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Còctels amb vins dolços
DO Alella: la beguda més
refrescant de l’estiu!
Tastem, amb els autors de ‘La Guia de Vins de Catalunya’,
sis propostes del cocteler José Luis García Victorino

Tot a punt per la celebració
de la 31a Mostra
Gastronòmica de Cabrils

Josep Roca tasta els vins
d’Alella a la presentació
de Vibop edicions

Entrevista amb Carme
Ruscalleda després de l’anunci
que tancarà el Sant Pau
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Tastos
amb
personalitat

Isma Prados

Laura Masramon

Alicia Estrada

Dimecres 12
de setembre, 20h

Dijous 13
de setembre, 20h

Divendres 14
de setembre, 20h

Els que de la pansa blanca
en diuen xarel·lo

Vins i formatges catalans,
la bogeria de l’amor vs la
parella de conveniència

Tasteràpia

L’Isma Prados és el cuiner
mediàtic que presentava
“Cuina x solters” a TV3.

Laura Masramon és
sommelier especialitzada
en els vins de l’Empordà.

Alicia Estrada és periodista
de vins i autora de la guia
anual “Els 100 millors vins
per menys de 10€”.

Preu 1 tast: 12€ / Preu 3 tastos: 30€
Compra l’entrada a partir del 29 d’agost a www.festaverema.alella.cat
o a l’Oficina de Turisme (Riera Fosca, 2 d’Alella · 93 555 46 50)

GLOPS

La coberta d’aquest
número mostra les
fotos dels còctels que
protagonitzen el tast de
la pàgina 34 d’aquesta
revista i que estan
elaborats amb vins dolços
de la DO Alella.
Foto: Òscar Pallarès
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El celler Bouquet d’Alella ha preparat per a aquesta edició del
seu particular festival (inclòs dins la programació del Festival
d’Estiu d’Alella) un dissabte memorable. El 21 de juliol va tenir
lloc un espectacle infantil a la tarda, i el concert de Paula Domínguez i Vicenç Solsona al vespre. Tot plegat, maridat amb la
cuina del Nou Antigó (Teià) i els vins del celler.
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Un moment de l’espectacle infantil de Bruc Brothers Company.

26 Teià referma el seu idil·li amb les ﬂors
i el perfum
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29 Entrevista amb Montserrat Serra, creadora
de Vibop Edicions
EL TAST

34 Entrevista amb Montserrat Serra, creadora
de Vibop Edicions
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Vins de Can Roda al Museu
Abelló
El Museu Abelló de Mollet del Vallès va acollir el 5 de juliol l’activitat
“Vins de col·lecció”. Emmarcada en el programa “Vespres d’estiu”,
el museu proposava una visita comentada a les seves instal·lacions
maridada a la fresca amb vins del celler Can Roda.

40 Manel Pujol, del Celler Jordana
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El Tast Tiana ha arribat a la desena edició en la millor forma. El
certamen va celebrar la desena edició el cap de setmana del 9 i
10 de juny. Es va obrir amb Fina Puigdevall, xef del restaurant les
Cols (Olot, dues estrelles
Michelin) i, des d’aquell
moment, el cap de setmana va esdevenir ben intens
i amb un munt d’activitats
d’èxit. Tot i que encara no
s’han donat a conèixer les
dades oficials, sí que és
clar que ha estat l’edició
més reeixida de totes les
que s’han fet.
Una parella omple
les seves copes a de vi
Bouquet d’Alella.
Ò.P.
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Sarriera, el nou vi
de ﬁnca ecològic
de Raventós d’Alella

Ò.P.

Adéu a Roser Celdran
Roser Celdran, del celler Serralada de Marina de Martorelles, va
morir el 5 de juny arran
de les complicacions inesperades d’una intervenció quirúrgica a què
va haver de ser sotmesa, segons va explicar
el seu vidu, Joan Plans.
Celdran era propietària
del celler Serralada de
Marina, juntament amb
el seu marit. L’equip de
Papers de vi vol fer arribar el condol a la família i els amics.

Després del Tina 9, el Tina 20 i el Santa Maria,
el celler Raventós d’Alella ha llançat al mercat
un nou vi de ﬁnca 100% pansa blanca: Sarriera.
El vi surt d’una parcel·la concreta de Valldoriolf
i, a més, és el primer vi amb certiﬁcació d’agricultura ecològica que posa a la venda Raventós
d’Alella.

El Festival d’Estiu d’Alella,
també a Alta Alella
Alta Alella ha tornat a ser escenari de tres propostes emmarcades en el Festival d’Estiu
d’Alella. Dues d’aquestes propostes van ser una nova representació teatralizada del conte
El raïm inquiet i un taller familiar d’art vinícola que va tenir
lloc al centre d’enoturisme. El
plat fort d’enguany, amb tot, va
ser el concert de Paula Valls al
Celler de les Aus. Els assistents,
que van poder accedir al recinte
un parell d’hores abans i gaudir
d’un sopar a la fresca amb una
bona oferta de food trucks, van Paula Valls al celler de les Aus.
quedar bocabadats amb la impressionant veu i el carisma de la jove cantant osonenca. Com
no podia ser d’una altra manera, el públic va poder degustar,
també, un ampli catàleg de referències del celler.

Oriol Artigas llança al
mercat la Raspa
Es diu la Raspa i és la darrera novetat del celler Oriol
Artigas. Porta un 40% de garnatxa negra, un 40% de merlot i el 20% restant és sumoll, mataró, syrah, cabernet i
ull de llebre. Una part ha passat per barrica i una altra
només ha tocat els dipòsits d’acer inoxidable; més tard
s’ha fet cupatge i s’ha embotellat. “La idea és que sigui
un vi a bon preu, per a tothom, per al mercat local, que
els restaurants el puguin tenir a copes i que tothom se’l
pugui permetre.” “Té estil Oriol Artigas, però amb una
elaboració tradicional que el fa apte per a tots els gustos”,
explica.

Poesia, música i vinyes

CEDIDA

Els Amics de les Arts reben
un premi per la Taula Petita

La vall de Rials i les vinyes d’Alella van ser l’entorn on es va
celebrar el nou vincle entre Espais de Poesia d’Alella i el festival
Poesia i +, que organitza la Fundació Palau i Fabre de Caldes
d’Estrac, dos cicles poètics del Maresme que conﬂueixen en un
projecte comú: acostar mots i territori. La veu de Silvie Rothkovic, que acaba de publicar el llibre de poemes La nit que és dins
el dia (LaBreu Edicions, 2018), i el clarinet del músic Miquel
Àngel Marín es van trobar per oferir un recital en què el vers
i la sonoritat van integrar-se en un paisatge de vinyes salades
que miren al mar. La cita va tenir lloc el 10 de juliol.
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QUERALT MORROS

Ò.P.

L’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya, AECORK, ha celebrat
al juliol els XXVII Premis Gla d’Or. Els premis guardonen persones i
entitats que han contribuït a millorar i donar a conèixer el suro, com
també els qui comparteixen les mateixes inquietuds i valors que el sector surer. Un dels premis va ser per als Amics de les Arts, que elaboren
la Taula Petita, un cava natural (100% macabeu) amb Alta Alella.

AA Maller, el nou
producte del Celler de
les Aus
Alta Alella ha sorprès amb el llançament d’un nou producte, l’AA Maller, un nou cava natural elaborat amb
100% macabeu. Alta Alella el deﬁneix com “la màxima expressió de la varietat: vibrant, elèctrica, fresca,
original, versàtil i alegre. És remarcable la seva increïble delicadesa i suavitat en boca, quelcom que només
s’aconsegueix amb raïm de maduresa excel·lent.”

Màxima protecció per a la
vall de Rials d’Alella
Després de més de vint anys de litigis, l’Ajuntament d’Alella ha
guanyat la darrera gran batalla per mantenir la vall de Rials
com a espai no urbanitzable agrícola d’especial protecció, un
cop desestimat des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el recurs presentat pels advocats de Rials, SA, propietaris
de la ﬁnca font de la polèmica.

La Pegatina, a Can Roda
amb “Enderrock”
Adrià Salas i Rubén Sierra, membres del grup musical de Montcada
i Reixac, van visitar fa algunes setmanes el celler Can Roda amb
motiu d’un reportatge per a la revista especialitzada en rock fet en
català Enderrock. Salas i Sierra van recórrer les vinyes i el celler
amb l’enòleg de Can Roda, Enric Gil, amb l’objectiu de posar en
comú les professions de músic i de vinyater.

SÍNDIC D’ERRADES
Al número anterior de Papers de vi, a la secció
La ruta de la DO Alella, vam rebatejar per error
Sandra Parodi, del restaurant l’Avi Mingo, amb
el nom de Sílvia. Volem deixar clar que la ﬁlla
d’en Jaume i la Paquita es diu Sandra.

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

Ò.P.

Carme Ruscalleda porta la
cuina del Maresme al Sopar
de l’Any
El dimarts 29 de maig va tenir lloc al Teatre Nacional de Catalunya
la gala de lliurament del premi Català de l’Any, que organitza el diari
El Periódico de Catalunya i que enguany va guardonar l’actor Josep
Maria Pou. Acabada la gala de lliurament de premis va tenir lloc el ja
tradicional Sopar de l’Any, un magníﬁc sopar a peu dret per als assistents de la gala, amb plats cuinats pels més reconeguts (i estrellats)
xefs del nostre país. Els afortunats assistents van poder gaudir de les
creacions de Carme Ruscalleda (Sant Pau), els germans Torres (Dos
Cielos), Silvia Hofmann (Escola Hofmann), Paco Pérez (Miramar),
Joan Roca (El Celler de Can Roca), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu
Jubany (Can Jubany), Sergio Humada (Via Veneto), Paolo Casagrande
(Lasarte) i Carles Gaig (Gaig). Les postres eren de Christian Escribà i
Patricia Schmidt, de la pastisseria Escribà. Carme Ruscalleda, com és
habitual cada any, va portar al sopar una representació dels productes
del Maresme. La seva creació duia per nom Dèntol curat a la japonesa amb vinagreta a la santpolenca. Un plat de peix, deliciós, de colors
llampants i en què no podien faltar els pèsols. Ruscalleda va declarar
a aquesta revista: “Ens agrada molt participar en el sopar d’aquesta
gala, i sempre mirem de ser-hi presents amb una bona mostra de la
nostra cuina, arrelada a Sant Pol i al Maresme.”

Badalona aposta per
l’enoturisme
Badalona va presentar tres nous productes enoturístics DO
Alella destinats al turisme individual, interior i internacional.
Dos dels productes són per poder gaudir durant una jornada
de la natura, la cultura i el vi, i una tercera oferta per a un cap
de setmana sencer. Amb aquesta iniciativa, un producte turístic
de Badalona tindrà presència per primer cop en els canals de
comercialització internacionals.

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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ACTUALITAT

Somnis gastronòmics de
quatre nits d’estiu

Cabrils prepara la 31a edició de la seva Mostra Gastronòmica
TEXT: MARTÍ CRESPO / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

D

es que el regidor
de Cabrils Quico
Carcolé va visitar
la primera ﬁra
de l’Incavi que
es va fer a Barcelona i va
tenir la pensada, amb Joan
Masjoan, d’impulsar una ﬁra
gastronòmica semblant al
municipi maresmenc, ja han
passat més de tres dècades.
La Mostra Gastronòmica de
Cabrils, que enguany arriba a
la trenta-unena edició del 17
al 20 d’agost, s’ha convertit en
l’esdeveniment municipal més
important de l’any, inscrit amb
veu pròpia en la festa major
per Santa Helena. Les xifres
en donen la idea exacta: “Ens
movem entre 23.000 i 25.000
mil tasts de mitjana, els últims
anys”, aﬁrma Gero Estrada,
directora i ànima de la Mostra
des de fa una dotzena d’anys.
En previsions de gent, depèn
molt del temps: si plou o fa sol.
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I, en el cas de l’any passat, malauradament, també de les circumstàncies del moment: els
atropellaments a la Rambla de
Barcelona i al passeig de Cambrils, poques hores abans, va
afectar les xifres i l’ànim d’una
ﬁra que celebrava els trenta
anys amb algunes sorpreses.
Unes novetats que enguany
no repeteixen: “No hi haurà
pantalla gran ni showcookings,
tornem a focalitzar-nos en la
mostra, les paradetes, les entitats i la zona comercial”, aﬁrma Estrada. Sí que es mantindrà, respecte de l’any anterior,
l’esforç per fer més sostenible
l’esdeveniment, tal com explica
la regidora de Turisme Isabel
Tamboleo: “Estem intentant
des de l’any passat que la mostra sigui més sostenible. Els
gots, els plats, els coberts… tot
ja és biodegradable. Excepte
les safates, perquè no n’hem
trobat de reciclables on pu-

guem imprimir els logos i espònsors, per una qüestió de la
tinta. Però més endavant segur
que ho resoldrem.” Al voltant

Una de les novetats d’enguany
és la venda de tiquets per internet
de l’Escola l’Olivera, l’emplaçament lligat a la mostra des del
1992, també hi haurà l’amenització jazzística dels altres anys
gràcies al saxo i la guitarra
itinerants dels Blue Gin, que
recorreran l’espai del tast les
quatre nits.
Venda de tiquets per internet

Com a principal novetat d’enguany, continuen explicant,

hi ha la venda de tiquets per
internet, a través de la pàgina http://tiquets.cabrils.cat.
“És la primera vegada que
ho fem, i activarem aquest
servei des d’una setmana
abans de la mostra. Hi haurà
dos punts de recollida de
venda per internet”, comenta Estrada. “No sabem si hi
haurà demanda, però la veritat és que cada any ens ho
reclamaven. Fins ara fèiem
venda anticipada, que cada
any funcionava més i més
bé sobretot entre la gent del
poble, per estalviar-se cues”,
afegeix Tamboleo: “Era una
demanda de la gent. S’havia
de fer, ja veurem quin és el
resultat.” Lligat amb la venda de tiquets de tasts i vins,
comenta la regidora, aquest
any el 0,7% de la recaptació es
destinarà a l’ONG de rescats
de migrants a la Mediterrània
Proactiva Open Arms.
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Restaurants i cellers

Els milers d’assistents podran
gaudir d’una àmplia i variada
oferta, de la cuina tradicional
a la més exòtica, gràcies als
quinze establiments de restauració que han conﬁrmat la
presència a la Mostra organitzada per SEIPRO (Serveis i
Promocions Municipals, SA):
Ca l’Estrany, Cal Gras, Can
Rin, Forn Vias-Ca la Rosi,
Hostal de la Plaça, Pizzeria de
l’Hort/Tempo de l’Hort, Sal i
Pebre i Xaret, tots de Cabrils;
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Les Cinc Sènies i Les Santes,
de Mataró; Laura Càtering i
Pamsucre, de Premià de Dalt;
Rebost de la Silvia, de Premià
de Mar; i Càtering Can Pocurull i Pastisseries Falgueras, de
Vilassar de Mar. En l’apartat
de vins i caves, Estrada detalla
que hi haurà quatre cellers:
Bouquet d’Alella, Raventós
d’Alella, Roura i Testuan.
Més enllà de l’activitat i
les propostes més tradicionals
de la Mostra al recinte de
l’Olivera, connectat com cada
any per un trenet amb unes
quantes parades en llocs estratègics del poble, el diumenge 19
d’agost es farà la 13a Trobada
de Col·leccionistes de Plaques
de Cava de Cabrils, de deu
del matí a dues del migdia a
la Sala la Concòrdia, i es presentarà un interessant llibre
impulsat pel Museu de Cabrils
sobre el mig centenar de rellotges de sol del municipi, entre
els quals hi ha el de la cèntrica
masia de Can Serraclara (l’actual restaurant Can Rin), amb
un disseny atribuït a un jovenet… Salvador Dalí!

