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RESPECTE A L’AUTOR
La llibreta de la Vinya Americana recull, del 1888 fins al 1905, apunts de les principals
vivències d‟un pagès de Castellnou de Bages, Josep Maria Baraldés Ribó. És un document
de testimoni directe únic, del que hem pogut recuperar els seus continguts gràcies al seu
besnét Josep Maria Baraldés Casanova.
És difícil trobar documentació com aquesta, on apart dels aspectes tècnics dels conreu de la
vinya de fa més de cent anys, es valori de primera mà el què va suposar pels pagesos del
Bages l‟arribada de la fil·loxera i que copsi al mateix temps les seves primeres reaccions.
Doblement interessant i únic és el fet de que Josep Maria Baraldés sigui a més d‟un pagès
molt treballador, una persona innovadora i amb un gran sentit de l‟oportunitat.
Que sapiguem, serà el primer pagès del Bages que s‟avançarà a la plaga i que, abans que
arribi, va arraconant els ceps vells per plantar soques americanes.
Aquesta visió empresarial li reportarà prou guanys com perquè als 31 anys deixi la
masoveria de l‟Aguilar per esdevenir propietari de la finca del mas de la Sala i de la de
Viladerran de Castellnou de Bages.
Inquiet i ambiciós de mena, participa activament en la constitució de la Cambra Agrícola del
Pla de Bages el 1905 – 1906 i en la fundació del Centre Agrícola de Santpedor del que
formarà part de la seva junta directiva. Com esmenta Llorenç Ferrer i Alòs, aquestes
institucions, d‟àmbit municipal, seran les capdavanteres en la divulgació i introducció de les
noves tècniques vitivinícoles a la comarca del Bages.
L‟actitud dinàmica de Baraldés i el progressiu prestigi social que aquest fet li aporta, fa que
entre les seves amistats s‟hi comptin polítics tan influents com Leonci Soler i March que al
1904-1905 presidirà la Federació Agrícola Catalano-Balear.
En un carta tramesa personalment a Josep Ma. Baraldés Ribó, de forma força col·loquial
especialment en el comiat, el convida a l‟acte fundacional de la Cambra Agrícola del Pla de
Bages. També, li demana que faci extensiva la invitació a la resta de propietaris del poble de
Castellnou.1
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A l’annex, fotocòpia de la carta original.
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Família del Josep Maria Baraldés i Ribó a La Sala.
D‟esquerra a dreta Josep Maria Baraldés i Ribó, la seva dona Maria Casamitjana i Sibila, els fills de
la parella: L‟hereu Josep Maria Baraldés Casamitjana, Francisca Baraldés Casamitjana, Gabriel
Baraldés Casamitjana, Mercè Baraldés Casamitjana i el jove pretendent de la Mercè. Any aproximat
1916.
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CONTINGUTS DE LA LLIBRETA
Com ja hem dit, la llibreta inclou apunts del 1888 al 1905. Es tracta d‟apunts personals,
iniciats amb l‟objectiu de fer un seguiment de les seves vinyes i amb la intenció de veure
com planifica la seva lluita personal contra la plaga de la fil·loxera, al mateix temps que en
revisa i n‟avalua els resultats.
Que aquest és el seu objectiu principal ho deixa ben palès amb el títol que dona al quadern:
“Llibreta de la Vinña Maricana”. També són significatius l‟any d‟inici, el 1888 i el de
finalització, el 1905.
Del 1863 al 1879, la fil·loxera acaba amb totes les vinyes de França, el 1878 comença a
entrar per l‟Empordà2 i onze anys més tard, segons Maria Estruch, arriba a la comarca del
Bages per Navàs3.
Josep Maria Baraldés veu que l‟atac de la fil·loxera acabarà sent un fet inexorable i que cal
avançar-se als esdeveniments. Per això, 2 anys abans de que arribi la plaga a Castellnou
que, segons la seva llibreta, succeeix el 1890, el pagès comença la seva croada particular
per a fer-hi front.
Els escrits que trobem al quadern no estan fets per períodes de temps regulars ni tots tenen
la mateixa consistència informativa, n‟hi ha de molt curts i d‟altres de molt llargs. Està clar
que no vol fer una llibreta amb continguts específicament tècnics sinó que entre mig de les
observacions sobre la vinya s‟hi barregen impressions, sentiments i fins i tot alguns
esdeveniments familiars importants.
Orientativament podem dividir les anotacions en tres grans apartats:
1) Del 1888 al 1893, compra i replantació de soques per a ús particular.
2) 1894 al 1902, inici de les collites, comerç amb les noves soques i expansió del conreu de
la vinya a noves finques.
3)1903-1905, naixement de l‟hereu i trasllat a La Sala com a propietaris.

2
3

Dates extretes de “La plaga de la fil·loxera ...” Josep Iglésies
Aquesta i altres referències, extretes de “Mil veus de Bacus”, 2008, Maria Estruch Subirana.
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1- 1888 al 1893, compra i replantació de soques per a ús particular
Abans del 1889, any que marca l‟arribada de la fil·loxera a la comarca del Bages, la
majoria de pagesos estan vivint la seva època dorada amb la vinya. Segons Maria
Estruch, el 1880 és quan la demanda del mercat és més intensa i es comencen a
conrear les feixes més altes de les propietats.
A Castellnou, l‟ermita de Lourdes i la seva història són

testimonis encara vius

d‟aquest cultiu intensiu de la vinya.
Ja fa molts anys, un avi del poble explicà a Pere Vila4 que la capella fou construïda en
la dècada del 1870-1880. La iniciativa sorgí d‟uns quants pagesos del mas de
Viladelleva, de cal Ferrer, de cal Torrenté i d‟altres veïns de Castellnou.
Quan feien la plantació de ceps varen fer la promesa de que si arribaven a plantar
fins al capdamunt de la carena de cal Roig, anirien al santuari de Lourdes a França i
tornarien amb una imatge de la verge a la que construirien una capella just on
s‟acabaven les vinyes. La plantació es va portar a terme i també el pelegrinatge a
Lourdes d‟on es va treure la imatge que va portar en Jaume Peremiquel.

Panoràmica des de l‟ermita de Lourdes, foto 2019
4

Pere Vila, autor del manuscrit “Apunts sobre Castellnou de Bages”
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Interior de l‟ermita de Lourdes, foto 2019

El 1888, dins d‟aquest ambient d‟eufòria productiva de la vinya tradicional, Josep
Maria Baraldés va a un planter de Girona a comprar soques americanes del tipus
ripària de Montpeller5. Les farà arrelar a l‟hort per passar-les a la vinya l‟any vinent.
Segons ell, la fil·loxera ja ha arribat a la Portella d‟Avinyó i amb molt d‟optimisme
afirma que d‟aquesta manera aconseguirà que la plaga no continuï estenent-se per la
comarca del Bages.
Les ripàries van arrelar bé i tal com tenia pensat, l‟any 1889 les planta a la vinya de la
Solèia a 300 pams del mas Aguilar on vivien com a masovers ell i la seva família.

5

Ripària glòria de Montpeller, és un tipus de soca americana força comú, aconsellable per fer vi de qualitat.
https;//delacepa alabotella.wordpress.com
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Terrenys de la Solèia, presumptament el primer camp de Castellnou replantat amb ceps americans.

Animat per l‟èxit de l‟experiència, aquell mateix any visita un altre planter a Figueres
on comprarà soques americanes del tipus rupestri comú6.

Al 1890 segons aquest diari, es detecta la primera vinya infectada a Castellnou de
Bages sota el mas de la Portella d‟aquesta població.

Mas de la Portella, foto 1986.

6

Rupestris del Lot, és el tipus més comú d’aquesta soca americana, molt vigorosa però poc resistent a la sequera i
als excessos d’humitat. www.plantavid.com
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Tenint en compte que Navàs i Avinyó foren els primers focus del Bages i es troben al
nord est de Castellnou, no s‟entén massa que aquí, les primeres vinyes amb fil·loxera
es detectessin sota la Portella que és un mas ubicat cap al sud oest del terme, ben bé
l‟altra banda d‟on era previsible l‟arribada de l‟insecte a Castellnou. És possible que
alguns pagesos ja afectats preferissin no fer-ne divulgació.

