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Conversem amb el tianenc
Josep Cuní sobre el seu
poble, el Tast Tiana i el món
de la comunicació
La mostra gastronòmica de Tiana
celebra la seva desena edició

Parlem de vi, gastronomia
i del Tast Tiana amb l’alcaldessa
del municipi, Esther Pujol

La Ruta del vi DO Alella
es porta al celler Quim
Batlle a cavall

ViBop Edicions vincula
el món de la cultura
amb el el vi
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ACTIVITATS

ENOTURÍSTIQUES
A

ALELL

Ruta patrimoni natural i històric: Alella des dels cims 3 de juny
Enotast i Mostast Nit del Comerç 9 de juny
Diada enosolidària DO Alella: Lluita contra l’ELA 16 de juny
Literatures amb sentits 27 de juny
Enotast i Mostast 7 de juliol
Visita guiada: Alella 1000 anys d’història 7 de juliol
Més informació a l’Oﬁcina de Turisme
Riera Fosca, 2 d’Alella · 93 555 46 50 · alella.ofturisme@alella.cat · www.alella.cat/turisme

GLOPS

Josep Cuní al seu despatx
de Broadcaster, la
productora que dirigeix.
Foto: Òscar Pallarès
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Alta Alella, Bouquet d’Alella,
Can Roda i Santa Coloma
planten nova vinya
El celler Bouquet d’Alella ha enllestit la plantació d’una nova vinya a la
vall de Rials, en una ﬁnca anomenada la Merlinca. Aquesta nova vinya
consta de 2.000 ceps de garnatxa negra i 800 de syrah, que permetran
al celler mantenir el creixement de producció programat. Alta Alella,
per la seva banda, ha plantat 1.500 nous ceps de pansa blanca en vas al
coll de Vendrans. Es tracta
d’una plantació on ja hi havia hagut vinya, arrencada
fa poc menys d’una dècada.
Respecte a Can Roda, ha
plantat 600 ceps, en aquest
cas de moscatell de gra petit
utilitzat en dos dels vins del
celler: l’Escumós DO Alella
i el Pansa Blanca Muscat.
Finalment, Grameimpuls,
l’empresa municipal de Santa Coloma de Gramenet que
gestiona la Vinya d’en Sabater, hi ha plantat 2.300 nous
ceps: 1.200 de pansa blanca,
600 de picapoll blanc i 500 Mireia Pujol-Busquets (Alta Alella) plantant
de picapoll negre.
ceps.

La DO Alella, present
a Alicia’t
Els vins de la DO Alella es van donar a conèixer a la festa de la
gastronomia Alicia’t, impulsada per la Fundació Alícia i que va tenir lloc el 28 i 29 d’abril al Mont Sant Benet. En l’apartat “Aula de
sabors” de “Barcelona és molt més” va tenir lloc el tast “DO Alella:
vins de pansa blanca vora el mar”, dirigit per la periodista vinícola
i editora Montse Serra, amb la col·laboració del geògraf Francesc
Muñoz. A més, a partir d’una acció conjunta del Consell Comarcal del Maresme, la Xarxa Productes de la Terra i el Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, l’estand del Maresme va
oferir una presentació del territori, amb la narració del conte El
raïm inquiet a càrrec d’Elisenda Guiu i amb l’obsequi d’un tast de
vins d’Alta Alella per a adults i de most per als petits.
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Al Maresme, pèsols
i maduixes
L’arribada de la primavera és sinònim, al Maresme, de pèsols i
maduixes. Precisament per donar a conèixer aquests dos productes estrella de la comarca, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha promogut, un cop més, jornades
gastronòmiques al voltant de la perla verda del Maresme i
de la seva maduixa.

Orígens estrena web
Orígens, el vi de Can Coll (Canyet, Badalona), ja té pàgina web:
Viorigens.cat. En aquest espai es pot trobar la història del projecte,
les notes de tast dels dos vins, un recull d’esdeveniments, recull de
premsa i una galeria d’imatges.

L’ACS organitza un tast
de vins de la DO Alella
El 9 d’abril va tenir lloc a Vins &
Co de Barcelona un tast de vins
de la DO Alella organitzat per
l’Associació Catalana de Sommeliers (ACS) amb la col·laboració
del Consell Regulador de la Denominació d’Origen. Hi van participar responsables dels cellers Alta
Alella, Alella Vinícola, Quim Batlle, Bouquet d’Alella, Can Roda,
Raventós d’Alella i el Celler de
les Aus, que hi van aportar vins Enric Gil (Can Roda) durant la seva
monovarietals de pansa blanca. intervenció.

Els cellers de la DO Alella,
a Alimentaria
A l’abril va tenir lloc a Barcelona l’Alimentaria, una de les ﬁres
referents a escala europea en el sector de la gastronomia. Dins
d’Alimentaria, el saló Intervin va dedicar una gran superfície a
donar a conèixer vins de tot el món a professionals del sector.
Intervin va acollir també la segona edició del Vinorum Think,
un espai dedicat a la reﬂexió, la divulgació i les tendències al
voltant del vi que es fa a l’estat, amb xerrades i tasts impartits
per especialistes internacionals. La major part dels cellers de
la DO Alella van tenir presència a Intervin o al Vinorum Think,
ja fos amb la participació en algun estand o bé amb la inclusió
d’algun vi als tasts programats.

‘Papers de vi’, a ‘La segona
hora’ de RAC1
Si els protagonistes de La segona hora han estat portada recentment a Papers de vi, aquesta capçalera també va ocupar
minuts a l’antena de RAC1 durant el programa que condueix
Quim Morales del 6 d’abril. Aquell dia, les xarxes socials de La
segona hora també van compartir l’entrevista que els havíem
fet i els seus responsables, durant el programa, van fer diverses
mencions a Papers de vi i a la DO Alella. Al ﬁnal de l’emissió es
va sortejar un lot de vins d’Alella Vinícola i un àpat a la Fonda
Marina amb vi d’Alella entre els oients.

Teià celebra el
segon Maridatge
dels Sentits
Teià va celebrar entre el 18 i el 27 de maig el
segon Maridatge dels Sentits, una iniciativa amb
un programa d’activitats per gaudir d’experiències sensorials úniques a través de les olors dels
perfums, els colors de les ﬂors i la gastronomia
basada en el vi, els vermuts i la cuina biodinàmica.

Formació per als membres
de la Ruta del Vi DO Alella
El Consorci DO Alella ofereix formació contínua i subvencionada
a professionals del sector vitivinícola, el turisme, l’enoturisme,
la restauració i l’hoteleria. Aquests cursos, impartits a través de
l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, es dirigeixen als professionals que integren la Ruta del Vi del territori DO Alella i tenen
per objectiu millorar-ne les competències clau i la transferència
dels aprenentatges en el seu negoci.
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ALTRES TERRITORIS
La Terra Alta
celebra el
concurs
Garnatxes
del Món

Ò.P.

CEDIDA

El mes d’abril passat el territori de la Terra Alta va ser la seu del prestigiós concurs Garnatxes del Món, en què participen vins elaborats
amb aquesta varietat de les diferents zones productores del món. El
concurs, amb origen al Rosselló, és itinerant i aquest any ha tingut
lloc a la Terra Alta. Els propietaris s’han mostrat molt satisfets amb
l’acurada organització d’aquesta edició a càrrec del Consell Regulador
de la Terra Alta, amb la col·laboració de l’Incavi. A més dels tasts de
qualiﬁcació, s’hi van dur a terme jornades tècniques i actes institucionals als quals es va convidar l’equip de Papers de vi.

Juvé i Camps acull la tercera edició
del Magniﬁcat

CEDIDA

El 17 d’abril, el celler Juvé i Camps (Espiells, el Penedès) va acollir
la tercera edició d’un dels esdeveniments vinícoles més interessants que tenen lloc al país, el Magniﬁcat. Organitzat pel celler
mateix i per Primeras Marcas, un gran distribuïdor de vins, l’acte
va consistir en un saló en què es podien degustar els vins de tots
els productors gestionats per la distribuïdora, alhora que se succeïen els tasts dirigits de vins d’importants productors com Cheval
Blanc (Bordeus), Château d’Yquem (Sauternes) i López de Heredia
(Rioja), per esmentar-ne tan sols alguns. Una organització magnífica amb tot
molt ben calculat, un indret
idíl·lic i uns vins
de grandís sima qualitat a
l’abast de tothom van fer
les delícies dels
assistents, que
van poder passar una jornada
inoblidable.

Els alumnes de la UAB visiten
Alta Alella amb Jordi Alcover
i Sílvia Naranjo
En la seva aposta per potenciar el talent en la gestió i promoció
enoturística, la Universitat Autònoma de Barcelona ha programat
el primer curs “Introducció a l’enoturisme” dirigit tant a alumnes
de Grau en Direcció Hotelera, Turisme, Direcció de Serveis de Restauració i Comerç com a professionals del sector que es vulguin
especialitzar en aquest àmbit.
El curs disposa de professors amb àmplia experiència en el tema,
com el sociòleg Lluís Tolosa i els autors de la Guia de vins de Catalunya, Jordi Alcover i Sílvia Naranjo. Tots dos són els responsables
de l’assignatura “Història de la vinya a Catalunya” i s’han encarregat d’explicar als alumnes la història d’aquest conreu al nostre
país, però també de dirigir tasts i de visitar cellers. Sílvia Naranjo
explica: “Ja hem tastat amb ells més de cent cinquanta vins, i ara
és el moment de visitar cellers. El primer dels quatre que hem triat
és Alta Alella, perquè tenen una oferta de molta qualitat i, a més,
és molt adaptable a les necessitats del visitant. I, tot plegat, molt a
prop de Barcelona i en un indret meravellós.”

Els Parvus renoven la imatge
Amb la voluntat d’uniﬁcar el disseny de les famílies de productes i integrar-les més a la imatge
corporativa del celler, els vins de la
gamma Parvus d’Alta Alella han renovat la imatge. “Aquests vins són
l’expressió més pura del celler”,
expliquen els seus responsables,
que afegeixen que la nova presentació “representa en disseny una
aquarel·la del logo d’Alta Alella”.

Restaurant terrassa
panoràmica

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella
Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

• Cuina moderna catalano-francesa
amb suggeriments de temporada
• Terrassa lounge
• Tapes gourmet amb carta
de gintònics i cocktails
• Realitzem tot tipus d’esdeveniments
Consulta el nostre web
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NOVES
CROQUETES
CR
ROQUETES
TTASTA-LES!

de Xipirons

www.maheso.com
eso.com

d’Espinacs

d’Ànec a la taronja

de Pebrot del piquillo
i anguletes

i formatge de cabra

de Botifarra negra

Un terrer únic,
uns 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
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Josep Cuní
“Sóc de la Tiana envoltada de vinyes,
és allà on tinc les arrels i la família”
TEXT: SÍLVIA CULELL / ÒSCAR PALLARÈS

ÒSCAR PALLARÈS

J

osep Cuní és un periodista inquiet, un
home a qui li agrada
parlar de la seva
professió i qüestionar-la per establir així les bases
que serveixin per millorar-la.
Quan s’hi conversa una estona,
un s’adona que és una persona
exigent i culta. Exigent amb
ella mateixa i també, i sobretot,
amb el llenguatge i allò que
l’envolta. L’han fet així els més

10

de quaranta anys de trajectòria
professional i qui sap si també
les seves arrels de Tiana. Allí és
on va néixer i on encara manté
una part de la família. Hem
volgut parlar amb ell del seu
poble, de periodisme, de vi i de
gastronomia.
Comencem pel periodisme. Fa
pocs mesos l’hem tornat a veure a la televisió amb el reportatge que ha emès Cuatro La

América de Trump. N’hi haurà
més?

Sí, ara faig reportatges internacionals, i m’ho estic agafant
com un període molt interessant per intentar satisfer una
assignatura que tenia pendent.
Sempre havia volgut ser corresponsal o tenir l’oportunitat
de poder respondre a la curiositat de per què passen les
coses que passen en qualsevol
lloc. Ara estem a punt d’estre-

nar Brexit, retrat d’un divorci,
i pendents també de fer un
reportatge sobre la Rússia de
Putin, i un altre de la Cuba
sense Castro.
Com ha viscut els canvis que
han afectat el món de la comunicació els darrers anys? La
irrupció de noves tecnologies,
el nou paper dels consumidors
d’informació, que poden esdevenir emissors...