Un dels elements més cridaners de la 31a Mostra
Gastronòmica de Cabrils és
el grafisme del cartell, les
banderoles i el receptari. “És
molt diferent de tot”, s’afanya
a dir Isabel Tamboleo. Té
tota la raó, tenint en compte com va anar la gènesi de
tot plegat. L’any passat, en
ocasió del trentè aniversari
de l’esdeveniment, una jove
estudiant de disseny de Vilassar, Hel·lena Prat, va decidir fer com a treball de ﬁnal
de carrera el cartellisme i el
material gràﬁc de la Mostra,
per decisió pròpia i sense
previ avís a l’Ajuntament de
Cabrils. “El dia que va venir
a presentar-nos-ho ens va
deixar bocabadades. Ens va
donar tantes explicacions i
ens ho va vendre tan bé!”,
continua Tamboleo. Però ja
no tenien marge per fer-ho
servir per a la mostra de l’any
passat i van decidir reservarlo per a la d’enguany.

és el fruit d’una llarga tradició familiar

El vi de Badalona. Carretera de Canyet, 73 - 08916 Badalona - Tel. 93 395 12 66
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Algunes propostes a tastar durant la Mostra de Cabrils
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Coca de sardines

Bacallà a la llauna amb mongetes
de Santa Pau

Hostal de la Plaça

L’hort Cabrils

Ingredients:

Ingredients:

Sardines
Aigua
Sal
Vinagre de sidra

Pebre
Farigola
Oli d’oliva suau
Ceba

Pebrot
Tomàquets
All
Cibulet

Bacallà
Mongetes de Santa Pau
All
Pebre vermell

Elaboració: Tallem en ﬁlets les sardines i les remullem amb aigua amb gel (per
dessagnar-les) durant alguns minuts. Les escorrem i les barregem amb els ingredients de la primera marinada, composta d’aigua, sal i vinagre de sidra. Passades
nou hores, ho escorrem tot i deixem les sardines en una safata amb la segona
marinada, formada per pebre, farigola i oli d’oliva suau, a la nevera.
Per fer les verdures que van damunt la coca tallem ceba i pebrot en brunoise(a
daus petits) i escaldem uns quants tomàquets al forn. Deixem refredar els tomàquets i els piquem a daus petits. Filetegem uns alls i els fregim amb oli d’oliva
ﬁns que es daurin. Hi afegim la ceba i el pebrot i ho cuinem a foc lent. Hi afegim
sal, pebre, tomàquet picat i farigola. Continuem la cocció durant uns minuts més.
Finalment, col·loquem el tros de pa de coca, hi afegim al damunt les verdures i a
sobre les sardines. Hi tirem un raig d’oli i un polsim de cibulet.

Elaboració: Primer de tot fregim el bacallà, passat per una mica de farina. Quan
ja estigui el retirem del foc. Aleshores saltem les mongetes de Santa Pau i, un
cop al punt, hi posem el bacallà al damunt. Paral·lelament, fem un refregit amb
all, pebre vermell, vi blanc i una gota de vinagre de xerès, i ho aboquem tot per
sobre del bacallà. Al ﬁnal, hi afegim una mica de julivert picat en pols per damunt
de tot plegat i ja tenim el plat preparat.

Orgull de ser...
Som TerritoriSom Fidels
Som ImportantsSom la teva premsa

Vi blanc
Vinagre de xerès
Julivert

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

Només nosaltres
expliquem la

TEVA HISTÒRIA

#orgulldeserpremsacomarcal
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Canelons de salmó fumat amb
crème fraîche d’anet i maionesa
de cítrics

Risotto de bolets

Ca l’Estrany

Can Rin

Ingredients:

Ingredients:

Pasta de canelons
200 g de salmó fumat
100 g de suc de llima
20 g de maionesa
60 g de Philadelphia
10 g de ceba tendra picada

5 g de coriandre
5 g de cibulet
Anet
100 g de iogurt natural
20 g de polpa de maracujà
50 g de coulis de mango

20 g de suc de llimona
20 g de suc de taronja
Pebre
Oli d’oliva

Elaboració: Marinem el salmó durant quatre hores i, després, el tallem a daus
petits i ho barregem tot amb el suc de llima, el coriandre i el cibulet picat prèviament. Hi afegim tot seguit el formatge Philadelphia i la maionesa. Aleshores
bullim durant cinc minuts la pasta dels canelons, els farcim i els afegim la salsa.
Per servir-ho utilitzarem un plat rectangular, hi afegim més salsa i posem pel
damunt una mica d’anet fresc.

220 g de bolets variats
2 cebes de Figueres
400 g d’arròs bomba
100 g de ceps

1/2 litre de nata
1 ceba
Conyac o brandi

Elaboració: Primer saltem la barreja de bolets amb les cebes i ho sofregim tot.
Ho separem i ja tenim feta la marca. Tot seguit bullim l’arròs i el traiem de l’aigua
just quan faltin 3 o 4 minuts per a la cocció completa. Deixem que es refredi. Per
fer la salsa, agafem els ceps, els tallem i els saltem amb una ceba, els ﬂamegem
amb el conyac o brandi i hi afegim la nata. Deixem reduir l’emulsió ﬁns que quedi
més o menys a la meitat. Per acabar el plat agafem l’arròs, una mica de marca
i hi afegim la salsa: tot plegat, ho deixarem coure els 3 o 4 minuts que faltaven
a l’arròs. Hi afegim si cal una mica de sal i, un cop tot al plat, hi posem uns ﬂocs
de parmesà per damunt.

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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ACTUALITAT

ViBop Edicions es presenta
amb Josep Roca,
Vicenç Pagès i Mark Ullod
La nova editorial veu la llum amb dos llibres que homenatgen el vi i la literatura

ÒSCAR PALLARÈS

TEXT: ESTER BACHS

Montserrat Serra i Josep Roca en un moment de la presentació.

B

envinguts a Vibop,
el nou segell editorial de la periodista
Montserrat Serra
al voltant del vi, la
cuina i el paisatge en totes les
seves expressions. Aquesta
iniciativa que Serra va començar al 2017 es materialitza amb

la col·lecció de llibres de petit
format o plaquettes que signen,
de moment, dos grans noms:
el sommelier del Celler de Can
Roca, Josep Roca, i l’escriptor
ﬁguerenc Vicenç Pagès Jordà.
Josep Roca a l’avantguarda
del vi és el primer llibre, on la
genialitat del sommelier en

dos dels seus tasts més especials del món del vi (el que va
anomenar “Set vins sentits”, al
Festival de Cap Roig, i la “Festa de les persones del vi”, que
va organitzar el mateix Roca
per presentar el seu llibre Rere
les vinyes al Mas Marroc) es
recullen a través de la mirada

de Serra. Una oda a la diferència, a la sensibilitat, al territori
i a les persones del vi.
I Les olors en la literatura,
una selecció de fragments de
l’escriptor Vicenç Pagès, que
sorprèn amb textos en què es
fa referència a les olors i les
seves descripcions. Un com-
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Un centenar de persones van poder gaudir de l’acte a Can Manyé.

Josep Roca: “Darrere d’un vi hi ha
part de la teva
recerca, de la teva
comprensió, de la
lectura que en fas”
zar les activitats literàries.
Considera que les qüestions
culturals s’han de plasmar,
donar a conèixer, que es trobin
diferents corrents i, d’aquesta
manera, connectem i creixem.
És per això que neix Vibop,
amb un acte de presentació
que reuneix un sommelier, un
escriptor i un doblador de veu,
i que forma part del programa
del centre d’art contemporani
i pensament de Can Manyé a
Alella. “Tot un encert –en paraules de la directora, Mercè
Pomer– poder acollir aquesta
iniciativa perquè ens ha fet
grans.”
I el fet de compartir l’editorial amb autors que enriqueixen el panorama vinícola i
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obren debats propis és un dels
objectius de Vibop. “Volem
posar en valor el nostre territori, la nostra cultura, en ﬁ, el
nostre patrimoni”, aﬁrma Serra. “Per això Vibop tindrà una
periodicitat bianual, en què es
publicaran dues novetats literàries, dos llibrets a la primavera i dos a la tardor. I, a més,
pretenem crear una comunitat
de lectors amb la subscripció
al nostre segell, amb la qual
puguem fer visites a cellers,
organitzar tasts i activitats
complementàries.”

les olors i veure què hi ha al
darrere, qui l’ha fet i per què.”
“Darrere d’un vi també hi ha
part de la teva recerca, de la
teva comprensió, de la lectura
que en fas... Em sento molt
agraït per tastar coses de tot
el món, de sentir-me escoltat,
de poder viatjar, d’observar i
veure què passa en el món del
vi. Interpretar aquest paisatge
de la vinya, què hi havia abans
i els projectes de futur, què es
tradició i què és innovació.” I
ser-ne ambaixador, és clar, hi
va lligat.

Descriure el vi

Les olors a la literatura

Descriure no és fàcil. Roca
avança que hi ha molta complexitat a l’hora de percebre
un vi. I transmetre’l implica
furgar en els llocs més profunds d’un mateix. Una introspecció personal de les més dures que ha tingut el sommelier,
diu. En el camí per trobar la
pròpia veu, “per poder explicar els vins d’una manera que
t’identiﬁquin amb una marca
pròpia”, es va ﬁxar en la música. Encara somriu recordant
que contractava un violinista
per amenitzar les bodes i banquets al Celler de Can Roca,
però més aviat era perquè li
encantava escoltar-lo. Amb
la música va aprendre que el
que a ell l’emocionava també
emocionava l’altra gent. I aquí
hi havia la clau. De la mateixa
manera que un músic canalitza les seves emocions i acarona el públic amb les seves melodies, Roca va trobar la seva
manera de fer, de descriure el
vi. “El vi, tal com el sento jo,
és vida. Són reptes, dubtes,
ètica, ﬁlosoﬁa, comprensió,
un gest que permet dialogar
amb la natura. Una interacció
que m’interessa per captar

“Vaig descobrir les olors per
casualitat, gràcies a un encàrrec literari”, confessa Vicenç
Pagès. “La literatura i l’art
d’expressar les olors són una
de les assignatures més difícils, perquè haver de trobar
paraules per a allò que no es
pot explicar amb paraules és
una de les coses més complicades. Hem d’anar a buscar
coses que ens facin servei per

descriure-les, utilitzar metàfores, sinestèsies, i això és literatura pura.”
La seva aﬁció per colleccionar aromes el va atrapar, i ara ja en té un arxiu ple.
I aquest arxiu potser és un
dels més rics de la literatura,
format tant per clàssics amb
textos de Camus, Süskind,
Hugo i Dalí com per les pròpies vivències personals. Beu
de la bellesa i la lletjor de les
olors, sempre extremes, des
de la fragància d’una ﬂor a les
restes d’un eriçó en descomposició. Són protagonistes
d’un imaginari creatiu on
conviuen les emocions i les
provocacions.
Al llarg de la sessió, Mark
Ullod posa veu a les aromes
d’alguns capítols de les plaquettes. Com si fos senzill! En
la seva veu estilada i pausada
ressonen els ecos de les lletres
i les intencions dels dos anteriors, tot un clam a la saviesa
de Roca i Pagès que acullen les
pàgines de Vibop Edicions.

ÒSCAR PALLARÈS

pendi de citacions que uneixen
el príncep de Lampedusa,
Josep Pla i Miquel Pairolí,
a més de Walter Benjamin i
Baudelaire. Pagès sacseja els
estereotips de les olors i les
aromes en aquest recull de
petits “miracles” expressius.
És també una oda a la diferència, a la contemplació i a
l’originalitat.
Serra és una gran comunicadora. I escriu molt i molt
bé. Però la seva generositat
no es limita únicament al món
de les lletres, sinó que per
fortuna continua amb les seves
ganes de compartir i dinamit-

L’actor Mark Ullod va posar veu a diversos fragments de les obres.

ACTUALITAT

Tocar el vi amb paraules
Per acabar la presentació, Serra va demanar als productors alellencs que presentessin un vi, escollit per la seva aroma. En aquesta ocasió, Josep Roca els tasta per descobrir-nos les seves impressions. Tot i delectar-nos amb el seu habitual llenguatge, melòdic, expressiu, d’implacables
metàfores, se n’excusa. Es disculpa pel fet d’haver de ser tan breu amb cada un dels vins, dels missatges, de les ampolles, de les històries i de les
persones que hi ha al darrere. “Gràcies per la feina que feu i per transmetre la vostra terra.”

Gran Minguet (Can Roda)
Escumós de pansa blanca amb
trenta mesos de criança
“Un vi que té una bona presència
en nas, que enalteix els paràmetres d’una varietat que no
és escandalosa, que sempre té
aquesta idea de la mesura, amb
aspectes vinculats a la calidesa de
la zona, al punt dels llevats d’un
escumós de certa criança. Una
entrada agraïda, amb un efecte
espurnejant, ens espera al seu pas
per boca. Amable, ric, que mostra
la part de la ‘joia de viure’, amb
la seva efervescència que hi dóna
tanta frescor.”

