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LA RUTA DEL VI DO ALELLA

l full de ruta d’avui 
és, de moment, el 
més llarg de tots els 
que hem fet sobre 
el mapa, perquè 

ens proposa recórrer quasi de 
cap a cap el vessant marítim 
de la DO, des de Badalona (al 
Barcelonès nord) fins a Arenys 
de Munt (a l’extrem quasi sep-
tentrional de la denominació), 
passant per Vilassar de Dalt 
(a mig camí). Un recorregut al 
llarg de la DO Alella visitant 
un celler amb molta història 
i sentiments al darrere, una 
proposta ben jove i en parella, 
i una iniciativa familiar que 
celebra amb bona salut vint-i-
cinc anys d’activitat.

Denominació d’orígens
La carretera a Badalona que 
s’enfila cap a la muntanya des 
del nucli urbà fins al centre 
hospitalari de Can Ruti s’en-
dinsa, en un moment deter-

minat, per un barri de masies 
amb moltíssima personalitat. 
Tanta, de fet, que el nom 
d’algunes de les centenàries 
edificacions que s’hi aixequen 
formen una persona: “Al barri 
de Canyet hi tenim Can Mans 
i Can Cames, Can Barbeta i 
Can Coll: un home sencer!”, 
s’exclama rialler Josep Coll, tot 
just rebre’ns en aquesta última 
casa, situada a l’ombra de la 
feudal Torre Codina. “De fet, 
Can Coll era un trull per posar 
gra, ordi… de Torre Codina –
ens posa en situació– fins que 
el meu avi ho va comprar, el 
1930, per fer-hi la casa, el por-
xo i un celler amb cup.” Per-
què, amb la compra, Josep Coll 
Llavoré també hi va plantar 
vinya, el cultiu imperant ales-
hores en aquest territori. La 
mort de l’avi, primer, i del pare, 
el 1992, va comportar l’aban-
donament progressiu dels 
ceps que envoltaven Can Coll, 

perquè els estudis d’enginyeria 
agrònoma d’en Josep el van 
portar lluny professionalment.

Però la casa familiar on va 
néixer l’estirava massa i, per 
fer feliç la seva mare (“Tot 
això, al capdavall, són senti-
ments i vivències”), amb la 
seva germana es van imposar 
el 2004 de recuperar aquella 
vinya vella: “La mare es va 
morir al cap de tres anys, però 
tenim la satisfacció de saber 
que se’n va anar havent vist 
ceps plantats de nou.” Reco-
neix que també ho van fer pel 
rebesavi Coll, vingut de Teià a 
Canyet el segle XIX i del qual 
ens mostra amb orgull una 
fotografia en blanc i negre que 
el sol acompanyar en tots els 
actes i presentacions en què 
participa: hi apareix, al centre 
de la família, amb barretina, 
faixa i bastó.

Fins al 2010 no hi va haver 
la primera producció embote-

llada de la nova vinya de Can 
Coll, amb el nom comercial 
d’Orígens –és clar–, formada 
per un 30% de merlot i un 
70% de pansa blanca: “Vam 
començar amb el rosat típic 
de Canyet, que és el que feia 
l’avi al principi; amb el negre 
tenyim el blanc.” I el 2014, el 
“vi de Badalona” va entrar a 
formar part de la DO Alella. 
Tot i conèixer molt bé l’agro-
nomia, fins al 2009 en Josep no 
havia portat directament una 
vinya, que ara ja es coneix pam 
a pam (“Hi ha 2.777 ceps plan-
tats”, especifica) i que explica 
amb detall científic a qui s’hi 
interessi: avui som nosaltres, 
i de maig a juliol –coincidint 
amb l’època de floració i més 
coloració dels ceps– són grups 
de visitants englobats en l’ofer-
ta enoturística del celler Orí-
gens. Perquè s’hi va posar no 
sols per mantenir la tradició 
familiar, sinó també per divul-