Ho he viscut en primera línia
perquè incidia directament en
la meva feina, i quan ho vius
en aquestes circumstàncies el
que has de fer és adaptar-t’hi
ràpidament. Però, en el meu
cas –perquè forma part del
mal de la bèstia–, fent que tot
això anés lligat a una reﬂexió
sobre per què passa i com
passa. He intentat sempre separar el gra de la palla perquè,
de vegades, per esnobisme
tendim a abocar-nos a canvis
com aquests deﬁnint-los com
una “gran revolució”, defensant-los sense parar a analitzar-ne els aspectes positius,
que n’hi ha, però també els
negatius, que també n’hi ha.

a la gent sempre li passarà
coses.

I la conclusió després de
l’anàlisi?

Aquest any el Tast Tiana arriba a la desena edició. Hi ha pogut assistir en alguna ocasió?

Defenso que el periodisme
no sols té supervivència, sinó
un gran futur si és capaç
d’explicar per què passen les
coses. El què ja el tens, el com
de vegades, però el per què ja
és més difícil i vol dir context.
Ser capaç de contextualitzar
les coses que passen i per què
passen. Això demana oﬁci, i
l’oﬁci exigeix no sols capacitat,
sinó també un cert nivell i
voluntat d’exercir el periodisme com en els seus orígens,
amb dedicació total i formació
permanent. Als meus alumnes, el primer dia de classe els
ensenyo el mòbil i els demano
què és –per estranya que sembli la pregunta–, perquè per
ells s’ha convertit en la seva
memòria de butxaca. I així
és. Però difícilment donarà el
context d’allò que un periodista ha d’explicar. Cal formació
per explicar aquest context i
això vol dir un sobreesforç, en
comptes de la sobrecomoditat
que ens han aportat les noves
tecnologies.
Ara de tot en diem actualitat i notícia, i de notícies n’hi
ha ben poques. Anomenem
notícia el que més aviat són
conseqüències de notícies
anteriors. El periodisme no
està en crisi, està en crisi la indústria periodística, la manera
de fer dels periodistes, no pas
el periodisme. Em quedo amb
una citació d’Eugenio Scalfari,
fundador del diari italià La
Repubblica: “Els periodistes
són aquella gent que expliquen
a la gent allò que passa a la
gent.” Si això és ser periodista,
la nostra feina està garantida:

Viu a Barcelona, però va néixer
a Tiana. Quina relació té amb
el municipi?

Hi tinc la família, els meus dos
germans viuen a Tiana i la
part de família que em queda
per part de mare. Hi vaig poc,
però no deixa de ser el meu
poble. Passa que és un poble
que ha canviat molt i l’identiﬁco menys del que l’identiﬁcava
abans, però la meva infantesa
i una part de la meva joventut
les vaig viure allà. Vaig ser-hi
ﬁns als vint-i-tres anys. Les
arrels i els vincles hi continuen
essent.

No he tingut l’oportunitat
d’anar-hi, tot i que m’hi conviden cada any. A veure si
aquest any hi puc anar. He
estat tan lligat els últims anys
al directe de la ràdio i la televisió, que no he tingut les hores
per mi que m’hauria agradat.
D’altra banda, la tensió de
tantes hores de programa en
directe fa que el cap de setmana necessiti escampar la boira

“M’agrada menjar,
m’agrada menjar
bé i també vetllar
per la qualitat del
que menjo”
“Jo el Marﬁl el tinc
gravat a foc des de
ben petit”
i esbargir-me, o tancar-me a
casa per no veure ningú!
És gaire gurmet? Li interessa
el món de la gastronomia?

M’agrada menjar, m’agrada
menjar bé i també vetllar per
la qualitat del que menjo, no sé
si això vol dir ser gurmet. En
una altra època potser t’hauria
dit que era més gormand que
gurmet, però depèn. Vinc de
família de comerciants, els
meus pares eren peixaters,
tots veníem de tot i tots sabíem què volia dir qualitat. Això
fa que tingui un criteri potser

una mica massa exigent, no
sols en la qualitat, sinó també
en com es dissimula la baixa
qualitat. Vaig tenir l’oportunitat de conèixer, gràcies a la
meva professió, grans experts:
a través de la secció “La veu
de l’experiència” vam conversar amb grans referents del
periodisme com Carles Sentís,
Jaume Arias, Josep M. Espinàs, Antoni Vilanova, Nèstor
Luján..., i escoltar tota aquella
gent era una meravella. Un dia
el Nèstor Luján, quan tot just
començava la nova tendència
de cuina moderna, explicava
que quan anava a un d’aquests
restaurants “moderns” sempre deia: “No em trobo gaire
bé, em pot fer una truita a la
francesa?” I la qualitat de la
truita sempre era el barem
per saber si apostava o no per
aquell restaurant. No hi ha res
més simple, però més difícil
de fer bé, que una truita a la
francesa. Per tant, els meus
restaurants de referència són
els que m’han demostrat que
el tracte i la qualitat es mantenen independentment del
pas del temps i l’aﬂuència turística. Hi ha restaurants que
s’haurien d’ajudar a preservar.
Està parlant de llocs com la
Fonda Europa i l’Hispània?

L’Hispània és un referent i
s’hauria d’ajudar a preservar.
Representa no sols el manteniment d’una tradició culinària
i de qualitat, sinó també vinculat a la seva evolució, que
és l’evolució de la societat.
És evident que avui una sípia
amb mandonguilles és un plat
menys greixós i carregós que
quan el feia la meva àvia, que
també tenia fonda. Però poso
aquest exemple perquè és,
com tu dius, un referent. I a la
Fonda Europa, un plat de mongetes del ganxet amb un raig
d’oli bo... Què més vols?
I cuina?

Sí, cuino. Els caps de setmana
sempre compro i cuino jo.
Tradicional, però bé, em defenso. No sóc gaire soﬁsticat
perquè tampoc no m’agrada
gaire aquesta mena de menjar,
i si un dia en vull ja busco el
restaurant.
I el seu plat estrella?

Quan vénen els amics esperen
que els faci peix. Saben que
em surt bé i a més el sé triar.

Però també els puc fer uns
canelons amb espinacs i ricotta, o croquetes de bledes per
trencar la línia habitual, o una
lasanya de verdures. Depèn.
Sóc de cuina de mercat i mediterrània. I quan el producte és
bo necessita poca elaboració.
I tot això acompanyat de vi?

Sí. Tot i que no sempre. Sóc
molt feliç amb un plat de patates, bledes i ceba al vapor i
un peix a la planxa. Respecte
al vi, sóc més de negre que de
blanc. No hi entenc prou, però
m’agrada un bon vi amb plats
que l’acompanyin. Vull dir que
sí, que hi ha vi quan surto de
les bledes al vapor, sí [riu].
I acostumen a ser vins
catalans?

Sí. Per entendre’ns, tot ho
prefereixo “poc viatjat”, com
diu un amic meu de l’Empordà
que ja ho deia abans de l’expressió Km. 0. Però tampoc
porto el concepte nacionalista
a la cuina, m’agrada molt la
cuina italiana i també sé assaborir vins procedents d’uns
altres llocs. Puc beure cava,
però també xampany, i no crec
que per això estigui traint
ningú. Depèn del moment.
I de la DO Alella, què en
coneix?

Home, és que jo el Marﬁl el
tinc gravat a foc des de ben petit, perquè com que els meus
pares a l’estiu tenien molta
feina, m’enviaven a casa d’uns
familiars del meu pare i la tia
Carme, que era d’Alella, i sempre tenien Marﬁl. I no era mai
a la nevera. En segons quins
àpats sempre sortia el Marﬁl
una mica refrescat del pou o
amb una galleda amb una mica
de gel. I a part d’això, sóc de la
DO Alella, el cava Parxet també forma part de la meva vida.
Sóc de la Tiana envoltada de
vinyes, ara encara n’hi ha,
però moltes menys. On abans
hi havia vinya ara hi ha cases
adossades, lamentablement.
A Tiana tot passava al voltant
de Parxet o dels vins casolans
que la gent es feia als masos.
Jo mateix tenia uns oncles de
la meva mare, el Lluís i la Maria, que venien el vi a litres, el
vi de la bóta. I no es demanava
de quina varietat era, es venia
de menys barat a més i segons
si tenia menys bóta o més, i
poca cosa més...
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ACTUALITAT

Desena edició d’un Tast
Tiana consolidat
Pocs canvis en un model que funciona cada any millor
TEXT: MARTÍ CRESPO / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

de sol, pretén alleujar els problemes de cues que hi va haver
l’any passat. “Aquest 2018
tornem a la venda de tiquets
normal de talonari. L’única
novetat és que també hi haurà
tiquets individuals, perquè hi
ha gent que, després d’acabar
el talonari, vol fer una copa
de vi o un plat extra, i pensem
que és bo que tinguin l’opció
de comprar-ne un d’individual.” En aquesta desena edició,
l’ajuntament preveu superar
la xifra dels aproximadament
sis mil assistents [vegeu requadre] que s’hi van acostar
el 2017: “Si la plaça queda més
oberta, aquest any complirem
les expectatives de l’any passat
segur.” La il·luminació especial
i l’ambientació musical de la
plaça a càrrec de la DJ local
Irina Flake, segurament, també hi ajudaran.
Fina Puigdevall, pregonera

T

al com fa un any
exacte, tornem a
seure amb un cafè
al davant a la plaça
de la Vila de Tiana
amb Mite Diez perquè ens doni
detalls del principal esdeveniment que organitza anualment
des de l’ajuntament, al costat
de la tècnica de Promoció
Econòmica Guiomar Blanco: el
Tast Tiana. Tot i que encara se
n’han de tancar els últims serrells, la mostra gastronòmica
i del vi d’aquest municipi maresmenc de renom creixent es
fa enguany del 8 al 10 de juny.
La del 2018 és, a més, la desena
edició, una xifra rodona que
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no comportarà gaires novetats
respecte a la passada perquè,
simplement, el model que s’ha
anat implementant ﬁns ara és
el que funciona. L’únic gran
canvi és en la imatge gràﬁca,
perquè després de tres edicions amb el disseny de Marta
Arnau s’ha fet evolucionar de
la mà de l’estudi Tentaciones
Gráﬁcas.
Sí que es manté dels altres
anys l’esforç per eixamplar,
tant com sigui possible, l’espai
del tast, a la mateixa plaça on
som ara: “Aquest any intentem
ampliar-lo una mica traient
un grup de taules que hi havia
en un extrem i traslladant-les

al jardí de Lola Anglada, aquí
al costat, que il·luminarem
adequadament.” Aquesta
modiﬁcació, juntament amb

Fina Puigdevall,
xef del restaurant
Les Cols (Olot),
pregonera de luxe
per a l’ocasió
l’establiment de dos punts d’informació i venda de tiquets, un
per a cada entrada del recinte
de la mostra, en comptes d’un

Més enllà d’aquestes millores,
el programa del Tast Tiana no
diferirà gaire respecte de l’any
passat. “Com ja fa un temps,
començarà el divendres abans
[1 de juny] amb la sessió de
cinema temàtic a Can Riera.”
Aquest any el ﬁlm triat és Deliciosa Martha (2001), sobre una
jove cuinera alemanya que fa
veritables obres d’art a la cuina. El divendres següent [8 de
juny] serà el torn de la inauguració de la mostra, a càrrec de
Fina Puigdevall, cap de cuina i
propietària del restaurant Les
Cols d’Olot, amb dues estrelles
Michelin i dos sols de la Guia
Repsol a l’esquena. El pregó
es clourà amb un concert a
Can Riera del duo Aly Alma.
L’“ambient italià” introduït
l’any passat a l’entorn de l’ediﬁci, amb taules i llums ben dis-

nens, després de dinar, dirigits
aquest any per la montgatina
Ana Casanova, al darrere
del bloc Lovefood. Quin serà
l’objectiu d’enguany? Fer cucurutxos de gelat de cara a l’estiu
que s’acosta! “Aquesta edició
hem decidit que només farem
tallers infantils, en tres torns
d’una hora cadascun perquè no
hi hagi problemes d’inscripcions”, explica Mariona Sagués,
tècnica de Cultura de l’ajun-

