toc anisat del vi que 
ho acaba de fer lligar tot grà-
cies també al toc de llima del 
plat, un bon maridatge.”

CEBA DE FUENTES AMB 
PARMESÀ, BOLETS I TÒFONA
L’hort del nostre pare
Els orígens familiars
Marfil Generós Sec (Alella 
Vinícola)

I seguim amb els homenatges 
a la família. Ara és el torn del 
pare, i li arriba gràcies a la 
ceba. Ens expliquem de segui-
da, però abans parlem de l’ela-
boració del plat: “Segurament 
és un dels plats que encara 
que no ho sembli és un dels 
més treballats. Una crema de 
ceba que es cuina durant divuit 
hores, l’acompanyem amb una 
corona de pa amb formatge 
parmesà.” Un tracte curós que 

Xxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

Garoina, consomé 
de galeres i algues.
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A BARCELONA AMB...

donen a la que és l’única ceba 
de l’estat amb denominació 
d’origen: la cebolla de Fuentes, 
la terra del pare dels cuiners. 
Concretament aquesta ve 
de Cinco Olivos, de la finca 
dels Torres. “Ja ho veureu, la 
crema és espectacular, i ara 
aprofitant que encara estem en 
temporada hi afegim tòfona.” 
Potència, però també finor... 
Dos elements que pretenem 
maridar amb el mític Generós 
Sec d’Alella Vinícola. Tant el 
Koldo com el Javier es mostren 
sorpresos: “Té una gran con-
centració, però alhora molta 
frescor. És una combinació 
que em feia por, però un cop 
tastada és fantàstica”, afirma 
el sommelier, que afegeix: “En 
aquesta mena de vins el perill 
és en les altes graduacions al-
cohòliques, però en aquest cas 
hi ha un bon equilibri com he 
dit entre concentració i frescor 
que el converteix en parella 

ideal d’aquesta ceba també 
concentrada (els tocs caramel-
litzats de la llarga cocció tam-
bé hi ajuden molt).”

PORQUET IBÈRIC
De la nostra finca d’Extremadura
O el producte-projecte dels 
germans Torres
AA Mirgin Exeo Evolució + 
(Alta Alella)

Sense voler hem anat saltant 
de generació en generació... 
Des d’un plat que recordava 
l’àvia al del pare, ara toca el 
seu, perquè el garrinet que 
tenim al plat –que més que un 
plat és una veritable tela artís-
tica– prové d’una finca en què 
participen els germans Torres. 
Es tracta de la Dehesa Zagala, 
a Badajoz (Extremadura). El 
Javier ens explica: “Fa anys 
vam conèixer aquest interes-
santíssim projecte, de cria 
de porcs ibèrics 100%, però 
malauradament poc sostenible 
econòmicament. Vam entrar a 

formar-ne part per ajudar-hi 
i per assegurar-nos al mateix 
temps tenir aquest excel·lent 
producte. Ha anat creixent a 
poc a poc i n’estem molt orgu-
llosos. El producte és de 10 i el 
lloc és espectacular.” I la cura 

pel producte continua al plat, 
no només amb la presentació 
–ja n’hem parlat anteriorment– 
sinó també amb l’elaboració. 
“Hi fem una doble cocció, 
primer al buit, durant dues 
hores a 80 graus, per després 
donar-hi textura cruixent mar-
cant-lo a la paella.” L’acompa-
nyen amb una crema de pera i 
uns punts de tamarinde que hi 
aporten frescor. I per a aquest 
plat de festa res millor que 
bombolles, però en aquest cas 
unes d’especials, les de l’Evo-
lució del Mirgin. “És evident 
que aquestes notes madures, 
d’evolució, van ideals amb 
aquest plat, perquè és delicat, 
però té també molt greix, molt 
gust, no qualsevol escumós hi 
funciona.” I els 120 mesos de 
criança d’aquest cava d’Alella 
garanteixen la complexitat 
necessària per acompanyar 
el garrinet. El Koldo també 
afegeix que és del parer que el 
carbònic en aquesta mena de 
plats sempre és un bon aliat, 
però no tot s’hi val. Un altre 
encert per a aquest cava del 
territori DO Alella.

L’ERA DEL CACAU
Un final 100% cacau, 100% 
Papers de vi
La bota del racó (el vi 
de Papers de vi elaborat 
per Alta Alella)

El Javier té clar que per aca-
bar s’ha de cloure tot amb 
xocolata, però el que proposen 
és fer-ho de manera integral. 
S’explica: “Hem fet un estudi 
complet amb el nostre pas-
tisser, el Rafa, i el que fem és 
utilitzar totes les parts del 
cacau, la polpa, la fava i la pell, 
ho aprofitem absolutament 
tot, treballant amb cadascuna 
de les parts.” I ja tenim el plat 

a taula, com en la resta de 
casos amb una presentació 
exquisida, com ho serà, intuïm, 
el gust. Al centre del plat un 
untuós de xocolata, acompa-
nyat d’un sorbet fet amb la 
polpa que envolta les llavors 
del cacau, tot plegat acabat 
amb un cruixent de xocolata 
i una pols de cafè, vainilla, es-
pècies i cacau. I per aquestes 
postres tan especials, un dolç 
també especial, el vuitè (i el 
més nou) dels vins que, cada 
any, posa al mercat Papers de 
vi. La Bota del Racó, un dolç 
amb notes ràncies del 2007 fet 
amb el segell d’Alta Alella amb 
la fruiteta vermella i la frescor 
que caracteritza tots els seus 
dolços. No hi podia anar millor.

La diversitat dels vins d’Alella 
i la projecció dels Torres
El Javier no ha pogut estar 
amb nosaltres tot l’àpat, ens ha 
atès treballant, i li ho agraïm, 
però un cop acabats els plats 
s’acosta a la taula per fer una 
valoració final. Primer escolta 
la del Koldo, a qui demanem 
quina percepció tenia i quina 
té ara dels vins d’Alella. Refle-
xiona i dispara: “Hem tastat 
un blanc, el vi del Mario que 

Musclos amb
 fideus i safrà.

Els vins triats per 
Koldo Rubio i l’equip 
de Papers de vi van 
maridar a la per-
fecció amb tots els 
plats tastats

Ceba de Fuentes 
amb parmesà, bolets 
i tòfona.
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tot i ser blanc és molt diferent, 
un generós, un escumós i ara 
un dolç. Tot això en molt poc 
espai i sense comptar que tam-
bé hauríem pogut afegir-hi un 
negre. Això és una cosa que em 
sorprèn i molt de la DO Alella. 
Sí que és veritat que això fa que 
costi de definir Alella, però al 
mateix temps aporta molta ri-
quesa i una varietat que sí que 
és la seva, la pansa blanca.” I a 
favor hi afegeix encara una cosa 
més: “Sí, diversitat d’estils, 
però és que el territori també 

és divers, té mar i muntanya, i 
això s’ha de plasmar en els vins. 
Quan tens aquest sòl, el sauló i 
el clima mediterrani, vinyes ori-
entades cap al mar i unes altres 
de més protegides, aquest pot 
ser un dels resultats.”

El Javier escolta atent i 
dipositant tota la confiança en 
matèria de vins al seu somme-
lier, però això no vol dir que en 
defugi: “El Koldo em donarà 

els detalls de tots els vins i, 
com fem sempre, tastarem 
aquells que ens semblin inte-
ressants per incorporar-los”, 
perquè així és com treballen. 
El percentatge anunciat a l’ini-
ci del reportatge, el del 80% de 
maridatges seguits pels clients 
del restaurant, bé que es me-
reix aquest esforç de prepara-
ció. Un esforç que fan a gust: 
“Són maridatges molt treba-
llats, molt pensats. Sommelier 
i cuina treballem plegats aquí 
al nostre laboratori. Debatem, 
provem coses noves, fins que 
trobem l’equilibri.” I això, ara, 
ho poden fer des de casa seva, 
des del restaurant o, millor dit, 
des de la cuina dels seus som-
nis, amb la diferència que ara 
ja és tota una realitat. 

Porquet
ibèric.

L’era del cacau.
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ENTREVISTA

ot just acabat un 
bon xàfec, ens enfi-
lem per pistes fo-
restals de Tiana fins 
al capdamunt d’un 

turó de la Serralada de Mari-
na. Sortim a un paratge on la 
llum de després de la tempes-
ta, el vent i l’olor de la terra 
molla donen un aire feréstec 
a les vinyes que s’estenen per 
la muntanya cap amunt i cap 
avall, envoltant el celler de 
Quim Batlle, que ens rep amb 
els cabells esbullats pel vent

El maig del 2019 es van con-
vocar eleccions a tots els con-
sells reguladors de les deno-
minacions d’origen catalanes, 
però a la DO Alella no s’hi va 
presentar cap candidat. Què 
va passar? Perquè tothom 
comptava que vostè s’hi pre-
sentava...
Sí, va ser un error adminis-
tratiu. Vam pensar que per 
renovar-me com a president no 
s’havia de fer res i sí, tot i ser 
els mateixos de l’anterior man-
dat, s’havia d’haver presentat 
candidatura, com finalment es 
va fer en aquesta segona ronda 
el desembre del 2019.

Així, ara que en Quim Batlle ja 
no és president en funcions, 
sinó president confirmat, ex-
pliqui’ns quins objectius té per 
a aquest mandat.
Els objectius van començar fa 
sis anys, en el primer mandat, 

i el principal és que la DO sigui 
ecològica al 100%, i ho estem 
assolint, ens falta només un 
celler.

I quin és aquest celler que 
falta?
[Riu i s’ho rumia abans de con-
testar.] Ens falta el celler d’en 

Joan Anton Roura. Raventós 
d’Alella des de l’any passat ja fa 
una part en eco. I el Nicolás (el 
cellerer de Roura) ja comença 
a preguntar: “¿Y esto cómo se 
hace?” En el cas que hi entri, els 
tràmits durarien tres anys, però 
a partir del segon any ja pots 
posar “en conversió a ecològic”.

De Can Roda, l’anyada 2019 
ja surt certificada com a eco-
lògica, així que seríem l’única 
DO d’Espanya, si no del món, 
certificada com a 100% ecolò-
gica. Som vuit cellers, i si vuit 
cellers no ens podem posar 
d’acord, ens ho hem de fer 
mirar... Jo ja els ho dic: no po-
dem perdre temps, perquè hi 
ha una altra DO, Pla de Bages, 
que també hi va, i si ens des-
cuidem ens passarà al davant.

La dificultat és que els cellers 
compren verema a molts petits 
viticultors, i hi ha viticultors 
que tenen pràcticament vui-
tanta anys, i és clar, fer-los 
canviar ara a eco és complicat. 
Però amb una mica de bona 
voluntat de tots, ens n’estem 
sortint. Això ja ho fa el Josep 
Maria [Josep Maria Pujol-
Busquet, dels cellers Alta 
Alella i Celler de les Aus], que 
col·labora i assessora els seus 
proveïdors de raïm. Aquest és 
el camí.

Respecte a l’extensió de vinya 
amb DO Alella: creix, es manté 
o continua minvant?

“Un de sol arriba més 
de pressa, però tots junts 
arribarem més lluny”

T

Entrevista amb Quim Batlle. El reelegit president del consell regulador 
de la DO Alella fa una valoració dels objectius d’aquest nou mandat

TEXT: JOAN NEBOT

“L’objectiu segueix 
essent que Alella si-
gui la primera DO 
ecòlogica al 100%”
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De moment està estable amb 
tendència al creixement, per-
què s’han de plantar noves 
vinyes, però tenim el conflicte 
de sempre: com comprar una 
parcel·la aquí? La gent es creu 
que té or, i en realitat, una 
parcel·la a la muntanya val el 
que val, però volen vendre-la 
molt cara, i amb la vinya mai 
no amortitzes el cost d’una 
parcel·la tan cara. I després hi 
ha el tema de la paperassa. Tot 
i que ja no hi ha la limitació 
dels drets de plantació, encara 
és complicat tenir els papers 
en ordre per plantar més vi-
nya.

Ho tenim molt complicat, 
som a la zona del PEIN, ens 
afecta el PAM, el Parc de la 
Serralada Litoral i aquí, a Tia-
na, és àrea metropolitana...

El PEIN i el PAM semblen ono-
matopeies d’una baralla...
El PEIN és la sigla de pla d’es-
pais d’interès natural i el PAM 
és el pla d’actuació municipal. 
En teoria, en un parc natural 
es pot plantar vinya, però hi ha 
ajuntaments que s’hi tanquen 
en banda. Resumint, que tot 
són pegues burocràtiques, 
quan la vinya és una activitat 
agrícola sostenible. Tot és molt 
lent i complicat.

