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LA RUTA DEL VI DO ALELLA

nmig de la pressió 
urbanística de la 
costa maresmenca 
i de la poligonit-
zació vallesana, la 

Serralada Litoral representa 
un veritable pulmó de natu-
ralesa. I l’oferta enoturística i 
d’oci vinculada a aquest espai, 
justament, es caracteritza per 
l’adjectiu natural. En plena 
natura, per exemple, hi ha 
enclavat el celler Can Roda de 
Santa Maria de Martorelles; 
amb tota la naturalitat es 
tracta el golf al club de la Roca 
del Vallès, i naturals són tant 
l’entorn de l’ecohotel Mas Sa-
lagros de Vallromanes com la 
matèria primera dels seus tres 
restaurants: el 1497, el Cibus i 
el Gastro Wine Bar.

Una masia amb molta història
Al límit entre els municipis de 
Martorelles i Santa Maria de 
Martorelles, a una banda de la 

carretera apareix un discret 
rètol: Can Roda. El camí de 
terra s’enclota tot d’una en un 
rec, cobert per una meravellosa 
mostra de bosc mediterrani, i 
torna a enfilar-se fins a arribar 
a la masia que dóna nom a un 
dels cellers més joves de la 
Denominació d’Origen Alella. 
A la imponent cuina enrajolada 
d’aquesta casa senyorial aixe-
cada el 1864, m’hi esperen l’Òs-
car (sempre més puntual que 
jo) i la Pepi Milà, una farmacèu-
tica convertida en  responsable 
del celler. “De fet, m’he fet pa-
gesa a garrotades”, em confes-
sa amb un mig somriure.

Abans de sortir a passejar 
per les tres vinyes jardí que 
tenen plantades al voltant de 
la masia, em posa en context 
respecte a l’edifici de Can 
Roda. Salvador Bonaplata, un 
dels membres de la família 
introductora de la màquina 
de vapor a la indústria del 

nostre país, es va encapritxar 
d’aquesta finca de 40 hectàre-
es i va voler comprar-la a mit-
jan segle XIX. Quan a Santa 
Maria de Martorelles li van dir 
que era propietat de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, no 
s’ho va pensar dos cops: a Bar-
celona va anar a veure els seus 
responsables i va tornar al cap 
de poc al poble amb el títol 
de propietat sota el braç. No 
va trigar a fer-hi construir el 
casalot actual, que malgrat els 
canvis d’amos que hi ha hagut 
fins ara s’ha conservat intacte 
i constitueix un veritable pala-
uet d’època amagat a ben pocs 
quilòmetres de Barcelona. Des 
de fa poc més d’una dècada, 
la propietària de Can Roda 
és la família Singla, que s’ha 
entestat no sols a reconstruir 
amb tot luxe de detalls la ma-
sia, sinó també a recuperar les 
vinyes que de tota la vida l’en-
voltaven. A més d’una parcel·la 

de ceps de noranta anys a 
tocar el nucli de Santa Maria 
de Martorelles, des del 2010 
ja s’han recuperat dues vinyes 
més prop de la casa, amb set 
hectàrees en total de les vari-
etats pansa blanca, moscatell, 
merlot, cabernet, chardonnay, 
garnatxa negra i syrah. I la 
voluntat és créixer dins la fin-
ca, malgrat els estrictes passos 
administratius i burocràtics a 
què estan sotmeses les inicia-
tives vitivinícoles i al fet de ser 
enclavada en ple parc forestal, 
o bé a fora.