Les grans xifres de
l’última edició del Tast
Tiana (2017)
- 3.000 croquetes
- 1.000 peces de pastisseria
variada
- 25 quilos de capipota
- 1.860 canelons
- 80 paelles
- 50 quilos de musclos
- 2.000 racions de ﬁdeuà
- 1.000 tianes de crema
- 1.000 bombetes de
carabassa
- 650 coques salades
- 50 quilos de mongetes amb
cloïsses
- i 160 litres de cervesa
tianenca Kusfollin

El TastetXef enfrontarà quatre
equips per elaborar el millor menú

posats, es repetirà a causa del
gran èxit que va obtenir entre
el públic.
L’endemà dissabte serà el
dia de la presentació dels vins
de la DO Alella a Can Riera, un
acte que passa a ser conduït
per una persona externa als
cellers: la sommelier i mestra
Eli Vidal. “Volíem donar una
continuïtat a la presentació”, ho argumenta Diez, que
afegeix que hi ha convidats
tots els cellers del territori.
A la tarda, el mateix espai es
convertirà en l’escenari del
TastetXef, amb el reeixit format escurçat de l’any anterior.
Com sempre, quatre parelles
(pares i ﬁlls, amics…) hauran
de competir per elaborar el
millor menú, amb un premi
relacionat amb els fogons: un
dinar per a dues persones al
restaurant Axol de Cabrils.
Tallers de cuina per a nens

L’activitat a Can Riera es
tancarà diumenge amb els
habituals tallers de cuina per a

Una colla d’amics gaudint de plats i vins al Tast Tiana 2017.
La presència de les germanes Aixelà sempre és garantia de bons dolços.
El celler Talcomraja tornarà a oferir els seus vins al públic tianenc.
La Cinta, del restaurant Mas Corts, serveix un plat a la darrera edició del Tast.

tament i encarregada de la
festa major, en la qual s’integra
aquesta activitat del Tast Tiana. El programa dominical es
completa amb la ja tradicional
passejada matinal per les vinyes del municipi, “que sempre
ha donat molt resultat”, amb
un tast i picapica ﬁnal al celler
de Quim Batlle.
Són els ingredients extra
d’una mostra per als amants
del bon beure i del bon menjar
que ocupa enguany la plaça
de la Vila amb els estands
dels cellers de la DO, dels restaurants de Tiana i amb cinc
més de convidats de fora del
municipi. Els detalla Diez: “Divendres vénen La Faràndula
de Badalona i l’empresa de
càtering Pura Vita; dissabte La
Crosta i en Mario, tots dos des
de Badalona; i diumenge els de
Núvol Kinton Sushi de Montgat i la Cuina de la Memé, una
iniciativa de càtering tianenca.” Alguns repeteixen de l’any
passat, confessa: “Qui hi ve un
any, té ganes de tornar-hi!”

és el fruit d’una llarga tradició familiar

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

13

14
14

PROTAGONISTES
DEL TAST TIANA

Coordina:

Us presentem algunes de les propostes que els restaurants membres
de l’ACIST portaran al Tast Tiana

Can Roca, s/n · Tiana
Tels. 93 395 07 47 - 93 395 57 07
www.restaurantcanroca.com
Pèsols de Can Roca.

Plaça de la Vila, 6 · Tiana
Tel. 93 118 26 75
www.tiriti.es
Hamburguesa amb bacon,
formatge i ceba caramelitzada.
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PROTAGONISTES DEL TAST TIANA

Lola Anglada, 28 · Tiana
Tels. 93 395 22 06 - 696 458 355
www.avimingo.com
Empedrat de bacallà amb mongetes
del ganxet.

Ctra Badalona - Mollet, km 7,6
Sant Fost de Campsentelles
Tels. 93 570 61 28 - 93 593 55 55
www.mascorts.com
Ceviche clàssic de peix.

Isaac Albèniz, 8-10 · Tiana
Tels. 93 395 23 03 - 618 326 060
www.casaldetiana.amawebs.com
Tarrina de trinxat amb botifarra del
perol i ratlladura de greixons.
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Isaac Albèniz, 26 · Tiana
Tel. 93 395 27 02
Assortit de pastissos.

Sant Jaume, 6 · Tiana
Tel. 93 395 26 02
Les Tianes.

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

O riol A rtigas
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Les nostres vinyes de producció ecològica de pansa blanca, picapoll i garnatxa blanca, varietats autòctones de la
DO Alella, estan exposades de manera continuada al foranell, 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!

Finca La Sentiu
08391 Tiana
Tel. 699 086 355 · celler@joaquimbatlle.com

Al paratge Bell-Lloc, a La Roca del Vallès, neix In Vita

C/ del Río s /n - 26212 Sajazarra (La Rioja) - Tel. 941 32 00 66 - www.castillodesajazarra.com
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Orgull de ser...
Només nosaltres
expliquem la

TEVA HISTÒRIA

Papers de vi
D O A L E L L A · E N O T U R I S M E · G A S T R O N O M I A · C U LT U R A

Som Territori
Som Fidels
Som Importants
Som la teva premsa

#orgulldeserpremsacomarcal
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VINFOGRAFIA

AA Blanc de Neu
2016
ALTA ALELLA
Ramon Roset
Sommelier

PVP
15 €

FITXA
DE TAST
VISTA
Presenta un color groc daurat intens. Deixa una llàgrima
força densa que evoluciona lentament. Net i brillant.
NAS
Intens i molt expressiu, combina les aromes de fruites com el
préssec, l’albercoc i la pera en almívar amb notes cítriques, de
mandarines. Delicat perfum de ﬂors blanques. En evolució apareixen subtils notes torrades molt ben integrades en el conjunt
aromàtic.
BOCA
Des de l’atac mostra el seu caràcter, amb una dolçor llaminera i agradable que potencia les sensacions de la fruita
en almívar. Untuós, té una acidesa viva i molt ben integrada que hi atorga una frescor que equilibra la
dolçor i tensa el conjunt en un pas de boca
afruitat, llarg i sedós amb records del
seu pas per bóta. Persistent.

La criomaceració
o maceració en fred
ELABORACIÓ
Se sotmet el raïm a una criomaceració de divuit hores per
tal d’extreure les aromes de la pell
i posteriorment es premsa lleugerament. Fermentació en bóta i parada
de la mateixa de forma natural.
Posteriorment es fa una criança a les mateixes bótes de
quatre mesos.

Consisteix a sotmetre els raïms acabats d’esgranar a baixes temperatures.
Es fa just després de la separació dels
grans de la rapa, per tal d’augmentar
la solubilitat de les aromes del most i
potenciar-ne la presència. Com que no
hi ha alcohol que actuï com a dissolvent s’evita una astringència
massa elevada.

FITXA TÈCNICA
Anyada: 2016
Varietats: pansa blanca, varietats complementàries
Elaboració: vi blanc dolç elaborat com a vi de gel
Grau alcohòlic: 13% vol
Sucre residual: 110 g/l
Ampolles elaborades: 1.000
Exportació: 10% aproximadament
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EL CELLER: ALTA ALELLA. Alta Alella, una iniciativa familiar encapçalada per l’enòleg Josep Maria Pujol-Busquets, és un dels cellers més emblemàtics
de la DO Alella. Seguidors des del principi dels preceptes de l’agricultura ecològica
i el respecte per l’entorn, elaboren els vins respectant tant com sigui possible el
reﬂex del terrer i de l’anyada.
Innovadors, l’any 2015 van inaugurar el Celler de les Aus, unes instal·lacions totalment pensades per elaborar vins naturals de qualitat sense utilitzar sulfurós.
Alta Alella és un dels cellers que més i millor han sabut desenvolupar una oferta
d’enoturisme de qualitat, obrint-se al públic amb tot un seguit d’activitats per
difondre la seva identitat i les característiques del seu entorn.

MÉS DOLÇOS AMB PANSA BLANCA

L’ENÒLEG ENS EN PARLA
Josep Maria Pujol-Busquets
Amb el Blanc de Neu, el que volem és concentrar la fruita sense perdre l’acidesa. Hem volgut fer un vi dolç més a l’estil dels vins dolços europeus, en què
a més de trobar una dolçor agradable hi hagi una acidesa que aporti frescor
i que ajudi a no percebre el vi com a pesant o embafador.

LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Marﬁl Generós Semi
Alella Vinícola
100% pansa blanca
PVP: 26 €

Marﬁl Molt Dolç
Alella Vinícola
100% pansa blanca
PVP: 30 €

Penjat d’un ﬁl
Can Roda
100% pansa blanca
PVP: 16 €

Iaia Rosa
Altrabanda
100% pansa blanca
PVP: 9,75 €

Crumble de poma caramel·litzada, gelat de vainilla
i fruita vermella
Elaboració a càrrec de Maurici Centelles (La Nova Fonda, Argentona)

L’excel·lent equilibri àcid-dolç d’aquest vi fa que es combini de manera idònia amb
plats com el proposat, en què a la vegada és necessària una bona acidesa per tal
de netejar el paladar i que sigui capaç de potenciar les parts més afruitades de la
poma i els tocs cítrics de la fruita vermella. Les notes caramel·litzades, juntament
amb la vainilla del gelat, lligaran perfectament amb les aromes de la criança en
bóta del vi, creant un conjunt harmònic en què les diferents aromes i sabors es
potenciaran mútuament.

Vegeu la recepta
d’aquest plat a
www.papersdevi.cat
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Al bell mig de la Vall de Rials
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ENTREVISTA

“El món del vi és un
aprenentatge de vida continu,
sempre n’aprens”
Entrevista a Esther Pujol, alcaldessa de Tiana

ÒSCAR PALLARÈS

TEXT: SÍLVIA CULELL

E

l Tast Tiana és una
de les cites més
esperades per als
amants del vi i la
gastronomia. Esther
Pujol n’és l’amﬁtriona i com
a bona tianenca s’apunta a
aquest grup de persones a les
quals els apassiona tot el que
envolta la cultura enogastronòmica.
Quina vinculació tens amb el vi
i la gastronomia?

Crec que la viticultura i la gastronomia entronquen amb les
arrels mediterrànies de tots els
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que tenim la sort de viure en
aquest marc. Just fa pocs dies
era a Pompeia, envoltada de
vinyes, i és fàcil connectar amb
aquella civilització romana i
grega que és tan nostra. Això
no passa quan viatges a uns
altres llocs, és una cultura que
ens uneix. La nostra vinculació
amb el vi és, per tant, de fa segles. Només cal que la cultivis
una mica per gaudir-la encara
més amb tots els sentits.
I la connexió més evident i
gustativa del municipi que presideixes és el Tast Tiana...

Sí, un Tast que celebra deu
edicions i que jo ja vaig trobar
engegat. I en aquest sentit cal
agrair la feina feta als que em
van precedir. Encara que no
era ben bé tast, en l’època de
Ferran Vallespinós ja havia
existit un concurs de gastronomia que amb els anys va
derivar en el que ara coneixem
com a Tast. Sí que és veritat
que nosaltres hem contribuït
que fes el salt i l’hem posicionat com a referent de la
comarca, de la província i ﬁns
i tot diria que a escala de tot
Catalunya.

Segons m’explicaves abans de
començar l’entrevista, vas ser
alumna d’una escola de tast.

Sí, durant l’etapa en què
vaig viure a Madrid, on vaig
estar-me cinc anys, i va ser
d’aprenentatge continu. De
fet, personalment considero el
món del vi un d’aquells aprenentatges de vida continus,
sempre n’aprens. T’obliga
a exercir una memòria dels
sentits, a tenir la capacitat de
deﬁnir les aromes... Vaig començar com a principiant en el
món del tast i de mica en mica
et converteixes en experta.

El que no vaig fer és cap curs
d’elaboració de vins, en aquells
moments era molt masclista,
però sí que he viatjat per tot
Europa, també als Estats
Units i a regions vinícoles tan
diverses com Califòrnia, el
Piemont, Galícia, la Xampanya
i el nord de Portugal, llocs
on aprens tot el que t’ofereix la viticultura i l’enologia
internacional. Això et dóna
un coneixement que aquí, al
Tast Tiana, apliquem en una
escala molt més petita, però
no menys important, i que
evidentment t’ajuda a obrir un
món i a millorar-lo any a any
amb tot el coneixement que
puguem aportar-hi.
T’hem sentit dir en alguna
ocasió que per millorar i anar
ampliant el Tast caldria obrir
la porta a cellers de fora de la
DO. És així?

