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CATI MORELL

Connexió natural
amb la vinya

● Mas Llagostera, situada a la Bisbal del Pene-
dès, ens ofereix una escapada per a la descon-
nexió i la reconnexió amb l’essència, la terra, la
natura i tot el que ens dóna. En aquesta finca,
viatjar a través del temps és senzill: des del si-
lenci de les vinyes fins a la petjada gravada a la
pedra. Mas Llagostera és una masia del segle
XVII, envoltada de vinyes i oliveres, que con-
serva a l’interior una cuina amb una arcada de
l’època medieval i una sitja de l’època ibèrica, i
que durant segles va ser un enclavament pun-
tal en la història de la transhumància a Catalu-
nya. A l’entrada s’hi pot veure encara, en per-
fecte estat, el foc de rotlle on pastors d’arreu
compartien l’escalfor, àpats i històries els dies
de fred i pluja. Un cop arribats, una visita tea-
tralitzada ens apropa al passat recent del món
rural del país. Dos masovers d’excepció –en
Bernat i la Galderica– ens passegen per la casa
i el seu entorn i ens guien cap a la Ruta de les
Barraques, on coneixerem la història de la pe-
dra seca típica de la zona, els marges i el seu ús
i la crisi del sector rural durant la segona mei-
tat del segle XX. En una de les barraques ens
espera un grup de música i un tast de vins i ca-
ves de cellers de la zona acompanyats de pro-
ductes gastronòmics de km 0 –coques enra-
mades, formatges artesans, bacallà en esca-
betx, ànec rostit i, no hi podien faltar, catà-
nies–. La gastronomia del Penedès ens permet

Un petit oasi rural per descobrir l’essència
dels vins i caves del Penedès

La casa de Mas
Llagostera va ser
restaurada l’any
2010. Pensada
per a grups, té una
extensa oferta
d’activitats que
permeten conèixer
des de la història
fins als secrets
dels vins o plats tí-
pics. Amb quatre
espigues i el certi-
ficat Ecolabel, té
totes les comodi-
tats sense faltar a
l’esperit sostenible
que ha guiat el
mas al llarg de la
seva història.

Ecologia i
tradició

Descans i
activitats. A
dalt, la zona de
descans, amb la
piscina en
primer terme. A
baix, la visita
teatralitzada i la
casa i la sala
d’experiències.
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retrobar-nos, a través del paladar, amb els
petits plaers dels nostres avantpassats.

La nit a Mas Llagostera és plàcida. El
cel desprèn tota la seva llum. I l’endemà és
ideal llevar-se d’hora per passejar entre les
vinyes mentre el sol comença a donar co-
lor als gotims de raïm. Al matí, podem vi-
sitar la Vila Museu Pau Casals, al Vendrell,
situat a un quart d’hora en cotxe, i passejar
per la platja de Sant Salvador. Quan arri-
bem a la casa, en Pere ja ho té tot a punt.
Ens ensenyarà com es fa una bona paella.
Ell n’és un expert –també dels calçots quan
n’és l’època–. I un cop fet l’arròs ens el
menjarem entre vinyes, acompanyat de
vins i caves, que són l’essència d’aquesta
terra.

La casa, que va
ser un
enclavament de
la transhumància
a Catalunya,
conserva restes
dels ibers a
l’interior

La gastronomia
del Penedès ens
permet
retrobar-nos, a
través del
paladar, amb els
petits plaers dels
avantpassats
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