Parlem d’actualitat: el Consell 
Regulador estrena secretària.
Sí, després dels set anys en 
què hi ha hagut la Rebeca 
Ruiz, ara hi ha entrat l’Anna 
Pujol [al final del mes de fe-
brer]. Hem buscat un perfil 
que tot i estar relacionat amb 
el vi –estudia per a sommeli-
er–, ve del món de la direcció 
d’empreses i té una alta capa-
citat de gestió. La idea és que 
al Consell Regulador hi hagi 
molta més activitat.

Aquesta última verema, al 
Penedès hi ha hagut molt 
d’enrenou amb el baix preu del 
raïm. Com està aquest tema a 
Alella?
També està mal pagat. Per 
exemple, jo aquí tinc tres hec-
tàrees i en cullo 14.000 kg. En-
cara que me’l paguessin a un 
euro, que no s’hi paga pas, no 
sortiria el sou d’una sola per-
sona... Passa que a les vinyes 

petites la gent hi va a treballar 
a estones i les dels cellers, com 
és el meu cas, com que és raïm 
per al nostre propi vi, doncs no 
hi posem preu. 

Quina creu que és la principal 
assignatura pendent de la DO 
Alella?
Sortir més, anar a fires. La 
idea seria fer un estudi de les 
fires importants on s’ha d’anar, 
per exemple, ProWein, Fena-
vin a Ciudad Real, a Montpe-
ller, que és una fira ecològica, i 
mirar de fer un estand conjunt 
com a DO i que hi estiguin re-
presentats tots els cellers. No 
pot ser que a ProWein, hi vagi 
un o dos cellers, hi hem d’anar 
tots. Perquè un sol arriba més 
de pressa, però tots junts arri-
barem més lluny. Encara que 
després ens matem a casa, si 
allà dones una imatge d’unitat 
la gent s’ho mira d’una altra 
manera. 

I també hem d’aconseguir 
que ens coneguin més a Bar-
celona. Ens coneixen, però no 

prou i no hi fem prou coses. 
Quan vam fer la presentació 
per a professionals al Palau 
Robert el maig del 2017 va ser 
un èxit total. S’hauria de fer 
una activitat així cada mes.

Afortunadament als cellers 
s’han començat a adonar que a 
casa no ens vindran a buscar. 

Si m’estic aquí assegut tot sol, 
no vindrà ningú. Si surto i par-
lo, si explico què tinc aquí, si hi 
porto la gent, es converteixen 
en clients fixos, i ja no discu-
teixen ni el preu, perquè quan 
arriben aquí dalt i veuen això, 
diuen: “Hòstia, aquest paio és 
boig!” 

“Hem d’aconseguir 
que ens coneguin més 
a Barcelona. Ens co-
neixen, però no prou”

CARÀCTER DO ALELLA: LES VARIETATS DE RAÏM

Després d’anys en què, com a la resta de les zones vitivinícoles ca-
talanes, es plantessin sobretot varietats de raïm d’origen francès, 
com el merlot i el chardonnay, s’estan recuperant les varietats au-
tòctones com el picapoll i la garnatxa blanca?
Sí, com que jo vaig sortir amb el picapoll i fem un vi xulo, a la Vinícola, 
que també en tenen una mica, també en volen fer alguna cosa en lloc de 
barrejar-lo... Hi ha una altra gent que ja en té, i el que en té el vol elaborar 
separadament per donar-hi valor. 

A part de la pansa blanca, que és la més emblemàtica de la DO, hi ha 
alguna altra varietat que estigui creixent? El mataró, per exemple?
Es veu que no se’n pot dir mataró, que no està registrat com a nom de 
raïm, i oficialment n’hem de dir monastrell, i sí, ha crescut una mica. A 
Bouquet d’Alella en van plantar, per exemple.

ÒSCAR PALLARÈS

VENDA I DEGUSTACIÓ 
D’EMBOTITS, 
FORMATGES, VINS 
I CAVES

Obert de 9:00 a 14:00 de Dilluns a Divendres
de 9:00 a 15:00 Dissabte i Diumenge
De 17:00 a 20:30 de Dilluns a Dissabte
Dimarts tancat
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ACTUALITAT

ns trobem al Celler 
Jordana d’Alella 
amb representants 
de les tres parts 
sense les quals no 

hauria existit el protagonista 
que motiva aquesta entrevis-
ta. Aquestes tres parts són 
Quim Colomer i Andreu Sala 
de Testuan; Xavier Garcia, 
responsable d’Alella Vinícola, 
i el president de l’ONG Acció 
Planetària, Christian Vargas. 
Si haguéssim de triar una pa-
raula que definís la relació que 
hi ha entre tots ells, és sense 
dubte complicitat: una compli-
citat que es manifesta quan 

ens expliquen com han tirat 
endavant el vi solidari, també 
quan arriba en Kike Foncillas 
–n’és la “síntesi”, perquè és 
membre de l’ONG i de Testuan 
i treballa a Alella Vinícola–, i 
sobretot quan ens presenten el 
resultat d’aquest projecte con-
junt. La criatura que venim a 
conèixer –o potser hauríem de 
parlar de bessonada?– és un vi 
solidari: el blanc es diu Sobran 
Ignorantes i el negre Actúa. La 
seva presentació en societat va 
tenir lloc el 7 de març a Barce-
lona, en una jornada durant la 
qual hi va haver un tast de vi, 
batukada i música.

Com va sorgir la idea de fer un 
vi solidari?
Xavier Garcia: Fa molt de 
temps que fem vi amb els com-
panys de Testuan, i ja havíem 
comentat la idea de tirar en-
davant una iniciativa solidària. 
Ells són gent de món i ja havien 
realitzat projectes amb ONG, i 
jo feia temps que pensava que 
no podia ser que estiguéssim 
venent un producte de luxe 
com és el vi quan el món està 
tan malament. I allà va quedar 
el tema.

Fins que un dia, deu fer 
menys d’un any, vaig veure una 
pintada a la paret a Premià de 

Mar en què posava: “Sobran 
inmigrantes.” Algú hi havia 
guixat a sobre i hi posava: “So-
bran ignorantes.” Vaig fer mitja 
volta, hi vaig anar a fer una 
foto, i aquesta va ser la guspira 
a partir de la qual vam recu-
perar aquella idea que un dia 
havia quedat penjada. A partir 
d’aquí vam començar a engegar 
el tema de manera més seriosa 
i un dia, tot sopant, vam decidir 
amb els companys de Testuan 
tirar-lo endavant. Som amics, 
ens entenem i això ho fa tot 
fàcil. 

A partir d’aquí, un vi blanc, 
un vi negre i Acció Planetària. 

E

Alella Vinícola i Testuan elaboren dos vins per donar tots els beneficis de la seva 
venda a l’ONG Acció Planetària, que desenvolupa projectes arreu del món

TEXT: ELI SOLSONA

Christian Vargas, Kike Foncillas, Andreu Sala, Xavi Garcia i Quim Colomer brinden al Celler Jordana amb els vins solidaris, encara sense etiquetar.
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“Feia temps que teníem al 
cap fer un vi solidari”
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Potser si jo aquell dia no hagu-
és vist aquella pintada, ara no 
seríem aquí asseguts.

Quim Colomer: La idea de 
tirar endavant un vi solidari 
sempre hi havia estat. Quan 
hem tingut la matèria primera, 
quan hem tingut el vi, ha estat 
quan hem pogut sumar aquests 
esforços amb Alella Vinícola 
per tirar endavant aquesta 
iniciativa solidària.

Andreu Sala: Recordo una 
vegada veure un vi amb una 
etiqueta d’un ximpanzé. Era 
la del vi solidari que elabora el 
celler La Vinyeta en benefici 
de la Fundació Mona. Em va 
agradar la idea i vaig comentar 
als amics de Testuan: “Ei, hem 
de fer això.” Després, un altre 
dia, en una reunió amb els de 
l’ONG pensant en projectes que 
podríem tirar endavant, vam 
dir: “Ostres! Podríem fer un 
vi!” I ens adonem que Testuan, 
per una banda, l’ONG, per l’al-
tra, i Alella Vinícola, per l’altra, 
tots estàvem pensant a fer un 
vi solidari. 

Quim Colomer: Tots els ca-
mins ens portaven allà mateix!

Quina relació hi ha entre Testu-
an i Acció Planetària?
Quim Colomer: Testuan neix de 
la relació que sorgeix el 2009, 
en un viatge que vam fer a 
Mauritània i on ens vam conèi-
xer també amb gent de l’ONG. 
El “reducte” de Cabrils va fer 
possible que, tornant d’aquest 
viatge, nasqués Testuan com a 

vi d’amics que de mica en mica 
ha anat agafant el seu camí 
vinícola, i sense perdre mai la 
relació d’amistat que ens uneix 
ara amb Acció Planetària. De 
fet, tots els membres de Testu-
an estem vinculats d’una mane-
ra o altra amb l’ONG.

Christian Vargas: L’ONG 
va néixer el 2004. Com ha dit 
el Quim, el 2009 en el viatge 

a Mauritània va ser quan ens 
vam conèixer tots i des d’ales-
hores ens ajudem. Acció Plane-
tària tira endavant accions que 
milloren el món en què vivim. 
Primer eren actuacions mèdi-
ques i ara procurem per una 
ajuda més global, som el mitjà 
a través del qual es poden vehi-
cular diferents tipus d’ajudes. 
Hem treballat a Mauritània, 
l’Índia, el Senegal, Guatemala, 
el Perú, Colòmbia, Sierra Leo-
ne, Síria, Uganda... 

Amb Testuan, els lligams 
s’han anat estrenyent amb 
el pas dels anys i sempre ens 
ajuden a tirar endavant. 

Havíeu col·laborat prèviament 
amb l’ONG?
Andreu Sala: Abans de tirar 
endavant aquesta iniciativa ja 

havíem col·laborat amb Acció 
Planetària. En els concursos 
solidaris i actes que l’ONG fa 
per recaptar diners, sempre hi 
ha vi Testuan, ja sigui donació o 
a preu d’amic.

Christian Vargas: Efectiva-
ment, no hem pagat cap factura 
de vi. En aquest cas, a més, ens 
sentim infinitament agraïts a 
Testuan i a Alella Vinícola per-
què nosaltres no fem res, ens 
ho ofereixen tot i per nosaltres 
és un benefici total, amb cost 
zero. És una acció planetària 
del món del vi.

Quantes ampolles s’han fet?
Xavier Garcia: S’han fet 1.500 
ampolles del vi negre i 1.300 del 
blanc. El negre és un 2019, un 
vi jove, afruitat i fàcil de beure, 
elaborat amb syrah i garnatxa. 

El blanc està fet amb pansa i 
garnatxa blanca i fermentat 
i criat un any en bota. És del 
2018. 

Quan compris una ampolla de vi 
solidari, quin preu tindrà i on es 
podrà trobar?
Xavier Garcia: El vi es ven a 13 
€ i ja es pot trobar a la Clínica 
Solidària de Barcelona. També 
procurarem involucrar-hi bo-
tigues, comerços, restaurants 
del territori… L’objectiu final 
és que el botiguer guanyi un 
marge en detriment del pro-
ductor, que renuncia a gua-
nyar-hi res en benefici d’Acció 
Planetària.

També crec important des-
tacar que també hem comptat 
amb la col·laboració del nostre 
proveïdor de les etiquetes, Da-
vid Payán de Rotas Ibérica, que 
les ha elaborades de manera 
voluntària i gratuïta.

Christian Vargas: I l’etique-
ta d’Actua és d’una il·lustradora 
francesa, Lucy Allard, que tam-
bé l’ha feta de manera altruista.

Quin percentatge anirà a parar 
a Acció Planetària i a quins 
projectes es destinaran els 
beneficis?
Xavier Garcia: No sé si en 
tots els casos és igual, però en 
aquest cas el 100% dels bene-
ficis seran per a l’ONG, que els 
gestionarà com cregui oportú.

Christian Vargas: Sí, és molt 
excepcional el que ha passat en 
aquesta ocasió, que tothom hi 
ha col·laborat desinteressada-
ment. Aniran a parar a projec-
tes que ja tenim engegats. Els 
beneficis que es recaptin amb 
el vi blanc Sobran Ignorantes, 
per desig de Xavi Garcia d’Ale-
lla Vinícola, aniran destinats 
a projectes que duem a terme 
amb persones refugiades. Així 
doncs, es destinaran diners a 
iniciatives que tenim en marxa 
en camps de refugiats d’Ugan-
da, Síria i Sèrbia. A Barcelona 
tenim una clínica social per a 
gent sense recursos, on també 
treballem amb persones refugi-
ades, i també hi destinarem una 
part dels beneficis.

Per altra banda, i per la 
vinculació que té Testuan amb 
el Perú, els beneficis que s’ob-
tinguin amb el vi negre Actúa 
aniran a beques solidàries per 
a infants del carrer, principal-
ment al projecte de menjador 
de nens i nenes que tenim al 
Perú. 