És un tema complicat, ho sé,
però el que dic és que de la
mateixa manera que tenim
restaurants convidats els dies
del Tast, molts dels quals volen
repetir, penso que seria interessant per a aquells que ens
apassiona el vi anar obrint de
mica en mica el Tast. A més,
tenir més cellers obre noves
oportunitats de xarxes comercials, de millora de la competitivitat. De manera progressiva,
crec que seria molt interessant
aportar convidats de fora de la
nostra DO, sí.
Parlem de com és el Tast ara.
Com s’ha anat gestant per
arribar al que és?

Estic orgullosa del reconeixement del producte Km. 0 tant
en l’àmbit gastronòmic com
vitivinícola. És evident que
al llarg dels anys els cellers
s’han anat professionalitzant,
i això ha repercutit no sols en

Aromes i gustos mediterranis
per gaudir de l’autèntic sabor
de la nostra terra

la qualitat del producte, sinó
també en l’increment de relacions comercials fora del territori català i espanyol. Crec,
doncs, que en aquestes deu
edicions de Tast Tiana s’ha
vist la professionalització del
sector, un fet evident. A escala
d’ajuntament també considero
que s’ha vist un creixement
semblant. La nostra voluntat

“El Tast és una
pota del desenvolupament econòmic
de Tiana, la comarca i la DO”
és presentar tots aquests productes, que l’Ajuntament de
Tiana es conegui dins el mapa
gastronòmic i vitivinícola del
país i que la DO pugui fer un
salt important. Mentre tot
això ha anat passant també
hem fet créixer i hem adequat
l’espai del Tast, ﬁns al punt
de fer-lo al mig del poble i collaborant amb l’Associació de
Comerciants i els diferents
agents del poble per fer més
interessant la ﬁra i implicar-hi
al màxim la gent de Tiana.
També és veritat que aquest
camí creixent s’ha de fer amb
cura de no morir d’èxit ni sacriﬁcar el motiu pel qual vam
néixer: mantenir i divulgar la
qualitat dels productes Km. 0.
Socioeconòmicament, quina
importància dóna l’ajuntament
a la viticultura?

Abans era un poble envoltat
de vinyes, ara no tant, però
evidentment la viticultura
és una línia clara de desenvolupament econòmic local.
El Tast implica que Tiana es

converteixi dos dies en un
municipi referent en aquest
àmbit. Serveix de reclam amb
posteriors efectes multiplicadors durant la resta de l’any, i
no deixa de ser un dels millors
aparadors que tenen disponible durant un dia i mig tots els
qui hi participen. Que després
tinguin l’habilitat de mantenir
aquest interès creat durant la
resta de l’any ja és cosa seva
i de la qualitat dels menús i
els productes que ofereixen.
Així doncs, no hi ha dubte que
el Tast s’ha convertit en una
pota important del desenvolupament econòmic no sols de
Tiana, sinó també de la resta
de la comarca i la DO.
Sentint-te parlar amb tant
d’orgull de la mostra, la meva
pregunta és: els participants
s’ho creuen tant com l’ajuntament?

Sí, crec que sí. Si no, no repetirien. A més, crec que són molt
conscients d’aquest efecte
aparador. Fins i tot alguns ens
han vingut a fer propostes per
recuperar el tast gastronòmic
que vam canviar per fer el
TastetXef, orientat a particulars per incloure-hi la resta de
la població.
Si haguessis de deﬁnir Tiana,
dues de les paraules que hi
apareixerien serien vi i gastronomia?

Crec que abans parlaria de
l’estat de benestar local, la
qualitat de vida que pots trobar a Tiana, això és el que més
en destacaria. Mentre totes
les administracions retallaven,
davant d’una situació de suspensió de pagaments fortíssima per l’ajuntament, vam ser
capaços de redreçar-ho i mantenir tots els serveis i el nostre
estat de benestar local. Una

qualitat de vida que es converteix en reclam per a la gent que
treballa a Barcelona i rodalia.
A part, crec que de mica en
mica la viticultura i la gastronomia –sobretot la viticultura–,
amb alguns dels cellers més
competitius de la zona, ajuda
que el sector aparegui també al
costat de l’educació i la cultura.
De fet, el vi també és cultura.
Però sí, vi i gastronomia sortirien com dos dels sectors
competitius en la deﬁnició de
Tiana, i han d’anar a més.
Et queden ganes de fer més
coses relacionades amb el vi, a
títol particular?

Sí, i tant! Jo anava a l’Escuela
Matritense del Vino, era una
escola molt crítica i alhora
divertida. Recordo que cada
setmana, el divendres, podies
participar en un grup de tast
–quan tenies ja un cert nivell–
i per practicar anàvem al Mercado de la Paz, on compràvem
fruites de tota mena per olorar
i millorar les nostres aptituds
gustatives. Però, és clar, de
mica en mica s’anava complicant, i a mesura que tastaves
vins introduïes noves olors
més minerals, de terra mullada, ﬁns i tot de bugaderia.
Però també és veritat que tot
això es va perdent, i es perd
molt fàcilment, i jo encara tinc
moltes ganes de tornar-m’hi a
enganxar i continuar-ne aprenent. Una assignatura pendent són els vins d’Alemanya.
La inquietud continua.
Com a alcaldessa, ﬁns on
t’agradaria que arribés el Tast
Tiana?

M’agradaria que fos un referent de mostra per als professionals que hi participen, un lloc
d’encontre amb capacitat per
fer-hi relacions comercials.

Una experiència única,
en plena natura i a només
20 minuts de Barcelona

Hotel Can Galvany **** · Avinguda de Can Galvany, 11 · 08188 Vallromanes · Tel. 93 572 95 91 · info@cangalvany.com
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REPORTATGE

Tiziana, vil·les i territori
Fa dos mil anys ja es produïa vi a Can Sentromà, actualment en el terme de Tiana

CARLOS DE FORTUNY

CARLOS DE FORTUNY

TEXT: JORDI ALBALADEJO

Visita guiada a les restes de la vil·la romana de Can Sentromà.

Museu de Can Sentromà.

H

Una vila per quilòmetre quadrat

em de situar-nos
molt lluny en el
temps, a l’època
romana, per tal
d’observar per
primera vegada el conreu de la
vinya com una de les activitats
agràries més desenvolupades
a Tiana. Si centrem l’anàlisi
en aquest terme municipal,
la colonització romana del
camp es troba vinculada a la
fundació de la ciutat ex novo de
Baetulo (Badalona) al ﬁnal del
segle II aC i el començament
de l’I aC, una de les disset
ciutats romanes existents a
tot Catalunya fa dos mil anys.
Aquest assentament urbà,
a més d’esdevenir un centre
administratiu, econòmic i de
serveis, va comportar també
un nou model d’estructuració
territorial i d’organització del
camp.
En concret, al seu territorium administratiu, entre el riu
Besòs i la riera de Teià, i a l’al-
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tra banda de la Serralada Litoral, ﬁns a Montornès, emplaçat
a la regió de la Laietània –nom
adoptat del període ibèric, que
abastava les comarques actuals del Maresme, el Barcelonès
i el Vallès–, va tenir lloc una colonització agrícola per mitjà de
vil·les o cases de pagès que es
van dedicar majoritàriament
al conreu de la vinya. Itàlics i
ibers, aquests darrers adaptats a les noves relacions de
producció romanes, convivien
en una societat principalment
agrària.
Fem-nos una idea de com
era el paisatge rural aleshores,
en paraules del poeta Joan
Margarit: “Marges de pedra
en sec, l’ordre dels camps,
aquestes últimes ruïnes clàssiques.” Hi esmenta com els
romans van ser els primers a
estructurar en parcel·les agrícoles ben deﬁnides el territori
que administraven, com també
a plantar-hi els primers ceps.

A l’espai circumdant de Baetulo predominaven les explotacions mitjanes, amb l’assentament d’una vil·la romana per
quilòmetre quadrat. La majoria es dedicaven al conreu de la
vinya, plantada amb el sistema
d’alveus –en vas– habitual a la
Laietània des d’aquesta època
i a l’actual territori de la DO
Alella: consisteix a plantar els
ceps en petites fosses rectangulars i ben drenades.
Al peu de la serralada de
pendent suau, clima benigne
durant quasi tot l’any i amb bones comunicacions per la proximitat de la mar, que facilitaven el comerç marítim amb els
mercats de la Mediterrània, va
sorgir el nucli romà de Tiana.
Un estudi de Josep M. Padrós
el situa geogràﬁcament a l’interior del triangle format per
Can Montcerdà, Can Fàbregas
i Cals Frares al nord-est del
terme municipal. Concreta-

ment, entre Ca l’Andreu i Can
Fàbregas s’han trobat vestigis
d’una vil·la prou important. Hi
ha evidències al subsòl tianenc
d’unes quantes restes arqueològiques de vil·les romanes.
Ara, ﬁns al moment tenen
importància les restes arqueològiques de la vil·la romana
de Can Sentromà, a ponent del
terme, descobertes per una
esllavissada fortuïta el 1934
i motiu de diferents campanyes d’excavació i de formació
d’arqueòlegs durant anys. Es
tracta d’una de les vil·les més
ben estudiades del Maresme,
reconeguda com a bé cultural
d’interès nacional. Propietat
dels hereus del baró d’Esponellà, Carlos de Fortuny ens
explica que s’hi fan visites concertades, i que en un petit museu es poden veure peces de
la història de la ﬁnca, sobretot
d’època romana, i tot un seguit
de plafons explicatius sobre
les característiques de la vil·la

Gran centre productor de vi

La vil·la romana de Can Sentromà en un principi es va
dedicar a la producció de gramínies i a emmagatzemar-les
en sitges i dolis. Probablement
devia tenir l’origen al segle
I aC. A partir de la segona
meitat del segle II s’ediﬁquen
a la part rústica un conjunt
d’instal·lacions que la converteixen en un gran centre
productor vitivinícola. S’hi
elaboraven importants quantitats de vi, com ens han deixat
testimoni d’aquesta activitat
les restes arqueològiques de
magatzems, premses, dipòsits i
canalitzacions.
Les reformes realitzades
al segle IV van ampliar la
capacitat del dipòsit de vi de
13.600 litres a 16.200, i s’hi va

El vi laietà arribava arreu
de l’imperi

CARLOS DE FORTUNY

romana i la singularitat de l’explotació vinícola. El jaciment
arqueològic, a l’aire lliure,
periòdicament s’ha de desbrossar, com és el cas d’aquestes
setmanes. És situat a la vall de
Montalegre, coneguda sobretot
perquè acull el monestir de la
Cartoixa de Montalegre (1415),
i se’n conserven sobretot els
espais dedicats a les feines
derivades del conreu i el bestiar (a l’anomenada part rústica
també vivien el capatàs i els
esclaus), mentre que l’habitatge (la part urbana, residencial
i luxosa, destinada als amos) se
suposa que és sota la capella i
la masia medievals existents.
En col·laboració amb la
propietat de la ﬁnca, amb la
Generalitat i amb l’Ajuntament
de Tiana, l’associació Amics de
Can Sentromà va impulsar un
bon nombre d’activitats de recuperació i difusió del jaciment
arqueològic ﬁns al 2016, com
ens recorda Xavier Galceran,
darrer president de l’entitat.

D’època romana hi ha una part rústica a l’aire lliure i una part
residencial sota la masia medieval.

instal·lar una premsa torcular.
A partir del segle V, la crisi
imperial i la competència dels
altres mercats degueren inﬂuir
en la minva de la producció.
Els romans instal·lats a Can
Sentromà coneixien bé el sistema en vas per plantar vinyes
i el lloc adequat de la ﬁnca on

A més del consum
de proximitat,
el vi s’exportava
cap a la Gàl·lia i a
Roma
fer-ho –a la part del darrere de
la vil·la, aproﬁtant el pendent
i la solana–, a més de quan i
com fer la poda, els empelts i el
sistema d’emparrat, aguantant
els ceps amb fusta de castanyer o canyes.