El 1891, ca l‟Aguilar rep l‟assessorament del director de l‟Art del Pagès. El pèrit
agrònom Sr. Francisco Tobella els aconsella sobre els tipus de soques més adients
segons la composició de les terres.
Ara, ja amb més coneixement del tema, Josep Ma. Baraldés continuarà la replantació.

8

Ca l‟Aguilar. Foto 2019

Tina ovalada a l‟entrada
del mas de ca l‟Aguilar.
Foto 2019
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2- 1894 al 1902 inici de les collites, comerç amb les soques i expansió del conreu
de la vinya a noves finques

L’any 1894, és un any important per a Josep Ma Baraldés perquè al setembre hi ha la
primera collita de vinya replantada. Exactament el dia 17 de setembre veremen el
primers ceps americans amb les varietats de raïm abancó7 i cuatendre

8

dels que ha

obtingut 11 cargues de 14 D?, que un cop convertides en vi han estat 8 cargues i 9
setzens de vi.
El dia 10 d‟octubre veremen dos ceps al segon any de l‟empelt amb soca americana.
Són de ripària glòria de Montpeller empeltats de lledoner9. Aquests ceps, al cap d‟un
any, sembla que han donat una producció força important, d‟11 i 10 quilos de raïm
respectivament.
A continuació fa un recompte del que ha invertit, fins aquell moment, en la vinya de la
Solèia de mas Aguilar,:
-

Les sis quarteres han donat cabuda. aproximadament, a 2.000 ceps empeltats.

-

Que han suposat 1.800 jornals de treball

-

I un cost de 500 PTA la compra dels ceps.

Aquest any també és important perquè es continua replantant terreny. Des de la barraca
fins al capdamunt del camp on hi fa la malvasia roja10 hi ha encabit 3.000 ceps de vi fort
amb les consegüents soques: 700 rupestris del Lot, 500 girons11, 600 rupestris de fulla
salvatge, 400 torbats12 de la millor classe i 800 comuns de vàries classes.
Per plantar aquests ceps i fer els llits han calgut 400 jornals destinats en bona part a
estovar la terra.
7

Abancó, no hem pogut trobar cap referència a aquest tipus i ni tan sols estem segurs que la grafia sigui la correcte.
Cuatendre, sumoll blanc, esquitxagos o verdosilla. L’hem trobada com una varietat tradicional poc coneguda a
Catalunya. https://el mon.cat/vadevi/
9
Lledoner o garnatxa negra, varietat conreada a Catalunya des del segle VIII. Terme emprat a Girona i Tarragona.
Jaume Marlés i Magre, “El conreu de la vinya al municipi d’Aiguamúrcia”
10
La malvasia roja, coneguda com una varietat de ca l’Estruch de Navàs també es conrea, com podem veure, en
altres indrets de la comarca. És una varietat que tenyeix el raïm de color vermell, es tracta d’un vi lleuger que
permet l’envelliment i dona suaus aromes de fruites vermelles. Joan Soler Playà, “La recuperació de la varietat de
vinya per la DO Pla de Bages” Revista Dovella, primavera-estiu, 2020.
11
Giró, la garnatxa també rep aquesta denominació.
12
Torbat que no correspon a cap varietat italiana o francesa (“torbatto” o “tourbat”) Joan Soler Playà
8
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Segurament és la compra de soques en grans quantitats, el què permet obtenir-ne el
millor preu. D‟aquesta compra en Baraldés en vendrà 1.300 al seu cunyat que és el
propietari del mas Casamitjana i 1.000 a un pagès de Súria.
Fins aquest moment, la pagesia de Castellnou era absolutament contrària a canviar les
soques. El fet que els ceps enfil·loxerats no morissin de cop i aguantessin anys ni que fos
amb menys collites, els feia creure que aquell mal era passatger i que la vinya
reviscolaria. Per això, durant molts anys en Josep Ma Baraldés va haver de patir moltes
crítiques i incomprensió per part del seu veïnat.
Les reproduïm literalment tal com consten en el seu diari:
“Molts pagesos que en els primers anys (de la fil·loxera) plantaven, deien que teníem
diners de sobres, d’altres que érem uns burros que no sabíem que fèiem, altres deien
que ja ens penediríem, que anàvem per espantar el país. Que els ceps del país no
moririen mai i que els que emmalaltirien serien els americans. Altres deien que primer
ens moriríem nosaltres que els ceps del país i que si teníem diners de sobres, ja els
acabaríem”.
“Però aquest any (1894), hem quedat completament convençuts del què fèiem al veure
que els ceps americans tenen un creixement tan gran, mentre que els ceps del país
estan als últims anys de vida; algunes vinyes ja estan perdudes...”
Seguint aquesta tendència d‟empitjorament del rendiment de la vinya autòctona,

els

masovers de Ca l‟Aguilar constaten que els ceps no tractats ja han produït aquest any de
6 a 7 cargues menys de vi.
Per fer la reconversió de la vinya, en Baraldés busca sempre assessorament. Així com
anys enrere ja rep la visita d‟un pèrit agrícola per determinar quins tipus de soques eren
les més adients pel seu terreny, enguany fa venir a Pedro Amigó del Papiol, el qual
considera com un dels millors vinicultors del pla del Vallès13.

13

És un error de l’autor en la ubicació del Papiol. Aquesta població pertany a la comarca del Baix Llobregat.

11

Vol que Pere Amigó l‟ajudi a empeltar 2.000 ceps. Les soques són del tipus “rupestris
comú, tailor14 i jaques15, aquestes últimes de la casa Duran. Al capdamunt de la vinya de
malvasia roja, tal com ja hem dit, els empelts seran de sumoll.
Malgrat comptar amb l‟assessorament d‟un expert, aquell any fallaran molts dels empelts
però, els 800 que se salvaran en diu que “tenen una aspecte mai vist” i pujaran amb
tanta força que a quasi tots els hi deixen que creixin els 3 caps.
És a finals d‟aquest

any 1894 que comencen les visites a ca l‟Aguilar de forasters

interessats en veure com funcionen els ceps. Hi ha visitants propers com el Pau, amo de
les esglésies de Santa Eugènia16 i de més llunyans com els de Sant Llorenç d‟Hortons
d‟on, el mes d‟octubre, arriba una representació de 6 veïns del poble.

L’any 1895, en Baraldés comença a arrencar els primers ceps enfil·loxerats de la
vinya de la Iscleta, que es troba, segons la seva descripció, sota l‟estació del tren de
Santpedor.
D‟allà en treu 300 ceps empestats que substitueix per 150 ceps americans de les classes
rupestris torbat del Lot i rupestris giró de fulla metàl·lica. Aquesta feina li suposa invertirhi 24 jornals.
Aquest any, segons Baraldés, sembla que és quan la fil·loxera es manifesta amb més
força i fa més mal a Castellnou. Explica que de les vinyes velles, que l‟any anterior en
treia 100 i pico càrregues de vi, enguany estan pràcticament perdudes i no compta
treure‟n més de 3 càrregues.
És a dir, en el termini de 5 anys les vinyes autòctones que han patit la fil·loxera, han anat
baixant progressivament la producció i en aquests moments estan rendint només un 3%
del que era normal.
Davant aquest panorama, que sembla força general a la zona, la majoria de pagesos se
n‟adonen que cal reaccionar i començar a replantar amb peus americans. En Baraldés
és el pagès amb més experiència a la contrada i la majoria s‟adrecen a ell per demanar