“De sobte ens ado-
nem que Testuan, 
per una banda, 
l’ONG, per l’altra, i 
Alella Vinícola, per 
l’altra, tots està-
vem pensant a fer 
un vi solidari”

Sobran Ignorantes i Actúa, els vins blanc i negre de Testuan i Alella 
Vinícola.

Aquesta pintada a una paret de Premià de Mar va inspirar el nom 
d’un dels vins.
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Finca La Sentiu     
08391 Tiana
Tel. 699 086 355  ·  celler@joaquimbatlle.com

Les nostres vinyes de producció ecològica de pansa blan-
ca, picapoll i garnatxa blanca, varietats autòctones de la 
DO Alella, estan exposades de manera continuada al fo-
ranell, el vent que, des del mar, puja fins la muntanya per 
ajudar a donar als nostres vins el caràcter que els defineix 
i que sorprendrà els vostres sentits.

NOVA 
IMATGE!

Rambla Àngel Guimerà, 62 · 08328 Alella

93 540 46 61

R E S T A U R A N T  ·  T A P E S  ·  V I N S

“LA VINÍCOLA”
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CASAMENTS
Fes realitat el casament que sempre has somiat a la nostra finca vitivinícola. 

Com si l’haguessim portat des de la Toscana, però a només 16 km de Barcelona, 
amb vistes al mar i a les vinyes. 

bodas@cancabus.es              Tel. 93 540 77 73 @can_cabus_bodas
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ACTUALITAT

l sommelier Xavi 
Nolla té un bocoi de 
fusta de castanyer 
que reposa dins el 
celler de Can Roda 

i que va fent el seu curs. A 
dins hi ha una pansa blanca 
que forma part del projecte 
‘Vins de la memòria’. És un vi 
nascut del raïm de Can Coll, 
a Canyet, i la seva elabora-
ció reuneix els principis que 
regeixen tots els altres vins 
que formen part del projecte: 
recuperar, d’alguna manera, 
com es feia el vi a Badalona 
vuitanta o cent anys abans, els 
anys trenta del segle XX. 

Explica Nolla: “Com es feia 
llavors el vi? Doncs vaig fer 
construir uns bocois de cas-
tanyer, perquè les botes cata-
lanes de 650 litres en fusta de 
castanyer, tan utilitzades fa 
vuitanta anys, avui ja no exis-
teixen. Tota la col·lecció és 
feta amb bocois de castanyer. 
Per fer aquest vi hem utilitzat, 
per una banda, un bocoi i, per 
l’altra, un dipòsit d’acer inoxi-
dable, on hem vinificat la pan-
sa blanca amb les pells. Fer-
mentació espontània i quatre 

mesos de repòs, per afinar el 
vi. Durant aquest temps hem 
fet un bâtonnage intens, per 
donar greix i volum. A finals 
de gener vaig fer el cupatge. 
Són mil litres i en sortiran 
unes 1.200 ampolles.”

“Vam collir el raïm a mit-
jan setembre. La pansa blanca 
prové de la vinya més fosca, 
més humida, la que toca a la 
riera de Can Coll. Perquè a mi 
no m’obsessiona tenir grau, 
el que busco és frescor. Vull 
fer vins molt frescos. Perquè 
la complexitat, aquest vi la 
va guanyant amb els cinc 
mesos que s’està a la bota, 
amb el treball de les mares, 
la fermentació amb pells… I 
després, el temps que s’estarà 

‘Vins de 
la memòria’ 
enllesteix 
el Badiu, 
un vi de 
Badalona
El sommelier Xavi Nolla 
prepara una pansa 
blanca, que serà DO 
Alella, fermentada amb 
pells i quatre mesos de 
bocoi de fusta de cas-
tanyer. Sortirà al mes 
de juny. És el vi que fa 
sis de la col·lecció

TEXT: MONTSERRAT SERRA

La vinya d’un surt 
aquest vi es troba 
al barri de Canyet, 
a Badalona, des 
d’on es - veuen les 
ruïnes de Ca l’Ale-
many, la imatge de 
l’etiqueta
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en ampolla abans de sortir al 
mercat. L’aguanto uns mesos i 
al final de maig o el principi de 
juny ja es podrà beure.”

“La idea era fer un vi de 
pagès, però molt fi, flagrant i 
complex: de 12,5 graus, fàcil 
de beure, amb una bona acide-
sa. Va fer fermentació espon-
tània, no el filtrarem, no s’ha 
rectificat. Un vi que busca la 
puresa, un moment històric, la 
memòria…”

La vinya es troba al barri 
de Canyet de Badalona, des 
d’on es veuen les ruïnes de Ca 
l’Alemany, una antiga masia 
que és la imatge de l’etiqueta. 
I a la contraetiqueta, un text 
recorda l’episodi històric que 
és la raó de ser del vi:

«Durant els intensos 
bombardejos que va partir 
la ciutat de Badalona el 1938, 
gran part de la població es va 
refugiar a la serra de Monti-
galà. Les vinyes dels masos de 
Canyet, principalment les de 
Ca l’Alemany, van acollir i ali-
mentar la meva família i unes 
altres que s’hi amagaven, així 
com alguns dels famèlics sol-
dats que tornaven de l’Ebre, 
entre ells el meu avi.»

Diu Nolla que el nom del vi, 
el badiu, és un nom molt ba-
daloní. És l’eixida d’una casa, 
la sortida. “Perquè aquest vi 
també representa la sortida 
del meu avi, que després de 
passar uns quants dies a Ca 
l’Alemany va haver d’agafar el 
camí cap a l’exili.”

Xavi Nolla és badaloní, 
nascut al carrer Tortosa, to-
cant al carrer Indústria. Allí 
també vivien els seus avis. Re-
cordem la història: El seu avi, 
l’Agustín, havia nascut en un 
poble d’Almeria el 1907. Quan 
tenia vint anys va arribar a 
Barcelona, fugint de la fam i 
de la vida de miner. Va treba-
llar de manobre a l’Exposició 
Universal del 1929. Després 
es va instal·lar a Badalona, 
on va conèixer la que seria la 
seva esposa, la Josefa. Es van 
casar l’any 1933. L’Agustín era 
militant de la CNT. Amb l’es-
clat de la guerra el 1936 no va 
ser mobilitzat, perquè ja tenia 
gairebé trenta anys. Però el 
1938, va ser cridat al front, 
amb la 27a divisió, que es va 
anomenar la lleva del sac, 
perquè amb l’edat que tenien 
aquests homes, la majoria ja 
comptaven amb família, dona 
i fills, i portaven un sac ple de 

responsabilitats a l’esquena. 
L’Agustín tenia dona, però 
encara no tenia cap fill. Va ser 
enviat al Segre i després a la 
batalla de l’Ebre. Fa vuitanta-
dos anys. El 1939 va iniciar un 
llarg camí cap a França, on va 
ser internat al camp d’Arge-
lers. Després va tornar a Bar-
celona i el van tancar al camp 
d’Horta. L’Agustín es va morir 
amb seixanta-sis anys, quan el 

seu net gran, Xavi Nolla, era 
molt petit.

El que ha fet Xavi Nolla és 
reconstruir alguns llocs, ter-
ritoris i paisatges que el seu 
avi va trepitjar al llarg dels 
anys 1938 i 1939. Bona part 
d’aquests territoris eren i són 
vinícoles i han donat una col-
lecció de vins. L’any passat, 
el sommelier va vinificar cinc 
vins: La bruixa, a la Terra 
Alta, és un vi amb 80% de 
garnatxa (vernatxa) i un 20% 
de macabeu, nascut d’una 
vinya de Vilalba dels Arcs, 
enmig del front republicà on el 
1938 es va lliurar la batalla de 
l’Ebre. Un segon vi és Lo Ebre, 
un blanc de noirs (vi blanc 
elaborat a partir de raïm ne-
gre), nascut d’una vinya vella 
situada a la cota 481, a la Ter-
ra Alta també, amb 50% de 
crusilló (carinyena) i 50% de 
garnatxa negra. El tercer, La 

Memòria, elaborat a la Terra 
Alta, un vi de garnatxa (o ver-
natxa) 100%, que surt d’una 
vinya de la vall de la Novena, 
entre les cotes 481-Punta Tar-
ga i 548-Vèrtex Gaeta. Pólvora 
és el quart, un trepat que neix 
al costat de Montblanc, a la 
Conca de Barberà. El cinquè 
és el Plom 2018, una garnatxa 
negra feta a Bellmunt, al Prio-
rat, el més tardà fins ara, que 

va arribar al mercat el mes de 
desembre passat. 

La col·lecció és formada 
per set vins. Els dos que falten 
són de l’anyada 2019. Un és el 
que ens ocupa, el Badiu, DO 
Alella. L’altre neix a Catalunya 
Nord, on l’Agustín va patir 

el camp de concentració. Es 
diu La plage (la platja). Expli-
ca Nolla que el raïm per fer 
aquest vi surt de la vinya més 

alta de la Torre de Madaloc, 
punt visual que era per als 
catalans tancats a Argelers 
un element simbòlic, que els 
recordava que a l’altra banda 
hi havia el Principat. És una 
garnatxa grisa (garnatxa roja, 
en diuen a Catalunya Nord), 
vinificada amb bocoi de cas-
tanyer. I en un altre dipòsit hi 
vinifica una garnatxa negra, 
amb la qual farà un altre 

blanc de noirs. Serà un blanc 
de noirs de garnatxa roja i 
negra, també jugant amb els 
colors, que van ser els de la 
CNT i els colors de la guerra, 
de sang i de foscor. La vinifi-
cació es fa en un celler d’Arge-
lers mateix.

Per acabar-ho d’arrodo-
nir, Nolla s’ha passat mesos 
buscant ampolles de vi ranci 
del 1939 del Rosselló (no ha 
aconseguit trobar cap bota de 
vi ranci d’aquell any) i n’ha fet 
un petit carretell amb solera 
del 1939. I un litre d’aquesta 
solera s’ha abocat al dipòsit de 
vi del 2019, per fer un cupatge 
de vuitanta anys. Ens explica 
el sommelier que amb aquesta 
barreja el vi manté la frescor i 
la fruita d’un vi blanc, però es 
nota la part terciària, la part 
envellida, de mels. “Serà un vi 
que trencarà esquemes, per-
què no s’ha fet mai.” 

La col·lecció ‘Vins 
de la memòria’ de 
Xavi Nolla està for-
mada per set vins i 
pretén homenatjar 
la figura del seu avi

Nolla, a Can Roda, tastant amb l’equip de Papers de vi la primera ampolla del Badiu.
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Lloc: Oficina de Turisme d’Alella   Hora: 12 h
 Preus: Adults 8€ - Infants € (de 3 a 12 anys)
Compra de tiquets: turismealella.koobin.cat

GAUDIU DELS TASTOS DE VI
MÉS DESITJATS

L’últim diumenge de cada mes teniu una cita 
per assaborir dos dels nostres vins maridats 
amb tastets de bars i restaurants d’Alella.

I per als infants, Diumenges de Most!

EDICIÓ 2020
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ELS ENVASOS 
DE PLÀSTIC,
ELS BRICS 
I LES LLAUNES 
QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.
→ VAN AL GROC

→
 

× 

Brics

Envasos
de plàstic

Llaunes

Safates
de porexpan

Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé. 
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Ramon Roset 
Sommelier

VINFOGRAFIA

Bouquet d’Alella 
Syrah 2016

FITXA TÈCNICA 

Anyada: 2016
Varietats: 100% syrah
Grau alcohòlic: 13% vol.
Ampolles elaborades: 5.333 ampolles
Primera anyada a la venda: 2011
Exportació: 9% (a Austràlia, Bèlgica, Dinamarca i Suècia)

VISTA
Color cirera picota amb rivet cardenalici i reflexos 

violacis. Capa mitjana-alta. Deixa una fina llàgrima a la 
copa. Net i brillant.

NAS
En nas és franc i molt varietal. De seguida ens dona aromes de 

fruites del bosc, gerds, grosella, mores, nabius, acompanyades d’aro-
mes de flors, notes especiades, sobretot pebres, i tocs balsàmics, amb 
predomini de les notes de record mentolat i la regalèssia, tot plegat 

sobre un fons de notes torrades suaus.

BOCA
Bona entrada en què es mostra certament voluminós, amb una 
acidesa viva i esmolada, però en bon equilibri, que li aporta 

frescor i guia el pas de boca, on marca un tacte lleugerament 
rugós i el conjunt aromàtic que ja ens anunciava en nas. 

Molta fruita del bosc amanida amb espècies i em-
bolcallada per les notes balsàmiques, mentola-

d e s i regalèssia, que en marquen el final, llarg i 
força persistent.

FITXA 
DE TAST

Per elaborar aquest vi es fa 
una selecció dels raïms de syrah 

procedents de vinyes de mar i mun-
tanya. La fermentació dels raïms es 

produeix en maceració carbònica. Aca-
bada la fermentació es premsa i es deixa 
que faci la fermentació malolàctica. S’hi 
dona una criança de dotze mesos en 

botes de roure francès i de centreeu-
ropa. Un cop embotellat es deixa 

en repòs sis mesos abans de 
sortir al mercat.