El vi de la regió laietana era
un producte comercial molt
rendible, abundant i, segons
l’historiador antic Plini, de no
gaire qualitat. El que es produïa a Tiana era traslladat dins
d’àmfores cap a Baetulo, i comercialitzat per via marítima
durant el període de mare apertum (d’abril a novembre).
L’activitat comercial vinícola requeria propietaris i
productors, operaris, transportistes, fabricants d’àmfores,
assegurances del vaixell i de
la mercaderia, intermediaris
i venedors ﬁns a arribar als
consumidors, tot un entramat
prou complex. La navegació
era el mitjà més utilitzat per
al transport econòmic i ràpid
a llargues distàncies de càrregues voluminoses i pesants.
S’utilitzaven vaixells de petit
tonatge on cabien unes quatrecentes o cinc-centes àmfores
travades a la bodega, i eren
traslladades a uns quants
ports de l’imperi romà.

En una primera època el vi
laietà arribava a la ciutat de
Narbona i d’allà, a través dels
rius Garona, Roine i Loira,
es distribuïa pel territori gal,
des del Mediterrani a l’Atlàntic. Més endavant, aquest vi
arribava a les tavernes de la
ciutat de Roma. La silueta del
turó que ara coneixem amb el
nom dels Nou Pins, a la carena de la Serralada Litoral, era
una referència per facilitar la
navegació marítima a la costa
catalana des d’aquells temps.
Cronològicament, el document més antic localitzat en
el qual s’esmenta el nom de
Tiana és de l’any 989. Apareix
al Liber antiquitorum de l’Arxiu Episcopal de Barcelona
i en un dels paràgrafs apareix el nom de Tiziana. Molt
probablement es tracta d’un
gentilici llatí, i l’etimologia té
el suport material de les restes arqueològiques d’antigues
vil·les romanes. No es descarta, amb tot, que l’origen de la
paraula sigui anterior a l’època romana, bé una cristianització o bé una romanització
d’un nom indígena anterior,
de la tribu ibera dels laietans.
Respecte a l’evolució històrica del municipi, més amunt
del nucli urbà actual, al voltant de l’església parroquial
de Sant Cebrià de Tiana, esmentada ja com a parròquia
el 1018 i consagrada de nou
el 1100 sota l’advocació de la
Mare de Déu de l’Alegria, es
van assentar –en una zona
agrícola antigament ocupada
per vil·les romanes– un conjunt de masies que van donar
origen a la població: Can Fàbregues, Can Roca, Can Parxet, Can Cirera, Ca l’Andreu i
Can Montcerdà.

27

Dissabte 21 de Juliol de 2018
Et proposem una manera diferent i estimulant d’aproximar-te a la cultura del
vi. Una jornada inoblidable on el vi, la música i la gastronomia van de la mà.
Un espectacle de tarda per als més petits i, ja al vespre, un concert. Relaxa’t en
un entorn de somni. Brinda al cor de les vinyes tot veient pondre’s el sol. Sopa
sota els estels, a la fresca i gaudint d’una experiència per als cinc sentits.

ELECTRIC
5

BABYLAND

PAULA DOMÍNGUEZ
& VICENÇ SOLSONA
Més informació a:

www.festivalalella.org

Restaurant

www.bouquetdalella.com

Venda d’entrades a:

www.koobin.com

LA RUTA DEL VI DO ALELLA

Una DO d’altura
Pugem al celler Quim Batlle amb cavalls, dinem a L’Avi Mingo de Tiana i visitem
la botiga El Rebost dels Sentits del Masnou
TEXT: MARTÍ CRESPO / FOTOS: ÒSCAR PALARÈS

passada l’església, trenquem a
la dreta. Un minut i mig més
tard, agafem un camí costerut
a l’esquerra i aparquem en
una esplanada presidida per
uns horts i un preciós conjunt
d’esglesieta amb rectoria i mas
adossats una mica més amunt.
Avall continuen batallant pel
protagonisme els blaus cel i
marí.

En Martí i la Laia, dalt dels cavalls, a les vinyes de La Sentiu.

E

l Google Maps avui
ha decidit que per
arribar a Tiana, des
de Barcelona, és
millor enﬁlar-se per
damunt de Badalona, seguint
la carretera de Mollet. Sospito
que no és la ruta més directa,
però avui tant me fa: amb el
dia esplendorós que hi ha,
m’alegro que el GPS em porti
cap a les altures per poder
contemplar un cel i un mar
que competeixen en lluminositat. Amb la visió, ràpidament
queda enrere la ciutat i el seu
brogit embogit. Una desconnexió ideal per al tipus de
proposta amb DO d’avui. Ja
dalt del cotxe de l’Òscar, que
m’esperava al parc dels Teletubbies (un dels topònims més
fascinants de Catalunya), creuem tot Tiana de baix a dalt i,

Visita a Quim Batlle amb
dos cavalls
De cop i volta, no sabem si
som a Tiana o a Triana, especialment aquests dies de
Feria de Abril al Fòrum de
Barcelona que es veu a la llunyania. Unes casetes baixes i
emblanquinades, i els colors
verd-i-blancs d’Andalusia en
una cantonada, ens reben a
l’entrada d’un picador envoltat
de quadres. La Laia, que trobem enfeinada en un racó amb
tres cavalls, ens resol el dubte:
som exactament a l’Hípica de
Tiana. I ens presenta, tot seguit, el Pikachu i el Bandolero,
els dos veterans exemplars
que ens portaran avui a les
vinyes de Quim Batlle.

En un agradable
passeig de mitja
hora a cavall s’arriba al celler

Mònica Esquivel és la responsable d’Enoturisme del celler Quim Batlle.

En aquell moment penso que
la secció, més que rutes per
la DO, realment proposa reptes per la DO. L’Òscar, home
de bicis i motos, ho expressa
d’una altra manera ja des de
dalt del cavall: “Mmmm, això
que no tingui manillar…” Les
ràpides, precises i tranquil-
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Jaume Parodi i Paquita del Olmo ens expliquen la història de l’Avi Mingo.

litzadores instruccions de la
Laia ens esvaeixen la majoria
dels temors i ja ho veiem tot,
avançant al pas, des d’una
perspectiva molt més elevada
que de costum. La pujada comença passant per la bonica
ermita de l’Alegria, a la dreta,
i el cementiri de Tiana, a l’esquerra. No em puc estar de
pensar, amb una certa enveja,
en l’alegre repòs que espera a
tots els tianencs.

L’Avi Mingo ofereix cuina tradicional catalana
elaborada amb
producte de proximitat
“Martí! Per fer anar el cavall a
la dreta, recorda: taló esquerra i mà dreta!” Les paraules
de la Laia em fan tornar a la
viva realitat: quin desastre de
coordinació… Sort en tinc, de
la paciència d’en Pikachu. Al
cap de mitja hora d’ascensió,
al ﬁnal d’un revolt, veiem de
lluny la ﬁgura d’una dona. A
mesura que ens hi acostem
la identiﬁquem: és la Mònica
Esquivel, encarregada des de
fa tres anys de la promoció
enoturística del celler Quim
Batlle, que queda just darrere
seu. També identiﬁquem que
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Pèsols de Llavaneres.
Favetes.
Cigrons cuits.
Calamars a la Romana.
Trencadissa d’ous amb botifarra negra.
Torrades amb anxoves i pebrot vermell.
Borratxo de la pastisseria Aixelà.
I per acompanyar l’àpat, un Raventós d’Alella Pansa Blanca
i una copeta d’AA Dolç Mataró.

té una càmera a les mans, i un
somriure sorneguer a la cara:
“És que quan arribeu, feu tots
una cara de por!”
Saltem dels cavalls i els peus
trepitgen el sauló de la ﬁnca,
plena de vinyes amb brots
verdíssims i tendres. Són tres
hectàrees dedicades exclusivament des del 1998 a la pansa
blanca, la garnatxa blanca i
el picapoll, d’on surten uns
blancs ecològics multipremiats
al llarg de més d’una dècada
de comercialització d’un celler
que és més passió que no pas
professió. De fet, damunt el
celler excavat al pendent de
la muntanya, Quim Batlle s’hi
va acabar fent construir la
que ara és casa seva. No sols
per aquest motiu el vi és fonamental en la seva vida; també
beu de la tradició del pare i de
l’avi, masovers que cultivaven
vinyes de senyors de Tiana.
“Feien vins tradicionals –comenta la Mònica– i en Quim
ho ha volgut seguir.” Un exemple: “Sempre fa la verema a
l’octubre, buscant el grau, i
això costa molt darrerament a
causa dels estius cada vegada
més secs. Per això hem hagut
d’instal·lar rec, però mirem
de no fer servir-lo. En Quim
vol que les plantes siguin com
més autosuﬁcients millor.” I
per això, també, els químics ni
se’ls planteja.
Del petit i multifuncional
celler de “pin i pon”, com el
deﬁneix la Mònica, en surten
aproximadament cada any
unes quinze mil ampolles
dividides ara mateix en cinc
referències i un vi escumós. A
la novíssima sala diàfana i polivalent, amb coberta vegetal
i vistes espectaculars des de
320 metres d’altitud, en tastem un de cada varietat: des
de la pansa blanca (“Sembla
que beguis mar amb gust de
vi”, m’atreveixo a comentar la
sorprenent salinitat del líquid)
ﬁns a la garnatxa, passant pel
picapoll, “el supervendes” i
veritable “tret diferencial” del
celler: “A causa del poc rendiment que se’n treu, a mitjan
segle passat els pagesos van
decidir eliminar-lo i empeltar
varietats de raïm més grosses
i productives. Som l’únic celler
de la DO amb picapoll actualment.”
Els tasts en aquesta sala
són algunes de les propostes
enoturístiques que proposa

la Mònica, i que atrapen sobretot gent jove de Barcelona.
Les que tenen més èxit, amb
tot, són els esmorzars tradicionals amb degustació de vins i
les visites amb cavalls, que es
fan en col·laboració amb l’hípica del poble pràcticament
cada diumenge, ja sigui amb
la Laia o en Marc de monitors.
El cap de la Mònica bull d’idees per fer pujar la gent fins al
celler: des de fa relativament
poc hi ha visites de marxa
nòrdica i, tal com flota en
l’ambient de la sala polivalent,
ja s’estan provant sessions de
ioga i vi amb un mestre. Ho
haurem de deixar per a un
altre dia, tot això, perquè toca
enfilar-se al Pikachu i el Bandolero i, seguint la Laia (que
qualsevol dia ens apareixerà
fent d’extra en una pel·lícula,
ja ens ho ensumem), baixar
cap al poble a dinar.
L’Avi Mingo, cuina
tradicional de cine
Tot i que el trajecte de l’hípica
al poble és curt, com també el
recorregut a peu des de l’aparcament fins al tram central del
carrer Lola Anglada, on s’aixeca el Restaurant l’Avi Mingo,
se’ns ha fet una mica de tard
i ens disculpem amb en Jaume Parodi, el propietari. Ens
mira estranyat: les presses
no van amb ell ni amb el seu
local, un precursor nostrat de
l’slow food i el km 0, on tot el
producte és de proximitat i es
fa al moment. Alleujats, seiem
en una de les massisses taules
del menjador, presidit per una
llar de foc plena de trofeus
i records, i ens disposem a
capbussar-nos en l’autèntica
cuina tradicional, del dia a
dia, de la comarca. Mentre als
fogons la Paquita del Olmo ens
prepara un tast dels plats que
més surten de la seva cuina,
el seu home, en Jaume, ens
explica l’origen d’aquest restaurant que va força més enllà
del 1984, quan va obrir amb
aquest nom.
“Als anys 1950, el meu avi
matern va comprar d’una tacada aquest bar, el cine i el bar
de baix del poble, tot i que els
van continuar portant la gent
que se n’havia encarregat fins
llavors. Per això on som ara
s’ha dit bar Giralt, dels Nou
Pins, del Centro…” En Jaume
no va començar a portar un
d’aquests negocis fins al cap

Enric Espinosa regenta el Rebost dels Sentits, una vinateria amb vuit-centes referències disponibles.