La Pepi explica amb orgull 
que ja van per la vuitena ve-
rema amb etiqueta DO Alella, 
amb dotze referències i unes 
33.000 ampolles produïdes 
anuals en total. És una produc-
ció que creix a poc a poc, any 
a any, perquè la seva intenció 
és buscar la sosteniblitat del 
celler i la qualitat dels vins: 
“L’any que ve tot el vi ja durà 

Denominació d’origen ‘nature’
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Visitem can Roda, juguem al Golf La Roca i dinem al restaurant 1497, a l’hotel Mas Salagros 
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Vista aèria de les instal·lacions acabades de renovar del Mas Salagros.
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el certificat ecològic, i després 
ja mirarem de convertir-nos 
en celler ecològic.” En aquest 
aspecte, detalla l’esforç extra 
que representa l’opció ecolò-
gica al vessant de la serralada 
on som: “A Santa Maria de 
Martorelles hi ha cinc graus de 
temperatura menys respecte 
al cantó de mar; el clima és 
més humit i fred, cosa que 
dificulta el control de malures 
i, de retruc, fer el vi ecològic.” 
La majoria de vins del seu 
catàleg s’anomenen So de 
Masia Can Roda, i només els 
més especials tenen noms 
propis. És el cas del Penjat 
d’un Fil, un dolç en què el raïm 
és pansificat penjat al celler. 
Una altra prova que porta a 
terme ara mateix l’enòleg de la 
casa, Enric Gil, és un escumós 
rosat que “apunta maneres”. 
Mentre passegem per la finca, 
increïblement polida i ordena-
da, veiem una perdiu distreta 
i tranquil·la malgrat que algun 
caçador dispara a no gaire 
distància. “Perdius, senglars, 
cabirols… aquí hi ha de tot”, 
s’afanya a comentar la Pepi. I 
no s’està de confessar-nos que 
el primer any de plantar raïm 
els cabirols se’l van cruspir 
tot: “Al capdavall és una cabra, 
Pepi”, es veu que li deia el seu 
germà.

Acabem la passejada, amb 
el cel encapotat, en un també 
cuidadíssim racó de gespa amb 
vistes de tot el Vallès, des de 
Montserrat a Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac. “Aquí solem fer 
els maridatges musicals, una 
proposta de concert i tast de 
vins de la casa”, comenta la 
Pepi. És una de les activitats 
d’enoturisme que proposen a 
Can Roda, un celler que des 
del primer dia va tenir molt 
present la idea d’oferir visites 
a la casa i a les vinyes aprofi-

tant aquest veritable oasi natu-
ral a tocar de Barcelona.

Una porta d’entrada al golf
Ben pocs quilòmetres també 
són els que ens separen del 
Golf la Roca, “un camp únic al 
costat de Barcelona”. El lema, 
ràpidament ens l’explica tot 
just traspassar la porta de 
l’edifici principal Isabel Gun-
faus, la responsable de gestió 
comercial i comunicació. “Així 
com la majoria de clubs de 

golf de l’àrea metropolitana 
són socials, el nostre és el més 
comercial de tots: és a dir, que 
a més dels associats, és obert 
a jugadors i clients puntuals.” 
I detalla: “El nostre objectiu és 
canviar el concepte de golf que 
molta gent té i donar a conèi-
xer que hi pot accedir tothom, 
sense barreres d’entrada, i 
amb instal·lacions molt bones.” 
I ho exemplifica de la manera 
més gràfica possible: “Aquí hi 
ha gent que ve amb Maserati 

i gent que hi ve amb un Corsa 
de fa vint anys.” Tot i que el 
club va néixer el 2002, no va 
ser fins al 2012 que els actuals 
impulsors no s’hi van implicar 
a fons. I, gràcies a una inversió 
molt forta des del 2015, actu-
alment s’ha consolidat i s’ha 
demostrat, segons la Isabel, 
que el concepte de club comer-
cial, més enfocat a l’oci i l’en-
treteniment i obert a tothom, 
funciona molt bé als peus de la 
Serralada Litoral.