AA Cau d’en Genís (Alta Alella)
100% pansa blanca procedent
d’agricultura ecològica criat en
ous de ciment
“Un vi que desperta els sentits!
Des del primer impacte en nas
llueix el caràcter de la fruita
blanca i groguenca, d’intensitat
mitjana i que, sobretot, sedueix
el paladar amb una bona idea
d’estructura, la d’impressionar al
primer contacte. Un blanc que juga
molt bé la part de sequedat tàctil,
de salinitat, d’acidesa equilibrada
i d’una estructura plena amb un
punt i efecte de bona energia. Un
vi que impacta i sorprèn, expansiu
al paladar i que demostra una
originalitat i una textura singulars
interessants, que denota que al
darrere hi ha una gran vida.”

La Bèstia (Oriol Artigas)
100% pansa blanca provinent
d’una vinya de 79 anys, situada
a Sant Fost de Campsentelles, i
plantada en un entorn ple de vegetació mediterrània (envoltada
de cirerers d’arboç, fonoll...)
“Un vi de transparència ﬁlosòﬁca, elaborat amb un raïm que es
mostra despullat, cruixent, i d’una
naturalitat vibrant en el seu pas
per boca. Un vi que enalteix la
seva frescor i la bona fragància
d’aquest entorn que el veu créixer.
Saborós, amb el seu punt salí i
d’agilitat al paladar que l’ajuda a
ser d’allò més plaent.”

Testuan 2016
Elaborat a partir d’un cupatge
de pansa blanca i garnatxa blanca, plantades en vinyes a Cabrils
i a Santa Maria de Martorelles.
Un blanc que és mescla d’una
part (2/3) que fa criança en bótes de roure petites durant cinc
mesos, amb freqüents bâtonnages, i l’altra part (1/3) sense
criança en bóta.
“És un vi que dóna fe que Alella
es mou, que es revitalitza, que
s’engresca i que acull noves mirades. Que comparteix el territori, el
paisatge i la seva riquesa. En aquest
cas, la maduresa i frescor es presenten alhora: sensat en nas amb bona
presència de notes de fruita blanca
i ﬂors pansides que es van amalgamant, enriquint i complementant
en el seu agradable pas en boca, ple
d’una peculiar cremositat.”

Quim Batlle Pansa Blanca 2014
Vi ecològic, brisat (fermentació amb les pells durant dotze
mesos), de llarga criança en
ampolla
“Un vi especial, original, que fa
pensar a aturar el temps. Aquell
que fa imaginar-te en els temps
dels vins generosos secs d’Alella,
de fa dècades. Un blanc que juga
perfectament l’aspecte salí i la
maduresa de les pells que el veuen
evolucionar, de les notes amelades,
de la bonança climàtica, del Mediterrani. Un vi pletòric, de gran volum. Que recorda els vins de molt
el sud, els de xerès, de la criança
biològica, d’intensitat marina, que
saps que s’allargarà amb els anys i
que denota que la història d’aquest
vi només acaba de començar.”

EO!
Vi ancestral elaborat pels alumnes del CFGS de Màrqueting i
Publicitat de l’Institut d’Alella.
Un multivarietal que suma setze
raïms diferents
“Un vi que salta a la vista pel seu
color rogenc i alegre, amb unes
aromes de magrana, de maduixots
i aranja vermella molt suculentes.
Fascina amb el seu joc d’aquests
sabors àcids i amargs de la fruita,
més que l’hedonisme evocador de
la part més endolcida. Un vi que
traspua joia, alegria, innocència,
idealisme, espontaneïtat i una certa idea que és un vi que es vincula
a un estat d’ànim: a l’adolescència,
amb l’essència creativa; i a una
ﬁlosoﬁa de vida, la de companyia,
que tots junts som millors. Dóna
tanta frescor.”

Vinya Vella, varietat en recuperació d’Alella Vinícola. Buscant
l’estil i nous camins d’una nova
varietat de raïm negre, encara
per sortir al mercat
“Una oportunitat extraordinària!
Un vi que té un tacte diferent, que
fa imaginar-te el Mediterrani, però
sense referents perquè no té les
formes d’expressió de la garnatxa,
ni la carinyena, la mataró, sumoll
o mandó... Ens aproximem al seu
tacte amb una acidesa més aviat
cítrica, sorprenent, que es barreja
amb les aromes d’aranyons, de
móra, de cassís, de cirera picota
negra. L’acidesa en el món del vi
és auguri de longevitat, de tensió
que s’estova al llarg dels anys. Un
vi que, en tot cas, sorprèn. I se li
agraeix aquest tacte diferenciat,
si s’entén que no deixa de ser una
raresa brillant. Una nova porta al
món per explicar el paisatge d’una
manera diferent (no només tenim
l’Alella de la pansa blanca), i amb la
saviesa d’Alella Vinícola al darrere,
com un espai d’innovació des del
coneixement i la mirada antiga.”

Edicions Limitades Monastrell
(Bouquet d’Alella)
100% mataró, plantat en
una sola vinya i procedent
d’agricultura ecològica
“Un tastet del territori, pura harmonia amb l’entorn, el clima i el
paisatge mediterranis. Un negre
que es mostra sense contundència, amb una virtut que és la
d’amorosir el contacte de la pell
del raïm, que dóna suavitat al vi,
un caràcter vellutat, molt amable,
amb records de fruita negra. Un
vi que es troba al punt per seduir tothom exhibint el paisatge
d’aquí.”
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Carme Ruscalleda, de
la pagesia valenta a l’Olimp
Us oferim un extracte de l’entrevista a la xef del Sant Pau, publicada a VilaWeb. Hi fem
balanç dels trenta anys de cuina i reconeixement mundial. Ha anunciat fa poc que el
restaurant tancarà la porta el 27 d’octubre
TEXT: MONTSERRAT SERRA

Permet-me que parlem de la
cuina d’infantesa. Pel que expliques, no es cuinava gaire bé a
casa vostra. Doncs, qui te’n va
ensenyar, de cuinar?

Continuo vivint a la casa on
vaig néixer, que és davant del
Sant Pau. Era una casa rústica,
on al vespre arribava el carro i
el cavall, i el cavall dormia amb
gallines, conills i porcs. A casa
es venia el vi de la vinya. A Sant
Pol encara anem a la vinya, tot
i que no en queda cap cep, però
tot eren vinyes abans. Unes
vinyes que es van arrencar per
la revolució de la maduixa o
quan va arribar la ﬂor. Jo vinc
d’un món pagès. A la meva tia
Maria Serra li agradava molt
cuinar i em permetia jugar a la
cuina. Quan la tia es va morir, la
mare es va posar al davant de
la cuina. Però la mare sempre
ha cuinat perquè toca, no n’ha
gaudit mai. Ràpidament vam
començar a pactar, perquè jo sí
que en gaudia, de la cuina. I ja
vaig ser responsable dels sopars de la família des dels deu o
dotze anys. I tant!
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Caram!

seva, faig un mur molt espès
per evitar fer cuina japonesa,
perquè ells volen Mediterrani.
Però aquest mur ha trobat escletxes, i en aquestes escletxes
ens hem barrejat d’una manera molt natural. Hi ha moltes
pinzellades japoneses en la
nostra cuina. No per buscar
l’exotisme, per impressionar
amb un producte estrany, sinó
pel valor del producte.

Ara en tinc seixanta-sis. En
aquell temps, a la botiga de
queviures de casa encara veníem menjar per a l’aviram,
veníem la llet de les vaques
d’un altre carrer prop de casa.
M’he fet un tip de despatxar.
Vinc d’un món de fer feina. He
viscut en una família que ha
fet sempre feina i poc lleure.
Vaig començar a fer vacances
quan em vaig casar. A casa no
es parava mai: s’obria la botiga
quan ens llevàvem i es tancava
quan anàvem a dormir. Quan
dinàvem fèiem torns, perquè
venia la Pepeta a comprar mig
quilo de blat de moro i ens
havíem d’aixecar de taula per
atendre-la. Era un món rural
davant del mar.
I per la banda paterna?

El meu pare és de Martorell
de la Selva i molts diumenges anàvem a dinar a la casa
paterna. Doncs de ben petita
ja em preguntava com era
que aquells arrossos de festa,
amb conill, costelló, musclos
i unes gambetes minúscules
que quedaven de cartró eren
tan diferents dels que fèiem a
Sant Pol.
Quin trobaves més bo?

Diferents. Els de la Selva eren
més conﬁtats de ceba, de suc
més vellutat, més brillants.
Ara en diríem un arròs melós.
Els nostres eren més prims,
més aigualits, eren més ràpids.
En aquests trenta anys, la
cuina ha canviat molt: s’ha
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A

ra fa poques
setmanes ens llevàvem amb una
notícia inesperada:
la xef Carme Ruscalleda anunciava que tancava
el seu restaurant, el Sant Pau,
de Sant Pol de Mar, amb tres
estrelles Michelin. Coincidint
amb la celebració dels trenta
anys de l’establiment, Ruscalleda, juntament amb el seu marit
Toni Balam, el 27 d’octubre
faran l’últim àpat del Sant Pau.

prestigiat la ﬁgura del cuiner;
la cuina s’ha obert; les receptes es comparteixen i ja no són
un secret. Però, a més a més,
l’alta gastronomia feta a Catalunya ha arribat als nivells
més alts de la gastronomia
mundial. Des del principi has
donat prioritat al producte
propi de la comarca, cosa que
t’ha distingit; però, alhora, has
anat a Tòquio.

Precisament, ens conviden a
anar a Tòquio per mostrar el
Mediterrani. Al Japó treballen
un producte molt bo, la gent
que treballa en una casa hi
dedica la vida; hi ha un públic
que és entès, sap si una cosa
és falsa o és real. Per tant,
aquesta cuina nostra, que és
natural i sense trampes, pot
agradar allà. Hi anem. I d’entrada, quan descobreixo la

No voldríem acabar l’entrevista sense constatar que, tot i
que has anunciat que tancareu, et veiem feliç i contenta.

El Sant Pau era una història
personal d’en Toni i meva que
sabíem que un dia o un altre
s’acabaria. No volíem tancar
el restaurant amb cansament,
amb poques ganes de fer-ho,
amb desànim. Tanquem una
història d’èxit, amb èxit, i de
poder decidir quin és el nostre
futur. De poder reinventar-nos.
I això és el premi que m’ha donat la vida, arribar als trenta
anys i dir: continuarem treballant per als altres. Continuaré
essent jo mateixa sense el
compromís de dinars i sopars.
I ara què?

Continuar treballant! Posarem
l’accent en el departament
Cuina Estudi. És l’espai on
desenvolupem idees que anem
treballant. El pròxim menú
girarà al voltant dels signes
del zodíac. No l’estrenarem al
Sant Pau, l’estrenarem a Tòquio, però ja hi treballem. El
missatge és: no en tinc prou,
ho faré d’una altra manera.

ACTUALITAT

La DO Alella fa un gran
gest per l’ELA
La Diada Enosolidària uneix el territori de la DO Alella per una mateixa causa
TEXT: PATRÍCIA DE GOLFERICHS

Activitats a tot arreu

Durant tota la primera quinzena de juny, més de vint-i-dos
membres de la Ruta del Vi DO
Alella van generar certs tipus
d’accions en què els diners
recaptats anaven a la fundació.
A més, des d’Enoturisme DO
Alella es van lliurar guardioles
a tots els establiments membres amb l’objectiu d’ampliﬁcar
el radi d’actuació i recaptació
de fons, i es van sortejar trenta
ampolles Pansa Blanca de Ra-

CEDIDA

L’

esclerosi lateral
amiotròﬁca, l’ELA,
és una malaltia del
sistema nerviós
central caracteritzada per una degeneració
progressiva de les neurones
motores. Apareix sense previ
avís, és difícil de diagnosticar i
et dóna una esperança d’entre
tres a quatre anys de vida.
La Fundació Miquel Valls, a
Calella, és l’única entitat a
Catalunya creada per ajudar a
millorar la qualitat de vida dels
afectats i a investigar la malaltia. Aquest any, el Consorci
de Promoció Enoturística del
Territori DO Alella ha volgut
donar-li veu.
“Buscàvem una acció amb
ﬁnalitat social que animés tots
els membres de la Ruta del
Vi DO Alella a participar-hi i
en què els diners recaptats es
destinessin a ajudar alguna
entitat solidària del territori”,
m’explica Andreu Francisco,
president del consorci.
Per a aquesta primera
edició es va contactar amb la
Fundació Miquel Valls. D’una
banda, per la seva gran tasca
social i, d’una altra, per la proximitat espacial i emocional.

Foto de família de l’activitat central de la Diada, que va tenir lloc a Alta Alella.

ventós d’Alella a través de les
xarxes socials.
L’activitat vertebradora va
tenir lloc al celler Alta Alella
amb la presència del Pau i la
Gina, fundadors del projecte
Ilusión+. “Parlem sobre l’ELA”,
amb aquest títol s’anunciava
l’activitat que incloïa una conferència a càrrec d’aquesta
parella de lluitadors infatigables, un tast dels seus vins i
una visita a Alta Alella. El Pau,
un dels afectats per l’ELA, va
explicar amb sinceritat i sense
embuts totes les conseqüències
i diﬁcultats amb què t’enfrontes amb aquesta malaltia. Una
conversa que va derivar en un
debat carregat d’emocions i de
sentiments.
Molts van ser els membres
que van contribuir a la causa
obrint les portes dels seus
cellers, restaurants i espais

per oferir un gran ventall d’activitats, en què el vi DO Alella
corria per totes les copes. El
restaurant els Garrofers va
organitzar un concert a la
Barraca, el seu espai a l’aire
lliure, amb un gran èxit de convocatòria, i el restaurant l’Era
va oferir un menú solidari durant aquestes dues setmanes.
Seguint amb el vessant més
gastronòmic, l’Hotel Vilarenys
va organitzar un menú degustació amb maridatge a càrrec
del sommelier Carlos Puñet
amb un cartell de sold out i
una gran ovació del públic que
hi va assistir. Botigues com el
Nou Antigó, el Celler Jordana
i el Rebost dels Sentits van
organitzar tasts i sorteigs en
beneﬁci de l’ELA. En la mateixa línia, cellers com Can Roda,
que va organitzar un showcooking atapeït de gent, Bouquet

d’Alella, amb un aperitiu a la
fresca, i Quim Batlle, amb una
visita solidària, es van sumar
activament a l’acció. Cal destacar l’activitat que va organitzar
Ànima d’Alella, el nou projecte
de recuperació de vinya al territori DO Alella, en què es van
poder tastar grans vins davant
les vinyes amb una interessant
explicació de la història vinícola del territori. Finalment,
les activitats d’ens públics i de
caràcter popular com l’Enotast
a la plaça Can Lleonart a càrrec de Rebeca Ruiz, secretària
del Consell Regulador de la
DO Alella, l’Òpera a la fresca
amb tast de vins i el Tast de la
Biblioteca del Masnou amb la
sommelier Eli Vidal també van
ser un èxit de convocatòria.
L’any vinent es tornarà a
repetir l’acció amb una altra
entitat receptora.
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ACTUALITAT