14

Tailor, no hem sabut localitzar aquest tipus.
Jaques, sinònim del “directe” o “negre”, varietats que al 1893 es localitzaven a Olesa, Abrera i Sant Andreu.
16
Esglésies de Santa Eugènia de Relat, Avinyó
15
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orientació i comprar-li les soques de les quals ell ja s‟ha proveït abastament i amb les
que, suposadament, es proposa fer un bon negoci.
El 1895, és l‟any de la inflexió. A Castellnou, la vinya vella entra en un procés definitiu de
decadència i el què fins llavors representava prevenció és converteix en una necessitat
immediata per part de tothom. La situació suposa un reconeixement a la clarividència de
Baraldés que fins aquell moment havia estat per a la majoria un malgastador i un
imprudent. Ell gaudeix de la situació que li dóna la raó, al mateix temps que aprofita la
circumstància per jugar amb la completa ignorància de molts i guanyar molts diners amb
les mancances de tots. A continuació anotem les seves vivències directes en aquest
sentit:
“Enguany fins i tot els homes més incrèduls queden mig convençuts.
Alguns en els primers anys que nosaltres plantàvem ceps americans se’n burlaven i ens
tractaven de bojos, avui venen, ens demanen explicacions i ens compren ceps.
Com que no saben el nom de cap classe, només cep americà, pots donar-los algun
pendó. Que les burles fan com les processons, que se’n tornen d’allà on surten. Per tant,
els hi venem les classes que ens fan més fàstic i els hi fem pagar a bon preu.”
Malgrat això, a Castellnou hi ha pagesos que comencen a saber que no tots els peus
americans són iguals i que, segons la composició del terreny, n‟hi ha que s‟adapten millor
que d‟altres. Per això, el que tenen un mínim coneixement demanen ceps del tipus
“saldoni o saloni”17 i d‟altres el giró i el Lot , que sembla ser, són els que millor s‟adapten
al territori.
El mateix Baraldés se n‟adona que el tipus Tailor que ell té en algun terreny, suporta
malament la calç del terra i que caldrà replantar. En canvi, hi ha altres espècies que s‟han
adaptat perfectament com rupestris comú en moltes de les seves varietats: Rupestris
torbat, rupestris del Lot, rupestris de fulla salvatge, rupestris gatsin,

rupestris giró,

salonis, sagués, ripària glòria de Montpeller, etc.. en les quals no cal fer cap tipus de
procés.

17

No hem trobat cap referència a aquestes espècies. Tampoc en el cas del desamor francès.
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Malgrat això, el temps no ajuda gens. Tant l‟hivern com l‟estiu de 1895, han sigut
temporades de gran secada que ha repercutit en la vinya, de la que calcula que només
en traurà 10 cargues de vi.
Fent balanç de l‟anyada el resultat que finalment obté és molt millor del què s‟esperava.
Aconsegueix una bona collita

tant en quantitat com en qualitat i amb això, la

consolidació del seu prestigi social com a viticultor.
Malgrat la sequera, ha obtingut 6 cargues de cuatendre, 4 de sumoll, 8 de desamor
francès, 1....?? de picapoll, 3 de malvasia i 2/8 de bagots.
El vi que s‟ha produït és de molt bona classe, la veu ha corregut i rep nombroses visites
d‟arreu del país: “Ens han visitat moltes persones; de molt lluny i de molt a prop, alguns
molt intel·ligents i d’altres molt ignorants en aquest assumpte.”
Els ceps van de bé a millor cada dia. Però si hi ha una cosa que li preocupa a Josep Ma.
Baraldés són els empelts. No acaba de trobar que les soldadures quedin perfectes, ell diu
que totes estan “regulars” menys la de la malvasia que la considera molt mal soldada.
Com que sap que aquest aspecte el té mal resolt, a principis d‟any es trasllada a la
Palma i a Rubí a visitar a dos grans empeltadors d‟ullet. Segons Baraldés, li donen
moltes explicacions i li ensenyen quasi tot el què saben. A la setmana següent de la
tornada començarà a empeltar “ullet” que, segons les seves paraules,

funcionarà

divinament.
També assenyalar, que en aquells moments i segons l‟autor, al Pla de Bages encara no
és conegut l‟empelt a “l‟ullet”, el qual el converteix en capdavanter en aquesta tècnica.

Actualment

nomenat

empelt

d‟agulla,

característiques similars al de l‟ullet.
“El cep i la vinya” www.xtec.cat
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sembla

que

té

Al 1896, durant la primera setmana de gener, comencen a replantar la vinya nomenada
“La Santé o la Santa” a Santpedor. El procés de replantació és laboriós, en una primera
passada estoven la terra que és el que dona més feina, hi dedica 38 jornals, en la segona
volta tarda 35 jornals i en la tercera, que ja hi fan els ceps, 17 jornals. En total hi caben
1.900 ceps.
Després de tot aquest esforç, durant la nit del 28 de gener succeeix un esdeveniment
inimaginable. L‟hi roben 1.500 ceps dels que acabava de plantar. Sembla que el robatori
es tracta d‟un fet absolutament singular i inèdit, al menys en les vinyes del Bages.
Josep Ma. Baraldés en fa el següent comentari carregat d‟amarga ironia: “....fins ara no
ho havia sentit a dir mai en aquest país. En lloc de fer-los (els ceps americans) se te’n
burlaven, tractaven de beneït i de malgastador al qui els plantava. Però avui, a la fi del
segle XIX, la gent es va assabentant, va progressant i per no ser malgastadors quan
devien plantar-los ara es dediquen a robar-los”.
Estem a finals de març del 1896 i sembla ser que fa més de mig any que no plou. La
secada es perllongarà durant els mesos de maig i juny fins el 16 d‟agost. Per Sant Roc i
en ple dinar de festa major, caurà una gran pedregada.
Per aquest motiu, serà un any complicat i dur per la vinya. Quan a la primavera
comencen a empeltar la majoria de ceps no han pogut encara brotar per falta d‟aigua i a
la fi de l‟estiu quan arriba la verema només es recullen 22 cargues gràcies als ceps
americans, perquè els autòctons ja no fan res.
Des de l‟arribada de la fil·loxera, al 1890, els ceps del país han tardat sis anys per
acabar, definitivament, no tenint cap rendiment.
Aquesta situació dispara una altra vegada els rumors entre els pagesos de les rodalies,
sobre els quals Baraldés escriu amb trista sornegueria la següent reflexió:
“En els mesos de maig i juny la vinya americana pudia a bruta de secada i els castells
dels rumors van començar de presa, amb veus que deien que els ceps de l’Aguilar es
moririen com els del país. Mentre alguns propietaris feien córrer aquestes burles i
15

han pensat amb entusiasme de que ens perdríem molt sense socors. Aquest mateix
any que ells comencen a plantar no saben ni si hi haurà aigua. Fins i tot, sembla
mentida que els pagesos siguem tan burros!
Mai s’havia comprès tan clarament que l’art del pagès fos tan innocent com es veu
avui que sobren les plantes americanes. Res d’estrany que tota classe d’empresaris
vagin en contra del burro del pagès. Fins i tot el govern se n’ha adonat de la nostra
innocència, per això ens recolza tant i tant, que al final, ni treballant com a negres
podrem menjar”.
Malgrat tot, en Baraldés és un home que mira en positiu i a l‟acabar l‟any reconeix que
els empelts de borró18 han anat, segons la seva expressió predilecte, divinament bé.