de dues dècades. I no va ser el
restaurant, precisament, sinó
el cinema: “Heu vist Cinema
Paradiso? –ens pregunta rialler– Doncs jo sóc aquell nen!”
Cineasta de tota la vida, en
Jaume hi va introduir un canvi
radical de la programació els
anys 1970. Però malgrat els
esforços per oferir una cartellera atractiva i competitiva,
l’auge del vídeo va obligar-lo

El Rebost dels
Sentits programa
tastos periòdics
per descobrir
nous vins a la clientela
amb molta tristesa a tancar.
“El gener del 1984, sense el
cinema, quasi m’enfonso. Per
sort em vaig agafar a l’altra
afició que sempre he tingut,
la restauració, i el maig del
mateix any ja obria aquest
restaurant, batejant-lo amb el
nom del meu pare en homenatge.”
Però l’establiment no sols
és un homenatge a l’avi Mingo,
sinó a tot el Maresme. “He estat
comprador i venedor i estic
acostumat a anar a buscar la
millor qualitat, el millor gènere,
de proximitat. Vaig directament
als pagesos per fer realitat el
lema ‘Del camp a la taula’” Ens
queda ben clar quan, tot d’una,

la seva filla Sandra ens omple
la taula (literalment) de delícies
de temporada ultralocals: favetes i pèsols llàgrima de Llavaneres, torradetes amb anxoves,
cigrons al punt, calamars a la
romana, bunyols de bacallà i la
famosa trencadissa, la barreja
d’ou, patata i botifarra negra
que només sap coure a la perfecció en Jaume. “La cuina
sempre s’ha de fer igual de bé,
és el truc perquè funcioni un
restaurant”, ens confessa.
“Crec en el territori”, ens
afegeix satisfet respecte al
menjar i també els vins. Perquè, per acompanyar-ho tot,
ens ha recomanat el Raventós
d’Alella Pansa Blanca. És una
de les més de vint referències
de la DO que podem trobar a la
seva carta de vins, amb apartat especial per als d’Alella, on
s’especifiquen els municipis que
en formen part i es resumeix:
“Bona terra, bon vi... bona
gent!” “Des del primer dia,
abans de la creació de la Ruta
de la DO, ja oferia Parxet i Marfil, les dues grans referències
de la zona en aquell moment, i
amb el pas dels anys n’he anat
incorporant de la resta de cellers. Encara s’ha de fer molta
feina perquè es coneguin els
vins d’Alella i s’escampin per tot
el país. Fan falta empentetes als
restaurants i les botigues.”
El Rebost dels Sentits,
una botiga per tastar
Una botiga que no cal convèncer, en aquest sentit, és
El Rebost dels Sentits, al

passeig Roman Fabra del
Masnou. Ens hi hem acostat
després d’acomiadar-nos
d’en Jaume, de l’Avi Mingo
i de Tiana, per trobar-nos
amb l’Enric Espinosa, que
va obrir-la fa set anys amb la
seva dona.
Ell venia de l’hostaleria
i havia passat per tots els
rams del sector: “Cada vegada tenia més clar que volia
fer alguna cosa centrada en
el vi, i després d’un any de
preparació, ens hi vam llançar”, ens explica ja al local,
amb vuit-centes referències
folrant les parets, inclosa una
àmplia representació dels
cellers de la DO Alella. Però
introdueix un matís: “Concebo la botiga com un celler
dinàmic, és a dir, que hi ha
vins nous cada setmana.”
El dinamisme també
s’aplica a les propostes que
l’Enric llança periòdicament
a la clientela, fidelitzada
entre els 35 i 65 anys: a El
Rebost dels Sentits s’hi fan
tasts per a grups tancats,
descobertes d’un vi cada cap
de setmana i, potser en un
futur, visites a cellers.
Abans de dir adéu, i com a
bon venedor, no s’està de fernos una recomanació: “Si després de tot un dia a la muntanya voleu acabar a la platja,
crec que us hi acompanyarà
la mar de bé un Foranell Pansa Blanca.” Amb un botiguer
tan jove i dinàmic, penso, pot
estar ben tranquil en Jaume…
i en Quim Batlle!
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Masia Can Cabús
Restaurant de cuina catalana

Menú laborables.

Especialitat en
carns a la brasa
i productes de
temporada

Dijous, arròs caldós
de marisc.

Divendres i dissabtes, sopars a la fresca.
Grans jardins i aparcament privat.

Ideal per a celebracions, empreses i grups.
Menús personalitzats.

S a nt Jo s e p de Ca la s s a n ç, 10 · A le lla · 9 3 5 40 77 73 · w w w.c a n c a b u s.e s · D im a r t s t a n c at

Un espai únic,
una atmosfera encisadora
-

Celebracions privades. Esdeveniments exclusius
Cocktails i presentacions
Esdeveniments i trobades familiars i d’empresa
Organització d’esdeveniments relacionats amb
el món del vi: tastos, degustacions, maridatges,
team-building...
- Sopars amb jazz en directe, sopars maridatge...
i tot allò que imaginis!

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

Santa Coloma recupera
la seva Mostra
La millor gastronomia local torna a la Rambla de Sant Sebastià
TEXT I FOTOS: BETTY DOÑATE

S

anta Coloma de
Gramenet ha recuperat aquest mes
d’abril la Mostra
Gastronòmica, un
esdeveniment que va néixer
el 2007 amb bona resposta,
però que ha estat alguns anys
en stand by a causa de la crisi.
L’organització de les edicions
anteriors depenia, sobretot,
dels restauradors associats del
municipi. Però ha estat aquest
any –quan ja sembla que es
percep una millora econòmica
generalitzada– que l’Ajuntament
de Santa Coloma ha decidit agafar-ne les regnes com a prova
de recuperació a la ciutat. “Després d’uns quants anys d’absència, aquest 2018 torna un esdeveniment cultural i gastronòmic
de primer nivell i amb més força
que mai”, aﬁrmava l’alcadessa
de Santa Coloma, Núria Parlon,
abans de la celebració, tot afegint que el municipi “fa temps
que treballa per fer-se un espai
destacat a l’àrea metropolitana
com a referent gastronòmic”.
En aquesta nova edició de la
Mostra Gastronòmica, feta del
20 al 22 d’abril a la Rambla de

Sant Sebastià, hi han participat una vintena d’establiments
locals que han pogut oferir els
seus plats estrella per menys
de cinc euros. El funcionament
no ha estat nou, en el sentit
que l’Ajuntament de Santa
Coloma ja tenia el referent de
les edicions anteriors i el de
municipis propers, com Alella
i la seva tradicional Festa de la
Verema, i el Masnou, que justament aquest mes de maig ha
celebrat la 19a Fira Comercial i
Gastronòmica. “El que importa
és assolir l’objectiu marcat, que
és promocionar la qualitat de la
nostra gastronomia”, explicava
el regidor de Comerç, Promoció

Pedro Cano, regidor de Turisme,
i Esteve Serrano, primer tinent
d’alcaldessa de Santa Coloma.

de la Ciutat i Turisme de Santa
Coloma, Pedro Cano.
Canvis i innovacions

No obstant això, hi ha hagut
alguns canvis que sí que han
convertit aquesta mostra en
innovadora. D’entrada, aquest
any s’ha optat pel petit format.
El consistori ha mantingut la
Rambla de Sant Sebastià com
a escenari, però n’ha reduït
l’espai, per evitar la dispersió
i garantir la seguretat viària.
També s’ha tingut en compte
la inclusió, és a dir, la mobilitat reduïda i l’assistència amb
discapacitats visuals. Així, s’ha
dissenyat un recorregut amb
pocs obstacles, s’han fet els
taulells a l’altura de les cadires
de rodes i s’han ofert programes
adaptats a l’escriptura braille i
una app per a persones cegues.
De la mateixa manera, s’ha
tingut cura del medi ambient,
perquè tot el parament utilitzat
–plats, gots, coberts...– ha estat
compostable.
Quant als establiments
participants, hi ha hagut restaurants tradicionals com Ca l’Armengol, que ha ofert unes man-

donguilles amb sípia i pèsols; la
Cuina de la Loli, present amb la
galta de porc ibèric amb vi negre i guarnició, i Arribes del Duero Restauració, amb una favada asturiana. També hi ha hagut
plats atractius ja amb el nom
mateix, com la delícia de mar de
la Bodega, i el brioix de vedella
fumada a la brasa amb crema
de provolone i salsa ximixurri
del Santa Lola, i opcions veganes com l’espardenya amb pa
de coca de roastbeef amb salsa
de mel i mostassa antiga i brots
tendres de la Fàbrica de cervesa artesana Capfoguer. Però si
hi ha hagut un establiment que
ha generat cues ha estat The
1982 Birres & Burgers, gràcies
al seu reeixit costellam de porc
a baixa temperatura amb salsa
de Jack Daniel’s. La ﬁra també
ha inclòs un punt dolç amb Le
Crep i la seva maduixada amb
mascarpone i vinagre de Mòdena caramel·litzat i pebre.
Per completar aquests plats
i molts més, la degustació de
vins també ha tingut un lloc
destacat a la Mostra Gastronòmica d’aquest any, amb la participació de tres vinoteques que
han ofert una selecció de vins: el
Cantó del Vi, Arribes del Duero
i les Tannines.
La Mostra de Santa Coloma
forma part de la Primavera
Gastronòmica, una sèrie d’activitats organitzades per l’ajuntament amb la col·laboració dels
comerciants i restauradors de
la ciutat. Aquí s’inclou la tercera edició del Santa Coloma
DeGusta, en què trenta-set establiments ofereixen plats i tapes
tot el mes de maig a partir de
productes de proximitat; i la ﬁra
“Els sabors del món”, una oportunitat per conèixer la cuina
de diferents països i veure en
directe un showcooking del xef
local Victor Quintillà, que té una
estrella Michelin.
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ENTREVISTA

“És clar que es pot llegir un vi!”
Entrevista amb Montserrat Serra, creadora de Vibop Edicions
TEXT: VÍCTOR GONZÁLEZ

De què parleu quan parleu de
Vibop?

Vibop és la marca que engloba
tot un seguit de projectes que
vinculen el món de la cultura
amb el del vi. Fa pocs mesos
vam obrir una web que conté
aquests projectes: Vibop.cat.
El primer a néixer va ser “Literatures amb sentits”, que vam
engegar al ﬁnal del 2013, ara fa
cinc anys, amb el centre d’art
Can Manyé d’Alella. Cada últim
dimecres de mes convidem
un escriptor, editor, traductor,
etc, per parlar de literatura i
del món del llibre. I maridem
cada sessió amb un vi de la DO
Alella. Una altra activitat de
Vibop és la “Nit de la pansa
blanca”, dedicada a ampliar
coneixements i mirades sobre
aquesta varietat de raïm, la
més genuïna del nostre territori, i a proposar tot d’activitats
culturals i vinícoles. Es fa una
vegada l’any, forma part de la
programació del Vi+ i enguany
serà la cinquena edició. Totes
dues propostes tenen el suport
de l’Ajuntament d’Alella. També
hem creat els “Tasts narrats”,
unes sessions que plantegen un
tast de vi, sovint acompanyat
d’un tastet gastronòmic, en què
anem explicant una història
vinculada amb el vi. Hem parlat
del celler de les Galeries Laietanes i els vins de fa cent anys;
de Lola Anglada i el seu vincle
amb la vinya i el vi i el paisatge
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de Tiana; i la darrera que hem
fet és la descoberta de Joan
Vinyoli i de la seva poesia plena
de referències vinícoles. Aquesta activitat, la fem amb la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella,
dins el programa Biblioteques
amb DO.
I el darrer projecte que heu
engegat és Vibop Edicions?