Eduard Puig i Vayreda
‘in memoriam’
L’enòleg Eduard Puig i Vayreda havia de participar en una sessió de “Literatures amb sentits”,
el 25 d’abril d’aquest any. Però no va poder, perquè pocs dies abans un atac de cor se’l va endur
inesperadament. Havia de presentar el seu llibre El jardí de Dionís. L’entorn cultural del vi, publicat a l’editorial Brau. Davant d’aquest fet irreversible, l’organització va decidir convertir l’acte
en un homenatge a la seva persona. Hi va participar el seu ﬁll, Oriol Puig, i els seus amics de la
DO Alella, els enòlegs Jordi Pujolràs i Josep Maria Pujol-Busquets. L’acte va començar amb el
lliurament d’una placa, per part de l’alcalde d’Alella Andreu Francisco, a Oriol Puig, en record del
suport que Puig i Vayreda va brindar en diferents ocasions a la DO Alella
TEXT: MONTSERRAT SERRA
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CEDIDA

E

duard Puig i Vayreda va ser un home
important en el
món del vi i la gestió
política, perquè va
dirigir l’Institut Català de la
Vinya i el Vi, l’INCAVI, del
1984 al 1990, substituint-ne el
fundador, Jaume Ciurana. Tots
dos potser han estat els únics
directors de l’INCAVI ﬁns ara
que han tingut un perﬁl humanista i no sols polític o tècnic.
Eduard Puig i Vayreda
havia nascut a Figueres l’any
1942. El seu pare era metge i
la família tenia terres. Potser
per això va estudiar a l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona, d’on va sortir amb la
carrera d’enginyer agrònom.
Precisament va fer els estudis
amb Jordi Pujolràs: allà es van
conèixer. Era mitjan anys 1960
i com a part dels estudis, Puig i
Vayreda va fer la seva primera
verema l’any 1966 a la cooperativa Alella Vinícola. El seu
vincle amb aquest celler hauria
pogut ser important si circumstàncies familiars profundes no
li haguessin canviat el rumb.
Però això ens ho explicarà Jordi Pujolràs de primera mà.
Més enllà del vi, era un
home cultivat, un humanista,
amant de la música clàssica, la
literatura i les arts en general.
Els anys 1970 va ser el funda-

Eduard Puig i Vayreda.

dor de Joventuts Musicals de
l’Alt Empordà, es va vincular
a Òmnium Cultural i va ser
impulsor de l’Assemblea de
Catalunya a l’Empordà. I més
tard, del 1991 al 2007, va ser el
president de l’Institut d’Estudis Empordanesos.
Els anys 1980 va arribar a
l’alcaldia de Figueres (del 1981 al
1983), en el primer ajuntament
democràtic després de la dictadura franquista, encapçalant un
govern de concentració. Durant
anys també va ser professor
de la Universitat de Girona,
em sembla que un aspecte professional que li plaïa molt. Va

escriure articles i va publicar
uns quants llibres, l’últim dels
quals va aparèixer aquest mes
de febrer: El jardí de Dionís.
Aquest jardí de Dionís, amb
350 pàgines i profusament
il·lustrat, s’ha convertit en el
seu llegat cultural. Perquè des
d’una escriptura enciclopèdica,
Puig i Vayreda ens ofereix un
tractat rigorós i generós que
condensa un gran saber al voltant de la cultura del vi: mites,
tradicions, història, ciència i
tècnica, religions; arts visuals,
literatura i música; formes de
vida: treball, alimentació, lleure, festa…

Oriol Puig: Es fa estrany i
difícil parlar del meu pare en
públic, perquè no ho he fet mai.
Tenia un caràcter molt polifacètic, que també transmetia
a casa. Era una persona molt
curiosa en deu mil aspectes
i vessants de la cultura, de la
música, de la literatura, de la
història, de la recerca. I sempre tenia un ull posat en el vi.
Sempre que feia un viatge, no
deixava de buscar el pàmpol i
el raïm esculpit en un capitell
d’una antiga església o, si es
trobava en un museu, es ﬁxava
en els quadres que tenien pintats una copa de vi o un Dionís.
Jordi Pujolràs: Jo parlaré des
de l’amistat. Per mi l’Eduard
va dedicar la seva vida a cultivar-se, perquè era una persona
d’una cultura immensa, un
conversador infatigable i tenia
una ﬁníssima ironia.
Josep Maria Pujol-Busquets:
L’Eduard era tan inquiet pel
món de la literatura, tant, que
deu fer uns vint-i-cinc anys
ens va embolicar a tres amics
i vam fundar una editorial,
que es deia Dionisius. Els tres
amics érem Juan Peláez, marquès d’Alella; Ismael Manaut,
fundador de Marquès d’Alella i
artífex de l’expansió de Parxet
(EPD), i jo mateix, que era el

jovenet que voltava per allà.
Vam arribar a publicar dos o
tres llibres. Ara, eren uns llibres imbatibles. El primer era
una edició facsímil del primer
llibre d’enologia publicat en
castellà. Després vam publicar
la traducció d’un manual francès sobre la higiene en l’enologia. Un exemple de la inquietud
que tenia. El món de la curiositat, de la cultura, del Renaixement, l’home a qui tot l’interessa. A mi, personalment,
em va ensenyar una cosa molt
important, la importància de
la litúrgia de les coses. Vol dir
que les coses són el que són, sobretot en el vi i la gastronomia,
però les hem de vestir i els hem
de donar una certa litúrgia, per
ajudar a donar valor i apreciar aquestes coses. No era un
sentiment clàssic d’entendre
les coses, sinó el sentiment de
donar valor a les coses.
Com va començar el seu vincle
amb el vi?

Oriol Puig: Em sembla que
el motiu principal no era que
la família tingués terres. La
paterna era una família de
metges. El seu avi era metge,
el seu pare era metge. En una
conversa molt sincera amb el
seu pare, van adonar-se que
la medicina a ell no l’atreia. I
va optar per anar per l’escola
agrària. Però el meu pare sempre deia: “Tinc una formació
de ciències, però en realitat sóc
home de lletres.” I la prova és
que va fer també uns cursos de
periodisme i va fer un temps
de periodista. A mesura que
anava estudiant a l’escola agrícola es va anar decantant pel
vi, segurament perquè pensava
que era la part menys agrícola
de tot allò que estudiava.
Jordi Pujolràs: L’Eduard i
jo ens portàvem dos anys de
diferència. Com que va començar medicina i va veure que
no li agradava, quan va entrar
a estudiar enginyer agrònom
vam coincidir de curs. Vam fer
la carrera plegats. Eren estudis
de cinc anys, aleshores. A ell no
li agradava la deﬁnició que diu
que el vi és la part intel·lectual
d’un menjar. Ell considerava
que el vi era gastronomia, una
part important de la gastronomia. El teu pare, a banda de
musicòleg, la seva veritable vocació era ser escriptor. Perquè

jo era el seu amic i m’ho deia.
I va practicar el periodisme i
anys a venir va escriure unes
columnes d’opinió que eren
fantàstiques. Va ser un innovador del columnisme. Escrivia
molt i molt bé. Tenia un bloc a
internet, l’Eduard, i allí es pot
comprovar.
Al 1984 va assumir la direcció
general de l’INCAVI, substituint-hi Jaume Ciurana. Va ser
sis anys al capavant d’aquesta
institució. Com en valoreu la
gestió?

Jordi Pujolràs: I mentre va
ser president de l’INCAVI també va fer les funcions de president del Consell Regulador
de la DO Alella. Ho va ser com
a home bo, perquè es va convertir en una ﬁgura mediadora
entre les parts que estaven en
litigi. A Alella hi havia unes certes diferències, perquè hi havia
maneres de pensar diferents.
I a l’INCAVI també va fer una
gran gestió política d’apaivagament entre les grans empreses
vinícoles i les més petites.

“Puig i Vayreda
em va ensenyar
la importància de
la litúrgia de les
coses”
“El seu és el millor
llibre sobre l’entorn
cultural del vi que
he llegit mai”

Josep Maria Pujol-Busquets:
Penso que a l’INCAVI el van
enredar, perquè en Ciurana
havia estat un home molt trencador i es necessitava gent de
seny que posés les coses a lloc.
Personalment penso que amb
el coneixement que ell tenia

del món del vi, com a geograﬁa del vi, el nostre país se li
va fer petit, amb gent petita.
Vam perdre una grandíssima
oportunitat. No se li va valorar
el coneixement i la capacitat
d’aportar racionalitat i criteri
al món del vi que tenia. Es va
tirar cap a una altra banda. El
nivell de coneixement que ell
tenia de l’entorn del vi, no estic
parlant del producte tècnic del
vi, si hagués estat en un país
de debò, no un de ﬁreta com
era, hauria pogut aportar moltíssim. A ell i gent com ell, que
sabien el que s’havia de fer, no
se’ls va dotar dels mitjans necessaris per desenvolupar-ho.
Certament, com diu en Jordi,
va aconseguir equilibrar situacions complicades, però com
a país va ser una llàstima no
aproﬁtar-nos-en prou.
Quin vincle va tenir Eduard
Puig i Vayreda amb Alella,
més enllà de la presidència
circumstancial del Consell
Regulador?

Jordi Pujolràs: L’Eduard va
fer les pràctiques d’enologia,
quan estudiava, a Alella Vinícola, l’any 1966. Va ser la primera
verema de la seva vida. Alella
Vinícola era una cooperativa i
ell, com a empordanès, venia
del món cooperatiu. Es va sentir còmode a Alella Vinícola i li
van encarregar d’assumir la direcció tècnica de la cooperativa.
Però quan havia de començar
el van quintar i també va passar que se li va morir el pare.
Per tot això, em va demanar
que el substituís com a enòleg
durant els mesos de la mili. Jo,
que volia anar-me’n de Girona,
li vaig dir que sí. Amb la mort
del pare va decidir portar les
ﬁnques de la família i va renunciar a la plaça d’enòleg que li
havien ofert a Alella Vinícola.
Me la van donar a mi. Més endavant, ell va secundar (i jo vaig
aplaudir) la creació de Marquès
d’Alella l’any 1982, amb una
manera diferent d’entendre el
vi. No era bo que Alella Vinícola
fos l’únic celler del territori. No
era una competència, sinó una
diversitat d’oferta.
Josep Maria Pujol-Busquets:
Hi ha casualitats a la vida. Jo
també vaig fer la meva primera verema a Alella Vinícola i
després vaig anar-me’n a la
mili. L’any 1979. Per l’Eduard el

món del vi era la civilització, no
era un producte tècnic. Crec
que aquí a Alella va tenir la
sort de trobar-se amb l’Ismael Manaut, el Tito Nadal i el
marquès d’Alella, amb els quals
es va sentir còmode. En les
reunions s’avenien. Era gent
amb cultura, amb converses
interessants, a qui els agradava
menjar, evidentment. Perquè
era aquest món que anava més
enllà del concepte tècnic. Jo
m’ho mirava com a joven enólogo, que em deien, i els veia dins
el món cultural del vi. I amb
aquesta sintonia, ens va ajudar
molt en coses concretes als
principi de Marquès d’Alella.
I del llibre El jardí de Dionís.
L’entorn cultural del vi, què en
penseu?

Josep Maria Pujol-Busquets:
És un llibre important. No
deixem que passi inadvertit!
Té un rigor important. I té la
gràcia empordanesa de l’anècdota, que el fa un llibre amable,
que no és mai categòric. Essent
molt ben referenciat, sempre
et deixa un camí per al dubte.
És una gran obra del vi per a la
gent de Catalunya. Perquè, tot
i ser un llibre universal, té un
context català.
Jordi Pujolràs: No tinc cap
mania a dir que és el millor llibre sobre l’entorn cultural del
vi que he llegit mai. I n’he llegit
molts. Us el recomano. No és
un llibre tècnic. No explica com
es fa el vi ni com s’ha de beure.
I el primer que em va sobtar
va ser el ritme. Es deixa llegir
molt i molt bé.
Oriol Puig: Sé que li va fer
molta il·lusió publicar aquest
llibre. Feia anys que el preparava, des de la universitat.
Perquè els orígens del llibre
són uns cursos que va impartir
a la Universitat de Girona. I
l’esperit curiós i de recerca
que ell sempre perseguia el va
anar desenvolupant en cada
capítol. I a la fase ﬁnal del llibre va tenir també molta cura
amb les il·lustracions, la compaginació… Un llibre que va
mimar molt. Per desgràcia, la
bibliograﬁa en va quedar fora,
per una qüestió de limitació
del nombre de pàgines, i també
l’epíleg. Amb tot, n’estava molt
satisfet i crec que és un bon resum de la seva personalitat.
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3 de Testuan 2017
El vi d’una colla d’amics
Ramon Roset
Sommelier

PVP
9€

FITXA
DE TAST
VISTA
Color groc pàl·lid amb reﬂexos verdosos.
Net i brillant.
NAS
Bona intensitat aromàtica, formada per un conjunt de notes
de fruita blanca, poma i pera, acompanyades de fruita tropical
i ﬂors blanques sobre un fons de notes especiades i vegetals.
BOCA
En boca té una bona entrada amb una amplitud mitjana.
Una acidesa viva i ben present, però gens punxant, hi
aporta frescor i fa de ﬁl conductor de les notes afruitades en un pas de boca sedós en què marca una
bona untuositat i una subtil salinitat. Per via
retronasal ens arriben aromes de vegetació mediterrània. Final força
llarg.

ELABORACIÓ
D’acord amb la procedència
de cadascuna de les varietats, hi
ha una elaboració diferenciada. La
pansa blanca fermenta en bótes de
roure i té una criança a les mateixes
bótes de cinc mesos. Posteriorment hi
donen una criança de cinc mesos en
ous de 1.100 litres de capacitat.
La garnatxa fa tot el procés
de fermentació i criança als ous.