Estem a l‟any 1897

la sequera continua i la fil·loxera va malmetent els camps del

voltant. Malgrat això en Baraldés te projectes d‟expansió de la vinya a nous camps,
desforestant, si cal.
Així, a la pràctica, es converteix en patró i contracta parcers que treballaran per a ell. El
bosc de Cal Batista el reparteix entre dos masos: Una part pel Pepet de cal Tonet i l‟altre
per al Victor de cal Ton del Sallés (Cellers??).
Segons els seus càlculs i segons paraules seves: “Entre els dos tonets han plantat 2.400
ceps rupestris giró i del Lot, i el tietó de cal Ton, 600 de la mateixa classe.”
També hem continuat arranjant la Santé, per exemple hem plantat 3.000 ceps i hem
empeltat de sumoll els primers ceps del camp xic de la Iscleta. Als de malvasia de la
plantada de l’any passat hi hem colgat 50 cargues de fems i 50 de comuna.
Els ceps han quedat molt petits degut a una secada horrorosa. Molts, sols han pogut fer
un brot de la mida d’una mà i els més ufanosos un pam, i d’un pam no han passat més
de 200 ceps.”
Malgrat les dificultats climatològiques, i en un moment que arreu ja no es desforesten
boscos per plantar-hi vinyes, Baraldés continua expandint pel territori el conreu de la
18

El borró és l’esqueix o bió que es col·loca dins l’ull de l’empelt.
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vinya americana i fent un negoci addicional amb la llenya que en treu: “Enguany hi ha
hagut 10 cargues de llenya d’alzina del bosc de Cal Sellarés de Santpedor i 50 de pi,
venuda a l’hereu de la Roca de Castellnou”.
Però en aquests moments, el conreu directe i la venda de la fusta que en treu, no són les
seves principals activitats econòmiques. Els grans negocis els fa amb la compra i venda,
a gran escala, de soques americanes. Amb la compra de grans quantitats aconsegueix
uns preus altament competitius, però per això li cal fer grans inversions de diners, és per
aquest motiu que quan li convé s‟associa amb propietaris rics de la comarca com l‟hereu
de les Planes de Sant Mateu de Bages amb el que fa una comanda al viver de Ca
l„Hortolà de Santpedor de 80.000 ceps de les classes de rupestris giró i del Lot.
També sap com aconseguir els millors preus. A Figueres, al viver Nadal hi compra
13.000 rupestris del Lot al preu de 8.000. En el d‟Ambròs adquireix 37.000 rupestris del
Lot al preu de 31.000 i en el de Sucalada 10.000 rupestris comuns, a cal Papiol 40.000
sestanes? del Lot i 40.000 de giró, tot expedit amb destí al Pla de Bages. Però la cosa
no acaba aquí i a Manresa hi compra 12.000 salvatges al preu de 10.000, 17.000
primitius al preu de 8.000.
Pel volum de compra és evident que ha de vendre molt. El fet que sigui una persona
coneguda a la comarca, que

els pagesos puguin comprovar “in situ” els resultats

excel·lents en les vinyes del venedor i els coneixements tècnics amb els que els pot
assessorar per la seva experiència en el tema, genera forçosament confiança a la
clientela.
En Josep Ma. Baraldés és un home que, com ja hem vist, li agrada preveure el què
passarà. Per aquest motiu, volta molt i sempre tria el primer mes de l‟any per fer-ho,
suposadament perquè és l‟època en que al camp li cal menys atenció.
El 15 de gener d‟aquest any, se‟n va a fer una passejada i passa per Granollers on
només hi veu una sola vinya americana però tira amunt cap a l‟Empordà que és on hi ha
més experiència en el nou conreu.
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“En el Baix Empordà en vaig veure de molt ufanoses (vinyes). El poble de Llançà és el
que es veu que va més avançat de l’Empordà; allí hi ha vinyes de 16, 17 i 18 anys de
producció”
A Figueres hi troba els vivers més grans on les soques, dels diferents tipus i de gran
varietat, s‟hi troben a milions. Ja hem esmentat els vivers Nadal i el de Can Bras o
Cambras. Malgrat això, opina que a l‟Empordà encara no s‟hi fa ni una quarta part del vi
que es produïa amb els antics ceps.
Com a conclusió de l‟any que s‟acaba Baraldés escriu: Benvinguda sigui la fil·loxera
perquè ens trobem que amb molts pocs ceps fem molt de vi. Hem tingut 71 cargues de
verema de 16 arroves en la vinya de la Soleia. D’aquí 4 anys, comptem fer el mateix vi
que fèiem abans de la planta Oropca.
Tota aquesta inversió li suposa un esforç de capitalització molt important, però com ell bé
diu: “Aquest any hem volgut ser els homes més temeraris de la comarca...”
A continuació, al quadern trobem les clàusules que vol posar en el contracte de cessió
dels terrenys de cal Batista als Tonets que, pel seu interès evident, exposem.

Contracte de cessió dels terrenys de Cal Batista
“Amb les vinyes que hem donat de Cal Batista hem fet els següents tractes:
1er. Se’ls aturarà el pas del bestiar dins la vinya sempre que la conreïn.
2n. El parcer no pot tenir dins el terreny cap arbre fruiter o no fruiter que no sigui algun
tipus de cep.
3r. El parcer no pot col·locar cap tipus de planter entre els ceps sense que l’amo hi doni
el vist-i-plau.
4t. El parcer està obligat a pagar el quint a l’amo.
6è. El parcer perd els drets a la vinya als 100 anys d’existència comptant des de la data
d’avui
.7è. El parcer te les soques franques i la quarta part dels buscalls, pel treball de collir la
llenya.”
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Del contracte anterior, ressaltem el fet de que la parceria es doni exclusivament per a ferhi vinya i el propietari protegeixi aquest conreu de qualsevol altre ocupació del terreny.
L‟amo considera que és la vinya el que li proporcionarà major marge de benefici.
Un altre tret destacable és el pacte a la cinquena part. En aquells moments i a
Castellnou, pel parcer representa unes bones condicions contractuals, així com que
també ja no es parli de rabassa morta sinó d‟un període de tinença, en aquest cas de 100
anys.
És evident que la nova vinya es troba sobre un terreny que prèviament s‟ha tingut de
desforestar ja que, si el parcer recull la llenya, tindrà totes les soques gratuïtes i la
meitat dels borrons per empeltar.

L‟any 1898, és un any que arriba carregat de bons auguris: La pluja i la primera filla de
la família Baraldés, la Mercè.
Tot just començar l‟any, la pluja arriba abundant com mai després de molt temps de
sequera,. Uns vents de llevant inesperats, fan ploure de tal manera que els rius Cardener
i Llobregat, van tan carregats que, fins i tot, provoquen nombroses inundacions i
desgràcies a poblacions del Baix Llobregat com El Prat, Sant Joan Despí i Sant Boi entre
d‟altres.
Josep Maria Baraldés reflexiona sobre les pluges que molts creien que ja no tornarien
per la manca dels boscos que han estat substituïts per un paisatge de vinyes. En aquells
moments, segons escriu, altres relacionaven la sequera persistent amb l‟apertura del
canal de Suez.
El naixement de la pubilla de cal Baraldés, la Mercè, és descrit al diari amb tota
senzillesa i amb un cert orgull de pare, tal com es reflecteix en aquest text tan auster: “El
dia 8 d’agost de 1898, ha nascut la primera nena i l’hem batejat el mateix dia amb els
noms de Mercè, Llúcia i Úrsula.

19

Els batejos dels nadons, sempre que es podia, es feien immediatament després de
néixer ja que el risc de morir a les primeres hores de vida era molt elevat.
Mentre tant, continua amb més energia que mai la replantada de ceps americans a tots
els camps que pot aconseguir.
Els Tonets i el Ton dels Cellers ja han replantat a la vinya del Batista 1.000 i 600 ceps
respectivament.
A la vinya de Mas Turric, que abans era del Ton de Cellers i que ara menen els Tonets ja
n‟han plantat 600 més i en Francesc Rovira ha fet 1000 ceps americans rupestris giró i
rupestris lot i salvatges, a la mateixa vinya a la banda dels Pujols.
I ell directament s‟ha encarregat de la Santa i de la Iscleta, que com ja hem dit, estan
emplaçades a Santpedor. Concretament, La Santa en la partida de la Riereta i la Iscleta,
tal com ja hem dit, sota l‟estació del tramvia de Berga.
A la Iscleta hi ha cabut 1.200 ceps (lots, salvatges i giró). A la Santa hi ha plantat 5.000
ceps (rupestris, torbat del Lot, giró, salvatge i ripària glòria de Montpeller). La finca ha
quedat tota replantada de ceps americans. Els ceps vells però, encara hi continuen
dempeus donant els seus últims raïms.
Malgrat tota aquesta eufòria de replantació, els resultats són més pobres del que
s‟esperaven doncs a partir del mes de maig ja no plou més i els fruits queden petits.
Segons sembla, es perd una tercera part de la collita.
La verema de les finques de Santpedor es porta a Cal Peraire on l‟emboten amb una
bota de cal Pep Ubac. A un preu de 18 pessetes per carga que compra el Bufó de
Santpedor i el vi de la Iscleta el ven a l‟Esteve de Roda a 21 pessetes. A finals de juliol i
agost, aquest comprador acabarà emportant-se tot el que queda a les tines de l‟Aguilar.