Entre la tradició i la passió
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Visitem les vinyes de Can Coll, a Canyet (Badalona) i la vinateria La Bodegueta 
de Vilassar (Vilassar de Dalt) per acabar dinant a l’Era, a Arenys de Munt
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Martí Crespo conversa amb Josep Coll i la seva germana Francesca al celler antic de Can Coll.
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gar l’enologia a través d’una 
vinya de qualitat: “Volem que 
sigui bona vianda. I per això 
tinc l’obligació moral, ètica 
i professional que això surti 
bé”, assegura taxatiu amb si 
mateix. “I si tinc l’obligació 
que el meu raïm arribi al 100% 
al celler perquè en facin el vi, 
he de disposar d’un enòleg de 
prestigi.” És Xavier Garcia, 
d’Alella Vinícola, qui rep el 
raïm de Can Coll i s’encarrega 
de convertir-lo en el vi badalo-
ní, que enguany ha donat 6.100 
ampolles de rosat i blanc i que 
s’ha presentat, com ja comen-
ça a ser una tradició al muni-
cipi, amb una gran festa l’1 de 
novembre passat al jardí-era 
de la casa, amb la presència 
de 450 convidats embriagats a 
parts iguals pel seu vi novell, el 
paisatge de Canyet, la poesia i 
les danses.

La “bodegueta” d’en Ramon i 
la Carme
Del patrimoni familiar con-
servat amb cos i ànima a Can 
Coll passem, al cap d’un quart 
d’hora, a un establiment nou 
de trinca al bell mig del nucli 
antic de Vilassar de Dalt. Amb 
poc més d’un any de recorre-
gut, la Bodegueta de Vilassar 
és el somni fet realitat de la 
parella que ens hi rep: Ramon 
Garcia i Carme Riera. El 4 
d’agost del 2017, precisa ella, 
van aixecar per primera la ve-
gada la persiana d’un local que 
combina vinoteca amb degus-
tació de tapes i zona gurmet. 
El denominador comú de totes 
les referències i conserves que 
s’hi venen és la singularitat i la 
qualitat, contrastada per anys 
i panys de feina de comercial 
en el ram del vi i l’alimentació 
de Garcia. “Tinc un problema: 
he de sortir del que té tothom. 
Per això intento oferir coses 

que no siguin a tot arreu, molt 
petites”, es justifica. Això sí, 
“productes de la millor qua-
litat possible, al millor preu 
possible”.

“La botiga és petita i, per 
tant, intento omplir les pres-
tatgeries amb coses que no 

se solen trobar als comerços 
més grans: i si no tinc el que 
em demanen els clients, ho 
busco.” El seu passat comerci-

al l’ajuda en un dels aspectes 
singularitzadors d’aquest jove 
establiment ple de passió: 
“Intento treballar amb gent 
i productors que conec bé.” 
Perquè cada vi exposat té una 
història, i ell se les sap totes: 
durant l’estona que hem com-
partit, Garcia ens ha esmentat 
el nom i el cognom dels elabo-
radors i el lloc de procedència 
de tots els productes que té 
a la vista. Només de vins i 
caves ja són unes dues-centes 
referències en total, i de la 
DO Alella n’hi ha una vintena 
d’ampolles de mitja dotzena 
llarga de productors: “De la 
denominació tenim ara mateix 
els cellers que ens han vingut 
a veure.”

Del poble, continuen 
comentant, ja s’hi acosta 
una incipient clientela fidel 
i sobretot jove, normalment 

per prendre-hi una copa de 
vi recomanada pel Ramon i 
una de les imaginatives tapes 
que surten de la ment de la 
Carme. Per atraure nou públic 
també organitzen periòdica-
ment cursos d’iniciació al tast, 
tasts amb maridatges, sopars 
amb tast… “Ser dins la Ruta 
de la DO significa donar-nos 
a conèixer. Ja que som dins la 
denominació, no podíem sinó 
col·laborar-hi”, afegeixen con-
vençuts. Abans de sortir de la 
Bodegueta, en Ramon ens fa 
notar un altre element curiós 
del seu establiment: “Sembla 
que tinc una certa obsessió 
pels vins amb noms d’animals: 
Cueva de Lobo, La Lobita, La 
Loba, El gos, La guineu i el 
raïm…”  I ens demana que do-
nem records a la gent de l’Era, 
el restaurant d’Arenys de 
Munt on tenim taula parada.

Dos-cents vins i caves omplen les lleixes de La Bodegueta. Carme Riera i Ramon Garcia, al seu establiment. 

Pep Campí, personatge clau de l’Era, conversa amb Martí Crespo.