FITXA TÈCNICA
Anyada: 2017
Varietats: 80% pansa blanca, 20% garnatxa blanca
Elaboració: pansa blanca fermentada i criada en bótes de roure
i ous de ciment; garnatxa blanca fermentada i criada en ous de ciment.
Grau alcohòlic: 12,5% vol.
Ampolles elaborades: 10.000
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TESTUAN. Testuan és la història de set amics. L’any 2009 Lionel Martin, Julien Schmitt,
Pierre-Laurent Sinigaglia, Miquel Riera, Kike Foncillas, Andreu Sala i Quim Colomer van
decidir anar un pas més enllà en la seva aﬁció pel vi i van llogar dues vinyes de les darreres
que quedaven al poble de Cabrils. Amb l’assessorament de Xavi Garcia, enòleg d’Alella Vinícola, van tirar endavant el conreu i la cura de la vinya i l’elaboració del seu vi, el Testuan.
Les dues primeres anyades el vi era elaborat només amb pansa blanca. L’anyada 2012 el
van elaborar amb pansa blanca i macabeu i va passar a anomenar-se el 2 de Testuan. Des
de l’anyada 2013 l’elaboren amb pansa blanca i garnatxa blanca: és el 3 de Testuan.
De la primera anyada del Testuan en van produir 400 ampolles i de l’anyada 2017 n’han
produït 10.000, cosa que certiﬁca l’evolució positiva d’aquesta iniciativa.

MÉS VINS BLANCS
DE PANSA I GARNATXA
AMB PAS PER FUSTA

B
Bouquet
d’A Blanc +
B
Bouquet d’Alella
7
75% pansa blanca
i 25% garnatxa blanca
P
PVP: 10,95 euros

Lionel Martin
i Quim Colomer
ens en parlen
El 3 de Testuan reﬂecteix el moment vital de la iniciativa. Som fans del vins
monovarietals, per això les primeres anyades del Testuan només es van elaborar amb pansa blanca. Les característiques del terrer i la climatologia ens
van portar a fer el vi amb cupatge amb unes altres varietats, macabeu primer
i garnatxa blanca després. A l’anyada 2017 volem tornar a l’origen i per això
hi hem rebaixat el percentatge de garnatxa i hem incorporat per primera
vegada uns ous de 1.100 litres en la criança del vi.

LA PROPOSTA DE MARIDATGE
Arròs sec amb espardenyes i escamarlans
Elaboració a càrrec de Miquel Aldana (TresMacarrons, El Masnou)
Ivori Blanc
Alella Vinícola
40% pansa blanca i 60%
garnatxa blanca
PVP: 14,50 euros

Un plat clàssic del
TresMacarrons, que ja no
és a la carta... però que un dia hi
tornarà! L’arròs sec amb espardenyes i
escamarlans és un plat amb molta essència
marinera i de sabors i aromes més delicats del
que pot aparentar. És un plat per acompanyar-lo
d’un vi prou potent per combinar-se amb les aromes i sabors d’un fumet fet a base d’escamarlans
i peix de roca i d’un sofregit amb picada i prou
delicat a la vegada per preservar el gust de les
espardenyes. El 3 de Testuan té aquesta virtut:
d’una banda ens aporta la força necessària
per netejar bé la boca i, d’una altra banda,
és prou subtil per acompanyar el plat
preservant-ne els sabors més
emblemàtics.

Vegeu la recepta d’aquest plat a
www.papersdevi.cat
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www.alellavinicola.com

MAOZ ELIAKIM
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ACTUALITAT

Ànima d’Alella, el projecte que
ha unit tres alumnes del Grau
Superior de Màrqueting i Enologia
Aquest grupet d’amics ha recuperat una vinya de pansa blanca abandonada
TEXT: ESTER BACHS

Molta i molta feina...

I és l’afortunada perquè era
una d’aquelles vinyes abandonades, salvatges, que feia
temps que ningú no tocava.
Però a la Clàudia aquella vinya
la cridava. Tothom li deia que
no s’hi ﬁqués, que si estava
boja, que ara no paguen res
per fer vi... Però com a bona
emprenedora que és, no li fa
por res. I poques paraules va
necessitar perquè l’Emi i la
Mercè s’apuntessin al carro
de recuperar la parcel·la. Així
va ser com a mitjan any 2017
van començar a treure hores
d’on podien, aixecant-se a les

ÒSCAR PALLARÈS

M

irades de futur. Alella va
cap a l’emprenedoria social,
amb generacions ben formades i molt apassionades. Així ho demostra el
trio format per Clàudia Acevedo, Emi Gómez i Mercè Vizern
i la seva nova aventura: Ànima
d’Alella. Un projecte de recuperació de vinyes abandonades
en què sublimen les inﬂuències
d’un dissenyador gràﬁc, una
economista i una animadora
sociocultural.
L’Emi (d’Emiliano), la Clàudia i la Mercè es van conèixer
al Grau Superior de Màrqueting i Enologia de l’Institut
d’Alella. En poc més de dos
anys, sense experiència prèvia
en el vi, van fer pinya i van afanyar-se a buscar una vinya per
poder fer el seu propi vi. Una
que es troba a la ﬁnca de Can
Bernades, a Alella, que li picava
l’ullet a la Clàudia –que viu allí
al costat–, va ser l’afortunada.

Mercè Vizern, Clàudia Acevedo i Emi Gómez explicant el seu projecte a l’equip de Papers de vi.

cinc del matí, per fer una mica
de temps a la vinya abans de
començar la jornada laboral,
i també dedicant-hi els vespres i els caps de setmana, i
involucrant-hi amics, amigues
i companys. Tot ha servit per
netejar aquesta hectàrea de
vinya, escapçant-ne la majoria
dels ceps, per veure si reviscolaven a la primavera (i ho han
fet), airejant la terra i podant
en verd. Una feinada que ha
estat guiada pel seu professor
del grau superior, Oriol Artigas. “Bon professional, amable,
treballador i molt inquiet de
ment, dels que impliquen tota
l’ànima, així és l’Oriol”, ens
diuen amb admiració.
“Ara hem donat forma perquè això torni a ser una vinya de
veritat.” Cap mentida, i és que
ara tot llueix enﬁlat i arrenglerat. Alguns ceps han brotat vigo-

rosos i uns altres no tant. Potser
perquè el terreny és un pèl irregular, d’inclinació sud-est, i cap
al vessant de ponent el bosc i la
vegetació també hi creix més.
Però ara és dir per dir. Cal esperar una mica més per veure’n
el fruit. Aproximadament han
salvat uns vuit-cents ceps de
pansa blanca. Però si surt algun
raïm negre, no els sorprendrà
perquè la vinya té uns quaranta
anys. La parcel·la està envoltada
d’unes fantàstiques vistes, de
les cases d’Alella tan singulars
com els Escolapis, Can Pareras,
el llac de Can Xecó Monnar. I de
fons el mar, que els porta una
brisa marina que va d’allò més
bé per sanejar la vinya.
Satisfets

Com a alellencs que són, ja es
donen per satisfets per haver
recuperat l’ànima d’una vinya

local. Això sí, dedicant-hi la
seva pròpia ànima i molta passió. D’aquí surt el nom d’aquesta nova empresa que espera poder fer el seu primer vi al 2019.
Es donen un any més per observar la vinya, deixar que s’expressi i doni vida. Mentrestant,
un dels altres objectius que
tenen és donar a conèixer el
projecte a la societat. El volen
obrir a la gent perquè valorin i
coneguin el patrimoni d’Alella.
Es plantegen engegar ben aviat
algun tipus de micromecenatge
per apadrinar ceps. I de segur
que les veremes seran obertes a
tothom, també faran tasts solidaris i animaran un espai per a
l’enoturista. Un gaudi!
Aquest trio promet, sobretot, diversió i passió. Seguiu les
seves novetats a Instagram i
Facebook amb el nom d’@animadalella.
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Teià referma el seu idil·li
amb les ﬂors i el perfum
En tan sols dos anys, aquesta població del Maresme ha aconseguit reconvertir l’antiga
ﬁra multisectorial de Sant Ponç en un festival temàtic a l’entorn del perfum, les ﬂors i
la gastronomia: el Maridatge dels Sentits
TEXT: ÀLEX ASENSIO / FOTOS: AJUNTAMENT DE TEIÀ

Panoràmica del centre urbà amb les vinyes de casa Pol i del Cementiri, al fons.

Les cases del poble obren els patis i es guarneixen de ﬂors per a l’ocasió.

A

ció, que aplega prop de 150
empreses catalanes del món
de la bellesa i la salut, s’ha fet
càrrec dels premis i obsequis
del primer Concurs Internacional de Perfumeria Mouillette
d’Argent. Es tracta d’un certamen adreçat a professionals
de qualsevol nacionalitat, amb
l’única condició que les creacions incloguin l’essència o la
nota olfactiva seleccionada en
cada edició.

questa transformació parteix
d’una idea primigènia d’Irene
Gisbert i ha esdevingut una realitat gràcies
al suport incondicional de
l’ajuntament, l’empenta de la
comissió organitzadora (amb el
mestre ﬂorista Jordi Abelló; la
vicepresidenta del Mercat de
la Flor, Fina Ribas; la galerista
d’art Mariàngels Pérez, i el
dissenyador Jaume Romagosa
al capdavant) i la col·laboració
del col·lectiu local de viveristes, jardiners, restauradors i
comerciants.
Antropòloga de formació,
Gisbert és la fundadora i alma
mater d’Ainea Perfums. La
seva proposta minimalista i
lluminosa va encisar completament l’alcalde, Andreu Bosch.
Seguint l’estela de la població
provençal de Grasse, es tractava de convertir Teià en un escenari multisensorial: un delit
per a l’olfacte, la vista i el gust.
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Arrelament i projecció

L’aposta per la singularització
ha tingut dos efectes. D’una
banda, s’ha reforçat la vinculació al poble i la posada en valor
del centre urbà i el seu entorn
natural a través del guarniment de carrers i la participació en les activitats dels seus
veïns i veïnes, i, de l’altra, s’ha
projectat la imatge de Teià a
l’exterior a través de tres sectors en què Catalunya és capdavantera: el conreu de la ﬂor
(amb l’Escola d’Art Floral, el
Mercat de la Flor de Vilassar
i el moviment Viles Florides),
la gastronomia (amb la participació de la xef Iolanda Bustos,
el pizzer Fabián Martín i els
restaurants de quilòmetre zero
Els Garrofers i el nouAntigó)
i la indústria de la perfumeria. En aquest sentit, Gisbert
considera “fonamental” la
implicació i difusió que n’han
fet el Beauty Cluster Barcelona
i el seu mànager general, Ivan
Borrego. Aquesta organitza-

El taronger, protagonista

Almenys des del segle XVIII
ﬁns a les glaçades del 1956, el
taronger va ser un dels conreus
tradicionals del Maresme. Encara ara el taller d’Ainea, situat
al centre del poble, té vistes a
una plantació ben frondosa i
olorosa. Per servar-ne la memòria i per desig exprés dels
seus organitzadors, els perfums
que es presentaven a aquesta
primera convocatòria havien de
contenir com a mínim una de
les tres essències que produeix

aquest arbre: el neroli, que
s’aconsegueix dels pètals de
la tarongina; el petitgrain o oli
essencial de les fulles del taronger; i, ﬁnalment, la taronja, que
s’obté de la pell del fruit.
‘Al Zahir’, guanyador

El premi oﬁcial del certamen
se’l va endur Alberto Fernández, un jove londinenc establert
a Barcelona, per un perfum
anomenat Al Zahir que, segons
l’autor, “evoca un viatge pel
nord d’Àfrica, amb olors de
resina, mirra i ﬂor de taronger”.
El president del jurat, el gran
maître parfumeur Rossend Mateu, va deﬁnir-la com “una fragància difusiva, amb personalitat i notes ﬂorals, de vainilla i
d’ambre”. Pel que fa al premi del
públic, les prop de 200 persones
que van prendre part en la votació es van decantar majoritàriament pel perfum Bal d’oranger
de la francesa Ane Ayo, seguit
de Secret Blossom, de Bettina
Perisson, i de Veille sous les oran-

gers, de Julie Pluchet. En aquest
cas, es tracta d’una “fragància
fresca, persistent, amb una nota
cítrica, ensucrada, gustativa,
especiada i transparent, fàcil
d’entendre i molt apropiada per
al nostre mercat”, segons la descripció de Mateu.
Tot i que ha estat fruit de la
casualitat, la procedència dels
guardonats pot ser un estímul
perquè el concurs prengui
encara més volada a escala
internacional en la propera
edició. Mentrestant, els seus
organitzadors es plantegen ara
la conveniència d’anar explicant
al llarg de l’any la història que
ha inspirat cadascun dels 14
perfums i dels seus creadors
amb la intenció de donar-los
a conèixer professionalment,
alhora que no descarten la
possibilitat d’editar algunes
mostres del perfum guanyador
i distribuir-les entre les perfumeries d’autor del país.
Una Gàl·lia enmig del Maresme

Entre el 18 i el 27 de maig es
van oferir desenes d’activitats
gastronòmiques, lúdiques i
culturals dins el programa del
Maridatge dels Sentits. La ﬁra
de perfumeria pròpiament
dita es va celebrar el cap de

setmana del 26 i 27. Va comptar
amb una dotzena d’expositors
especialitzats i va ser inaugurada per la nova consellera
d’Agricultura, Teresa Jordà, i la
diputada de l’àrea de Territori
de la Diputació de Barcelona,
Rosa Funtané. Totes dues van
lloar la iniciativa i van garantir
la continuïtat dels respectius
ajuts econòmics, que enguany
han estat d’11.500 euros.
Jordà va deﬁnir Teià com
“una Gàl·lia enmig del Maresme, amb un microclima
especial i sense cap infraestructura que parteixi el poble”, i va
destacar l’encert del nom del
certamen, perquè “maridar és
l’art de crear harmonia”.

Detall d’una de les portadores de casa Bru, amb diverses ampolles de la
Cooperativa Alella Vinícola.

Notable alt

Entre dissabte i diumenge es
van vendre 3.900 tiquets de vi,
vermut i restauració per als
tastets del Mercat Municipal i
la plaça de Sant Martí. També
van ser un èxit el muntatge de
la catifa de Corpus, els maridatges de vins de la DO Alella que
van fer les sommeliers Eli Vidal
i Núria Cruelles al celler romà
de Vallmora, el show cooking
de cuina biodinàmica impartit
per La Calèndula de Regencós i
les “captures de paisatge” con-

La perfumista Irene Gisbert i l’alcalde Andreu Bosch, artífexs del festival.

