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aig de confessar 
que, tot i que ja fa 
temps que trepitjo 
ben acompanyat 
de l’Òscar Pallarès 

el territori de la Denominació 
d’Origen Alella, fins ara encara 
no m’havia submergit en la vall 
de Rials, el veritable quilòmetre 
zero d’aquesta petita gran DO. 
S’hi concentra el 90% de la 
vinya del municipi d’Alella i hi 
tenen ceps mitja dotzena llarga 
de productors. Per passejar-hi, 
avui hem quedat amb el mata-
roní Albert Federico, que des 
de fa un parell d’anys s’encarre-
ga de tenir cura i de gestionar 
les Costes d’en Barnadas, sis 
hectàrees a la part més alta i 
costeruda de la vall.

El camp(us) de l’Albert
Quan ens trobem al Bosquet 
d’Alella –amb Rials al davant– 
ens confessa de bon principi 
que ell és jardiner de formació, 

però viticultor de passió. De fet, 
duia el cuquet del vi dins seu 
des que amb vint-i-nou anys 
va anar a veremar al Priorat. 
“Quan em surti l’oportunitat de 
portar una vinya m’hi llançaré 
de cap”, es deia des d’aleshores. 
I quan en va sorgir l’opció el 
2015 a Teià, no s’ho va pensar 
dues vegades. Com tampoc 
s’ho va rumiar gaire quan, 
un any després, li van oferir 
els 12.000 ceps que en Rafael 
Barnadas tenia a Rials. Mentre 
ens endinsem en la vall de camí 
cap al seu tros, ens comenta 
que s’hi va trobar chardonnay, 
sauvignon blanc, picapoll, pan-
sa blanca i garnatxa blanca, a 
més de cabernet, merlot, ull de 
llebre, garnatxa i sirà. “Com es 
pot comprovar, hi ha varietats 
molt ben adaptades i a gust en 
aquest territori, com la pansa 
blanca, i unes altres que no, 
però aguanten; la vinya és una 
supervivent.” Federico continua 

mantenint totes aquestes va-
rietats plantades fa un grapat 
d’anys per Barnadas, però ha 
canviat la manera de treba-
llar-les. “Jo sóc salvatge”, deixa 
anar amb mig somriure. És a 
dir, que a diferència de la viti-
cultura ben visible en algunes 

parcel·les de Rials que anem 
creuant, amb vinyes alineades 
i netes de coberta vegetal, 
ell ha optat per la viticultura 
d’abans… i en coster! “Sí, és una 
vinya difícil de treballar”, ad-
met, però ràpidament afegeix: 

“Per mi és un privilegi venir a 
treballar aquí.”

I del seu treball plaent i 
sofert alhora (tractar a mà cada 
cep, podar, collir, segar l’herba 
entre vinyes, mantenir camins, 
desbrossar…), n’han sortit de 
moment tres referències del 
tot ecològiques: el Pensa blanc 
(5.200 ampolles), amb anyades 
del 2015, 2016 i 2018; el Pensa 
negre (900 ampolles) del 2018, 
i el novíssim Les Costes de 
picapoll blanc (400 ampolles), 
també del 2018. “A aquest úl-
tim vi, hi he posat el nom de 
Les Costes perquè vull que se 
sàpiga d’on ve el vi. L’altre, el 
Pensa, deriva d’un dibuix d’una 
ampolla de vi que va fer la meva 
filla quan vaig agafar la vinya: a 
l’etiqueta fictícia, hi va escriure 
pensa en comptes de pansa i 
em va agradar!” A l’etiqueta 
real dels dos Pensa, l’Albert ha 
volgut tancar el cercle fent-hi 
aparèixer una part d’aquell 

Les vinyes que gestiona Albert Federico serpentegen resseguint les terrasses.

La diferència entre quantitat 
i qualitat

H

Resseguim la Ruta del Vi DO Alella tot visitant les vinyes que porta Albert Federico a la Vall 
de Rials, relaxant-nos a l’Alella Organic Spa i dinant a l’Entremans (El Masnou)
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Les vistes des de 
les Costes d’en 
Barnadas, al cap-
damunt de la vall 
de Rials, són espec-
taculars
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dibuix original i el rostre de la 
nena pensadora.