Estem a l‟any 1899 i aquesta serà l‟última verema de ceps del país per part del parcer
de ca l‟Aguilar. El seu rendiment és tan baix que considera que no val la pena conservarlos.
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Com que, en el seu moment, la plantació de ceps americans es va fer intercalada als
ceps del país dins les mateixes vinyes, els terrenys no queden erms sinó que hi ha la
vinya americana que ja està en ple rendiment.
La major part de pagesos, que no van fer el canvi de vinya amb rapidesa, es troben que
els seus terrenys encara no rendeixen suficientment i el vi que es produeix a la comarca
del Bages és molt escàs.
Amb aquesta conjuntura, el mercat de la Catalunya Central quedarà saturat dels vins de
l‟Urgell, on encara no ha arribat la fil·loxera.
La competència fa baixar els preus dels d‟aquí. Per aquest motiu la verema dels Tonets i
de la Solèia que

dóna vi

de molt bona qualitat

s‟acaba comercialitzant a 18,50

pessetes, mentre que el de la Iscleta i la Santa. que va sortir una mica aigualit, s‟ha tingut
de malvendre al preu de 14 i 15 pessetes la carga.
I continua la replantada de vinya a la Serra de l‟Aguilar, sobre la baga del Soler de
Rossella, s‟hi fan 2.000 ceps de les especialitats del Lot, rupestris i erasmo. Els Tonets
acaben de plantar a la vinya de Cal Batista on hi encabeixen 3.500 ceps més.

Al 1901, la Serra d‟Aguilar encara es va omplint de feixes i plantant vinya. Enguany són
6.500 ceps tipus rupestri, Lot, giró i rupestri erasmus els que s‟han plantat i 1000 ceps els
que s‟han ensulfurat abans de la collita.
Aquest any, el dia 22 de juliol, la vida personal de Josep Ma. Baraldés és veu afectada
per la mort de l‟hereu Josep que amb dinou mesos pateix un vessament cerebral.
El quadern, que en el seu moment no va reflectir la notícia del naixement, ara recull el
trist esdeveniment amb la mateixa senzillesa i austeritat

amb la que comunicava el

naixement de la Mercè. A finals del s. XIX principis del XX, la mortalitat infantil era tan
nombrosa com abundants eren els naixements, per això la mort dels infants era un
fenomen encaixat socialment com un fet natural.
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Malgrat la sequera persistent d‟aquell any, arriba la verema i recullen 92 cargues a la
vinya de la Soleia d‟Aguilar, 11 a Santpedor i a cal Batista 20 quintars19 de verema.
La valoració del comportament dels ceps és bona i espera que continuï així en endavant.
El vi però no te massa qualitat, és ordinari i l‟han de vendre entre 14 i 21 pessetes.
Per altra banda, la competència dels vins de l‟Urgell no s‟atura i apareixen nous
competidors com els valencians.

Josep Ma. Baraldés, preveu que aquest excés de

competència no pot durar massa i el preu del vi local tornarà a pujar. Com ell diu “la
fil·loxera serà inclement amb els països que encara no l’han conegut”.

Amb data del 1902, trobem entre la documentació de Josep Maria Baraldés una carta20
tramesa de forma conjunta per l‟Ajuntament, el Jutge municipal i els rectors de Castellnou
i Argençola demanant ajuda als veïns per una persona del poble que està passant un
molt mal moment.
És tracta del pagès de Cal Mariano, un home vidu de 69 anys que no para de patir
calamitats: Un llamp li entra per la xemeneia i li enfonsa una paret de la casa, se li mor la
mula que feia servir per menar els camps, un altre llamp li cau a la part dels dormitoris, li
mata l‟únic fill i se li encén tot el paller.
Cal Mariano és una construcció del segle XIX, construïda pels mateixos parcers que s‟hi
van instal·lar per conrear la vinya a parts amb el propietari. El mas està emplaçat entre
Argençola i Castellnou. Cal ressaltar la implicació que van demostrar les forces vives del
poble i la molt probable solidaritat del veïnat, com des de sempre ha succeït a Castellnou
quan algun veí ha passat un mal tràngol.

19
20

Quintar, és una mesura equivalent a uns quaranta i escaig de quilos cada unitat.
Carta original, annex pàg. 38

22

Cal Mariano, al costat nord occidental de Castellnou, foto 2020.
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3- 1903-1905- Naixement de l’hereu i trasllat a La Sala com a propietaris
A principis de l‟any 1903, Josep Ma. Baraldés i Ribó comença a fer gestions per adquirir
una propietat.
Amb la gran intuïció que el caracteritza pels negocis sap que, davant l‟alarma de la
plaga, molts propietaris han començat a posar a la venda els seus masos i que per tant,
els preus van a la baixa i és un bon moment per comprar. Llorenç Ferrer remarca el gran
nombre de masies que es venen entre 1896 i 1923, concretament a Castellnou de
Bages.
A través d‟una carta de data 22 de març de 1903, tenim constància que intenta comprar
Vilatorrada que pertanyia al marquès d‟Alella. El propietari també hi tenia interès perquè
volia que li mantingués el vedat de caça, però el fet que el marquès en aquells moments
fos a Paris, endarrereix i acaba aturant definitivament l‟operació
Finalment, el dia 27 de juny, compra la finca de La Sala de Castellnou junt amb tots els
seus masos al senyor marquès de Palmerola, comte de Fonollar pel preu de 5.200 duros.
Al cap d‟un mes, el dia 23 de juliol, fa escriptura amb el notari Lluís de Fabra i de Godol
de Manresa i immediatament pren possessió de l‟heretat on es troba amb 10 parcers
que estan començant