Els visitants podien ensumar i votar els perfums exposats a l’espai
cultural de Ca l’Antiga.

duïdes per l’actor i perfumista
Ernesto Collado: passejades
pel Parc de la Serralada Litoral
per recollir i destil·lar herbes
aromàtiques amb l’objectiu que
cada participant en fes un “hidrolat personal”.
“La valoració general és
positiva”, explica l’alcalde,
que destaca especialment la
concurrència ciutadana i la
implicació de la parròquia, de
l’escola El Cim i de les entitats
de cultura popular, així com la
presència dels cellers i del Consorci de Promoció Enoturística
del Territori de la DO Alella.
Per copsar l’opinió del públic, l’ajuntament va penjar una
enquesta en línia. Els assistents
van valorar el Maridatge amb
una nota global de 8,46. Per
camps temàtics, van posar un
8,3 a l’ambientació i decoració
ﬂoral, un 8,2 a les activitats i un
7,2 a la política de preus. Entre
els aspectes més apreciats pels
visitants hi ha l’ornamentació i
obertura al públic dels patis de
les cases del nucli antic.
Vi ‘Marﬁl’ en català

Els cellers de la DO Alella van ser presents a la ﬁra de gastronomia.

A casa Bru, el jardí era guarnit
amb portadores, bótes i velles
ampolles empolsinades. El seu
propietari, Francesc Valls, n’hi
té un bon grapat: els dolços
Violeta i Gualda i, sobretot,
el clàssic Legítimo negre. Les
anyades arrenquen la dècada
dels 50 i arriben ﬁns als 80 del

segle passat. “Procedeixen d’un
racó de la Cooperativa Alella
Vinícola en un moment en què
aquells vins no es valoraven
com ara”, explica.
A 82 anys, en Tiet de Teià,
que és com se’l coneix popularment, ha estat vinyataire i viticultor tota la vida. Fins fa ben
poc encara feia el vi ranci que
es dóna a missa, i cada tardor
fa la verema amb la canalla de
catequesi. “A casa sempre havíem estat productors”, destaca.
“Al pati teníem una premsa i
tant fèiem el vi dels veïns com
el nostre, que era per vendre a
l’engròs. Teníem 25.000 ceps i
menàvem 12 o 14 hectàrees de
vinya, la majoria com a parcers.”
El dia de la inauguració de
la ﬁra del Maridatge, en Francesc va convidar els membres
del seguici oﬁcial a beure a
galet un vi de l’any amb un
dels porrons de la col·lecció de
la Festa de la Verema, i els va
mostrar amb orgull una raresa:
dues ampolles de Marﬁl que
el celler Alella Vinícola va etiquetar especialment en català
a mitjan dels 60 per a Òmnium
Cultural. Valls recorda que
“hi va haver molta discussió
a la junta –de la qual formava
part– perquè hi havia por de les
represàlies”. I tot això passava
el dia que la nova consellera
s’estrenava en substitució de
l’exiliada Meritxell Serret.
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De vinyes del passat a vins
del present i caves del futur
Ens submergim dins el Museu de Badalona, conversem al celler Xarel·lo del centre
d’Alella i dinem al costat de la piscina de l’Hotel Arrey-Alella
TEXT: MARTÍ CRESPO / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

L’

Òscar, que sovint
se’m queixa de l’esclavitud que representa el mòbil, m’ha
organitzat tota la
ruta d’avui, i m’ha citat a Badalona, íntegrament per WhatsApp.
“Que bé –penso ràpidament–: el
municipi de la DO que tinc més
a prop de casa!” Però aviat comprovaré que, des del Poble-sec
barceloní, la quarta ciutat més
gran de Catalunya, a cavall entre
el Barcelonès i el Maresme, em
queda tan pròxima geogràﬁcament com llunyana històricament. Perquè a sota terra amaga
un tresor arqueològic de grans
dimensions, que ens descobreix
no sols una part molt important
del nostre passat, sinó també de
la cultura del vi a casa nostra.
Un conreu que s’ha mantingut
a la serralada de Marina, amb
permís de malures naturals i
febres immobiliàries, ﬁns als
nostres dies, com podrem comprovar més tard en un establiment al “quilòmetre zero” de la
DO més petita de Catalunya, i
dinant “a cos d’Arrey” a Alella.
La Badalona bàquica
El primer dimecres de juliol
baixo de bon matí a l’andana de
Paral·lel disposat a fer un viatge
curt en temps de rellotge, però
llarg en temps històric. En poc
més de mitja hora ja sóc a l’altre
extrem de la línia 2, Badalona
Pompeu Fabra, un homenatge
al ﬁlòleg gracienc nascut fa cent
cinquanta anys i que es va convertir, de Badalona estant, en el
“seny ordenador de la llengua
catalana”. Enmig de la densitat
urbana del centre de la ciutat,
poc m’imagino que a pocs centenars de metres de la boca del
metro s’obre una entrada a una

El subsòl de Badalona amaga l’espectacular ciutat romana de Baetulo.

ciutat soterrada de fa més de
dos mil·lennis: Baetulo.
Recórrer al passat històric
de la ciutat, l’ibèric i sobretot el
romà, és una de les obsessions
actuals de la també cèntrica
Oﬁcina de Turisme de Badalona. “A molta gent li pot xocar
d’entrada pensar en Badalona
com a lloc turístic. I és cert que
la ciutat no s’hi ha posicionat
ﬁns ara, però comencem a
redreçar-ho fent els primers
passos cap al turisme, amb un
èmfasi especial en l’enoturisme”, ens revela Toni Barberà.
Un enoturisme, ens matisa, que
no segueix el model de les visites de cellers i grans extensions
de vinya conreada, perquè no és
el cas de Badalona, sinó anant

a la història. “Badalona, des
del seu origen romà, i ﬁns i tot
iber, és una ciutat que es dedica
en exclusiva a la producció i
l’exportació de vi, un conreu
que posteriorment, en l’etapa
feudal i moderna, té continuïtat
a través del vi dels monjos de
Sant Jeroni de la Murtra i, sobretot, amb les masies de l’espai
de la serralada de Marina”, ens
explica. De tot aquest llegat,
Badalona té la sort de disposar
actualment d’uns recursos
i equipaments que l’avalen i
l’acrediten, amb testimonis
visitables d’altíssim valor com
el Museu de Badalona i el mateix monestir de Sant Jeroni, on
es plasma, trepitgem i veiem tot
aquest relat històric.

Amb la idea que per créixer
turísticament Badalona ha d’optar per explotar tota la potencialitat que té (amb) l’enoturisme,
l’ajuntament va sumar-se el 2015
al Consorci de la DO Alella. A
més de ser la seu de Can Coll i
el seu vi Orígens, es tenia clar
que “Badalona havia de ser en
el mapa dels segells que aporten
valor al territori” per, de retruc,
“aportar un valor afegit a l’oferta
turística més generalista ja existent a la veïna Barcelona”. Un
dels fruits d’aquella aposta de fa
tres anys ha madurat just abans
d’aquest estiu. En col·laboració
amb el mateix consorci i l’empresa Viemocions s’han llançat
els primers paquets turístics
estructurats de la ciutat, sota el
nom “Viu Badalona”, en forma
de tres rutes enoturístiques que
en revaloritzen el patrimoni cultural, històric i enogastronòmic:
Badalona la mar de vi i Badalona.
Els orígens: cultura, natura i vi,
pensades per fer en un sol dia; i
DO Alella, a cavall de la història
i el vi, de cap de setmana i amb
allotjament a l’Hotel ArreyAlella. En tots tres casos, una de
les visites estrella és el Museu
de Badalona, a pocs passos de
l’Oﬁcina de Turisme.
A la porta ens hi espera
Esther Gurri, tècnica del museu
i arqueòloga. Amb ella baixem al
soterrani on la llum enlluernadora d’un asollelat dia estiuenc
es transforma, en menys de
trenta graons, en la penombra
d’un passat de fa dos mil anys.
Deixem enrere Badalona i els
seus Xaviers, Dolors i Marcs i
entrem, tot d’una, a la Baetulo
de Lucius, Severa, Caecili i Propertia. “Aquí tenim els 3.400”,
ens anuncia amb orgull la nostra
guia de luxe. Fa referència als
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metres quadrats d’aquest espai arqueològic absolutament
singular que s’estén davant
els nostres ulls: una veritable
ciutat sobre la ciutat veritable.
Suportada per unes immenses
columnes i bigues, des del 2010
es pot passejar per una part
del cardo i del decumanus de
l’antiga Baetulo sense que, per
sobre els nostres caps, deixi
d’haver-hi l’activitat i el brogit
del present. Però, si no hagués
esclatat la guerra civil, potser la
cosa no hauria estat ben bé així:
“En aquesta zona, coneguda
anteriorment com els horts de la
Torre Vella, entre els anys 1934
i 1936 l’Institut d’Estudis Catalans i l’Agrupació Excursionista
de Badalona hi van començar
a excavar i es va veure que hi
havia una ciutat –explica Gurri–.
Es va demanar ﬁns i tot que fos
un jaciment arqueològic, un parc
visitable i a l’aire lliure com ara
Empúries.” Però el cop d’estat
contra la República va fer que
tot això s’aturés i es tapés.

A mitjan dècada
de 1990 es va declarar bé cultural
d’interès nacional
el subsòl de la
ciutat romana de
Baetulo
Fins al començament de la urbanització els anys 1950 de tot l’antic clos de la Torre Vella, la zona
que va del carrer del Temple
ﬁns al de Laietània, el que avui
és la plaça de l’Assemblea de Catalunya, no es va tornar a parar
atenció a la Baetulo romana. Va
ser aleshores que Josep Maria
Cuyàs, historiador i descobridor
de les termes romanes en aquest
sector, va demanar a l’ajuntament que mirés de preservar-les
amb els seus mosaics, cosa que
no sols es va acceptar, sinó que
va representar la primera pedra
del Museu de Badalona, inaugurat el 1955. “Per sort en aquells
moments no es feien pàrquings,
i això ens ha anat bé”, se sincera
Gurri. Com també va anar molt
bé, a mitjan dècada de 1990, que
es declarés el subsòl de la ciutat
romana de Baetulo bé cultural
d’interès nacional (BCIN) i, per
tant, que totes les obres que
es fessin haguessin de tenir un
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Martí Crespo conversa amb Toni Barberà (Oﬁcina de Turisme de
Badalona), Esther Gurri (Museu de Badalona), Jordi Ferran (Xarel·lo)
i Marga Villarejo (hotel Arrey).

control arqueològic. “Aquest
control va anar fent que la part
baixa de molts solars que s’havien excavat quedés accessible
i, arran d’això, tenim a part del
museu quatre llocs visitables de
la mateixa ciutat: la Casa dels
Doﬁns, una domus benestant de
tipus pompeià amb atri i peristil, amb una part industrial on
es fabricava vi; la Casa de les
Heures, al costat de l’anterior,
amb el mateix estil i distribució
i que s’obrirà al públic ben aviat;
el conducte d’aigües, que només
s’obre per la Magna Celebratio
l’última setmana d’abril i la Nit
del Museu; i el jardí de Quint
Licini, accessible des del 2007
des del número 3 de la plaça de
l’Assemblea de Catalunya.”
Avui ens centrem en els
3.400 metres quadrats de ciutat
romana que van des de l’entrada
del museu ﬁns a sota la plaça
de Josep Cusó (impulsor de les
excavacions dels anys 1930), per
tornar a sortir per les escales del
museu. Un recorregut circular
pel nucli administratiu de Baetulo en què, a més d’observar clarament el costerut cardo minor i
el seu sistema de clavegueram,
passa per unes termes “molt
antigues, d’època republicana,
clavades a les de Cabrera i València” i per un establiment de
menjar cuinat (thermopolium):
“Eren força comuns perquè la
gent que vivia als pisos de dalt,
de fusta, no solien tenir cuina
per risc d’incendi”, ens explica
Gurri. A mig recorregut, ﬁns i
tot, hi ha un mausoleu superposat al decumanus. “És una ciutat
que no deixa de ser mai habitada
i es va construint sempre a sobre. La ciutat romana, fundada
el segle I aC, va arribar a tenir 12
hectàrees, però es va anar fent
petita progressivament i al ﬁnal
va acabar amb sols 3 hectàrees,
a partir del segle III dC, arran
d’una crisi important a tot l’imperi i també aquí”. “Hi ha moltes
coses que deixen de funcionar,
entre les quals l’administració
pública, i molts carrers desapareixen. Les necròpolis, que en
un principi eren lluny del centre,
s’hi van acostant a mesura que
l’urbs es va empetitint, ocupant
l’espai on abans hi havia hagut
cases i carrers.”
Com és que Baetulo va decréixer i la veïna Barcino, una
colònia romana més moderna i
tot (fundada el 12 aC en època
d’August), va acabar convertida
en l’actual capital de Catalunya?
“La mida era pràcticament la

Alguns dels plats del menú del restaurant Can Balcells, de l’hotel Arrey Alella.

mateixa –detalla la nostra guia–,
però la diferència és que a partir
de l’edat mitjana el bisbat se’n va
a Barcelona. Si hagués vingut a
Badalona, ara seríem una Barcino. És l’única diferència.” Abans
d’aquest subtil, però decisiu, detall històric, Baetulo havia estat
força més important que la veïna
colònia del pla barceloní, gràcies
sobretot a la vinya. Al 40 aC ja es
fan àmfores per exportar la producció de vi cap a fora, i l’esplendor s’assoleix cap al 20 aC amb
un altre model per transportar
vi, que ja funciona molt i del qual
s’han localitzat unitats ﬁns als
limes romans d’Alemanya, Anglaterra i la Bretanya. “Això fa que
la ciutat creixi a mesura que ens
acostem a l’època d’August, amb
un territori que anava del Besòs
ﬁns a la riera de Premià, i cap a
l’interior ﬁns a Montmeló. Les
vil·les del camp, en la producció
del vi, tenen molta importància
ﬁns al segle III dC.” Ho acaba de
corroborar que en el top 10 de
peces exposades a les vitrines
del museu, amb permís de la
preciosa Venus de Badalona, la
majoria tinguin alguna relació
amb Bacus, el déu del vi i la
comèdia: l’oscillum de la casa
de Quint Licini, els sàtirs, les
àmfores de Marcus Porcius i,
és clar, un espectacular Bacus
esculpit. “De fet, ens estem plantejant seriosament si cal fer una
exposició més bàquica, sobre el
vi, tractant el tema a partir de
la mitologia i les creences relacionades”, acaba confessant-nos
Gurri.
El km 0 d’Alella
Abans d’anar a dinar a Can
Balcells, el restaurant de l’Hotel

Arrey d’Alella, i després que
l’Òscar hagi coordinat diligentment, amb missatges i trucades,
una exclusiva informativa al
poble, fem una visita a la botiga
Xarel·lo per comprar vi. A la
porta, plena de porrons, ens hi
rep el responsable, Jordi Ferran,
que tot just entrar-hi ens fa
notar el terra: “Primer l’establiment era més petit i això era
l’entrada del cine del poble, el
del Centre Moral, com demostren els dos terres diferents: al
costat era una granja on venien
llet i vins d’Allela. Després el
local va ser un bar, el Tamaraco,