Amb 45 hectàrees de gespa 
segada arran i aplanada cada 
matí, doncs, el Golf la Roca és 
un club ideal per als afeccio-
nats a aquest complex esport 
(“Diuen que és el segon esport 
més difícil, després del salt de 
perxa”, ens confessa la Isabel) 
i alhora una veritable porta 
d’entrada, amb tota naturali-
tat, a una “superexperiència”. 
Perquè jugar a golf enganxa: 
“La dificultat de no tocar la 
bola o de no encertar-la al fo-
rat fa que t’hi vulguis esforçar 
més i més per progressar.” 
Perquè jugar a golf genera pau 
interior i desestressa: “Neces-
sites estar molt concentrat, 
quan hi jugues no pots pensar 
en res més, t’evadeixes del 
tot del dia a dia. Hi ha molta 
gent que acaba abandonant 
ibuprofens i paracetamols!” 
Perquè jugar a golf també és 
una experiència socialitza-
dora brutal: “Si s’hi juga en 
parella o en grup, són com a 
mínim tres o quatre hores de 
joc en què, inevitablement, 
estableixes vincles amb els qui 
t’envolten i n’acabes coneixent 
la psicologia i les conductes.” 
I perquè jugar a golf és una 
font de respecte molt impor-
tant: “Les normes d’etiqueta, 
és a dir, el comportament i el 
respecte pels altres i pel medi, 
són l’essència d’aquest esport. 
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Pepi Milà explica el projecte de Can Roda a en Martí. Martí Crespo demostra a Isabel Gunfaus què és la sort del principiant.
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El Golf La Roca és esport i és natura. 

Mariona Mallafré, responsable de màrqueting del Mas Salagros, 
explicant les bondats de l’establiment a una taula del restaurant. 
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Unes regles de disciplina que, 
cal dir-ho, s’observen tant en 
els jugadors més veterans com 
en la canalla que comença.”

Amb aquestes explicacions, 
i malgrat que una pluja fina 
com la d’Escòcia –la pàtria del 
golf– ja fa estona que rega l’im-
pecable camp que ens envolta, 
l’Òscar i jo acceptem de grat 
fer uns tocs a l’àrea d’iniciació. 
No cal gaire estona per com-
provar que, de vins, l’Òscar 
en sap un niu, però de ficar la 
piloteta al cau… “És la gana, 
Martí”, s’excusa.

Un ecohotel de veritat
Per sort, tenim taula reserva-
da no gaire lluny del golf. Un 
cop arribats a Vallromanes, 
enfilem la riera amunt amunt 
fins a arribar a un últim nucli 
de cases, presidit per Can Sala 
Gros, una excepcional masia 
del 1497 que el 2015 es va re-
convertir en el primer ecoresort 
100% ecològic de la Península. 
Rebatejat com a Mas Salagros, 
aquest singular hotel de cinc 
estrelles disposa actualment 
de cinquanta-cinc habitacions 
i cinc suites repartides per 
uns quants edificis integrats 
–amagats– perfectament en el 
paisatge. Com per exemple les 
novíssimes garden suites, cadas-
cuna amb jardí i sostre biocli-
màtic, per ajudar a estalviar i 
optimitzar l’energia. L’etiqueta 
eco també significa respectar 
els patrons establerts per la 
normativa europea d’estàn-
dards de sostenibilitat, que 
tenen en compte els materials 
utilitzats en la construcció, 
l’eficiència energètica i la gestió 
de residus. I fins i tot disposar 
a l’aparcament d’un carregador 
oficial de cotxes elèctrics Tesla.

El mateix esforç ecològic 
s’observa en el circuit d’aigües 
termals Aire Ancient Baths 
que hi ha dins el mateix com-
plex hoteler i, especialment, en 
les tres ofertes de restauració 
que proposa Mas Salagros: 
el restaurant de degustació i 
carta 1497; el novíssim Cibus, 
enfocat a carns a la brasa i 
paelles amb un preu més asse-
quible; i el Gastro Wine Bar, un 
espai de tapes i vins que obre 
els caps de setmana. “Tots 
els plats surten de la mateixa 
cuina”, ens detalla Mariona 
Mallafré, cap de comunicació 
de l’ecoresort. Una cuina que, 
des de fa un any i mig, és en 
mans de dos noms amb molta 