ELABORACIÓ
PVP
13 €
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Aquesta hamburguesa destaca per una carn de vedella molt saborosa, que sobreviu a tots 
els acompanyaments que porta i que formen en conjunt tot un poti-poti de sabors i aromes 
capaç de fer tremolar qualsevol carn que no sigui de primeríssima qualitat i qualsevol vi que 
se li posi al davant. Tenim la potència d’un bacó fregit, la intensitat de la ceba cruixent i d’un 
formatge cheddar en procés de fusió, la força d’uns tomàquets deshidratats i confitats en 
oli i el toc incisiu d’un adobat en vinagre. I, per acabar-ho de rematar, una salsa avinagrada i 
fumada. Val a dir que en aquesta hamburguesa, el cuiner ha sabut donar-hi la quantitat de cada 
ingredient perquè sumi, però no destaqui. El panet on va introduït tot el conjunt no trenca en 
absolut l’equilibri de tota l’amalgama de sabors i aromes presents al plat. El syrah de Bouquet 
d’Alella, amb el seu equilibri entre les notes afruitades i la seva criança, de seguida estableix 
relacions amb la carn de vedella, acompanyant-la magníficament. Acompanya de manera 
desigual la resta de sabors, amb total incompatibilitat tant amb el cogombre en vinagre com 
amb l’acidesa dels tomàquets deshidratats. És una combinació que triomfa gràcies al conjunt 
d’equilibris a què arriben tots els matisos, tant de l’hamburguesa com del vi, i sobretot per 
l’excel·lent parella que formen el vi i la carn de vedella.

BOUQUET D’ALELLA
El celler Bouquet d’Alella és un projecte relativament jove, perquè va néixer l’any 2010 fruit de 
l’empenta dels germans Cerdà, que van volen seguir els passos del seu pare, Antoni Cerdà, a la 
masia i a la vinya. El nom del celler surt de jugar amb el de la finca familiar, Can Boquet i el terme 
francès bouquet, que designa les aromes que agafa el vi durant el procés de criança. Disposen de 
catorze hectàrees distribuïdes per les poblacions d’Alella, Cabrils, Teià i Vilassar de Dalt, totes 
dins la Denominació d’Origen Alella, on conreen varietats blanques –pansa blanca i garnatxa 
blanca– i negres –syrah, garnatxa negra, cabernet sauvignon, merlot i mataró.

“Del nostre Bouquet d’Alella Syrah, n’estem molt orgullosos. Tot i ser una varietat 
complicada i que nosaltres ens vàrem trobar a l’inici del nostre projecte, hi hem 
sabut trobar el punt i té molt d’èxit. És una varietat que s’ha adaptat bé a la zona 
de Vilassar de Dalt i hem fet un vi que manté tota la tipicitat de la varietat amb el 
valor afegit que embotellem el nostre paisatge. És un vi que als turistes estrangers 
que ens visiten de zones on aquesta varietat és molt habitual els agrada molt, i això 
ens omple de satisfacció”.

MÉS VINS DE SYRAH 
DE LA DO ALELLA

AA Orbus
Celler Alta Alella
100% syrah
PVP: 26,60 euros

Testuan Xirà
Celler Testuan
93% syrah, 7% garnatxa blanca
PVP: 9,50 euros

 
En Pau 
Rucabado 
ens en parla

LA PROPOSTA DE MARIDATGE

Hamburguesa gurmet Àngel Guimerà
Hamburguesa de carn de vedella amb bacó, formatge cheddar, ceba cruixent, 
tomàquet deshidratat i cogombret amb salsa barbacoa.

Plat elaborat pels xefs 
Álvaro Cea i Sergi Arnau, 
del Leandre Gastrobar (Alella)

AA Parvus Syrah
Celler Alta Alella
100% syrah
PVP: 13,30 euros
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Associació Vinícola 
Catalana i l’Institut 
Català de la Vinya 
i el Vi (Incavi) han 
posat en marxa el 

projecte Vins Vinents amb 
l’objectiu de debatre sobre la 
situació actual del sector del vi 
que es fa a Catalunya i definir 
línies estratègiques per als 
pròxims deu anys (2020-2030). 

“Aquesta iniciativa vol in-
volucrar tots els agents actius, 
perquè tothom pot aportar 
alguna cosa que contribueixi 
al bé comú”, expliquen des 
de l’organització. I així han 
concebut un procés que vol 
ser 100% participatiu i col-
laboratiu, i que ha d’establir 
les bases per a un sector viu 
que garanteixi millores per a 
l’individu, les diverses mar-
ques i el sector vitivinícola 
català en la seva totalitat. 

Quatre grups de treball
En aquest sentit, Vins Vinents 
s’ha organitzat en quatre 
grups de treball i ha convidat 
professionals de diverses 
branques a debatre sobre 
reptes i oportunitats del vi en 
cadascun dels seus àmbits. Hi 
ha un primer grup que analit-
za l’organització i estructura 
del sector; un segon que estu-
dia els àmbits de l’economia 
i els mercats vitivinícoles; 
un tercer grup que detecta 
necessitats vinculades amb la 
recerca, desenvolupament i 
transferència tecnològica, po-
sant l’èmfasi entre més coses 
en com la vitivinicultura ha 
d’afrontar el canvi climàtic: i 
el quart equip reflexiona sobre 

quins han de ser els missatges 
i els canals de comunicació 
per poder explicar què passa 
amb tot plegat. 

Així, des del 29 de novembre, 
que es va donar el tret de 
sortida oficial al projecte, fins 
ara, cada grup ha organitzat 

diverses trobades i ha avançat 
en la discussió de tots aquests 
eixos. El grup de comunicació 
compta amb la participació 
de redactors i col·laboradors 
de Papers de vi com Eva Vi-
cens, coordinadora del grup, 
Òscar Pallarès, Sílvia Culell i 
Victòria Ibáñez, a més d’altres 
professionals del sector com 
els periodistes Margalida Ri-
poll (Vadevi), Josep Sucarrats 
(Cuina) i la mediàtica somme-
lier Meritxell Falgueras. El 
punt de partida d’aquest grup 
va ser un DAFO per identifi-
car les debilitats i fortaleses 
en la manera com s’explica el 
vi, i s’han continuat definint 
els emissors, receptors i els 

continguts que s’han de trans-
metre per esdevenir l’altaveu 
que necessita el sector. 

Jornades obertes
Aquestes trobades inicials 
donen pas a un segon escena-
ri, les jornades obertes, en les 
quals s’obre la participació a 
altres persones o entitats del 
sector, a qui també es convida 
a aportar la seva visió i exper-
tesa al debat. El 9 de març es 
va celebrar a Vilafranca del 
Penedès la primera d’aquestes 
jornades obertes en les quals 
es van donar a conèixer mo-
dels d’organització del sector 
vitivinícola de diverses zones 
elaboradores del món com a 

L’

Vins Vinents ha 
convidat professi-
onals de diverses 
branques a deba-
tre sobre reptes i 
oportunitats

ACTUALITAT

El projecte convida a fer una reflexió sobre el present del vi català i vol definir 
estratègies de futur per al sector 

TEXT: REDACCIÓ

Òscar Pallarès i Eva Vicens entre altres professionals de la de la comunicació del vi a Catalunya, en una 
sessió de treball.
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En el marc d’aquesta primera jornada oberta dels Vins Vinents es va 
convidar Ramon Raventós, de Raventós Codorníu, i Josep Maria Pujol-
Busquets per compartir les seves experiències com a empreses amb llarga 
trajectòria dins el sector i per haver-se consolidat com a marques de 
referència dins i fora del país. “Perdoneu la sinceritat”, es disculpaven els 
dos ponents a l’hora de comentar la seva visió sobre el sector vitivinícola 
català actual. I certament, no es van mossegar la llengua en les seves 
intervencions. 

“Aquest país té moltes virtuts, som la zona del món més competitiva 
a l’hora de fer grans vins a preus raonables; i, a més, amb una varietat i 
riquesa extraordinàries: una persona que vagi d’Alella al Priorat gairebé 
pot dir que canvia de planeta vinícola”, va dir Raventós al pirincipi de la 
ponència. “Però deixeu-me afegir que un dels grans defectes que tenim 
és la covardia, no ens atrevim a fer coses importants en moments impor-
tants.” I va insistir reiteradament en la necessitat de teixir estratègies 
col·laboratives entre tots els actors, perquè “sense una estratègia con-
junta estem perduts”. “És 
feina de tots que compar-
tim informació, que ens 
ajudem entre nosaltres 
per donar un bon futur 
al sector”, comentava. “I 
per fer-ho crec impres-
cindible dissenyar un pla 
estratègic que pugui de-
finir fins i tot la manera 
com totes les persones de 
la cadena de valor puguin 
guanyar-se bé la vida, des 
del pagès que treballa la 
terra fins a la persona 
que està servint el vi en 
una taula de restaurant.”

“Soc conscient de la 
dificultat d’unir interes-
sos sota una mateixa 
normativa de perfils molt 
diferents, d ’empreses 
grans, mitjanes i petites, 
de zones molt diverses, 
sé que el que en pugui 
sorgir no serà idoni per a 
tothom, però ha de ser el punt de partida suficient perquè tothom s’hi 
senti partícip; sense perdre la identitat ni l’opinió pròpia –va afegir–, però 
treballant coordinadament per millorar la feina de tots.”

Raventós, que elabora vins en diverses regions catalanes, va ser espe-
cialment crític amb el Cava, al qual va retraure que “fins fa quatre dies ni 
tan sols es parlava dels estocs, ni molt menys s’havia abordat el problema 
de la identitat i l’origen, semblava prohibit”. Per això, la seva crida va ser a 
“prendre consciència urgent que cal parlar, posar-nos d’acord i definir es-
tratègies que permetin generar projectes i millorar la totalitat del sector”. 

“Cada minut que passa sense definir un pla és temps perdut. I fa massa 
temps que estem així”, va concloure. Malgrat tot, va agrair haver estat 
convidat en una jornada de debat perquè “hi ha casos que funcionen” i 
està bé tenir-los presents a l’hora de definir els models propis. 

Josep Maria Pujol-Busquets va prendre la paraula a continuació sus-
crivint bona part de les paraules de Ramon Raventós, qui per cert ja 
havia mencionat el propietari d’Alta Alella per referir-s’hi com “un dels 
seus mestres”. Pujol-Busquets, tornant-li la floreta, va dir de Raventós 
que “és la gran esperança blanca per poder tombar inèrcies complicades 
dins aquest sector perquè té el know-how, l’edat i l’empenta necessària 
per fer-ho”. 

Sigui com sigui, un cop iniciada la intervenció va presentar-se com un 
celler familiar d’Alella a qui agrada definir-se com un projecte d’avant-
guarda –“no entenc els petits projectes que no tinguin aquesta màxima 
entre els seus objectius vitals”, va puntualitzar– i amb clara vocació de 
transparència: “Perquè pensem que el consumidor i prescriptor del vi ha 
de veure a través del vi qui som, d’on venim i quin equip humà hi ha al 
darrere.”

Pujol-Busquets va aprofitar el torn de paraula per compartir expe-
riències de la seva dilatada carrera en el món del vi. Va reivindicar, per 

exemple, el seu convenci-
ment i aposta pel projecte 
ecològic –“a casa sempre 
hem fet vins naturals, 
sense sulfits afegits”– i 
recordava quan viatjava 
amb Josep Maria Albet 
i Noya per tot l’estat es-
panyol buscant projectes 
per poder compartir i ela-
borar productes seguint 
les pautes de l’ecologia. 
Amb el temps, quan ja 
“això dels ecològics es 
va cremar una mica”, va 
invertir temps i esforços 
a posar en marxa el seu 
propi celler. 

En aquest moment, 
el propietari d’Alta Ale-
lla va introduir una nova 
fórmula que, segons ell, 
és garantia d’èxit en l’ac-
tual negoci del vi: “Hem 
de donar valor a tota la 
cadena”, va comentar, co-

incidint amb Ramon Raventós, malgrat que ell va centrar-se en la figura 
del distribuïdor: “Nosaltres creiem, i el temps ens ha donat la raó, que hem 
de potenciar el distribuïdor de proximitat, és a dir, que els professionals 
que han de col·locar els nostres vins a botigues, restaurants o altres 
negocis han de poder parlar de productes que s’hagin elaborat prop del 
seu lloc d’origen.” Per posar-ne un exemple, Pujol-Busquets va explicar 
el cas del seu distribuïdor de Mallorca, amb qui col·laboraven oferint-li 
els vins del celler més un que elaboren a les Illes, “de manera que quan 
vengui producte d’Alella, el pugui oferir acompanyat d’un producte local”. 

