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LA RUTA DEL VI DO ALELLA

uan he sortit de 
Barcelona amb 
cotxe i he escrit 
a Google Maps 
“Forns romans de 
la Fornaca, Vilas-

sar de Dalt”, haig de confessar 
que no m’esperava que els 
satèl·lits del GPS em deixa-
rien en un polígon industrial. 
Però així ha estat: al final 
de la ruta marcada al mòbil 
hi havia una indicació dels 
forns, cap amunt, i un senyal 
d’aparcament, cap avall. He 
deixat el cotxe enmig de naus i 
magatzems i he enfilat el camí, 
entre arbres i zigzaguejant, 
que m’ha portat fins a un petit 
descampat presidit per un im-

mens mur de pedres de granit 
i ferro. Una porta sortint un 
metre de la paret és l’únic 
element que trenca el conjunt. 
Allà mateix m’esperen l’Òscar, 
sempre més puntual que jo, 
i la regidora de Turisme de 
l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, Paula Lloret, que avui 
ens obrirà la porta d’un altre 
polígon industrial… de fa dos 
milers d’anys.

La història surt del forn
Rere la lluminosa entrada 
metàl·lica ens trobem, de 
sobte, en una cambra fosca, 
per l’efecte d’unes cortines 
negres que ens amaguen, com 
en un teatre, el gran escenari. 
“En Toni Gironès, l’arquitecte 
que es va encarregar d’idear 
l’espai que acull el jaciment 
romà, sempre recomana de 
quedar-se un minut en la fos-
cor, per deixar enrere la claror 
de l’exterior i adaptar-nos a la 
tènue llum de l’interior, com 
per marcar encara més el viat-
ge del present al passat”, ens 
detalla la Paula, que tot d’una 
ens obre el teló. Davant nostre 
apareix un gran espai de terra 

argilós, presidit al centre per 
tres forns excavats de formes 
gaudinianes i il·luminats úni-
cament per tres grans lluernes 
al sostre situades damunt seu. 
La intervenció de granit i ferro 
de Gironès embolcalla respec-
tuosament un dels jaciments 
“més singulars i més ben 
preservats de les seves carac-
terístiques”, afegeix la nostra 
acompanyant.

Tot i que el 1949 l’actiu 
Grup Arqueològic de Vilassar 
de Dalt ja va localitzar un 
d’aquests forns, no va ser fins 
al 2002 que van començar les 
excavacions i se’n van desco-
brir dos més, juntament amb 
una sitja i un abocador de 

Un territori ple de singularitats
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La ruta del vi ens porta als forns romans de La Fornaca (Vilassar de Dalt), 
a la vinya de Cabrils de Testuan i al Celler Castañé, d’Argentona.
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L’entrada als forns 
de la Fornaca et fa 
sentir com qui fa 
un viatge al passat
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materials ceràmics. “Com sol 
passar, quan es va voler reur-
banitzar la zona de la Fornaca 
es va veure que el conjunt era 
molt més important del que 
se’n sabia”, explica Lloret. 
Per això l’ajuntament va en-
carregar a l’arqueòloga local 
Núria Rosselló, amb l’ajuda del 
Grup Arqueològic, la feina de 
desenterrar aquest conjunt de 
forns situats a la vora de l’antic 
camí de Mataró. Un lloc, val a 
dir, que disposava dels quatre 
elements necessaris per fer 
terrissa: terra, aire, aigua i 
foc. “Aquí hi havia ben a prop 
aigua, argila i bosc per a la 
llenya, a més d’una bona ori-
entació pels vents”, ens detalla 
la Paula.

Es calcula que els forns van 
estar actius del segle I al III 
dC, una època en què el vi era 
el principal motor econòmic de 

la comarca. De les graelles a 
mil graus de la Fornaca, doncs, 
en sortien dòlies (grans tines 
amb què es feia envellir el vi), 
però també materials de cons-
trucció com teules, ímbrexs i 
maons. Pel volum d’aquesta in-
dústria, no és impensable que 

al voltant també hi hagués ha-
gut tallers de ceramistes, ma-
gatzems i fins i tot habitatges 
per als treballadors. Per gaudir 
d’aquests extraordinaris forns 
romans i de les seves merave-
lloses parets vitrificades per 

les altes temperatures, cal 
concertar visites amb l’ajunta-
ment o aprofitar algunes de les 
jornades de portes obertes que 
s’hi organitzen al llarg de l’any. 
Com per exemple les que s’ins-
criuen en l’esdeveniment 48h 
Open House Barcelona, en què 
els forns romans comparteixen 
protagonisme amb la rehabi-
litació de l’espai signada per 
l’estudi de Toni Gironès.