a plantar-hi

vinyes. Són els propietaris dels masos Pujol, el

Planacoll, el Saleta de ca l‟Aiguadé, Pere i Ramon Bugader de la Quintana i l‟Anton i el
Josep Garriga residents a cal Flaquer.
Amb aquesta conjuntura, s‟adona que li cal fer una redistribució dels terrenys cedits en
parceria entre les persones que ja treballaven per ell i les dels nous masos que
s‟incorporen. També té interès a rendibilitzar, tan aviat com sigui possible, tot el territori
que acaba d‟adquirir.
A l‟agost comença a redistribuir les parcel·les: Dóna al Pere Bugader el pla de dalt de la
baga de l‟Aiguadé i el pla de baix a l‟Alfons Rovira que fa de masover a Cal Batista per
tal que faci un camp de dues quarteres de sembradura que portarà des de la mateixa
masoveria de cal Batista.
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El tros que queda, el dóna a l‟hereu de cal Tona, Josep Rovira i Colldeforn junt amb una
part dels plans de la Sala tocant al camí de Súria, per sembrar-hi cereal.
Aquest any, tot el cereal anirà a càrrec del marquès, segurament és principalment per
aquest motiu que Baraldés té interès en alternar conreus de cereal amb la vinya. Una
altra raó podria ser que el cereal li facilita rendibilitzar totalment i de forma immediata,
la gran extensió de territori que haurà de gestionar a partir d‟ara.
També agafa parcers per portar la part de la finca de la Soleia que està davant de la
Baga i de les Valls. La primera actuació que fa a la Sala és començar el rastell al
capdavall del Reguer.
A final d‟any, el conjunt de parcers calcula que han plantat 30.000 ceps americans, dels
que Baraldés està constantment pendent i en fa supervisió directa.
Evidentment el pas de masover a propietari d‟una gran finca com és la Sala no deixa
indiferent al veïnat que comença de nou a rumorejar.
“La gent siga per enveja o siga pel que els hi sembla, troben que he fet una mala compra,
però jo no crec que m’hagi costat massa diners.
Com que ja en tinc 31 d’anar per masover, ara vull provar d’anar per amo. La gent tots
enraonen perquè sí, i la majoria de vegades, per malícia. En general, totes les persones
són envejoses i prediquen el què no creuen i envegen al que està en camí de menjar pa.”
Malgrat la compra de la Sala, encara estaran a ca l‟Aguilar tot l‟any 1904, i aprofitaran
per fer reformes a la casa vella de la Sala que passarà a ser el seu nou habitatge.
La Sala, està formada per dues cases unides; una era la casa nova que donava a l‟era i
la vella que era la de la banda de la casa de Viladerran que també pertanyia a la finca.
El mes de maig, a l‟Aguilar, encara hi haurà un gran esdeveniment de tipus familiar que
aquesta vegada si que serà redactat al diari de forma força solemne:
“El dia 15 de maig, diada de Sant Isidre, a les 3 de la matinada, ha nascut un noi que ha
estat batejat a les 5 de la tarda amb els noms de Josep, Isidre i Roc.
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Nascut a la casa de l’Aguilar, a la qual estàvem de masovers, aquest noi és l’hereu, a
l’haver-se mort el primer noi també nomenat Josep, Pere i Joan, nascut el 17 de
desembre de 1899 i mort el 22 de juliol de 1901”.
Destacar que els hereus de cal Baraldés, i en tenim constància documentada des de
l‟any 1629 com a mínim21, sempre han portat i continuen portant el nom de Josep. També
remarcar la importància que tenia pel pare el naixement d‟aquest nen que es convertirà
en l‟hereu d‟una nissaga de propietaris.
Evidentment, la compra de la propietat suposa un esforç important de liquiditat que
obligarà a vendre part del patrimoni familiar. Per aquest motiu, la família es ven el terreny
de la Santa a Santpedor per 8.000 pessetes, també una casa i un camp a Manresa per
11.250 pessetes.
També haurà de demanar “una pensió” (un préstec) de 5.000 pessetes a un interès del
5% que anirà retornant anualment primer, a l‟any 1904, en pagaments de 50 duros i més
endavant, de 60 duros. El prestatari és Ramon Ballesté de Manresa i en un rebut de 20
anys més tard veiem que és la vídua, Àngela Rafel vídua de Ballester, qui encara en rep
els beneficis.
També està content per la collita de raïm de l‟anyada que ha donat 80 cargues de vi a
l‟Aguilar, 55 cargues a la Sala, 14 cargues a cal Batista i 6 cargues a Santpedor. El vi
l‟han venut a 14, 16 i 17 pessetes.
El dia de Reis de 1905, trasllat de la llar i tota la família dorm per primera vegada a la
Sala.

Mas de la Sala i
mas

Viladerran,

foto 1982

21

Veure annex on es constata el fet, en una partida baptismal de l’any 1629.
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LLIBRETA DE LA VINÑA MARICANA
Josep Baraldés i Ribó, 1888-1905

-

1888
Hem començat a plantar els primers ceps americans. Els hem anat a buscar a un planter
de Girona, són ceps anomenats “ripària de Montpeller”.
Els hem fet arrelar a l’hort, per fer-los l’any vinent a la vinya. Així només hi haurà
fil·loxera a la Portella d’Avinyó en tot el Pla de Bages.

-

1889
Hem començat a plantar a la vinya de la Soleia, a 300 pams de la casa del manso
Aguilar.
Vam plantar les ripàries que teníem de l’any anterior que han arrelat bé. Llavors hem
continuat amb els primers “rupestris comuns” que hem anat a buscar al planter de
Figueres.

-

1890
Comença la fil·loxera a Castellnou. El primer focus es troba en una vinya sota la
Portella.

-

1 de desembre, 1890
El pèrit agrònom, director de l’Art del Pagès Francisco Tubella que inspecciona els
terrenys i ens aconsella sobre les classes que necessitem pel dia 7.
Per plantar s’han fet uns forats de 4 pams de fondària.

-

1891
Continuem plantant més o menys ceps.

-

1892
Vam arrencar la boïga des de la barraca fins dalt el camí i completarem del camí fins la
primera rasa.
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-

1894
Aquest any hem plantat prop la barraca on hem encabit des dels cua tendres fins la
malvasia. N’han cabut 3.000 ceps de vi fort, de les següents classes:
-

700 “rupestris Lots”

-

500 “girons”

-

600 “rupestris de fulla salvatge”

-

400 “torbats” de la millor classe

-

800 comuns de vàries classes.

Per plantar aquests ceps i fer els llits, hem gastat 400 jornals per estovar la terra.
Dels que han sobrat, n’hem venut 1.300 a Casamitjana i 1.000 al ...... de Súria.
En la setmana de sant Marc hem empeltat. Ha vingut el vailet del Papiol nomenat Pedro
Amigó que és un dels millors vinicultors del pla del Vallès, i hem empeltat 2.000 ceps.
Els peus eren de “rupestris comú” i d’altres classes: “tailor”, “jaques”. Els “jaques” tots són de
la casa del Duran. Els més bons empeltats de sumoll i al capdamunt de la vinya estan
empeltats de malvasia rosa.
Aquest any, l’empeltada ens ha anat malament, dels 2.000 que havíem fet, n’han viscut 800.
Aquests 800 han pujat amb un aspecte mai vist. A quasi tots els hi hem deixat els 3 caps.
La plantada d’enguany ens ha anat molt bé. Només ens falten de 10 a 12 ceps per causa de
les castanyoles.
Els empelts de l’any passat han anat divinament. Molts ceps porten una roba de raïms.
Molts pagesos que en els primers anys (de la fil·loxera) plantaven, deien que teníem diners
de sobres, d’altres que érem uns burros que no sabíem que fèiem, altres deien que ja ens en
penediríem, que anàvem per espantar el país.
Deien que els ceps del país no moririen mai i que els que emmalaltirien serien els
americans. Altres deien que primer ens moriríem nosaltres que els ceps del país, i que si
teníem diners de sobres, ja els acabaríem.
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Però aquest any hem quedat completament convençuts dels què fèiem, a veure que els ceps
americans tenen un creixement tan gran, mentre que els ceps del país estan als últims anys
de vida; algunes vinyes ja estan perdudes i les altres .......

- 17 de setembre, 1894
Hem veremat els primers ceps americans “avanco” i “cua tendre” i n’hem tret 11 cargues
de 14 arroves, que ha resultat 8 cargues i 9 setzens de vi.
Enguany la fil·loxera se’ns ha menjat de 6 a 7 cargues de vi.
- 19 de setembre, 1894
Ens ha visitat el Pau, amo de les esglésies de Santa Eugènia.
- 8 d’octubre, 1894
Ens han visitat 6 veïns de Sant Llorenç d’Hortons, per saber el funcionament dels ceps.
- 10 d’octubre, 1894
Hem veremat dos ceps de segon any d’empelt al peu. És “ripària de Montpeller” empeltats
de lledoner. Aquests ceps, al cap d’un any, han fet 11 quilos i 10 quilos de raïm,
respectivament.
Fins avui, aquesta vinya de la Soleia de l’Aguilar, d’unes 6 quarteres, més o menys, han
donat cabuda a 2.000 ceps empeltats, 1.800 jornals de treball i un cost de 500 PTA la
compra dels ceps.
Així conclou l’any 1894.