La intervenció de Pujol-Busquets i Raventós es va completar amb les 
paraules de Jesús Mora, coordinador general de la Conferència Espanyola 
de Consells Reguladors Vitivinícoles, qui va fer una defensa dels vins que 
s’elaboren i s’emparen sota una denominació d’origen.

manera d’entendre i poder 
incorporar, si escau, models 
de governança en el sector 
de la vinya i el vi català. La 
jornada va permetre conèixer 
experiències de França, de 
la mà de Fabrice Rieu, ela-
borador i vicepresident dels 
vins del Rosselló; d’Itàlia, 
amb Eugenio Pomarici, que 
és professor de la Universitat 

de Pàdova, i de la Rioja, amb 
Emilio Barco, professor de la 
Universitat de la Rioja; I en 
una segona part de la jornada 
es van presentar experiències 
exteriors d’empreses i organit-
zacions catalanes amb Ramon 
Raventós, director general de 
Raventós Codorníu, Josep Ma-
ria Pujol-Busquets, propietari 
Alta Alella, i Jesús Mora, co-

ordinador general de la Confe-
rència Espanyola de Consells 
Reguladors Vitivinícoles com 
a ponents. 

De fet, s’ha establert que 
entre els mesos de març i 
abril d’aquest 2020 cada grup 
de treball ha de presentar de 
manera pública una proposta 
de conclusions per donar a co-
nèixer les reflexions i reforçar 

aquest concepte de transpa-
rència i treball col·laboratiu; 
i com a punt final d’aquesta 
fase del projecte, s’organitzarà 
un simposi sectorial per po-
sar damunt la taula les línies 
estratègiques identificades i 
les mesures que s’haurien de 
prendre per poder garantir el 
millor futur per al sector viti-
vinícola de Catalunya. 

Ramon Raventós durant la seva intervenció. Al costat, Josep Maria Pujol-Busquets.
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Raventós Codorníu i Alta Alella, exemples d’empreses catalanes que porten el vi al món 
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omencem pel més 
immediat: la curio-
sitat per les coses i 
els afers de la vida. 
En aquest sentit, us 

faig una proposta cultural i de 
turisme enològic singular, i a 
dues passes de casa! Heu tingut 
ocasió de visitar les restes ro-
manes de Baetulo (Badalona)? 
En coneixeu l’abast patrimo-
nial i la prosperitat d’antany 
relacionada amb la producció 
i comercialització del vi laietà? 
Si la resposta és afirmativa de 
segur que recomanareu com jo 
la visita a familiars i amics. Si 
pel contrari no ho heu fet, us 
encoratjo a visitar i conèixer-ne 
el patrimoni arqueològic, un 
autèntic tresor cultural a cura 
del Museu de Badalona.

El retorn a la romanitat pot 
així convertir-se en una experi-

ència fascinant i motivar l’inte-
rès per les notícies que puguin 
aportar les noves excavacions 
en marxa.

Dos mil anys enrere, i fins 
i tot abans, des del segle I aC, 
el paisatge de la vinya, i l’ela-
boració i el negoci comercial 
del vi acompanyà els habitants 
d’època romana de la Laietània 
com també és present –amb 
unes altres característiques i 
magnitud– al territori de la DO 
Alella per als contemporanis. 
De segur, en aquest diàleg entre 
l’actualitat i el passat històric, 
podem ajustar-hi el sonet de 
Josep Vicenç Foix: “M’exalta el 
nou i m’enamora el vell.’

Contemplant els diferents 
espais museïtzats de Baetulo, 
excavats al subsòl de Badalona, 
experimentem de primera mà 
la poderosa sensació del pas 

del temps en les edificacions de 
pedra, escultures de marbre, 
mosaics de tessel·les, les ter-
risses, l’epigrafia... Com deia el 
poeta grec Konstandinos Kava-
fis, “pels mateixos carrers faràs 
el tomb i en els mateixos barris 
envelliràs”. Vivim, trepitgem on 
els romans vivien. I així, l’àrea 
ocupada per la ciutat romana 
de Baetulo, coincident en bona 
mesura amb el centre urbà de 
la ciutat actual de Badalona, 
està protegida amb la decla-
ració de Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) per la Genera-
litat de Catalunya.

Però no només això, la 
quotidianitat de la cultura ro-
mana mostrada amb multitud 
d’objectes a l’exposició perma-
nent i amb la visita in situ dels 
diferents edificis –des d’unes 
termes fins a domus benestants 

amb una part domèstica i una 
part rústica (industrial), pas-
sant per un gran edifici comer-
cial prop del fòrum– i diferents 
tipologies de construccions, 
ens parlen de la nostra pròpia 
societat, d’usos i costums que 
tenim molt arrelats, una evolu-
ció d’època romana.

Com podeu llegir, trobareu 
una mostra força àmplia de la 
ciutat romana i com la vincula-
ció amb el món del vi és capital 
en el seu desenvolupament 
econòmic i social. Ho certi-
fiquen les restes amfòriques 
sobretot per transportar vi 
amb les seves pròpies marques 
comercials (la més abundant és 
M. Porci), forns d’àmfores, els 
espais industrials amb premses 
i dipòsits, i amb la riquesa que 
proporcionava el comerç des 
del final de l’època republicana 

Noves troballes 
arqueològiques 
de Baetulo

C

S’ha descobert un tram de la Via Augusta 
i edificacions fora muralles

TEXT: JORDI ALBALADEJO

ACTUALITAT

+34 630 905 083 www.oriolartigas.com info@oriolartigas.com

territori pansa blanca
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(tret diferencial respecte a Bar-
cino –Barcelona–, que va tenir 
un desenvolupament posterior), 
l’existència de domus benes-
tants, escultures artístiques i 
objectes de valor.

Precisament, els darrers 
tres anys a Badalona, a conse-
qüència de la posada en marxa 
d’una sèrie de transformacions 
urbanístiques (les obres del la-
teral nord de l’autopista, l’Àrea 
Residencial Estratègica de 
l’Estrella al barri de Coll i Pu-
jol), s’han pogut excavar noves 
zones que han fet emergir res-
tes romanes importants. Hem 
tingut ocasió de parlar-ne en 
dos articles anteriors de Papers 
de vi (núms. 46 i 60) si bé hi ha 
hagut noves i significatives tro-
balles aquest hivern. Totes elles 
mirades en perspectiva aporten 
un més gran nombre de dades 

en relació amb el desenvolu-
pament de la ciutat, vinculada 
econòmicament a la producció 
i l’exportació de vi a diferents 
mercats de l’Imperi.

Descoberta d’un tram de la Via 
Augusta i d’edificacions singu-
lars
Una excavació prèvia en un 
solar on es faran pisos ha per-
mès localitzar un tram de la 
Via Augusta i una sèrie d’edi-
ficacions d’època romana. La 
Via Augusta, que és una des les 
més antigues d’Hispània, con-
nectava les principals ciutats 
des de Cadis fins a Narbona (on 
és visitable un petit tram de la 
Via Domitia, infraestructura vi-
ària que tenia el quilòmetre 0 al 
Pertús i comunicava amb la Via 
Augusta que anava cap al sud), 
on enllaçava amb unes altres 
vies que conduïen al centre de 
l’Imperi, a Roma. La reforma 
més important d’aquesta in-
fraestructura viària, i que li va 
donar el nom, es va fer sota el 
mandat de l’emperador August 
els darrers anys del segle I aC, 
tot i que partia d’una via pre-
existent coneguda com a Via 
Heraclea, i que havia estat una 
infraestructura clau per a la 
romanització de la Península a 
partir del 218 aC.

El tram descobert a Bada-
lona, situat a 350 metres de 
l’antiga porta occidental de la 
ciutat romana (en una excava-
ció feta l’any 1936 s’havia trobat 
l’accés nord a la ciutat), consta 
d’uns 40 metres de llarg i té 
una amplada de 5,5 metres. Tot 
i que encara està en fase d’estu-
di, com ens assenyala l’arque-
òloga del Museu de Badalona, 
Clara Forn, la cronologia dels 
paviments més antics d’aquest 
tram ens situen a la primera 
meitat del segle I aC, moment 

en què es fundà la ciutat de 
Baetulo. 

A més de la via, Forn ens in-
dica com s’han documentat di-
versos edificis que marquen una 
continuïtat d’ocupació d’aquest 
espai durant uns set-cents anys, 
des del segle I aC fins al V-VI 
dC. Tanmateix, tot el conjunt és 
molt útil per conèixer el barri 
occidental a extramurs de la 
ciutat de Baetulo (l’estiu de l’any 
passat s’excavà una gran vil·la 
romana situada a 500 metres 
de la muralla, en la qual es 
localitzaren, a més de l’edifici 
principal, diferents zones pro-
ductives relacionades amb les 
feines agrícoles, en especial la 
relacionada amb el vi; propie-

tat que probablement podria 
estar relacionada –segons fonts 
epigràfiques– amb Marcus Por-
cius), com també el poblament 
del territori circumdant.

Cal destacar, de les noves 
troballes, un edifici destinat a 
tallers metal·lúrgics amb una 
forja d’època tardorepublicana, 
i un recinte funerari amb un 
ustrium del segle I dC; i, final-
ment, un edifici monumental i 
un mausoleu funerari on s’han 
trobat fins a catorze cossos 
inhumats del final del segle 
IV-V dC.

Reserva d’un espai per 
museïtzar
Atesa la significació del nou 
jaciment, l’arqueòloga Clara 

Forn ens explica que s’ha po-
gut determinar la conservació 
parcial d’un tram de la Via 
Augusta (actualment a Barcelo-
na s’està pendent de museïtzar 
un tram de la mateixa via des-
cobert durant la remodelació 
del Mercat de Sant Antoni), 
gràcies a la seva importància 
per a la comprensió del territo-
ri i de l’evolució històrica de la 
ciutat de Baetulo, i pel seu valor 
patrimonial en relació amb la 
romanització de Catalunya.

També es conservaran les 
restes de l’edifici noble amb for-
ma d’exedra –absidial– (estruc-
tura que representa un canvi 
del patró arquitectònic en les 
sales públiques, present des del 
segle III dC) corresponent en 
aquest cas als segles V-VI dC (a 
la vil·la romana visitable de Can 
Farrerons a Premià de Mar, per 
exemple, també trobem aques-
ta forma arquitectònica).

Segons que s’apunta a la 
nota de premsa del Museu de 
Badalona, l’empresa promotora 
es farà càrrec d’integrar aquest 
conjunt al nou edifici de pisos 
que s’ha d’aixecar i el cedirà a 
l’ajuntament perquè en un futur 
pugui formar part dels espais 
visitables del museu. Un total 
de 180 metres quadrats es pre-
veu que tingui l’espai visitable 
subjecte a un projecte muse-
ogràfic i de finançament quan 
correspongui.

D’altra banda, d’una ma-
nera més immediata, les peces 
de més entitat trobades durant 
l’excavació, entre altres un 
anell d’or (descobert enmig 
de les restes d’una incineració 
funerària), s’incorporaran a la 
col·lecció permanent del Museu 
de Badalona.

Com podeu veure, les restes 
romanes al subsòl de Badalona 
no deixen de sorprendre’ns! 

Noves troballes 
arqueològiques 
de Baetulo
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Baetulo ciutat ro-
mana, un tresor 
patrimonial que 
continua donant 
sorpreses

Tram de la Via Augusta i 
edificacions fora muralles.
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Joma, com passes de ser lector 
de l’Odissea a ser-ne intèrpret?
La primera vegada que vaig te-
nir contacte amb l’obra va ser 
un vespre, quan ja tenia fills, 
en què vaig descobrir que mon 

pare, havent sopat, s’instal·lava 
en una taula on jo havia jugat 
de petit i, mentre tothom se 
n’anava a dormir, agafava 
l’Odissea i un diccionari. Llegia 
cada cant aturant-se en totes 

les paraules que creia que volia 
consultar. No li calia, les ente-
nia totes, però volia precisar-
ne els sentits, i després se’l 
llegia sencer. Vaig pensar que 
un llibre que empenyia el meu 

pare a fer això havia de ser 
especial, però aquí va quedar 
la cosa. Va tornar a aparèixer 
més tard, en una peça que 
vaig muntar on sortia una 
llista d’obres clàssiques, entre 

[…] i portava en un bot de pell de cabra un vi negre,
dolç, que m’havia donat Maró […]

un vinet que abocà en una bona dotzena de gerres,
dolç i sense barreja, per beure’n els déus, que a la casa

no hi havia ningú que el sabés, ni criats ni minyones,
fora d’ell i l’esposa estimada i una intendenta.

I quan volien beure d’aquell vi roig, que era un sucre,
n’abocava una copa per vint mesures d’aigua,

i era tan dolça llavors la flaire que de la cratera
pujava, tan divinal, que estar-se’n, ben cert, no plaïa.