Exacte, el projecte més recent
i el més ambiciós. Vibop Edicions ha nascut aquest mes de
març (tot i que fa dos anys que
hi treballem) amb l’aparició
de dos primers llibres de petit

El primer llibre de l’editorial
porta el nom d’una de les ﬁgures capdavanteres mundials
de la restauració i el vi, Josep
Roca. És una declaració d’intencions?

i que contindran un aplec
d’articles publicats a la secció
de la revista que dóna nom al
llibre. Hi trobarem històries
autobiogràﬁques vinculades
al vi d’escriptors com Josep
Maria Espinàs, Màrius Serra,
Julià Guillamon, de poetes com
Perejaume, Jordi Cornudella,
Vicenç Altaió, d’artistes com
Joma, entre més. I l’altre llibre
és una perla, Vins, vinets i vinasses, d’Enric Satué, en què el
dissenyador gràﬁc i historiador
del disseny aplega els seus treballs relacionats amb el vi, que
ha realitzat al llarg de la seva
carrera. Una part són coneguts,
però uns altres són inèdits. I els
acompanya d’unes proses que
s’hi relacionen, també escrites
per ell.

I tant! No agrairem mai prou el
suport que Josep Roca ha donat al projecte. Començar una
col·lecció editorial sempre és
compromès i els primers llibres
ajuden a deﬁnir-la i determinar-la. En aquest sentit, els dos
primers llibres de la col·lecció
Envinats, que és pensada per a
un públic amant del vi i la cultura, ofereixen una proposta molt

Una de les diferències que tenen els llibres que publiqueu a
Vibop és el format. Parleu de
plaquettes. Què enteneu per
una plaquette? I per què aquest
format?

ÒSCAR PALLARÈS

N

ascuda a Alella el
1969, Montserrat
Serra és periodista
cultural i vinícola.
Ha creat Vibop
com a marca sota la qual tirar
endavant iniciatives relacionades amb el vi, però també amb
la literatura, una altra de les
seves dèries. D’aquesta passió neix el seu últim projecte,
Vibop Edicions, del qual ens
parla, entre més aspectes, en
aquesta entrevista.

Montserrat Serra.

format d’una col·lecció que hem
anomenat Envinats. El primer,
Josep Roca, a l’avantguarda del
vi, que conté dos tasts signiﬁcatius impartits pel sommelier
i copropietari del Celler de Can
Roca, un personatge de referència internacional. I el segon,
Les olors en la literatura, conté
trenta citacions de la literatura
universal que parlen de les
olors, des de Walter Benjamin
ﬁns a Italo Calvino, passant per
Mercè Rodoreda i Maria Mercè
Marçal. La selecció, l’ha feta
l’escriptor Vicenç Pagès Jordà,
que fa anys que col·lecciona
esments d’olors i de pudors.

vinícola i una altra de literària.
Perquè la intenció és que el vi
sempre hi sigui, però interactuant amb àmbits com l’art, la
història, la poesia… Aquesta
col·lecció serà oberta, eclèctica
i heterogènia, i amb voluntat de
sorprendre el lector. Els volums
sortiran per parelles, dos a la
primavera i dos a la tardor.
Quins seran els títols següents?

Els números tres i quatre de la
col·lecció Envinats, que sortiran a l’octubre-novembre del
2018, seran: Vins de memòria,
per commemorar els deu anys
del naixement de Papers de vi,

Parlem de plaquettes perquè
són llibres de petit format que
no arriben a seixanta-quatre
pàgines (xifra a partir de la
qual un volum es considera un
llibre). La voluntat és fer uns
volums ben cuidats, en què
mani formalment el paper, que
siguin càlids i agradables de
tenir entre les mans.
Quina visió tens a llarg termini
de Vibop Edicions? Quins altres
temes vol oferir la vostra editorial?

Vibop Edicions és una iniciativa
petita, modesta i que anirà a
poc a poc. D’entrada la voluntat
és consolidar la col·lecció Envinats, i a mitjà termini obrir
noves col·leccions. L’interès de
Vibop Edicions gira al voltant
del vi, la cuina i el paisatge. I
també de tot el que es vinculi
amb les arts i els sentits. La
següent col·lecció que obrirem
es vincularà amb la gastrono-

mia, i ens agradaria obrir una
col·lecció que tractés temes de
paisatge, un àmbit que també
té vinculacions de tota mena. A
més, Vibop Edicions anirà publicant llibres fora de col·lecció
i també ofereix els serveis editorials per fer realitat projectes
dels altres.
Les vostres publicacions es
poden adquirir tant en llibreries
com per subscripció. Per quin
motiu us vau decidir per aquesta segona via? Com funciona?
Quins beneﬁcis té per al lector?

La subscripció, l’hem engegada només per a la col·lecció
Envinats. És un projecte petit,
gairebé artesanal, molt cuidat,
de tirada molt curta (d’entrada)
i amb un públic força deﬁnit. I
els volums tenen un preu molt
assequible. Per tot plegat, creiem que els lectors interessats
voldran tenir la col·lecció sencera. I els proposem que tots els
llibres els arribin a casa i que
la seva ﬁdelitat tingui una compensació, un estalvi d’un 5% en
tots els títols de la col·lecció.
Per nosaltres, tenir subscriptors comporta tenir uns lectors
assegurats que garantiran la
viabilitat del projecte. Així que,
si ens ho permeteu, convidem
els amants del vi i la cultura a
subscriure’s a la col·lecció Envinats de Vibop Edicions per fer
possible que aquest projecte es
consolidi i puguem fer molts llibres. Per als interessats: vibop.
cat/subscriu-te.
Passats ja uns quants anys
de l’esclat de la crisi, el món
editorial ha viscut una forta
proliferació d’editorials petites
i independents que han aconseguit quedar-se en un mercat
molt competitiu i complicat,
treballant molt la cura dels
llibres i la reducció màxima de
costs. Per què creus que passa?
Què té Vibop per mantenir-se i
consolidar-se?

El tema del boom de les editorials petites i independents
és llarg i complex. Jo, que sóc
periodista cultural, centrada sobretot en el món literari català
des de fa més de deu anys, l’he
viscut de primera mà. A Catalunya l’any 2006 es va crear el
Grup 62, que va concentrar en
aquell moment la majoria de
segells més importants en llengua catalana: Edicions 62, Proa,
Columna, Empúries... També
va concentrar en les mateixes

mans els autors més destacats
d’aquell moment i els premis
més reconeguts. En aquell
temps, set de cada deu llibres
que es publicaven en català
eren del Grup 62. Però pocs
anys després va arribar la crisi
i el grup es va concentrar en
la rendibilitat econòmica dels
seus llibres, deixant espais importants per a nous i petits edi-

“És un projecte petit, gairebé artesanal, molt cuidat, de
tirada molt curta”
tors amb ganes d’arriscar i de
trobar nous lectors. I així van
començar a néixer editorials
que es van anar especialitzant,
com ara Adesiara i Edicions
de la Ela Geminada en autors
clàssics grecs i llatins i també
en recuperacions d’autors catalans oblidats; o en poesia com
Labreu Editors; o en temàtica
interreligiosa com Fragmenta
Editorial, o en ciència-ﬁcció
com Males Herbes. I també

JOSEP ROCA

A L’AVANTGUARDA DEL VI

LES OLORS
EN LA
LITERATURA
a cura de Vicenç Pagès Jordà

Cobertes dels dos primers llibres
de la col·lecció.

van sorgir segells d’àmbit més
generalista que assumien riscs,
descobrint autors d’unes altres
cultures i continents, com Periscopi, Raig Verd i, més recentment, l’Altra Editorial. Són sols
uns pocs exemples de la munió
de petites editorials, i algunes
de mitjanes, que han nascut
i crescut al marge del Grup
62. Ara el seu repte és crear
aliances en espais concrets
com la promoció, la internacionalització, per editar projectes
més costosos, etc., i aconseguir
musculatura econòmica i poder
viure de l’edició. En el cas de
Vibop Edicions, hem de veure
encara com reacciona el lector
amb els nostres llibres i n’hem
d’anar aprenent. D’ambició, no
ens en falta, però som prudents
i modestos.
Com a alellenca i periodista cultural enamorada del vi, sabem
que estàs molt vinculada amb
la DO Alella. Explica’ns què tenen per tu els nostres vins que
els fan diferents dels altres?

És un altre tema profund, extens i essencial, que es mereixeria una entrevista sencera.
Però, a tall d’esbós, et diré que
la nostra denominació d’origen
ho té tot per anar endavant i
fer grans vins: té un paisatge
extraordinari entre el mar i la
muntanya; té un terrer marcat
pel sauló; té una climatologia
mediterrània de poc contrast
tèrmic, que afavoreix en els
nostres vins una acidesa envejada en uns altres territoris; té
varietats de raïm amb noms
propis del territori, com la
pansa blanca; té una història i
una tradició. Un territori que és
resilient, virtut imprescindible,
sense la qual no s’entendria
que a pocs quilòmetres de la
gran metròpoli, després de la
conquesta cruenta del ciment a
partir dels anys 1970, hagi mantingut el conreu de la vinya. Un
territori que té un consorci de
municipis adscrits a la DO Alella, que treballa per fomentar
l’enoturisme i el vi com a senyal
d’identitat; que ha aconseguit
consolidar en l’àmbit educatiu
un mòdul de màrqueting vinícola que s’imparteix a l’Institut
d’Alella, per formar els joves
(i no tan joves) en el sector
vinícola. Un territori que té la
proximitat amb Barcelona i
que en els anys a venir s’ha de
convertir en un dels seus grans
actius. I un darrer element, que

considero fonamental, importantíssim, que és el fet de disposar d’un mitjà de comunicació,
la revista Papers de vi, dedicada
a informar, generar debat i visibilitzar aquest territori vinícola.
Parlant de llibres i de vins: es
pot llegir un vi? I, si és així,
com es fa? Marida’ns un llibre
(llibre recomanat amb vi recomanat).

És clar que es pot llegir un vi!
Un dels fets més meravellosos del vi és que disposa d’un
vocabulari propi, ric, basat
en la metàfora i vinculat a les
emocions. I que ens permet
aprofundir en la nostra memòria i records, tornar a moments
de la vida que ens han marcat i
que recuperem a través d’una
aroma o d’un gust. És un vincle
directe amb la literatura. Respecte a vincular un llibre amb
un vi, és un exercici que fem
a cada sessió de “Literatures
amb sentits”. Ja hem viscut
quaranta-tres sessions. Doncs
recuperem els primers maridatges que vam establir: la primera sessió la vam dedicar al
llibre Li i altres relats (Club Editor) de Nikos Kavadias i hi vam
tastar el Marﬁl Generós Sec
Solera 1976 d’Alella Vinícola; a
la segona sessió vam comptar
amb l’escriptor Sergi Pàmies
i vam tastar el Dolç Mataró
d’Alta Alella; la tercera sessió,
la vam dedicar a Alice Munro,
destacada amb el premi Nobel
de literatura, i hi vam maridar
el Bouquet d’A blanc+ 2012.
Sembla que vivim en un món
on cada cop més els llibres i el
vi, sobretot respecte al públic
jove, es converteixen en una
opció més selecta, més restringida, gairebé podríem dir
que més romàntica. Quin creus
que és el futur d’aquestes dues
branques tan diferents, però a
la vegada tan iguals? Per què
creus que passa?

Les raons de la caiguda del
consum de vi i la caiguda de
lectors tenen arrels diferents.
Tanmateix, en aquests moments tant el vi com la lectura
(venda de llibres) es recuperen.
A poc a poc, però la línia és
ascendent. Sóc dels qui pensen
que tant el vi com la lectura han
de ser de consum diari, entre
altres raons poderoses perquè
fan la vida millor, més feliç, més
completa. Llarga vida al vi i a la
literatura!
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PERSONATGE DO ALELLA

Joan Duran i Maria Salvans
a un carrer d’Alella.

Quan Alella tenia una estrella Michelin
Maria Salvans va ser l’ànima del restaurant el Niu i una de les primeres dones a Catalunya
que va rebre la distinció de la guia francesa
TEXT: LLUÍS PUJOL / FOTO: ÒSCAR PALLARÈS

S

’ha passat la vida
entre fogons. Encara ara cuina per als
amics que li demanen un àpat de
festa major. O ni tan sols això,
un plat de macarrons, si fa falta.
“M’agrada omplir neveres”, diu,
perquè estar-se sense fer res
l’avorreix. Ho diu una persona
que ha estat quaranta anys
delectant els paladars més exigents, sense pausa, sense tenir
pràcticament cap dia de festa.
I que ara, quan ja fa onze anys
que va tancar el restaurant,
continua gaudint de la cuina
com el primer dia. Igual que ho
feia quan casa seva era l’enveja
de la comarca i pel seu menjador
hi passaven personatges reials.
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La Maria Salvans –la Maria
del Niu, encara li diuen– va
néixer a Barcelona fa setantados anys. Ja de petita s’enganxava com una paparra a la
seva mare, al costat de la cuina econòmica que funcionava
amb carbó. Agafava les seves
cassoletes de ﬁra i imitava
la mare en tot allò que feia. I
quan arribava el pare la petita
Maria “l’obligava” a tastar el
que havia cuinat. “Pobret, el
pare, feia una cara de víctima,
però sempre em deia que era
boníssim, més bo que el que
havia fet la mare.” No tenia
experiència i tot el que sabia
quan va començar li ho va
ensenyar la mare, que cuinava
com ningú.