La producció, elaborada i 
embotellada a Alella Vinícola, 
és petita perquè a les vinyes 
prefereix mantenir dos mil 
ceps per hectàrea, una densi-
tat baixa. “Vull fer poc volum 
de vi, però de molta qualitat”, 
assegura des de la creu que va 
fer aixecar la mare d’en Bar-
nadas a dalt de tot de les seves 
vinyes, amb la vall de Rials als 
nostres peus i la mar de fons. 
Respecte a l’horitzó de la seva 
plantació, Federico ens explica 
que té interrogants oberts: 
arrencar, replantar, empeltar? 
“Sí que tinc clar que en el futur 
vull plantar amb els meus cri-
teris des del principi, aquí o en 
un altre lloc.” Uns principis que 
poden passar per l’agricultura 
biodinàmica, en la qual es for-
ma ara mateix. Anteriorment 
havia passat pel cicle formatiu 

d’Oriol Artigas a l’INS Alella, 
però el principal aprenentatge 
en viticultura diu que ha estat 
“observar molt i escoltar la 

gent”. Veient-lo en aquestes 
costes, sembla clar que la seva 
escola és directament la vinya, 
convertida en un laboratori 
d’experimentació d’assaig i 
error diari.

A l’ombra del gran ma-
ricaquer que s’alça al costat 
de la caseta de les eines, amb 
tres copes fresques a la mà 
(que ens diguin llondros, ara!), 

acabem la caminada fent un 
tast dels seus personalíssims 
i formidables vins de Rials, 
que ja es distribueixen per tot 
el territori de la denominació 
d’origen a més de Barcelona i 
el Garraf. L’Albert aprofita el 
moment per fer-nos un anunci 
final: tan aviat com pugui pre-
veu incloure a l’ampli catàleg 
de la Ruta del Vi de la DO Ale-
lla la visita guiada que hem fet, 
amb tast final inclòs, perquè 
tothom pugui descobrir aquest 
valuós pulmó vitivinícola ale-
llenc.

El retir de la Samira
Amb el gust dels vins encara 
en el pensament, l’Òscar em 
condueix cap al centre d’Alella. 
Concretament, als baixos de 
l’antiga masia de Can Rull. Ens 
hi espera la Samira Azaroual, 
una jove menorquina que, per-
seguint els seus somnis com 

l’Albert Federico, fa un any va 
anar a parar a Alella. Des de 
mitjan setembre del 2018 porta 
l’Alella Organic SPA, un agra-
dable espai que ofereix tracta-
ments facials, corporals i mas-
satges terapèutics de tot arreu 
del planeta: “És com un petit 
viatge per les teràpies orien-
tals i occidentals”, ho defineix 
la Samira, que ens explica que 
s’ha format en fisioteràpia i 
estètica, a més d’aromateràpia. 
“Havia treballat en hospitals i 
SPA, però volia tenir un espai 
meu, i com que Alella m’agrada 
molt vaig llançar-m’hi.” Com 
el nom de l’establiment indica, 
la seva preocupació pel medi 
i els animals es tradueix amb 
l’oferta de tractaments natu-
rals: “Opto per productes orgà-
nics i no químics, i miro de no 
abusar dels plàstics. De fet, els 
productes naturals sempre són 
millors per als clients.”

Les mans de la Samira contribueixen a la relaxació d’en Martí a l’Alella Organic Spa. 

Tastar els vins de Federico a l’ombra d’un maricaquer, amb vistes a les vinyes i el mar al fons. Una delícia!

Albert Federico: 
“El meu principal 
aprenentatge ha 
estat obervar molt 
i escoltar la gent”

LA RUTA DEL VI DO ALELLA



43

L’altra gran preocupació de la 
Samira és generar moments 
de relax a qui es posa sota les 
seves mans. “Com a fisiotera-
peuta i especialista en teràpies 
naturals, miro de fusionar els 
dos corrents perquè crec que 
s’ha de curar tant el cos com la 
ment i l’ànima. Per això a l’SPA 
puc tractar des d’un problema 
d’esquena fins a afavorir la des-
connexió.” I ho aconsegueix, 
sobretot, evitant les aglome-
racions: a l’espai només hi ha 
dues lliteres, i per anar-hi sem-
pre cal reserva prèvia. “Valoro 
més la qualitat i l’ambient tran-
quil que no la quantitat, perquè 
vull que els clients desconnec-
tin, que tallin amb el seu dia a 
dia.” Un tall que pot anar des 
de la mitja hora d’un massatge 
a les dues hores i mitja d’un 
ritual, m’explica mentre ataca 
la meva esquena.