Joma: 
“Em vaig enamorar de l’‘Odissea’ 

i m’apassiona recrear-la”
Aquest any Joma (Josep Maria Rius i Ortigosa) està de celebració. El 27 de febrer de 
1970 va veure publicat un dels seus dibuixos per primera vegada. Va ser a la revista 
Patufet i ell només tenia quinze anys. Avui, amb cinc dècades de carrera a l’esquena, 
continua vivint el seu ofici amb curiositat i passió. El seu darrer projecte editorial, Po-
lifem el beverri, és un deliciós llibre d’artista en què ha interpretat el cant del Ciclop de 
l’Odissea, un episodi en què el vi esdevé la clau de la vida per a Ulisses i els seus homes.

TEXT: EVA GODÀS

ENTREVISTA
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les quals la d’Homer. Va ser 
llavors que la vaig començar 
a llegir. I vaig començar a 
publicar il·lustracions de l’obra 
al magazín de La Vanguardia. 
No volia fer dibuixos sobre les 
aventures d’Ulisses, sinó que 
volia recrear tot aquest entorn 
del poema: els fets, però també 
el llenguatge i les imatges li-
teràries. Em vaig enamorar de 
l’Odissea i m’apassiona recre-
ar-la. Al dominical era difícil 
anar més enllà de la il·lustració 
dels episodis, però en els altres 
formats, com un llibre o un 
espectacle, ho puc fer. Polifem 
el beverri o uns altres projectes 
com els àpats de l’Odissea al 
Semproniana d’Ada Parellada 
en són dos exemples.

Com sorgeix Polifem el beverri? 
Tot va començar quan Montse 
Serra, creadora del projec-
te Vibop, em va proposar 
que féssim una edició de la 
col·lecció Envinats, que té com 
a condició que es parli de vi. La 
Montse ja sabia la meva passió 
per l’Odissea. L’any 2015 ja vam 
col·laborar, vaig participar 
en la Nit de la Pansa Blanca 
a Alella, amb un banquet al 
voltant del poema d’Homer. Li 
vaig recollir la proposta per-
què em feia il·lusió i m’agrada 
treballar amb la Montse. A 
més, és una col·lecció molt 
acurada, gens pretensiosa. Em 
va demanar que triés un cant 
de l’Odissea en què el vi tingués 
un paper destacat. I el cant on 
el vi té més importància és el 
del Ciclop i, a més, és un dels 
més coneguts. Per mi, el Ciclop 
és gairebé l’origen de tots els 
gegants de la literatura, la his-
tòria és bonica i el vi n’és el de-
sencadenant. Ulisses i els seus 
homes aconsegueixen salvar la 
vida perquè Polifem s’adorm 
després de beure’n massa. Li 
eixorben un ull i aconsegueixen 
escapar-se de la cova on els té 
retinguts. Sense l’embriaguesa 
del vi, aquest episodi no hauria 
acabat bé.

El vi és important en aquest 
cant, però de fet apareix molt 
en tota l’obra. De quines altres 
maneres el trobem?
El vi apareix en tres nivells. 
Hi té una presència antro-
pològica, etnològica, cultural. 
Quan es descriu un àpat o la 
càrrega d’un vaixell, hi acaba 
apareixent. Per exemple, per 
què Ulisses porta vi a la cova 

del Polifè? Ho fa perquè aque-
lla mena de pirates que eren 
aquests personatges, a part de 
saquejar, seguien una mena de 
ritual: els presents d’hostatgia. 
El vi era utilitzat com un obse-
qui per intercanviar. També hi 
trobem la idea d’un vi especial, 
un gran reserva, per a grans 
ocasions. Per exemple, al palau 
d’Ítaca, a la cambra del tre-
sor, hi guarden unes àmfores 
plenes de vi del més bo per si 
Ulisses torna un dia del seu 
viatge. Però pensa que, per 
molt bo que fos, el barrejaven 
amb aigua, perquè aquell vi 
no tenia res a veure amb el 
d’ara: devia ser imbevible. Un 
altre nivell on trobem el vi és el 
llenguatge. El feien servir per 

adjectivar coses: un bou color 
de vi o el mar de color vi, per 
exemple. I, finalment, el vi com 
a motor de l’acció, com en el 
cas del cant del Ciclop. Tinc un 
altre projecte, l’espectacle Ona 
vinosa, en què parlo d’aquesta 
presència del vi a l’Odissea.

Tornem a Polifem el beverri. Al 
llibre no sols recrees els fets 
del cant d’Homer, sinó que vas 
més enllà i ofereixes al lector 
un nou punt del vista: el del 
Ciclop, a qui el poeta no va do-
nar veu. Com va ser el procés 
creatiu?
Ha estat un procés interessant 
perquè, d’entrada, vaig fer 
tot un plantejament de llibre 

il·lustrat. Vaig agafar el poema 
i el vaig anar dividint: quantes 
coses hi passen, quants con-
ceptes hi ha, quants versos 
necessites perquè això sigui 
coherent i no estigui partit. 
Vaig anar fabricant tot un lli-
bre convencional. Quan ja ho 
tenia enllestit, hi va haver uns 
dies que no estava tranquil. 
Pensava: l’Odissea i jo hem fet 
moltes coses i cap no ha estat 
convencional. Per sort, no vam 
quedar immediatament amb 
la Montse per comentar què 
havia fet. Vaig tenir temps i 
vaig pensar: “Joma, no pots fer 
una cosa que no t’agrada.” Vaig 
donar-hi la volta. El que final-
ment he creat és una narració 
estrictament visual. 

Com plasmes aquesta idea?
Hem utilitzat el que tècnica-
ment es diu leporello, una mena 
d’acordió. El pots llegir com 
un llibre, guardant una certa 
paginació, però també pot ser 
una narració diferent. Té dues 
cares. En una es va seguint 
una mica el que seria l’acció en 
temps real, tal com està escrita 
al poema: arriben, fan i desfan, 
hi ha un cert resum i, finalment, 
l’emborratxen i li buiden un ull. 
Arribes a aquest punt i hi dones 
la volta: la il·lustració fa com 
un canvi de positiu a negatiu. 
Llavors aquí m’he permès ima-
ginar què hauria vist Polifem 
si no l’haguessin encegat: com 
l’ignoren quan demana ajuda, 

com se li escapen, com reclama 
a Posidó, que és el seu pare, que 
mati Ulisses. El que explico ho 
sabem nosaltres perquè ho diu 
el poema, Polifem això no ho ha 
vist. És un joc, una manera de 
narrar diferent, estrictament 
visual. El color hi ajuda, en tota 
aquesta unitat. El leporello, el 
que té és que quan arribes al 
final pots tornar a començar. El 
pots fraccionar, reinterpretar. 
Hi dono una volta més basant-
me en les possibilitats de la 
part plàstica.

El llibre és una petita joia, 
molt artesanal.
Sí, hem aconseguit fer un llibre 
no convencional i ple de detalls 
molt personals. Els plecs del 
leporello s’han fet un a un, ha 
estat una feina totalment ar-
tesanal. I la portada. No podia 
ser que ens limitéssim a posar 
un fragment de la història. 
Vaig tenir una idea ximple: 
com que l’episodi parla de la 
violència d’eixorbar, de bui-
dar l’ull, la millor manera de 
transmetre-ho era exercir una 
violència contra el llibre. I els 
vaig trencar tots jo. 

Creus que un llibre com aquest 
pot encomanar la passió per 
l’Odissea?
A mi m’agradaria. Pensa que 
quan publicava il·lustracions 
de l’Odissea a La Vanguardia 
era l’època que més cartes 
al director vaig rebre, cartes 
d’adhesió. Descobreixes que la 
gent sap més coses de l’Odissea 
de les que creu saber. 

Tens més projectes relacionats 
amb l’Odissea?
Sí. En tinc un que m’agradaria 
molt que sortís. Seria com 
l’Odissea a la vora del foc, com 
els contes a la vora del foc: 
petites píndoles d’un minut es-
càs sobre el poema, el tinc tot 
disseccionat. Vull explicar-ne 
tant l’acció com el llenguatge 
i crear una mena de glossari 
d’imatges poètiques.

Mentre esperem l’Odissea 
a la vora del foc, podem gaudir 
de cada una de les pàgines de 
Polifem el beverri, una mane-
ra magnífica d’acostar-se al 
poema d’Homer: amb el lepo-
rello d’en Joma, hi trobareu la 
versió que Carles Riba va fer 
del cant del Ciclop, un episodi 
fet de versos, però que es pot 
llegir amb el mateix desfici que 
una bona novel·la negra. 
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om a barceloní que 
soc, m’enorgulleix 
enormement ser ca-
paç d’arribar amb 
cotxe del centre de 

la ciutat fins al complex de la 
Cella Vinaria de Teià sense 
ajuda externa (copilot) ni celes-
tial (GPS). Hi té molt a veure 
un detall: per a aquesta sèrie 
de reportatges, en els últims 
anys m’hi he hagut de despla-
çar tres vegades, si no m’he 
descomptat, per parlar amb 
Paula Lloret, veritable alma 
mater del Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora. Avui 
hi hem anat amb la intenció de 
descobrir-hi un dels espais que 
encara no havíem trepitjat del 
complex: l’imponent i singular 
celler romà.

Imponent, sí, perquè 
el jaciment ocupa tres mil 
metres quadrats, amb dues 

monumentals reconstrucci-
ons de premses de l’època al 
bell mig. I singular, també, 
perquè d’aquesta veritable 
factoria vinícola, se’n tenen 
força dades més enllà de les 
estrictament arqueològiques. 
En el breu, però complet, vídeo 
introductori sobre el procés de 
romanització a Catalunya, ja 
se’ns parla del petit signaculum 
del segle II dC que es va trobar 
en les primeres excavacions 
a Vallmora, on consten dos 
noms importants de l’explota-
ció: “En aquest segell de plom 
s’esmenta el propietari del 
celler, Luci Pedani Clement, un 
ciutadà romà de l’aristocràcia 
de Barcino, i el seu home de 
confiança i capatàs de la fac-
toria vinícola, l’esclau Epictet, 
que en grec vol dir l’adquirit”, 
ens explica posteriorment la 
Paula amb una copa de Marfil 

Blanc Clàssic a les mans. “Va 
ser tota una sort arqueològica 
trobar el segell al jaciment, 
perquè ens ha permès datar-lo 
i posar nom al propietari.”

Entrem, doncs, a aquest ce-
ller romà amb nom i cognoms 
que estava en plena activitat 
fa dos mil anys i que no es va 
començar a museïtzar fins al 
2009. Al jaciment, descobert el 
1966 i amb treballs arqueolò-
gics previs durant les dècades 
del 1970 i el 1990, s’han pogut 
documentar tots els espais de 
treball d’una factoria vinícola, 
probablement inclosa en els 
límits d’una vil·la romana de la 
qual no s’han descobert ves-
tigis. “Tots els espais trobats 
són 100% per produir-hi vi, no 
n’hi ha de residencials. Era un 
centre per exportar vi a tots 
els confins de l’Imperi romà, 
aixecat en una terra fèrtil 

entre ciutats i prop de la Via 
Augusta i el mar: seria com 
la vall de Rials de fa dos mil-
lennis”, descriu la Paula. Hi ha 
restes des del segle II aC fins 
al V dC: del VI i VII dC també 
hi ha una petita necròpoli, que 
certifica ben gràficament la 
mort de la factoria.

El torcularium o celler 
d’Epictet és el gran valor del 
jaciment gràcies a les dues 
premses de fusta reconstruï-
des, l’una amb sistema de torn 
i l’altra de caragol. En l’època 
de màxima activitat, n’hi havia 
arribat a haver quatre, que a 
partir de la festa de la vinalia 
rustica –cada 19 d’agost– co-
mençaven a esprémer tot el 
suc del raïm acabat de vere-
mar. El valuós i lucratiu líquid 
es conservava en grans recipi-
ents ceràmics –dòlies– enter-
rats a l’anomenada cella vina-

Vinyes amb 
arrels romanes

C

Anem de ruta pel terrirori DO Alella i unim passat i present visitant el Centre Enoturístic i Arqueo-
lògic de Vallmora (Teià), la vinateria Cristina Guillén (Badalona) i la Fonda Marina (Montgat)

TEXT: MARTÍ CRESPO / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

LA RUTA DEL VI DO ALELLA
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ria, un espai actualment en 
procés de reconstrucció. Per a 
la fermentació, els romans hi 
afegien sucre en forma de mel, 
codony, figues, most reduït… 
“En sortia un vi amb cos i molt 
d’alcohol –assegura la Paula–, 
al qual es podia afegir aigua 
salada, cendres vegetals o pols 
de marbre per estabilitzar-lo 
i conservar-lo al màxim.” I no 
s’acaba aquí, la cosa: “A més 
de tots aquests afegiments, cal 
pensar que era el vi preferit de 
les legions i per això recorria 
amb vaixell llargues distàn-
cies. El resultat de tot plegat, 
amb mareig inclòs, era un vi 
de batalla.” Mai més ben dit.