1895
- 26 de febrer, 1895
Hem començat a arrencar els primers ceps enfil·loxerats de la vinya de la Iscleta, situada
sota l’estació del tren de Santpedor.
Hem arrencat 300 ceps empestats que hem substituït per 150 ceps americans de les
següents classes: Rupestris, Torbat del Lot i Rupestris Giró de fulla metàl·lica. 24 jornals.
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Enguany, durant els mesos de febrer i març, hem colgat 93 cargues de fems a la vinya de
la Soleia.
Empeltar ceps ha suposat 57 jornals.
Hem estat empeltant 4.000 ceps i hem estat 32 jornals.
Els ceps de tres brotades d’empelt, donen molt bon resultat. Sinó hi ha res de nou i
segons calculo portaran de 6 a 7 quilos de raïm, uns altres potser 9, 10 i 11 quilos.
Els empelts són tots a l’anglesa i a la catalana.
L’empeltada en sumoll, ha anat bastant malament, ens han viscut un 60%.
Aquest any la fil·loxera envesteix els vinyats de forma molt rigorosa. Vinyes de les que
l’any passat en sortien 100 i pico cargues de vi, ara queden completament perdudes, ni
tan sols hi haurà 3 cargues de vi.
Aquesta temporada fins i tot els homes més incrèduls queden mig convençuts. Alguns, en
els primers temps que nosaltres plantàvem ceps americans, se’n burlaven i ens tractaven
de bojos, avui venen, ens demanen explicacions i ens compren ceps.
Com que no saben el nom de cap classe, només cep americà, pots donar-los algun
pendó. Que les burles són com les processons, que se’n tornen d’allà on surten. Per tant,
els hi venem les classes que ens fan més fàstic i els hi fem pagar a bon preu.
Els pagesos que van més avançats ens demanen “saldonis” (salonis), altres el “garoni del
Lot” (giró i Lot).
Aquest any no hem conegut clarosi en cap tipus de cep sinó en el taylor. Pensem que els
haurem de canviar per ser molt poc resistents a la calor.
Tot el “rupestris comú” que nosaltres tenim és: “rupestris torbat”, “rupestris Lot”, “rupestris
de fulla salvatge”, “rupestris Gatsin”, “rupestris giró”, “salonis”, “jaques” i “ripària glòria de
Montpeller”, sense haver mostrat fins avui cap classe de clarosi.
Durant tot l’any, tant l’hivern com l’estiu, hi ha hagut una secada espantosa que ha
repercutit en la vinya americana. Segons calculo, només en treurem 10 cargues de vi.
Finalment hem tingut: 6 cargues de cuatendre, 4 de sumoll, 8 de desamor francès, 1 de
picapoll, 3 de malvasia i 2/8 de bagots.
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El vi ha estat de classe molt bona. Ens han visitat moltes persones; de molt lluny i de molt
a prop, alguns molt intel·ligents i d’altres molt ignorants en aquest assumpte.
Els ceps, de dia en dia, van de bé a millor. Les soldadures totes estan regulars, menys la
malvasia que està molt mal soldada.
Durant la primera setmana de l’any vam anar a la Palma? I a Rubí?, a veure dos grans
empeltadors d’”ullet”. Ens van donar moltes explicacions i ens van ensenyar quasi tot el
què sabien. A la setmana a sobre, vam començar a empeltar “ullet” i ens va anar
divinament.
Aquí, al Pla de Bages, no és conegut encara l’empelt d”ullet”22.

1896
- Gener de 1896
A la primera setmana de gener, hem començat a replantar la vinya nomenada “La
Santé”. Primer van estovar la terra, hi vam fer 38 jornals, la segona 35, la tercera que
ja hi hem fet els ceps, 17.
En el tros que vam estovar, hi ha cabut 1.900 ceps. Durant la nit del 28, ens n’han
robat 1.500, que fins ara no ho havia sentit a dir mai en aquest país.
Potser degut a que veien ceps americans, en lloc de fer-los, se te’n burlaven i et
tractaven de beneit i de malgastador als qui els plantaven. Però avui, a la fi del segle
XIX, la gent va progressant i per no ser malgastadors quan devien plantar-los ara es
dediquen a robar-los.

-

26 de març de 1896
Avui hem començat l’empelta, hi ha una secada horrorosa, la major part dels ceps no
poden brotar des del 5 d’octubre del 95, ja que no hem vist caure ni una gota, amb tot,
l’empelt tardà ha anat divinament els que ja fan raïm tenen una ...... biònica23.

22

“Ullet”, tècnica d’empelt entre 2 plantes anomenades bions. Consisteix en col·locar un borró de la planta en un
portaempelt. A part de la vinya, s’utilitza en molts altres arbres fruiters. Viquipèdia, “empelt”
23
Biònica, de bions. És a dir, es tracta de ceps empeltats.
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-

16 d’agost de 1896

-

El dia 16 d’agost, que és el dia de la Festa Major, mentre estàvem dinant vingué una
terrible pedregada que feu repicar aigua i pedra.

-

Novembre de 1896
Enguany a la verema només hem plegat 22 cargues en els ceps americans, mentre
que els del país queden quasi perduts.
Els pagesos més incrèduls ja veuen que si volen veure vi han de plantar ceps
americans.
Durant els mesos de maig i juny, la vinya americana pudia a bruta de secada i els
castells dels rumors van començar de presa, amb veus que deien que els ceps de
l’Aguilar es moririen com els del país. Mentre alguns propietaris feien córrer aquestes
burles i han pensat amb entusiasme de que ens perdríem molt sense socors. Aquest
mateix any que ells comencen a plantar no saben ni si hi haurà aigua. Fins i tot,
sembla mentida que els pagesos siguem tan burros! Mai s’havia comprès tan
clarament que l’art del pagès fos tan innocent com es veu, avui sobren les plantes
americanes.
Res d’estrany que tota classe d’empresaris vagin contra el burro del pagès. Fins i tot
el govern ha arribat a comprendre la nostra innocència quan ens recolza tant i tant.
Fins al punt que ni treballant com a negres no podrem menjar.
Enguany, els empelts de borró han anat divinament bé.

1897
Hem donat el bosc de cal Batista a dos pagesos. El Pepet de cal Tonet i el Victo de cal Ton
del Sallés (Cellers).
Entre els dos Tonets han plantat, entre el bosc de cal Batista i mas Turric, 2.400 ceps
rupestris giró i Lot, i el tietó de cal Ton, 600 de la mateixa classe.
També

hem continuat arranjant la Santé, per exemple hem plantat 3.000 ceps i hem

empeltat de sumoll els primers ceps del camp xic de la Iscleta. Als de malvasia de la
plantada de l’any passat hi hem colgat 50 cargues de fems i 50 de comuna.
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Els ceps han quedat molt petits degut a una secada horrorosa, molts sols han pogut fer un
brot de la mida d’una mà i els més ufanosos un pam, i d’un pam no han passat més de 200
ceps.
Aquest any hem fet un “criadero” a cal “Hortolà?” de Santpedor, en companyia de l’hereu
Planes de Sant Mateu de Bages.
Hem encarregat en dit biberó 80.000 ceps de les classes de rupresti giró i torbat del Lot.
Hem empeltat tots els “ocs” de ceps americans, el que considerem que ens donarà una gran
càrrega cara l’any vinent.
El 15 de gener, vaig anar a fer una passejada a veure vinyes.
A Granollers només vaig veure una única vinya americana. De les que es troben entre
Barcelona i Girona, al Baix Empordà, en vaig veure de molt ufanoses. El poble de Llançà és
el que es veu que va més avançat a l’Empordà; allí hi ha vinyes de 16, 17 i 18 anys de
producció.
A Figueres hi ha grans vivers: El de Nadal que té Lots a milions, el d’Ambròs (Can Bras???)
encara més i el del Manolu que ell sol compta amb 2.000.000 de ripària glòria de Montpelller
i ............., 2.000.000 de rupestris del Lot i una infinitat d’altres classes.
Malgrat tot, a l’Empordà encara no s’hi fa ni una quarta part del vi que s’hi feia amb els antics
ceps del país, diuen els empordanesos que han plantat més ceps en aquesta comarca que
no pas hi havia abans de la fil·loxera.
En el viver de Nadal (la Verdal?) he comprat 13.000 rupestris del Lot al preu de 8.000, els
quals hem expedit tots al Pla de Bages; En el d’Ambròs 37.000 rupestris Lot al preu de
31.000, i en el “Sucalada” 10.000 rupestris comuns, que els hem expedit tots al Pla de
Bages. A cal Papiol 40.000 sestanes? del Lot i 40.000 de giró. En el viver de Manresa hem
comprat 12.000 salvatges al preu de 10.000, 17.000 primitius al preu de 8.000.
Aquest any hem volgut ser els homes més temeraris de la comarca.
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Tractes en la cessió d’unes vinyes
Per les dues vinyes que hem donat de Cal Batista, hem fet els següents tractes:
1r. Se’ls aturarà el pas del bestiar dins la vinya sempre que la conreïn.
2n. El parcer no pot tenir dins el terreny cap arbre fruiter o no fruiter que no sigui algun tipus
de cep.
3r. El parcer no pot col·locar cap tipus de planter entre els ceps sense que l’amo li doni el
vist-i-plau.
4t. El parcer està obligat a pagar el quint a l’amo.
6è. El parcer perd els drets a la vinya als 100 anys d’existència, comptant des de la data
d’avui.
7è. El parcer te les soques franques i la quarta part dels buscalls pel treball de collir la
llenya.
.......................
Enguany hi ha hagut 10 cargues de llenya d’alzina venuda a cal Sellarès de Santpedor i 50
de pi del bosc a l’hereu de La Roca de Castellnou.
Els ceps broten molt bonics però les “castanyoles”24 n’assequen gran quantitat.
L’empeltada ha anat divinament bé, els ceps tenen un gran desenrotllament, serà una
magnífica anyada de raïm. També es veu que el “cascoll” abonarà bé el nou terreny, em
sembla, vaja!
Benvinguda sigui la fil·loxera perquè ens trobem que amb molts pocs ceps fem molt de vi.
D’aquí 4 anys comptem fer el mateix vi que fèiem abans de la planta Oropca.
Hem tingut 71 càrregues de verema de 16 arroves, en la vinya de La Solèia.