Enclavat al centre de la DO, 
no és estrany que la Samira 
hagi inclòs en el catàleg de 
serveis dos tractaments amb 
vinoteràpia: un de facial amb 
vi, un reconegut producte anti-
oxidant que millora la qualitat 
de la pell; i un altre de corpo-
ral, com els que ja feien els 
romans fa dos milers d’anys. 
En tots dos casos fa servir vins 
de la DO Alella, els mateixos 
que serveix al final d’alguns 
massatges. En el meu cas, em 
veig obligat a declinar la copa 
perquè encara queda anar fins 
al Masnou per tancar la ruta 
d’avui.

Un restaurant entre germans
A la vila costanera, la cita és 
a l’entrada del mercat muni-
cipal. Ens hi reben en Manu i 
en David Oliver, dos germans 
que segurament fa un any no 
s’imaginaven que tindrien un 
bar-restaurant entre mans. 
Entremans, justament, és com 
es diu. “Abans d’explicar que 
pensàvem quedar-nos el bar de 
tota la vida del mercat, dèiem 
a la gent que teníem una cosa 
entre mans. I ens va fer gràcia 
el joc de paraules, que també 
juga amb ‘entre germans’ i fins 
i tot ‘entrepans’”, detalla en 
Manu. Dels entrepans de l’an-
tic bar a la variada oferta actu-
al hi ha un salt molt important: 
“Sempre dic que tenim la neve-
ra més gran de tot el Masnou”, 
diu amb el seu somriure per-
manent en Manu, per explicar 
que els seus plats i entrepans 
es basen en els productes fres-

cos de les parades. El seu res-
taurant s’alimenta del mercat i, 
com podem comprovar aquest 
migdia, també l’alimenta: molts 
dels paradistes passen pel seu 
renovat tauler a fer un mos i 
prendre un cafè.

Els ofereixen des d’en-
trepans fins a menús de dos 
primers i dos segons (a 12,8 
euros), a més d’esmorzars 
de forquilla, sempre amb un 
denominador comú: ser di-
ferents. “Volem posar-hi una 
mica de rock’n’roll”, en parau-
les d’en Manu. Això significa, 
per exemple, que al costat 
dels entrepans de tota la vida 
en proposen de xurrasco o 
d’orella. I també significa que 
al migdia, com avui, hi hagi 
fusions tan sensacionals com el 
tàrtar de salmó amb ou ferrat 
i un arròs sorpresa i canalla, 
com cada dijous. “Més enllà 
d’aquest toc trencador, tirem 
molt de la cuina catalana: ens 
agrada molt el mar i munta-
nya, el recurs de la xocolata i 
la picada… Pots reinventar el 
que vulguis, però la tradició és 
la tradició.” És la manera de 
pensar d’aquest establiment 
familiar, arrelat al producte 
de mercat i que no s’oblida, és 
clar, del vi: “Hem optat pel km 
0”, ho resumeix en Manu. Tots 
els vins de l’Entremans són ex-
clusivament de la DO: Roura, 
Testuan, Bouquet d’Alella, Can 
Roda, Raventós d’Alella, Quim 
Batlle i els Pensa d’Albert Fe-
derico. I algunes receptes en 
porten, com la melosa cua de 
bou amb xocolata d’avui, que 
ha fet xup-xup en un mar de 

blanc. A la futura carta de vins, 
en preparació, ens avança que 
hi haurà una introducció de la 
DO, per fer-ne pedagogia.

Des que van assumir el 
restaurant el 16 de novembre 
del 2018, la recerca de la dife-
rència i la voluntat de trencar 
motlles dels germans Oliver 
ha arribat a tots els detalls, 
inclosa la manera de servir la 
cervesa fent filigranes amb la 
crema i la genial preparació 
del cafè amb gel d’en David. 
“No ha de ser un cafè calent 
abocat en molt de gel, sinó un 
cafè molt fred, i per això se’ns 
va acudir de preparar-lo amb 
una coctelera.” Des de la petita 
cuina, ja fa sis mesos (“Per nos-
altres han sigut tota una vida”) 
que observen i experimenten 
(“Ens agrada aprendre cada 
dia”). “De moment són passos 
molt curts, però ferms: no hi 
ha marxa enrere”, rebla en 
Manu abans d’acomiadar-nos 
amb un: “Fins aviat!” 

Manu Oliver conversa amb Martí 
Crespo a la barra de l’Entremans.

“Pinxo” de truita de pata-
tes. Tàrtar de salmó amb ou 
ferrat. Arròs de verduretes 
amb botifarra negra. Cua de 
bou al vi blanc de Bouquet 
d’Alella. Mel i mató. 
Tot plegat, regat amb 3 de 
Testuan i Bouquet d’Alella 
Blanc.