A la Bodegueta or-
ganitzen periòdica-
ment cursos d’ini-
ciació al tast, tasts 
amb maridatges, 
sopars amb tast...
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Una era molt familiar
De la tradició del celler Orí-
gens i la passió de la Bodegueta 
passem, en pocs minuts amb 
cotxe, a un projecte de restau-
ració familiar amb vint-i-cinc 
anys d’història i molt d’esforç 
al darrere. Situat en un polí-
gon industrial a la part baixa 
d’Arenys de Munt, l’Era ja és 
tota una institució al poble, 
amb una fusió de cuina tradici-
onal i contemporània a partir 
del producte de proximitat i 
de mercat… i també amb una 
carta de vins extensíssima i 
acuradíssima, mereixedora del 
premi Cartaví 2015 (i finalista, 
de moment, enguany). “No 
sóc sommelier ni enòleg, però 
m’agrada el vi i tinc experièn-
cia; el 2000 vaig assumir la 
carta al restaurant. Tinc un 
Excel amb tots els vins que han 
passat per la casa i realment fa 

goig el revolt que hi he fet”, ens 
explica Pep Campí, que és qui 
ens atén. I s’afanya a puntualit-
zar: “Amb l’ajuda d’en Gerard 
de Clasca, que consti!” En 
aquest negoci de família, amb 
germanes, gendres i algun pare 
implicats fins al moll de l’os, en 
Pep hi va començar treballant 
a la discoteca que ocupava la 
parcel·la del costat, un gros 
envelat ara reconvertit en un 
espai de circ amb el qual hi ha 
el compromís de fer activitats 
periòdiques conjuntes. “Del 
1994 al 2000 va costar molt 

tirar endavant. Sort en vam te-
nir de la disco, que tirava. Som 
molt tossuts, molt formiguetes: 
vam ser-hi molt i, a partir del 
2000, ja ha anat bé.”

La clau que els ha ajudat 
a situar-se al poble i a fer-se 
un lloc a la comarca ha estat 
abastar tota mena de perfils: 
“Dels menús diaris a les grans 
celebracions i casaments hi ha 
un bon ventall de possibilitats: 
ho agafem tot”, enumera en 
Pep. “Això implica que cada 
dia, en empleats, hem d’anar 
amb una carrosseria de Fer-
rari en previsió d’omplir el 
restaurant. Avui [un dijous a 
migdia de mitjan novembre] 
hem tingut cent serveis.” 
L’ampli ventall a què feia refe-
rència inclou l’atenció al públic 
familiar, especialment els caps 
de setmana, amb monitoratge 
per a la mainada inclòs. “El 

jardí dóna molt de joc”, argu-
menta. L’engranatge es greixa 
amb “un tracte molt proper i 
amb personal molt jove i gens 
cremat en la restauració”. Tot 
plegat fa que l’Era sigui més 
que un restaurant, amb pro-
postes i iniciatives que bus-
quen vincular-lo constantment 
amb el poble. “Això és l’Era, 
gent maca!”, conclou.

Com també hi ha gent 
maca, confessa, a la DO Ale-
lla. “El que més m’agrada 
d’encarregar-me dels vins al 
restaurant és que m’ha obert 
portes per conèixer gent que 
s’estima la terra on viu. Des 
d’apassionats com en Josep 
Coll fins a personatges fora de 
sèrie com l’Oriol Artigas, hi ha 
molta gent implicadíssima.” En 
el seu cas, la implicació amb la 
DO no es limita a tenir vins de 
vuit cellers amb etiqueta Ale-

lla en una carta de seixanta o 
setanta referències, sinó tam-
bé a fer-ne molta pedagogia: 
“A còpia de recomanar i fins i 
tot pressionar, molta gent ha 
anat canviant i, tot i que costa, 
va descobrint més i més els 
Alella, on cada vegada es fan 
millors vins.” “Aconseguir el 
‘tu mateix’ amb els clients és 
fantàstic, i haig de dir que mol-
tes vegades l’encerto”, somriu. 
L’esforç divulgador queda ben 
reflectit a la carta, amb la DO 
Alella extensament explicada 
i amb mapa inclòs. I també 
al rànquing dels vins més 
demanats pels clients el 2017, 
destacat a la primera pàgina: 
a l’apartat dels blancs apareix, 
en el top 4, l’Orígens de Bada-
lona. “Les cartes en el futur 
seran això: més coneixement i 
proximitat, i menys quantitat”, 
vaticina. 

Aperitiu: Torradeta de pernil i figues.
Amanida de figues amb pernil i magrana.
Tallarines amb calamarsons.
Bacallà gratinat.
Crema de iogurt amb salsa de fruits vermells.
Pastís tatin.

L’Era, un projecte 
de restauració fa-
miliar amb vint-i-
cinc anys d’història 
i molt d’esforç al 
darrere

Oriol Artigas

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