Vi d’amics
Un quart d’hora després de 
deixar enrere l’antic camí de 
Mataró a Vilassar, l’Òscar i jo 
som al seient del darrere d’un 
4x4 que s’enfila pel camí de les 
Vinyes de Cabrils, un veritable 
teló invisible que ens torna a 
deixar passar cap al passat. 
El copilot, Kike Foncillas, 
xiuxiueja amb to de lament: 
“S’han canviat els ceps per les 

cases…” I el conductor, Quim 
Colomer, demostra ser tot 
un pota negra cabrilenc: “En 
aquest marge, quan era petit, 
hi havia la vinya d’en Pitu; allà 
hi havia la d’en Santos, i en 
aquell tros la de Ca l’Estrany. 
Recordo haver fet la verema 
en quinze vinyes d’aquí dalt, 
fins que vaig tenir vint anys!” 
Després es van anar abando-
nant i ja va deixar de pujar-hi: 
“Fins al 2009, quan el maleït 
Lionel em va tornar a emboli-
car!”

Fa referència a Lionel 
Martin, un francès instal·lat 
al Maresme com també Julien 
Schmitt i Pierlo Sinigaglia. 
Juntament amb Andreu Sala i 
Miquel Riera, són els set amics 
que, tips de veure com es gas-
taven molts diners en vi cada 
vegada que es trobaven, una 
nit van acordar fer-se’n ells, 
segons em relata amb una cer-
ta sornegueria en Kike quan 
baixem del cotxe i entrem al 
tros de vinya que tenen arren-
dat des de fa deu anys en un 
magnífic mirador de Cabrils 
(als peus) i Vilassar de Mar (a 
la llunyania). Tot va començar 
arran de coincidir tots set en 
una baixada a Mauritània amb 
una ONG al final del 2009: 
“Tot i ser de procedències i 
orígens ben diversos, allà ens 
vam conèixer a fons i vam fer 
molta pinya.” Tanta, que nou 
mesos després d’aquell viatge 
iniciàtic ja naixia el primer 
fruit vitivinícola d’aquella 
amistat: 385 ampolles del 
Testuan 2010, elaborat íntegra-
ment amb pansa blanca.

La idea inicial era que, a 
partir d’aquell test one, cada 
anyada en farien una prova 
nova. Però a la tercera, el 3 
de Testuan, van considerar 
que havien tocat la tecla de la 
combinació guanyadora: 80% 

La Paula Lloret explica les característiques d’un dels tres forns del jaciment de la Fornaca a en Martí Crespo.

En Kike i en Quim, copa en mà, conversen amb en Martí a la vinya.

Testuan és un vi 
que neix d’una 
amistat i un viatge 
Mauritània
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de pansa blanca i 20% de gar-
natxa, dues varietats extretes 
exclusivament de les dues vi-
nyes que tenen llogades; la de 
Cabrils (mitja hectàrea mirant 
a mar) i la de Santa Maria de 
Martorelles (una hectàrea i 
mitja encarada a Montserrat). 
Els set amics s’encarreguen 
de tot, seguint fil per randa la 
filosofia do it yourself (DIY): 
“Des del brot fins a l’ampolla, 
això és com mig fill meu –se 
sincera en Kike–. Perquè ens 
ho fem tot nosaltres: la vinya, 
la distribució, les etiquetes, la 
recerca de clients, la paperas-
sa i la facturació…”