Jordi Ferran: “Un
70% de les vendes del Xarel·lo
són vins de la DO
Alella”
i al ﬁnal va venir el celler, ara fa
uns quaranta anys.” El porten ell
i la seva dona, la Margarita, que
ens veu la cara de sorpresa davant de tantes ampolles i detalls
a les parets: “Sí, la botiga és com
un tetris: tot té el seu lloc! Quan
s’hi ha d’afegir un altre vi de la
DO, cal moure-ho tot...” I deu ser
bastant sovint, que passa, perquè en Jordi ens assegura que
intenten tenir tot el que apareix
amb el segell d’Alella: “Si no ho
tenim és perquè o no s’han molestat a venir aquí a vendre-ho
o nosaltres no hem sabut que
existia. També des de sempre
els aparadors que tenim són de
productes d’Alella, seria incon-

gruent no fer-ho.” I corrobora:
“El que més hi prima des de
sempre són els vins d’Alella, un
70% de les vendes, tot i que ara
han pujat molt els vins catalans.”
No és l’únic canvi que han
percebut amb el temps des
d’aquest establiment “al km 0
d’Alella, al costat de l’ajuntament
i de la plaça del poble”. Fa anys,
els dies forts eren els caps de
setmana: “Això era una bestialitat de gent amb garrafes, fent
cua… érem quatre despatxant!”
La majoria eren barcelonins, que
feien la sortida del cap de setmana ﬁns a Alella: “Venien aquí,
compraven el vi i el pa de pagès,
i les plantes al garden Arenas,
alguns es quedaven a dinar, i de
tornada cap a casa.” Tot això ja
ha passat, i ara les escapades
dels pixapins solen passar de
llarg el poble i els vins a granel
tenen molta menys demanda…
Com a bons experts en la DO
Alella, no s’estan d’explicar a tots
els clients que faci falta (amb
prospectes, si cal) que abasta
molts més municipis del Maresme, el Barcelonès i el Vallès,
i que tot i ser menuda presenta
cada vegada més varietat i qualitat. “Per nosaltres també és una
satisfacció explicar la DO i que
l’entenguin.” Amb un parell de
panses blanques sota el braç, ens
acomiadem per anar a dinar.
Menjar i reposar sobre caves
A cinc minuts del rovell d’Alella, en una zona d’urbanització
moderna, s’aixeca l’antic casalot
de les desaparegudes Caves
Signat, reconvertit després
d’alguns anys en hotel amb encant. Exactament des del 13 de
juny del 2016, ens puntualitza

Marga Villarejo, la directora
de l’Hotel Arrey-Alella. “El Sr.
Arrey és un hoteler català, amb
molts negocis al Brasil, que es
va establir a Barcelona fa cinc
anys, després de quatre dècades
vivint fora.” Respecte al topònim
que acompanya el seu cognom,
la història va anar així: un dia,
algú li va comentar que hi havia
aquesta casa en venda, la va
venir a veure i se’n va enamorar.
“Culturalment ve de família del
cava, i li va fer gràcia que hagués estat la seu dels Caves Signat.
A més, havia promès a la seva
mare que un dia li faria un cava,
i gràcies a un acord amb Parxet
i al condicionament dels soterranis de l’hotel, això serà realitat
ben aviat, amb el nom de Maria
Olivé. Amb la compra de la casa,
doncs, es va recuperar l’espai i
la promesa del ﬁll”, resumeix la
Marga. Després de l’estiu, amb
la posada en marxa del celler,
preveuen que en surtin noranta
mil ampolles, la majoria amb
destinació als hotels d’Arrey al
Brasil.
Damunt les futures caves
s’aixeca el nou hotel, amb vint-ivuit habitacions estàndard, i les
nou de superiors a la casa gran,
al porxo de la qual ens asseiem
a dinar. Dels set plats del menú
per triar entre primers, segons
i postres, desﬁlen per la nostra
taula unes mandonguilles amb
salsa, una pasta amb pesto cremós i gambes, un rellom de porc
ibèric a la brasa i un bacallà conﬁtat amb samfaina. I vi de la DO,
és clar, ben destacat i assortit a
la carta. “Cuina tradicional, però
moderna en els tocs i la cuidada
presentació”, la deﬁneix encertadament la mateixa Marga, que
ens assegura que de moment
amb l’hotel i el restaurant “tot és
positiu”. La rebuda amb el poble
ha estat bona i la gent d’Alella ho
ha integrat. “Hi hem entrat bé:
si bé entre setmana la majoria
de la clientela és empresarial,
els caps de setmana tenim molts
alellencs fent celebracions, a
més de parelles i famílies barcelonines.” El secret d’haver-se
posicionat tan bé en tan sols dos
anys? “En el nostre cas funciona
molt bé el boca-orella, tant a
l’hotel com al restaurant.” Doncs
en el meu cas, també: acabades
les postres, i esperant el cafè,
no m’he pogut estar de capbussar-me a la imantadora piscina
que tenim a tocar. A l’Òscar, l’he
deixat a taula quadrant per telèfon logístiques familiars a causa
d’un imprevist…
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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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Al bell mig de la Vall de Rials
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Una dolça tarda d’estiu amb
còctels alellencs a Can Cabús
El cocteler José Luis García Victorino crea sis còctels amb vins dolços de la DO Alella
TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

García Victorino enllesteix la versió DO Alella de la pinya colada, que va elaborar amb Marfil Molt Dolç.

Q

uan pica el sol i
augmenta la temperatura és quan
més ens ve al cap
la imatge d’una
terrassa vora el
mar amb bona companyia
i un còctel ben refrescant a
la mà. Papers de vi ha volgut
demostrar que aquest somni
“d’experiència sensorial” es
podia materialitzar i fer-lo
encara més idíl·lic afegint-hi
com a ingredient productes de
proximitat.
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I si provem de fer els còctels
amb dolços de la DO Alella?
Doncs això és el que vam fer
amb l’ajuda del cocteler José
Luis García Victorino i els au-

La idea original
del tast neix d’una
proposta de l’equip
de ‘La Guia de Vins
de Catalunya’

tors de La guia de vins de Catalunya, Jordi Alcover i Sílvia
Naranjo. De fet, ells van ser els
incitadors de la idea, després de
presentar ara fa alguns mesos
a Barcelona una proposta semblant amb vins dolços catalans.
“La idea és poder jugar amb
el vi, en aquest cas en la seva
versió més dolça, fer-lo més
desenfadat i acostar-lo a tots els
públics”, expliquen ells mateixos. Perquè si una cosa tenen
els còctels és l’habilitat de crear
una atmosfera de benestar i

diversió; que animen l’ambient,
vaja. O, si més no, això ens va
passar als qui vam tenir la sort
de presenciar les sis creacions
que van sortir dels set vins
dolços d’Alella proposats.
El joc d’un autèntic alquimista

A la maleta, en José porta tot
l’instrumental necessari per fer
els còctels, això sense comptar
que tenim l’ajuda inestimable
de qui ens acull, Maite León,
responsable del restaurant Can
Cabús (Alella), que durant tot

el procés està atenta i facilita
cadascun dels ingredients que
falten o que en José improvisa.
I això que en poques hores
tenia un casament, però no li
va fer perdre el somriure cada
vegada que sol·licitàvem la seva
ajuda. La Sílvia i en Jordi també estan preparats per dir-hi la
seva, i en José no necessita gaire res més per començar... Ho
fa de manera natural, és la seva
passió i també una part de la
seva professió. Primer tastem
cadascun dels dolços d’Alella:
el Raventós d’Alella 10, mètode

En José Luis en
té prou amb pocs
segons per tenir
clar què posar a
cada còctel per
fer-lo rodó
ancestral, un escumós dolç de
pansa blanca; el Semi, el vi de
la revista que teniu a les mans,
fet amb l’objectiu d’homenatjar
el semisec “de tota la vida” de
la DO Alella, amb uns 25 grams
de sucre residual; el Penjat
d’un Fil, un vi dolç natural de
panses de Can Roda; el Pur
Dolç 2013 de Bouquet d’Alella;
el vi de postres Iaia Rosa del
celler Serralada de Marina;
el Marﬁl Molt Dolç, de pansa
blanca, d’Alella Vinícola, i el
Dolç Mataró d’Alta Alella.
“D’on surt aquest intens
color del Semi? És tot pansa?”, pregunta en Jordi. “Hi
ha una nota de pinya i fruita
tropical... té un ﬁnal molt interessant, molt cítric. Aranja,
llima...”, el segueix la Sílvia,
entusiasmada també pel color.
En José està atent a cadascun
dels comentaris i també hi
diu la seva: “Hi tallaria el dolç
amb vodka, grappa o potser
amb un marc de cava.” La idea
entusiasma la Sílvia. Així és
com comença el procés de creació de cadascun dels còctels,
tot i que amb el tast inicial en
José ja ho té clar: “Cadascun
dóna un joc diferent i anirem
trobant de mica en mica què
posar-hi i la manera d’acabar-los, tot i que tinc clar amb
què jugar com a element principal pràcticament en tots.”
Quan arriba el torn del
Penjat d’un Fil, en Jordi es

José Luis García Victorino
Mestre cocteler
José Luis García Victorino va estudiar hostaleria a l’EUHT Sant Pol
de Mar en l’especialitat de sala, i dins el programa de formació va fer
tres anys de sommelier. La seva passió sempre ha estat la de la ﬁgura
del bàrman i per això va treballar ocupant aquest lloc en diferents
barres del Maresme. Durant cinc anys va ser relacions públiques del
Club del Bàrman ABE Catalunya i també ha participat en nombrosos concursos de cocteleria nacionals i internacionals. Actualment
està especialitzat en la gestió d’empreses de restauració i imparteix
classes de gestió a l’EUTDH UAB.

Jordi Alcover Mestres i Sílvia Naranjo Rosales
Autors de La guia de vins de Catalunya
Llicenciat en història, Jordi Alcover és l’alma mater de l’ideari de la
publicació de La guia de vins de Catalunya. Des de sempre ha donat
suport a la recuperació de les vinyes autòctones i històriques catalanes per tal d’afegir valor als seus vins. Actualment està en procés
de tast per elaborar la que serà l’onzena edició de la guia i continua
impartint classes al Curs d’Enoturisme de la UAB, en la matèria
d’història de la vinya catalana. També és coautor del llibre Vi català,
una reivindicació històrica.
Amb ànima de comunicadora i venedora, Sílvia Naranjo comparteix feina amb en Jordi a La guia de vins de Catalunya. Ella és
l’encarregada també de tastar, puntuar i, a més, fer-se càrrec de les
relacions amb els cellers participants. Com en Jordi, es troba tastant
vins per a l’onzena guia i fa classes de tast al Curs d’Enoturisme de
la UAB. És també coautora del llibre Vi català, una reivindicació
històrica.

declara un enamorat d’aquest
vi dolç: “M’agrada molt aquest
vi, la dolçor és moderada, el
sucre molt integrat i es nota
que és de panses, no és residual.” L’ha escoltat atenta la
Maite de Can Cabús, que s’hi
suma: “Acabo de venir de Can
Roda i trobo que aquest vi fa
l’olor de les cireres de la ﬁnca.

Està tot esplèndid, he vist un
noguer carregat de nous i de
tan precioses m’he pensat que
eren peres. Estic molt poètica,
perdoneu...”, riu, tota entusiasmada. Se’n va cap a dins a
buscar alguna cosa que li ha
demanat en José, que mentre
parlem no para de fer exercicis
d’alquimista per anar desco-

brint noves possibilitats per
als dolços. Està immers en un
desordre ordenat, i es justiﬁca: “És així com van sortir els
primers, anar provant, barrejant, canviant... tot i que avui
ja tenim més pràctica amb els
dolços i és més fàcil.”
Comença a treure més
licors: amaretto, cacau blanc,
drambuie... I arriba el torn del
Pur Dolç de Bouquet d’Alella. En Jordi en comenta les
aromes de querosè “o, perquè
la gent ho entengui, olor de
ﬂotador quan s’escalfa dins
un cotxe quan vas a la platja”,
riu. “És poc correcte, però
s’entén.” “Oh, sí!”, exclama la
Maite. “És aquella aroma dels
grans rieslings alemanys!” La
Sílvia va per feina: “Crec que
aquesta olor és la que hi dóna
la fusta.” I en José la segueix
amb el que li toca a ell: “Necessitem alguna cosa per tallar-hi
el dolç. Volem jugar a buscar
l’equilibri, la base és l’estructura i el cos del còctel. El que
hi afegim per modiﬁcar és per
potenciar el que ja té la base o
per buscar tot el contrari, un
contrast. Amb el bourbon que
és de blat de moro [Maker’s
Mark] potenciarem el que ja
té, però també buscarem una
altra beguda que faci el contrari. Per exemple, un Cointreau, un licor de mandarina,
de préssec... Aquestes són
les primeres opcions i ja ho
anirem aﬁnant... Tens triple
sec o licor de préssec?”, acaba
demanant a la Maite.
I així continuem amb la resta. Amb el Iaia Rosa proposa
jugar amb vermut i Campari,
“com si fos un negroni”; amb el
Marﬁl Molt Dolç la cosa comença a complicar-se perquè,
de mica en mica, anem apujant
el nivell de sucres, però en José
sembla tenir opcions per a tot:
“És tan dolç que necessita molta cosa, però hi farem una pinya colada en versió alellenca.
Els rons añejos són també molt
dolços i potents, però amb el
Molt Dolç aconseguirem no
sumar tant d’alcohol i serà un
còctel que arribarà a més gent.
A més, hi afegirem el gelat de
coco que hi donarà una textura
molt xula i el refrescarà encara
més. El suc de pinya hi aportarà el toc d’acidesa i alegria.”
I, de tot plegat, n’han sortit
de moment uns “microcòctels”
que ara toca tastar abans de
donar per acceptada la recepta
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El resultat: 6 còctels, pas a pas i cadascun amb nom propi...
PINYA ALELLA

MUSTANG SALLY

El clàssic de la cocteleria “més
tropical” reinventat. Una pinya
colada a l’estil alellenc. Una
combinació que agafa com a
base un dels dolços més preuats
de pansa blanca, el Marﬁl Molt
Dolç, i el combina amb un gelat
de coco i suc de pinya. Simple,
però més que efectiu. Dolçor i
acidesa es contraresten, amb
un nivell d’alcohol baix que el fa
molt bevible.