experiència en restauració ho-
telera: Beni Campolo i Samuel 
Dias. L’actual cap de cuina de 
Mas Salagros, de fet, va co-
mençar fa vint anys al seu Xile 
natal una carrera que l’ha vist 
passar per hotels de cinc es-
trelles, restaurants com el 1789 
d’Alella, el primer clandestí de 
Barcelona (Tintorería Don’t 
Tell) i, per damunt de tot, l’Ho-
tel Arts de Barcelona. Enmig 
de jornades de més de quinze 
hores, i amb cent cuiners i sis 
restaurants per gestionar, allà 
mateix va conèixer en Samu, 
i es van fer inseparables. Un 
dia festiu, anant tots dos amb 
bicicleta per Vallromanes, es 
van sentir atrets per un racó 
que no havien vist mai: el Mas 
Salagros. “I creu-me: a la 
setmana següent, un directiu 
de l’hotel em va contactar per 
Linkedin interessat pel meu 
perfil!”, confessa Campolo. 
L’oferta era temptadora, i en-
cara més quan li van oferir la 
possibilitat d’endur-se cap a 
Vallromanes un segon de cui-
na. “És així, ni més ni menys, 
com en Samu i jo vam acabar 
aterrant a la cuina del 1497, un 
projecte molt més personal i 
diferent respecte a l’Arts, en 
què es cuiden tant els produc-
tes servits com el medi.”

“El canvi de vida laboral i 
personal, fent un pas al cos-
tat, ha estat de moment molt 
reconfortant, tot i que Mas 
Salagros ha crescut a una 
velocitat superràpida”, asse-
gura Campolo, que d’aquí a 
ben poc es traslladarà a viure 
amb la família a Vallromanes 
i tot. Abans es passava el dia 
gestionant i ara, amb un equip 
de setze cuiners a càrrec, pot 
ficar el nas a la cuina i cuinar. 
I amb en Samu a prop, també 
pot delegar: “Si hi hagués un 
error el dia que jo no hi fos, 
sé segur que amb mi també 
hauria passat.” Amb una cuina 
de temporada (“Tot i que, amb 
el canvi climàtic, cada vegada 
són més llargues i menys vari-
ades”) i mediterrània, els dos 
caps de cuina estan contents 
d’haver-se convertit en ben 
poc temps en un referent a la 
zona: d’una banda, per l’aposta 
decidida pels productes eco-
lògics i naturals, un punt dife-
rencial dels seus restaurants, 
alguns dels quals extrets di-
rectament d’un hort al mateix 
hotel (“Sempre dic als meus 
cuiners que aprofitin la sort 

de poder baixar a l’hort”); i, 
d’una altra banda, per un tipus 
de cuina tradicional, però amb 
segell personal (“M’agraden 
els gustos antics, les coses de 
tota la vida, però amb un toc 
diferent”). Ho comprovem amb 
un menú degustació de vuit 
plats i aperitius, perfectament 
mesurats, equilibrats i conti-
guts perquè el sabor de cada 
ingredient no s’escapi ni tapi 
els altres. Amb filigranes quasi 
impossibles com la del gaspat-
xo de maduixa, l’ou de corral 
cuit a 64 graus i les postres 
de coco i mango. A més dels 
productes ecològics, també ho 
són els vins blanc i negre i el 
cava de la casa, elaborats per 
Bouquet d’Alella en exclusiva 
per a Mas Salagros, i les cent 
setanta referències vinícoles 
que s’exposen en una de les pa-
rets del càlid i agradable espai 
del 1497, amb vistes a una vall 
esclatada de natura. 
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Els vins de la casa porten el se-
gell de la DO Alella i els elabora 
Bouquet d’Alella.

Aperitius: tonyina marina-
da, steak tàrtar i croqueta 
d’espinacs.
Timbal de quinoa amb hali-
but i ceba cruixent.
Amanida d’espinacs i salmó 
amb gaspatxo de maduixa.
Ou de corral amb cruixent de 
llavors i cansalada del coll.
Corball rostit amb confitura 
de tomàquet.
Espatlla de xai amb puré de 
poma.
Escuma de coco, fruita de la 
passió i xocolata blanca.
Mousse de xocolata i gerds.
Petit fours: núvols de rega-
lèssia i carquinyolis.