Malgrat que d’entrada 
la idea era fer-se el vi per a 
consum propi, la cosa va anar 
creixent progressivament fins 
a arribar a les 6.500 ampolles 
de l’any passat i al pic de les 
8.000 el 2016. “Vam capgirar la 
vinya, la vam fer tremolar, i de 
cop i volta ens va anar donant 
més i més. Això ens va animar, 
i encara més comprovant que 
el vi començava a tenir accep-
tació”: primer entre els res-
taurants de Cabrils i després, 
obrint el compàs, cap a locals 
de tot el Maresme i fins i tot de 
Barcelona. “És un hobby que 
se’ns ha convertit en una acti-
vitat professional, però sense 
cap  pretensió. No volem un vi 
industrial i per això ens hem 
posat de límit 10.000 ampolles 
l’any. En un moment donat, 
preferim fer cosetes estranyes, 
més que no pas ampliar la 
producció.” Entre aquestes 
provatures hi ha reservar algu-
na bóta per fer cava, un pansa 
blanca 100%, un negre amb 
elaboradors del Montsant o un 
syrah amb gent del Montseny. 
Sense desviar-se del sender 
marcat, i sense perdre el 
senderi, ja fa una dècada que 

aquest “vi d’amics” aporta la 
seva singularitat a la DO Ale-
lla. I això que en aquest temps 
la vida dels set col·legues –més 
que socis– ha fet molts tombs: 
“Al principi pujàvem tots a la 
vinya a fer costellades amb els 
crios; ara ens veiem més per 
Instagram i parlem per Whats-
App.”

El celler d’Argentona
Un dels llocs on es poden 
trobar els vins de Testuan és 
el Celler Castañé, un veterà 
establiment d’Argentona que 
també va viure fa alguns anys 
una sacsejada forta com la 
vinya de Cabrils que acabem 

de trepitjar. Montse Castañé 
i Jordi Pujol, la parella que 
el regenta des de fa sis anys i 
mig, van decidir agafar el local 
quan els pares d’ella es van 
jubilar: “El 1971 els meus so-
gres es van quedar una botiga 
de vins a doll que ja funciona-
va –comenta Pujol–. Hi van 
començar a introduir la venda 
d’ampolles i, a partir del 1995, 
van ser pioners en la introduc-
ció de tasts.” Amb aquell canvi 
de direcció, adaptant-se a les 
noves exigències de la cliente-
la, Can Castañé va mantenir 
l’activitat mentre la resta de 
cellers d’Argentona anaven 
tancant l’un rere l’altre.

El 2013, quan la Montse i 
en Jordi se’n van fer càrrec, 
va caldre una nova posada al 
dia, en aquest cas centrada 
en els vins de proximitat i 
naturals. “Quan ho vam agafar 
teníem una gamma de vins 
molt clàssica, sobretot de la 
Rioja i de Ribera. En aquest 
sentit, hi hem fet un tomb, ho 
hem capgirat del tot, optant 
pel vi català, des d’Alella fins 

a la resta de DO de Catalunya 
i fins i tot de Catalunya Nord, 
on hi ha vins de poca inter-
venció molt interessants i a 
bon preu”, comenta Pujol. En 
xifres, això significa que de les 
dues-centes cinquanta refe-
rències totals, més cinquanta 
de cava, entre el 85% i el 90% 
són de DO’s catalanes. La se-
lecció (que inclou gairebé tots 
els cellers del territori Alella) 
és molt personal, basada tant 
en la seva formació (Pujol ha 
seguit cursos de sommelier 
i el grau d’Alella, amb Oriol 
Artigas) com en l’interès 
per visitar els cellers que 
comercialitza, parlar amb els 
productors i conèixer-ne les 
propostes.

Per ajudar a difondre els 
vins locals i naturals, des del 
Celler Castañé es continuen 
mantenint els tasts i, periòdi-
cament, s’organitzen sortides 
i rutes per cellers catalans, 
a més de degustacions i pre-
sentacions de vins. “Hi creiem 
molt i el públic hi respon cada 
vegada més”, sentencien. 

La Montse Castañé i en Jordi Pujol regenten el Celler Castañé.

En pocs anys, 
el Celler Castañé 
ha transformat 
radicalment l’ofer-
ta de vins

El celler romà del territori DO Alella!

Obert dissabtes i diumenges de 10 a 14 h
Grups concertats tots els dies de la setmana

C/ Ernest Lluch 41, 08329 Teià
Informació i reserves a: reserves@tanitdifusio.cat

Contacte:
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h al telèfon (+34) 93 555 99 77
De dilluns a divendres al telèfon (+34) 691 170 860