Sigui com sigui, la factoria 
de Vallmora –que a més de 
vinyes tenia blat i oliveres: 
el vi, el pa i l’oli eren els tres 
productes bàsics i sagrats dels 
romans– va donar prosperitat 
a Luci Pedani Clement… i la 
llibertat a Epictet! No es pot 
demanar un final més feliç al 
recorregut de la Paula, de qui 
ens separem al costat de les 
vinyes de pansa blanca plan-
tades per Alella Vinícola a la 
part baixa del jaciment, com a 
recordatori que la Laietània, 
dos mil anys després, continua 

essent territori vinícola. Però 
ja no s’hi busca la quantitat, 
sinó la qualitat. Ho demostra 
clarament la cèntrica vinate-
ria de Badalona que regenta 
des del 1988 Cristina Guillén. 
No hi trobarem ni rastre dels 

vins espessos i picats amb 
segell Laietània, sinó la millor 
selecció de cellers de la DO 
Alella i del país, amb un èmfasi 
especial des del començament 
pels ecològics i, darrerament, 
pels naturals. No hem d’obli-
dar que, juntament amb el 
seu marit, Guillén també és al 
darrere d’Alta Alella i el Celler 
de les Aus.

“Tenim la sort que la gent 
es deixa assessorar, per fer re-

gals o per preparar celebraci-
ons o sopars especials”, explica 
Guillén envoltada de les tres 
mil referències que atresora el 
seu espaiós local al carrer del 
Canonge Baranera, 95. I ens 
confessa ràpidament el secret 
per acumular gairebé un quart 
de segle de vida: “Ens mante-
nim per l’assessorament i per-
què no parem d’innovar i de 
girar la volta del torn: oferim 
des de tasts de cap de setmana 
amb presència dels productors 
fins a tallers i cursets men-
suals, com el que anunciem 
ara de whisky japonès. Hem 
comprovat que si els clients 
en surten contents, tornen.” A 
més de l’assessorament perso-
nalitzat i les activitats relacio-
nades, assegura que també es 
nota cada vegada més un inci-
pient turisme estranger cap a 
Badalona i un eixamplament 
de la base de gent que, fins fa 
poc, potser no s’interessava 
per temes vinícoles. “Actual-
ment el nostre client és jove, es 
mou en la franja de 25 a 45 o 
50 anys, i també servim molt a 
empreses per Nadal.”

Guillén ens ho comenta 
amb un punt d’orgull, consci-
ent que la seva botiga ha aju-

dat a apujar el nivell de la cul-
tura del vi a Badalona gràcies 
a cuidar al màxim la clientela 
i a estar al dia de tot el que es 
produeix i surt nou: “La clau 
és tenir molta rotació i poc 
estoc, per poder oferir sempre 
les marques més actuals i les 
últimes referències que et pu-
guin demanar.” Des d’aquest 
esplèndid aparador dels vins 
laietans que claven les arrels 
en l’època romana, i que pocs 
dies abans de la commemo-
ració del Vuit de Març llueix 
a l’entrada tot de referències 
elaborades per la cinquantena 
de protagonistes del llibre 
Reinas de copas. Las grandes 
mujeres del vino –com la seva 
filla Mireia Pujol-Busquets–, 
ens acomiadem de la Cristina 
amb un parell d’ampolles del 
vi de la casa, ecològic per dins 
i ben badaloní per fora.

Ja al cotxe, enfilem l’anti-
ga Via Augusta romana fins 
a l’última parada d’avui, la 
Fonda Marina de Montgat, 
situada al mateix Camí Ral 
a l’altura del carrer Antònia 
Macià. En plena barriada de 
Monsolís, una antiga pedania 
de pescadors sota l’ombra de 
la urbanització Pla de Mont-

Tots els espais 
trobats són per 
produir-hi vi. Era 
un centre per ex-
portar vi a tots 
els confins de 
l’Imperi romà

Paula Lloret va ser l’encarregada de guiar-nos en la nostra visita al jaciment arqueològic de Vallmora. 

Cristina Guillén conversa amb Martí Crespo. A la dreta, una imatge de l’àmplia botiga, farcida de referències de vi. 
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és el fruit d’una llarga tradició familiar

El vi de Badalona. Carretera de Canyet, 73 - 08916 Badalona - Tel. 93 395 12 66

gat (potser l’únic barri de 
Catalunya on tots els carrers 
i places duen noms de dona?), 
aquesta “casa de comidas” té 
els fonaments de l’any 1928, 
com es pot comprovar en la 
gran fotografia en blanc i ne-
gre que presideix l’entrada. La 
llegenda “La Marina. Parada 
Internacional” ja ens indica 
que l’establiment va néixer 
com a casa de menjars i fonda 
enfocat als cotxes de línia i els 
primers turistes francesos i 
alemanys que s’endinsaven 
a la península Ibèrica per la 
costa, just abans de la cons-
trucció de l’autopista AP-7.

Dario Pin, que ens ha 
despenjat el quadre per expli-
car-nos l’origen del seu res-
taurant de proximitat –“km 0 
abans del km 0”, el descriu–, 
ens comenta que el seu pare 
va comprar la fonda el 1960, 
però la va mantenir tancada. 
No va ser fins al 1992 quan 
en Dario i la seva companya, 
Patricia Sust, van decidir fer 
ús del local i de la llicència de 
restauració. Els van caldre 
ben pocs anys per adonar-se 
que, en un entorn tan autèntic 

com el de Monsolís, s’havien 
de centrar en els productes de 
la zona: arrossos i peix de la 
costa maresmenca, verdures 
de temporada i de proximi-

tat i, és clar, vins DO Alella. 
“La recomanem perquè cre-
iem en la pansa blanca i en els 
vins i productors d’aquí. I a 
més és molt catxonda, té molt 
de repertori”, ens assegura 
un apassionat Pin dins el seu 
bufó i endreçat celler, amb 
dos centenars llargs de grans 
referències ibèriques, france-
ses i italianes.

Amb peix del dia de les 
llotges del Maresme i “ous i 
tomàquets collits a cent me-
tres”, des de fa disset anys el 
cuiner Jordi Forés ha aconse-

guit als fogons de la fonda una 
“regularitat, sostenibilitat 
i sinceritat” que defineixen, 
en paraules de Pin, la pedra 
filosofal d’aquest negoci en 
família: “La gent exigeix re-
gularitat, és el gran examen 
diari de l’hostaleria. El nostre 
és un lloc segur, dona segu-
retat i confiança. Crec ferma-
ment que cal excel·lir en el 
que saps fer, i no fer el que no 
saps fer.” Amb aquest mantra 
professional, la Fonda Marina 
ha conquerit el paladar de 
moltes empreses d’una àrea 

d’influència que s’estén de 
Barcelona a Mataró, passant 
per Granollers: la Laietània, 
vaja. “El 50% de la clientela 
són empresaris. Ens els gua-
nyem, també, perquè fem 
festa el diumenge i, per tant, 
som un dels pocs restaurants 
de la zona que obrim dilluns.” 
Són aquests petits detalls, els 
que engrandeixen el nom d’un 
establiment quasi centenari 
que sempre ha superat tràn-
gols i tempestes seguint una 
tradicional frase marinera: 
“Més vent, més vela.” 

Dario Pin: “Re-
comanem la DO 
Alella perquè 
creiem en la pan-
sa blanca i en els 
vins i productors 
d’aquí”

LA RUTA DEL VI 
DO ALELLA

Foto de 1958 de la Fonda Marina, quan era Parada internacional. A la dreta, Dario Pin explica amb passió a Martí Cres-
po els detalls d’un dels seus racons preferits del restaurant: el celler. 

Un àpat a la Fonda sempre esdevé un festival. Les mítiques croquetetes de pernil, sonsos amb carxofes i ou ferrat, 
daus de salmó, carpaccio de vedella amb foie, tataki de tonyina, ensaladilla russa i un arros de temporada, 
amb carxofes. I de postres, brownie amb gelat. 
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Ens agrada compartir la nostra experiència en el món del vi així com el nostre entorn privilegiat. 
Vine i gaudeix de les nostres activitats enoturístiques. 

Us oferim vins d’agricultura ecològica on s’utilitzen les varietats autòctones de la Denominació d’Origen d’Alella. 
Produccións limitades.
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PERSONATGE DO ALELLA

TEXT: EVA VICENS / FOTO: ÒSCAR PALLARÈS

Enric 
Espinosa 

El sommelier que 
‘fot la xapa’

nric Espinosa (Bar-
celona, 1981) és un 
noi del Masnou que 
volia ser cuiner. 
Va estudiar per a 

tècnic en cuina i restauració i 
hostaleria i turisme al Mares-
me i va agafar experiència en 
el ram fent tot tipus de feines, 
des de fregar plats fins a di-
rigir la cuina d’un restaurant 
com a xef. Però recorda que 
aquesta feina el feia tornar a 
casa de mal humor i aviat va 
tenir clar que havia de canvi-
ar el rumb professional. ‘I si 
provés la sala?’, es va pregun-
tar a si mateix. Li agradava 
molt el contacte amb la gent 
i sempre s’havia sentit atret 
pel vi. Dit i fet. “Entro a sala 
i em donen màxima llibertat 
per crear, seguint el meu 
criteri, les cartes de vins dels 
restaurants on treballo, la 
qual cosa m’aporta una gran 
experiència i coneixement 
sobre el món del vi.” Aprèn, 
desaprèn, estudia i tasta..., i 

com més ho fa, més l’atrapa i 
s’hi va apassionant. 
Hem quedat amb ell al Rebost 
dels Sentits, la botiga de vins 
que va obrir fa nou anys amb 
la seva parella, Núria Adan, 
al passeig Roman Fabra, 
25, del Masnou. Som davant 
un local per experimentar i 
xalar, d’aquells que quan hi 
entres t’hi perds a gust, sense 
passar pena; dels que t’atra-
pen per l’aparador, dels que 
et fan aturar davant aquella 
referència que ara sobta-
dament et ve molt de gust 
obrir a casa. D’aquells en què 
deixes anar la imaginació i et 
transporten sense saber com 
cap a una regió vitivinícola 
del món o una altra... 

Hi entrem. Fetes les pre-
sentacions, l’Òscar, redactor 
en cap de la revista, m’explica 
això dels vídeos de l’Enric que 
circulen per les xarxes soci-
als, entra a l’Instagram del 
Rebost i clica play al primer 
multimèdia que veu i el seu 

E

Vinyes orgàniques i vins de marinada

I n f o @ m a r i o r o v i r a . c o m         @ b y m a r i o r o v i r a



43

El celler romà del territori DO Alella!

Nou accés per a vianants des de la C32

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

iPhone amb funda de l’Arale 
reprodueix a tot volum la veu 
de l’Enric dient: “Ei! Ben-
vinguts a... l’Enric ens fot la 
xapa!” Sobtadament, el prota-
gonista de la conversa s’enro-
jola: “És que soc molt tímid”, 
ens deixa anar. Sent sincera, 
i veient-ne la desimboltura da-
vant la càmera, a mi no m’ho 
sembla; i ell mateix riu quan 
recorda que molts clients li 
han dit que sembla més atre-
vit i divertit a la pantalla que 
en persona. 

Sigui com sigui, aquest 
sommelier vol que la gent 
gaudeixi amb el vi, no només 
consumint-lo, sinó també 
fomentant-ne l’aprenen-
tatge. I per això ha decidit 
publicar diversos vídeos a 
les xarxes socials on parla 
de manera desenfadada de 
vi, de varietats, de regions 
vitivinícoles, d’elaboracions... 
Dona consells i convida tot-
hom a acostar-se a la botiga 
i endur-se cap a casa una de 
les marques o referències en 
qüestió. “El primer vídeo, me’l 
vaig enregistrar jo mateix 
amb el mòbil, rotllo selfie, però 
veient que funcionava bé, ara 
és la Núria qui li clica el botó 
d’enregistrar.” Són un tàndem 
que comunica el vi de manera 
divertida, fàcil i propera. “Va 
ser una idea gairebé impro-
visada i s’ha convertit en un 
hàbit perquè els vídeos han 
caigut en gràcia i la gent no 
para de dir-me: ‘Va Enric, fot-
nos més xapes!’” 