Perquè aquest és el títol de la
cançó que sona... A vegades les
casualitats agafen tot el sentit!
En aquest cas la potència que associaríem a un Mustang, aquells
cotxes nord-americans que tant
de joc han donat en les pel·lícules
dels anys 1960, l’aportarà l’orujo
blanc. La Sally, la protagonista de
la cançó, l’esceniﬁquem amb una
ﬂor, amb la nota de color i el licor
de préssec. I per a aquells a qui
no els agrada l’excés de dolçor, en
José els proposa de substituir el
licor de préssec per vodka.

Elaboració:
Marﬁl Molt Dolç 3/6
Gelat de coco 1/6
Suc de pinya 2/6
Se serveix amb Tumbler mitjà
i es decora amb fruita

Elaboració:
Semi 2/4
Orujo blanc (una altra opció
seria amb el vodka, llavors es diu
Sally) 1/4
Licor de préssec 1/4
Copa còctel amb decoració lliure

FIL DE CANYELLA

BOUQUET ROUGE

Penjat d’un Fil. El licor de
whisky és en aquest cas el que
potencia els registres que ja
té aquest dolç. S’hi afegeix el
licor de cacau per donar-hi una
punta d’amargor i de textura,
perquè és més untuós en boca.
La decoració, una branca de
canyella que hi dóna el nom, i
una ﬂor de gessamí.

El destacat color que hi aporta
el seu acompanyant, que en
aquest cas serà o el Maker’s
Mark o el Grand Marnier Rouge, és el que s’emporta el protagonisme, tot i que no amaga les
notes dolces de la base.

Elaboració:
Penjat d’un Fil 3/5
Licor de cacau 1/5
Drambuie (licor de whisky) 1/5
Got on the rocks i per decoració
una branca de canyella i ﬂor de
gessamí
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Elaboració:
Bouquet d’Alella 2/4
Maker’s Mark 1/4
Cointreau o Grand Marnier
Rouge 1/4
Copa còctel amb decoració
lliure

TERRA D’ACOLLIDA

En aquest cas en José proposa
el que s’anomena un còctel
julep (els que porten menta i
gel picat). Una barreja d’herbes
aromàtiques, la menta i el romaní, amanides amb licor de
taronja i angostura. El Castell
Ruf ja incorporat en el còctel
s’associa amb l’ancestral de
Raventós d’Alella. Dues begudes tan oposades que es complementen. Un còctel que acull
els dos cellers.
Elaboració:
Castell Ruf 7 cl
Menta, romaní, licor de taronja
(Cointreau o Marnier), angostura, tot matxucat, i hi afegim Castell Ruf i ho colem. L’ancestral.
Cava sec, al gust per omplir el
got. Se serveix amb Tumbler
mitjà amb gel picat i decoració
amb branca de menta.

MATARÓ NIGHT

El Dolç Mataró i el seu color
el converteixen en el “rei de
la nit”. Per aconseguir-ho cal
una combinació amb un dels
elements que ja de sempre
s’associa a aquest dolç, el cacau. La llimona i la flor acaben
de vestir-lo de festa. Dolç i
perillós com la nit. La ratafia
s’encarrega d’acabar-hi de
posar la guspira.
Elaboració:
Dolç Mataró 2/4
Licor de cacau 1/4
Ratafia Russet 1/4
Copa còctel i per decoració
llimona i la flor

Jordi Alcover, Sílvia Naranjo i José Luís García Victorino, durant el tast.

i fer-los en “versió premium”,
amb decoració inclosa. La Sílvia ja ens avisa: “No tinc mesura amb els còctels, i la veritat
és que com que porten més
d’un alcohol junt encara es fa
més difícil de controlar. S’associen a festeta, reunió d’amics,
estiu...”
En Jordi ho observa tot
amb atenció, hi reflexiona, i
de tant en tant assenteix amb
el cap. També té temps per
parlar de la feina que fan amb
la Sílvia per a La guia de vins de
Catalunya. “Ara estem mirant
a la guia de separar vins proletaris i vins burgesos...” Ens
quedem amb les ganes que ens
n’expliqui més, però en José no
para de crear. Arribem a un
dels més difícils, segons tots
els participants: el Dolç Mataró. És l’únic dolç de la tarda
fet amb varietat negra i això
hi dóna un punt més sec que
costa de combinar, tot i que
“també és veritat que depèn

de les anyades”, diu la Sílvia.
“Els dolços negres sempre
tenen un contrapès assecant
que et fa anar de sorpresa en
sorpresa. Si els compares amb
els dolços convencionals no
el trobes mai. Però no és problema d’aquest, sinó de tots
els dolços negres. Els trobo
poc compensats en general”,
afegeix en Jordi: “Tot i que cal
dir que és un dels vins dolços
negres més bons que hi ha a
Catalunya, però sóc més partidari dels blancs.” L’alquimista
del dia ens apareix amb dues
ampolles a la mà: Ponche Caballero i Ratafia Russet. Tots
obrim uns ulls com taronges.
“Som aquí per gaudir i descobrir, no?”, diu en José: “A
veure, a veure què passa amb
el ponx.... Saps com en diria,
d’aquest còctel, si funcionés?
Dictadura del proletariat!”
I esclatem tots a riure. Però
sembla que guanya la ratafia.
Boníssim!

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

O riol A rtigas
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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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PLAER ESCUMÓS

PUR DOLÇ

SYRAH

GARNATXA NEGRA

BLANC+

BLANC

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

Manel Pujol, del Celler Jordana
“No em demanen vi blanc, em demanen pansa blanca d’Alella”
TEXT: LLUÍS PUJOL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Manel Pujol, somrient i amb una copa de vi, a la barra del seu establiment.

A

l Celler Jordana
sempre hi ha
música. Una
llista sens ﬁ
d’estàndards
actuals que fan més amena
la compra o la copa de vi.
“Sense música tot és més
trist”, sentencia Manel Pujol,
que des de fa cinc anys porta
tot sol les regnes d’aquesta
botiga de tota la vida. Fill del
Masnou, es va enamorar del
celler quan va veure que podia
ser el projecte de la seva vida.
“El Jordana és el lloc on a mi
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m’agradaria anar i on trobo el
que a mi m’agradaria trobar.”
Està cansat, diu, d’anar a bars
on li serveixen qualsevol cosa
quan demana una copa de
vi. “Al ﬁnal et penedeixes de
no haver demanat l’ampolla
sencera.”
En Manel va arribar al
Jordana quan Josep Maria
Jordana es va jubilar i els
nous gestors de la botiga li
demanaven si els podia ajudar.
En aquell moment treballava
al Club Gourmet d’El Corte
Inglés amb uns horaris que li

deixaven massa temps lliure.
“Estar-me a casa no fa per mi
i, no ens enganyem, a tothom
li agrada tenir una altra font
d’ingressos.” Però el model
de negoci dels nous gestors
no acabava de funcionar, i en
Manel va considerar que havia
arribat l’oportunitat de la seva
vida, de poder fer el que realment li venia de gust. Després
de la jubilació de Josep Maria
Jordana es va transformar la
botiga en taverna, en un lloc
de degustació, i cinc anys després en Manel li ha acabat de

donar l’empenta: “La gent no
ho recorda, però aquí fa deu
anys que ja s’hi podia venir
a fer el vermut. El que he fet
és canviar el producte per un
de més qualitat, un producte
gurmet o prèmium .” La seva
màxima és tenir menjar i vi de
primera. “Encara hi ha molta
gent que creu que el vi a copes
ha de ser vi de tiro, que no pot
ser un vi que valgui més de X
euros perquè, si no, no tenen
marge. Un vi de tres euros al
ﬁnal és el que és. M’estimo
més sacriﬁcar una mica el

marge, però que el vi sigui bo.
Ha d’anar en paral·lel amb la
qualitat del menjar. No pot ser
que demanis un bon pernil i
un bon formatge i que el vi no
estigui a l’altura. I això no vol
dir ser elitistes, no hi ha cap
raó per haver-s’hi de gastar
molts calés.”
De ganes per tirar endavant el seu projecte no li’n
falten, i d’experiència tampoc.
Des dels setze anys que treballa en l’hostaleria, tot i que no
s’havia posat mai al darrere
d’un taulell servint copes o
menjar. “De cuinar no cuino,
però preparar menjar sempre
m’ha agradat. És ben diferent
el que fem aquí, servir platillos, que cuinar. Als cuiners els
admiro, perquè són capaços de
tenir vuit entrecots al foc i fer
que tots surtin al punt. Aquí
preparem menjar amb producte de la botiga. Tot el que
menges aquí ho pots menjar
a casa.” De fet, diu que el 95%
dels ingredients dels platillos
que s’hi poden degustar es
poden comprar allà mateix.
Mentre hi parlem, en Manel
ens prepara una torradeta
amb bacallà fumat, conﬁtura
de tomàquet, iogurt i olivada
que està per llepar-se’n els
dits. “M’ho passo molt bé. Mai
no podré gaudir tant en una
altra feina com en aquesta.”
Els biquinis trufats que prepara, el pernil de gla, el tàrtar de
tomàquet i les ostres són unes
altres propostes que no fallen
mai. De les ostres, diu que la
gent ha perdut la vergonya a
demanar-ne, i que s’han popularitzat tant que ﬁns i tot n’hi
ha als centres comercials. Li fa
por que qualiﬁquin el seu establiment d’elitista, i es defensa
dient que al Jordana s’hi pot
trobar de tot. “Unes anxoves i
una cervesa et costaran aquí
el mateix que a qualsevol altre
lloc. Ara, si demanes unes
cloïsses gallegues pagaràs
el que valen. Vull que la gent
sàpiga que aquí pot fer tant un
vermut de deu euros com de
tres-cents.”
A diferència de la seva
experiència en el camp del
menjar, el món del vi era un
autèntic desconegut per a en
Manel abans d’entrar a treballar al Jordana. I ara que l’ha
descobert, l’hi encanta. “És
una mala jugada, perquè no
té ﬁnal. Hi ha molts vins que
voldries tastar i no t’ho pots
permetre. És un pou sense

fons. Què t’hi vols gastar, mil?
Doncs mil. Deu mil? Doncs deu
mil. Jo em conformo amb el
límit dels mortals.”
Al Celler Jordana hi ha
una gran varietat de vins,
de totes les denominacions,
procedències i estils. I també
de tots els preus. Tant per
comprar a la botiga com per
prendre’n una copa. Un percentatge molt gran del vi que
s’hi ven és d’Alella. “Som al
poble i hem de fer poble, per
això m’agrada tenir una bona

“Tot el que menges aquí ho pots
menjar a casa”
“Som al poble i
hem de fer poble,
per això m’agrada tenir una bona
representació del
vi d’Alella”
representació del vi d’Alella. Hi ha molta gent que em
demana una pansa blanca.
No demanen una copa de vi
blanc, em demanen una pansa
blanca o un blanc d’Alella. És
una cosa molt arrelada que fa
marca i territori.” També ven
molt vi i cava català, de la resta de denominacions d’origen:
“Sobretot l’últim any he venut
molt més vi català que espanyol”, diu mentre se li escapa
un discret somriure.
El que ja no té és vi a doll.
El local, el decoren les típiques
bótes de fusta dels cellers de
sempre, retolades amb guix:
pansa blanca d’Alella, Priorat,
ranci sec… Fa un any que van
deixar de fer servei. “Quan
vam començar se’n venia molt,
però ara cada cop menys. La
gent jove no en beu, no té tanta cultura de beure vi com la
gent gran. I, a més, el consum
cau. Cada cop que una persona
gran va al metge i li treuen el
vi, dius: ‘Un menys.’ En Josep
M. Jordana m’havia ensenyat
factures de fa vint anys: deu
mil litres la setmana, una bóta
setmanal. I quan es va jubilar
ja estàvem a la meitat. El vi a
doll, si no té molta rotació, es

fa malbé, i a més necessita que
en tinguis molta cura. Al principi ens va ajudar a sobreviure, però ara ja no tenia sentit.
Em va saber greu treure’l,
perquè és molt romàntic, però
em feia falta l’espai.” De tant
en tant encara hi entra algú i
demana vi a doll, però gairebé
és anecdòtic. La casualitat va
fer que durant la nostra visita
un client entrés a preguntar si
tenien vi negre d’Alella a doll.
“Això sí que no m’ho havien
demanat mai!”
En vins a copes, al Jordana hi ha un ventall molt gran
per triar. Vins des de tres
euros la copa ﬁns a vins de
cent cinquanta que en Manel
serveix amb Coravin, l’aparell
que permet extreure el vi de
l’ampolla sense necessitat de
destapar-la. També es pot
comprar qualsevol vi de la botiga i prendre-se’l allà, pagant
quatre euros pel servei. “Ho
trobo molt llaminer, perquè no
veus la carta de vins en paper
sinó que veus totes les ampolles al lineal i al ﬁnal et costa
gairebé el mateix que a casa i
te’l pots estar prenent amb els
amics i amb unes bones copes
Riedel.” En Manel manté una
curiosa teoria sobre el preu
del vi: “Sempre dic que cada
persona té un preu per al vi

assignat al cervell. Imagina’t
que el teu és entre vint i trenta euros. Vas a un restaurant,
obres la carta i busques el vi
que et ve de gust entre els que
valen de vint a trenta euros.
Però aquell vi, aquí a la botiga
potser el tenim per tres vegades menys, i pel que tu estàs
disposat a pagar tindrem vins
més bons o, si més no, diferents.”
A tot arreu hi ha botigues
on venen vi, sobretot en territoris elaboradors com Alella, i
cada cop més n’hi ha que ofereixen menjar o vi a copes. En
Manel creu que les botigues de
vi que només venguin vi tard o
d’hora hauran de tancar, perquè qualsevol ampolla es pot
trobar per internet i ja no hi
ha diferència entre una botiga
especialitzada i una gran superfície, perquè tots els grans
supermercats tenen un apartat de venda especialitzada. “I
aquí a Alella encara, perquè hi
ha molt moviment de gent que
ve a comprar-hi vi. I, a més, a
Alella, comparat amb Barcelona, les botigues venem el vi a
més bon preu. Molta gent encara ve expressament a Alella,
sobretot des de Barcelona, a
comprar-hi l’ampolla del diumenge o a prendre un vermut,
com es feia abans.”

Pernil 5J, una de les delícies que es poden gaudir al Celler Jordana.
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DIRECTORI

HOTELS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VINATERIES / ENOTEQUES

Restaurant

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

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

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

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

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

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

ENOTECA - CELLER

Selecció de vins, alimentació gourmet i utensilis

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

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

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

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

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

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

Vols anunciar el teu negoci en aquesta secció?
Truca’ns al 654 40 40 43

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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