La mare, bona cuinera, i el
pare pagès. Els van expropiar
els camps que tenien a Barcelona per fer-hi pisos, i això la
va portar a ella –amb tretze
anys– i tota la família a Alella,
on van llogar la masia de Can
Serra. Hi conreaven les mateixes verdures que anys més
tard serien protagonistes de la
cuina de la Maria, i que el seu
pare s’encarregava cada dia de
portar al restaurant. N’estava
molt, del seu pare, i defensa
amb passió allò que l’hort els
donava: “A Alella fèiem els millors pèsols del Maresme. Aquí
la gent vivia de dues collites, la
del raïm i la del pèsol. Però mai
no es va saber vendre la marca
‘pèsol d’Alella’.”

El juny del 1967 obre el Niu
Tot plegat l’havia de portar,
tant sí com no, a obrir una casa
de menjars. Ho va fer el juny
del 1967, pocs dies després
de casar-se amb Joan Duran.
Aquest va ser el seu viatge
de noces, un viatge culinari
que va durar quaranta anys.
Amb ell va obrir un Niu a mig
fer, amb només un menjador
acabat i la meitat de rajoles
posades. Aquells primers anys
el matrimoni va tenir l’ajuda
de Joan Salvans, el germà
de la Maria: “Va ser la meva
sort, la meva mà dreta, ens va
ajudar molt.” El primer que hi
va servir era el que la mare li
havia ensenyat: entremesos,
canelons, calamars farcits,

una “bona paella i uns rostits
tremendos”. Durant molt de
temps, la seva gran il·lusió va
ser arribar als cinquanta anys
de vida del restaurant per
rememorar aquells primers
menús i tornar a fer la carta
del primer dia al mateix preu
de l’any 1967. “Jo mirava de
treure-li-ho del cap –diu Joan
Duran– perquè m’hauria arruïnat!”
L’experiència a còpia de
treballar i treballar es va combinar amb la inquietud culinària: “Tenia el cap molt despert,
sempre anava provant coses.
I els dies de festa, ben pocs,
només volia anar a restaurants
boníssims.” D’allà on anava, en
treia alguna cosa: “No copiava,
però n’aprenia moltes coses.”
I fruit d’aquest treball va arribar el reconeixement més
gran. Va ser una de les primeres dones a Catalunya a tenir,
el 1989, una estrella Michelin
(la primera de Catalunya i de
l’Estat va ser Núria Serrat, del
Mas Pau d’Avinyonet de Puigventós, el 1982). Alella tenia un
restaurant amb estrella en una
època en què n’hi havia poques
fora de Barcelona, ciutat on es
destacaven restaurants com
Via Veneto, Reno, Neichel i la
Dama. Va ser precisament el
xef d’aquest últim restaurant
qui li va donar la notícia: “Encara no eren les nou del matí
i jo ja era a la cuina, quan em
truca el Josep Bullich, de la
Dama: ‘Felicitats!’, em diu. I jo
li responc: ‘Felicitats de què?’
‘Què no has llegit La Vanguardia? Que t’han donat una
estrella!’.” A la Maria li brillen
els ulls quan recorda què va
signiﬁcar: “Va ser molt maco,
perquè va ser una estrella molt
treballada. M’esforçava com
una boja per fer-ho bé i vaig
aconseguir el reconeixement.”
Però era una arma de doble
tall, perquè a partir d’aquell
moment tothom li exigia més:
“És com anar dalt d’un tren
que marxa a tota velocitat i no
pots parar ni baixar-ne de cap
manera.”
Producte de proximitat
Els inspectors de la guia vermella devien valorar l’autenticitat de la cuina de la Maria i
la bona qualitat d’un producte
de proximitat, allò que anys
més tard es coneixeria com a
Km. 0. La verdura, de l’hort
del pare; la carn, de Girona;
i el peix, de Roses. “Anàvem

a buscar-lo directament de
la subhasta i quan a les vuit
arribàvem a casa ja hi havia
gent esperant, per veure el
peix com bellugava.” La cuina
va anar evolucionant amb els
anys, a la Maria li agradava
improvisar i experimentar:
“Comprava unes cloïsses i
pensava: ‘Com les he de fer,
així obertes i ja està?’ I llavors
decidia farcir-les.” Es tractava de pensar molt i de llegir,
d’investigar. Hi ha molts plats
per recordar: “La patata amb

“Tenia el cap molt
despert, sempre
anava provant coses. I els dies de
festa només volia
anar a restaurants
boníssims”
“Anàvem a buscar
el peix directament
de la subhasta i
quan arribàvem ja
hi havia gent esperant, per veure
com bellugava”
caviar, que tenia un èxit tremendo, és clar que el caviar
llavors no anava tan car com
ara; i el turbant de poma amb
foie, l’ànec farcit amb fetgets
i tòfona…” Canviaven la carta
sovint, però hi havia plats que
no podia tocar, com l’espatlleta
de cabrit al forn: “Hi havia una
gent que venia expressament
des de Suïssa per menjar-lo.
I l’amo d’una important empresa, que era el primer cop
que venia, va demanar-lo, i li
va agradar tant que el va voler
tant de primer com de segon
plat. I encara el va tornar a
demanar, segurament una
mica avergonyit, per postres.
Li vaig dir que no, que això
no m’ho fes. Primer perquè
s’embafaria i, després, perquè
m’estimava més que quan en
volgués menjar, tornés tantes
vegades com calgués.” Un altre
plat que recorda amb afecte
és la ﬂor de carbassó farcida
amb carn i tòfona: “La ﬂor del
carbassó quan li toca el sol es
tanca. I el pare es llevava a les
sis del matí per collir les ﬂors

de carbassó i me les baixava
al Niu. Havia de ser a aquella
hora, abans que sortís el sol.”
Clients de renom
En aquells anys d’èxit, reconeixement i prestigi van menjar al
Niu clients de renom. Al llibre
de visites hi ha les ﬁrmes de
l’expresident Jordi Pujol, el
marquès de Griñón, el periodista Àngel Casas, el dibuixant
Perich… Però si n’hi ha una que
en destaca és la del rei emèrit
d’Espanya, Joan Carles I. Fins
a quatre vegades hi va anar, la
primera el 1987, i sempre acompanyat del seu ﬁdel amic Josep
Cusí, empresari i armador
del vaixell de regates Bribón:
“En aquell moment, que el rei
vingués a casa era un honor
molt gran. Li reservàvem la
taula tres, la rodona, però mai
vam haver de tancar el restaurant per a ell i el seu seguici.
Es barrejava amb la resta de
clients. La primera vegada van
venir abans els escortes, amb
gossos i tot, però al ﬁnal era tot
més improvisat, d’un dia per
l’altre em trucava un guàrdia i
em deia: “¡María, mañana vendrá el rey!” Va ser sempre molt
atent amb nosaltres i amb les
nostres ﬁlles. No pensava que
això em pogués passar a mi, en
un restaurantet d’Alella.”
La història d’amor, passió
i sacriﬁci va durar quaranta
anys. El gener del 2008 ho van
deixar córrer i es van jubilar.
En aquell moment, la Maria
s’encarregava de la cuina del
Niu i de dos establiments més
que es van anar sumant a l’oferta gastronòmica d’Alella, el Niu
Petit i la Masia Can Cabús. Va
ser una decisió a l’estil “o ara o
mai”. Van vendre el Niu perquè
cap de les seves tres ﬁlles, la
Lourdes, la Irene i la Maica, va

L’entrada del Niu en una foto
dels anys 90.

voler continuar. “El Joan tenia
la pressió alta, i jo físicament
ja no podia i em passava el dia
enﬁlant-me per les parets. Va
arribar un moment en què vaig
dir al Joan: ‘O ens venem el
Niu o em separo.’ Era com si
fóssim esclaus.” I no era només
cansament físic: “Pensava que
ja no tenia idees, ja no sabia què
cuinar.” I és que van ser quaranta anys non stop. Al principi
obrien cada dia, per dinar i per
sopar. Després van començar a
tancar el dimarts. El seu dia a
dia era de dedicació exclusiva
al restaurant. “A les vuit ja me
n’anava al Niu. Feia la llista de
la compra al Joan i se n’anava
a la Boqueria o a algun altre
lloc mentre jo començava a
preparar el dinar. Perquè per
obrir a la una, a les vuit jo ja
havia de ser al Niu.” I a la tarda sempre tenia feina: que si
rentar estovalles i estendre-les,
que si planxar, que si preparar
ﬂams. I de vacances, poques: al
principi, ni un dia, després una
setmana i al ﬁnal, dues. Quinze
dies va ser el màxim de temps
que van arribar a tancar el restaurant. És per tot això que la
Maria creu que les seves ﬁlles
no van voler continuar el negoci, perquè van veure el ritme de
vida dels seus pares: “Les vam
cremar.” Tot i així, a la Maria
i al Joan els agrada destacar
que les tres ﬁlles els van ajudar
molt, sobretot els caps de setmana. La Maria a vegades es
pregunta si els va dedicar prou
temps, si no hauria estat millor
anar al festival de l’escola que
no pas haver de cuinar per a un
casament o una comunió: “Han
tingut tot el que han volgut.
Tot el que ens han demanat,
ho han tingut. I arriba el dia
en què et diuen que s’haurien
estimat més una pizza informal
per sopar i més moments de
família. Això és dur, quan t’ho
diuen. Penses si has estat bona
mare.”
“I tot i això m’ho he passat
bé”, conclou la Maria Salvans,
la Maria del Niu, com li agrada que li diguin pel carrer.
Tots els records i totes les
anècdotes, li agradaria que
quedessin plasmats en algun
lloc: “La Maica m’ha empès a
escriure, a fer un receptari. No
sé si arribarà a bon port, però
m’agrada pensar que som part
de la història d’Alella i que això
pot quedar recollit en un llibre.
Podria titular-se La cuina de la
Maria.”
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DIRECTORI

HOTELS

Avinguda de Can Galvany, 11 · Vallromanes
Tel. 93 572 95 91 · www.cangalvany.com

Rambla d’Àngel Guimerà, 18 · Alella ·
Tel. 93 555 10 45
www.restaurantcanduran.com

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

Restaurant

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

Rbla. Àngel Guimerà, 62 · Alella
Tel. 93 540 46 61 · Facebook: La Vinícola d’Alella

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

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella · Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

Plaça de l’Esglesia, 6 · Alella
Tel. 937 823 110 / 635 012 535

Passeig d’Antoni Borrell, 13 · Alella
Tel. 935 40 17 94

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

Empedrat del Marxant, 9 · Alella
Tel. 93 750 56 79

Port del Masnou, Local 69 · El Masnou
Tel. 93 555 81 18

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

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

Avinguda de Can Galvany, 11 · Vallromanes
Tel. 93 572 95 91 · www.cangalvany.com

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella · Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

FLEQUES I PASTISSERIES

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

RESTAURANTS

Masia Can Cabús
Sant Josep de Calassanç, 10 · Alella
Tels. 93 540 77 73 · 93 555 28 84
www.cancabus.es
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ENOTECA - CELLER
Av. del Maresme, 21 · El Masnou
Tel. 93 540 92 66 · www.tresmacarrons.com

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

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

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

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

VINATERIES / ENOTEQUES

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

Selecció de vins, alimentació gourmet i utensilis

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

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

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

Recordes el vi
semi d’Alella
de tota la vida?
Semi, el nou vi
de ‘Papers de vi’
10 €

ALELLA DENOMINACIÓ D’ORIGEN

www.papersdevi.cat
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