I en fot. Amb entusiasme, 
sabent el que es fa i aportant 
continguts interessants. Però 
als vídeos també en persona, 
quan un client toca el timbre 
de la botiga demanant audi-
ència. Ens explica que tenen 
diferents perfils de consumi-
dor: “Els qui sempre demanen 

la mateixa marca, els qui vo-
len experimentar amb certa 
mesura i els qui només bus-
quen novetats.” En parla així: 
“El primer grup es correspon 
amb persones d’entre 60 i 70 
anys que, o bé demanen un vi 
de Rioja o un d’Alella, gairebé 
sempre de la Vinícola o de 
Raventós d’Alella, a qui enca-
ra anomenen un marquès, en 
referència a l’antiga marca. 
El segon i el tercer grup el 
formen consumidors joves, 
d’entre 30 i 40 anys. “Els 
més joves són l’assignatura 
pendent. Hi venen poc, i quan 
ho fan acostumen a comprar 
begudes espirituoses o algun 
vi d’estil més fresc, com ara 
un Verdejo.” Queda molt per 
fer amb els joves. Però aques-
ta és l’assignatura pendent 
des de fa molt de temps. Hi 
treballarem. 

Sona el timbre del local i 
interrompem la conversa. Hi 
entra una senyora i demana 
un vi de Xerès. Ens trenca els 
esquemes, i quan la clienta 
se’n va amb l’encàrrec sota el 
braç, l’Enric diu que aquest 
tipus de compres són les més 
rares, per poc habituals. De 
fet, confessa que és el segon 
cop en la història de la botiga 
que una persona entra de-
cidida a comprar un Sherry 
Wine. I nosaltres ho hem vis-
cut. Som uns afortunats. 

Reprenem el fil de la con-
versa i l’Enric explica que 
tenen altres línies de negoci 
més enllà de les prop de vuit-
centes referències de vi, el 
doble, per cert, de les que 
tenien quan va obrir les por-
tes de la botiga, i dels produc-
tes d’alimentació gurmet que 
també inclouen en l’oferta. “Al 
Rebost no hi ha dissabte que 
no hi falti un tast de vins diri-
git; acollim grups d’entre sis 

i dotze persones i els servim 
cinc vins diferents depenent 
del perfil de qui ens acompa-
nya.” Comparteix anècdotes 
i experiències de les diverses 
sessions, i recorda de manera 
especial un grup de dotze 
persones que s’anomenen 
Col·lectiu Sauló que hi par-
ticipa de manera periòdica. 
“Ells mateixos s’organitzen, i 
si falla algun dels assistents, 
donen l’opció al primer d’una 
llista d’espera perquè se sumi 
a la trobada, són molt disci-

plinats”, diu amb un deix d’or-
gull a la veu. 
Vins, productes d’alimenta-
ció, tasts dirigits i, a més, el 
Rebost és punt d’informació 
turística: “Com que tenim 
obert cada dissabte i diumen-
ge, podem atendre els turis-
tes que s’acosten al Masnou 
durant els caps de setmana”, 
explica. “Els atenem, compar-
tim activitats que poden fer a 
l’entorn i acostumem a reco-
manar-los que visitin algun 

celler del territori. I mentre 
decideixen la ruta, fan un cop 
d’ull a la botiga i sempre cau 
alguna cosa o altra.”

La darrera novetat del 
negoci és que han incorporat 
la venda de productes per 
internet: “Som més partidaris 
d’atendre el client en persona 
–diu–, però no podem anar a 
contracorrent de les tendèn-
cies de consum i compra del 
segle XXI, i hem fet cas a les 
persones que ens han reco-
manat tenir una finestra de la 
botiga online.”

7devi.com és “el rebost 
digital de vins, alimentació i 
experiències” on ara per ara 
es poden trobar comptades 
referències, i un bloc on com-
parteixen continguts de vi. 
Amb el temps, explica, hi vo-
len incorporar unes quantes 
ampolles més: “Però no totes 
amb les que treballem perquè 
no volem convertir-nos en 
un simple magatzem que rep 
comandes i en gestiona els 
enviaments.”

Clar i català. L’Enric parla 
i es referma en cada frase. 
Refaig mentalment la conversa 
i recordo que ens ha dit que 
li agradava el vi, i que la seva 
lluita ha estat fer realitat un 
somni, tenir el seu propi ne-
goci de vins. Ens ha dit que li 
agrada la gent i, tot i formar 
part d’una generació digital, 
continua preferint el contacte 
personal a la botiga que el ne-
goci per internet. Això sí, les 
xarxes han esdevingut un bon 
altaveu per al negoci i per com-
partir la seva passió. L’Enric 
viu del vi i per al vi. I aviat farà 
deu anys que ho fa feliçment 
des de la botiga del Masnou. 
Esperem que ens convidi a la 
festa d’aniversari, perquè ens 
n’anem amb ganes de tornar-hi 
com més aviat millor. 

L’Enric té èxit a les 
xarxes socials amb 
els seus vídeos que 
sempre comença 
dient dient: ‘Ei, 
benvinguts a l’En-
ric ens fot la xapa!’

Cada dissabte El 
Rebost dels Sentits 
acull un tast diri-
git per l’Enric per 
a entre sis i dotze 
persones
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DIRECTORI

FLEQUES I PASTISSERIES

RESTAURANTS

Rbla. Àngel Guimerà, 60 · Alella 
Tel. 93 180 66 78

VINATERIES / ENOTEQUES

Av. del Maresme, 21 · El Masnou
Tel. 93 540 92 66 · www.tresmacarrons.com

Rambla Àngel Guimerà, 62 · Alella
Tel. 93 540 46 61

C/ Roger de Flor, 43 · El Masnou
Tel. 93 555 01 88 · www.restauranteorfila.es

Rbla. Àngel Guimerà, 40 · Alella
Tel. 93 555 68 67 · www.lapetitamallorquina.cat

C/ Àngel Guimerà, 12, baixos · El Masnou
Tel. 93 540 29 53 · www.cellerdelmar.com

Pl. Sant Jaume · Teià
Tel. 93 540 04 23

Passeig d’Antoni Borrell, 13 · Alella
Tel. 93 540 17 94 - 696 407 763

Riera Principal, 58-60 · Alella
Tel. 93 555 23 18

Torrent d’en Puig, 11, 08358 Arenys de Munt
Tel. 93 795 01 14 · https://lerarestaurant.com

Carrer Gran, 28 · Argentona
Tel. 93 707 40 78 · Facebook: LaNovaFonda

Camí Ral, 151 | 08390 Montgat
Tel. 934 692 506 · www.fondamarina.com

Mercat Municipal · Alella · Tel. 629 73 98 03 
Facebook i Instagram: ladoalella

Sant Josep de Calassanç, 10 · Alella
Tels. 93 540 77 73 · 93 555 28 84

www.cancabus.es

Parc Serralada Litoral · Premià de Dalt
Coordenades Google: 41.5178483   2.3367526

Tel. 690 189 178 - Instagram: catalansrestaurant
C/ St. Antoni, 9 - Vilassar de Dalt - Tel. 937 308 226

labodeguetadevilassar@gmail.com

HOTELS

Lluís Jordà Cardona, 2 · 08339 Vilassar de Dalt
93 753 82 40 · hotelsorliemocions.cat

S O R L I  · H O T E L   * * * *

Rambla Angel Guimerà 20 · Alella
Tel. 93 540 58 26 · leandregastrobar@gmail.com

De dilluns a dissabte de 17 a 24 h

R E S T A U R A N T  ·  T A P E S  ·  V I N S

“LA VINÍCOLA”
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Riera Fosca, 28-30 · Alella 
Tel. 93 540 03 41 · www.varietalis.com

Passeig Antoni Borrell, 1 · Alella
Tel. 93 555 28 84 · www.espaidivi.es

ENOTECA - CELLER

Rbla. Àngel Guimerà, 30 · Alella
Tel. 93 555 21 41

Francesc Macià, 66-68 · Badalona
Tel. 93 387 16 96

Ps. Roman Fabra, 25 · El Masnou
Tel. 93 178 22 97 · www.elrebostdelsentits.es

Selecció de vins, alimentació gourmet i utensilis

C. del Mig, 30 · Alella · Facebook: calestranyalella 
Instagram: vermuteriaxaviestrany

Ps. Can Jalpí s/n · Arenys de Munt
Tel. 93 793 75 09 · www.monlacata.com

Un terrer únic, Un terrer únic, 
uns vins excel ·lentsuns vins excel ·lents

CONSELL REGULADOR DE LA DO ALELLA
Can Magarola

Avinguda de Sant Mateu, 2 · 08328 Alella
T. 93 555 91 53 · doalella@doalella.org

www.doalella.org

C/ Espronceda, 54 ·  La Roca del Vallès
Tel. 93 842 05 38

Pl. Can Nolla, 1 · Vilassar de Dalt
Tel. 93 753 71 84
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VINYES SINGULARS
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El Beco és l’exemple perfecte de com 
eren les vinyes d’abans en aquest espai 
que avui denominem territori DO Ale-
lla. Una vinya de pansa blanca, pansa 
rosada i garnatxa negra, amb uns 
quants ceps de moscatell per a con-
sum propi que els pagesos plantaven 
de manera que quedessin amagats als 
passejants. Des de fa pocs anys sabem 
que els raïms negres, que estan inscrits 
com a garnatxa negra al registre del 
Consell Regulador de la DO Alella són, 
en realitat, d’una varietat desconeguda 
i autòctona d’aquest territori (vegeu 
Papers de vi 37, pàgina 14). En tot cas, 
raïms blancs, rosats i negres es collien 
alhora i, a cada casa, es premsaven 
tots junts per fer-ne el vi per a casa. Un 
vi de to rosat que anomenaven claret. 
Això era així fins a la creació de la co-
operativa Alella Vinícola a la primeria 
del segle XX. A partir d’aquell moment, 

la major part del raïm es duia a la coo-
perativa i els viticultors es quedaven el 
millor raïm per fer-se el seu vi. “Aques-
ta vinya la va plantar en Miquel Bassas 
amb l’ajuda del seu fill Jaume, quan 
tenia quinze o setze anys. En Jaume 
m’ha explicat que ja la van plantar amb 
un cert ordre calculat de les varietats 
perquè fos fàcil separar-les de cara a 
dur-les a la cooperativa”, diu Mireia 
Pujol-Busquets, propietària d’Alta Ale-
lla. I continua: “Si bé el nom real de la 
vinya és el Beco, perquè consta així al 
registre, nosaltres ens hi referim com 
el Coster de Salvans, perquè Miquel 
Salvans és el propietari de la vinya.” 
Però hi ha gent a Alella que també s’hi 
refereix com la vinya de Cal Petxo, per-
què el propietari anterior era el sogre 
de Salvans, Josep Aymar, de Cal Petxo. 

La vinya és plantada en un coster 
amb orientació sud-oest que facilita que 

tingui llum solar directa durant gairebé 
tot el dia. S’hi troben també una trente-
na d’ametllers, un arbre present sovint 
a les vinyes velles i que proveïa d’amet-
lles la família del viticultor. També hi 
ha una barraca de vinya “que recollia 
les aigües pluvials en un pou i on es pre-
paraven els tractaments per als ceps”: 
“Ara la tenim tancada i conservada, 
però no en fem ús”, diu Pujol-Busquets. 
Passejant per la vinya ens explica: “La 
pansa blanca és una varietat que no 
és especialment productiva. I encara 
menys quan es tracta d’una vinya tan 
vella i que creix sobre sauló. Aquest any 
hem fet una prova amb uns quants ceps 
de pansa, fent un tipus de poda diferent 
que implica fer una llaçada de dos sar-
ments i que, a priori, hauria de facilitar 
que augmentés una mica el rendiment, 
que ara mateix és de només un quilo de 
raïm per cep.”

EL BECO / COSTER DE SALVANS
TEXT I FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
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1

Nom de la vinya: EL BECO / COSTER DE SALVANS
Municipi: Tiana 
Superfície: 1,5 ha 
Any de plantació: 1959 
Nombre aproximat de ceps: 3.000 
Varietats: pansa blanca, pansa rosada, la varietat 
desconeguda i deu ceps de moscatell
Viticultor: Equip Alta Alella 
Celler: Alta Alella / Celler de les Aus
Vi per al qual s’utilitza el raïm: AA Cau d’en 
Genís, AA Tallareta, AA Gx

1. Vicenç Galbany veremant pansa blanca al 
Coster de Salvans.

2. Imatge de dron que mostra la vinya sencera, 
un coster que va des del torrent de Vallcirera 
fins gairebé la carena que separa Tiana d’Alella.

3. Ceps de pansa blanca carregats de 
raïm, a primers de setembre. S’hi aprecia 
perfectament el sòl ben blanc de sauló pur 
sobre el que creixen. 

4. Pansa blanca “de debò”, de la de tota la 
vida d’aquest territori: gotims no gaire llargs, 
grans apinyats, grossos i rodons que, en el 
punt òptim de maduració, adquireixen aquest 
característic color daurat. 

5. La pansa rosada conviu, al Beco, amb la 
pansa blanca. Igual que passa a la majoria de 
vinyes velles de la DO Alella. 

6. És comú veure-hi aranyes en aquesta vinya. 
Com aquest exemplar femella d’Argiope 
lobata. La biodiversitat a la vinya és una prova 
de la seva bona salut. 
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