1898
Hem començat l’any amb pluges molt abundants, tant que els vells no recorden haver-les
vist mai en temps d’hivern.

24

Castanyola o castanyeta, és una malaltia ocasionada per un tipus de vespa (Vesperus Xatarti) que també ataca a
altres fruiters com el cirerer, l’ametller, l’olivera...
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Els rius Cardener i Llobregat no havien baixat mai tan grans. En el pla de Barcelona han
inundat alguns pobles com El Prat, Sant Joan Despí, Sant Boi i d’altres que també han sofert
molt.
Feia molts anys que no arribava vent de llevant i la pluja era molt escassa. Als estius, la
secada es menjava tota la collita. Alguns deien que no plovia perquè no havia boscos, altres
donaven la culpa a la construcció del canal de Suez que impedia l’arribada del vent de
llevant, deien que mai més veuríem les pluges d’abans.
Però durant aquest mes de gener ha fet 12 dies de vent de llevant i ha plogut la major part
d’ells, provocant les desgràcies que abans he explicat.
Els Tonets han plantat 1.000 ceps a la vinya de cal Batista i 600 a la vinya de mas Turric.
El Ton dels Cellers, n’ha plantat 600 a la vinya de cal Batista.
El Joan Grau ha començat a replantar la vinya de les Salades i ha fet 150 ceps giró i Lot.
Als pujols, Francesc Rovira ha començat a replantar la vinya del Mas Turric que abans era
del Ton dels Cellers. Ha fet 1.000 ceps americans rupestris giró i rupestris Lot i salvatges.
I nosaltres hem acabat de plantar la vinya de la Santa o la Santé i de la Iscleta, situades en
el terme de Santpedor. La Santa és en la partida de la Riereta i la Iscleta està situada sota
l’estació del tranvia de Berga.

Estovar la Iscleta ens ha costat 111 jornals i hi ha cabut 1.200 ceps de les classes següents:
800 Lots, 250 salvatges i 150 que ja havíem plantat l’any passat de Lot i de giró.

A la Santa hi ha cabut 5.000 ceps de les classes següents: Rupestris, torbat del Lot, giró de
fulla metàl·lica, salvatge de fulla feréstega i ripària glòria de Montpeller. Els 200 de ripària, al
capdavall de la vinya, que ha quedat tota plantada de ceps americans i encara hi ha tots els
del país, pel què esperem una bona collita.
Del mes de març en endavant i en tot l’estiu no ha plogut. La vinya de la Soleia ha sofert una
sequera terrible fins avui. Per aquest motiu els raïms els hem veremat sense haver caigut ni
una gota d’aigua. Ha resultat haver-hi 102 cargues de 16 arroves . Considerem que, al
menys hem perdut 1/3 de la collita degut la sequera.

A la vinya de la Santa hi ha hagut 34 cargues de verema dels ceps europeus i a la Iscleta
una carga dels ceps americans plantats l’any 1895.
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Hem empeltat 1.200 ceps a la Santa i ha anat divinament bé. Només n’ha fallat un dos per
cent.
L’empeltada que he fet pels Tonets a Cal Batista i a Mas Turric, ha anat del tot bé, excepte
en 3 que són els que havia ensulfurat el parcer. El Ton dels Cellers m’ha ben traït de la
mateixa manera.

La verema de Santpedor la vam dur a Cal Peraire i la vam embotar en una bota de Cal Pep
Ubac. A un preu convingut, de 18 pessetes per carga, l’ha comprat el Bufó de Santpedor. La
de la vinya de la Soleia l’hem venut a l’Esteve de Roda al preu de 21 pessetes i s’ha l’han
acabat d’emportar de les tines a últims de juliol i agost.
El dia 8 d’agost de 1898, ha nascut la primera nena i l’hem batejat el mateix dia amb els
noms de Mercè, Llúcia i Úrsula.

1899
Aquest any hem empeltat 2.400 ceps a la Santa i l’empeltada ha anat molt bé. Els ceps del
país han fet una forta reculada i sols hi ha hagut 18 cargues. Acabada la verema hem
arrencat tots els del país i només hi ha quedat els americans.
A la vinya de la Soleia han brotat molt malament a causa de la secada i han tret molt poc
raïm. Hem començat a desanimar quan hem vist que algunes vinyes brotaven malament i
semblava que s’havien de perdre.
Però nosaltres no en fèiem cas perquè tots els anys secs broten malament i els anys humits
sempre broten bé, al menys fins avui ho podem dir així.
L’empeltada de la Santa ha anat del tot bé. Sols han fallat 12 ceps que no han viscut.
Els ceps de la Soleia estaven molt malament degut a la secada. Sort de la nit de pluja del dia
12 de juliol que els ha retornat de mort a vida.
Els Tonets han acabat de plantar la vinya de Cal Batista, els hi ha cabut uns 3.500 ceps.
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Aquest any nosaltres no hem plantat res enlloc.
Els Tonets han tingut 52 cargues de verema. A la vinya de la Soleia n’hem tingut 92 cargues
de 16 arroves. El vi ha sortit de bona qualitat però no ha valgut gaire diners a causa de la
gran abundància de vi de l’Urgell. L’hem venut al preu de 18,50 pessetes.
L’anyada de blat ha estat tan petita que sols en té el nom. Per la nostra part, hem collit 5
quarteres de blat –un cop treta la llavor- i a Cal Batista n’han tingut 4.
Hem començat a plantar la vinya a la serra d’Aguilar. En principi, sobre la baga del Soler de
Rossella, hem plantat 2.000 ceps del Lot i Erasmo Rupestris.
També hem acabat d’empaltar la Santa i la Iscleta de Santpedor, l’empeltada ha anat molt
bé.
La vinya de la Soleia ha donat 80 càrregues de verema, 2 càrregues la Iscleta i 22 càrregues
la Santa. El vi no és de gaire bona qualitat degut a les pluges de setembre que han caigut
tan abundants. Hem venut el vi al preu de 14 a 15 pessetes per càrrega.
Els ceps del país ja estan morts del tot.
Hem collit 20 quarteres de blat per banda amb l’amo. A Cal Batista, 6 quarteres i mitja.

1901
Hem continuat plantant a la serra d’Aguilar, 6.500 ceps americans rupestris Lot, giró i
erasmo Rupestris i també, hem ensulfurat 1.000 ceps dels de l’any anterior, abans de la
collita.
De blat poca collita degut a la poca pluja.
El dia 22 de juliol, se’ns morí el noi, Josep, que tenia 19 mesos a causa d’un vessament
cerebral.
Hem collit 92 càrregues a la vinya de la Soleia d’Aguilar i 11 càrregues a Santpedor. El vi és
ordinari a causa de la secada de l’estiu, l’hem venut entre 14 i 21 pessetes.
Per ara, els ceps americans van molt bé i comptem que segueixi així d’aquí endavant.
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El vi val pocs quartets perquè n’arriba molt de la part d’Urgell, Tàrrega i València. Però dintre
de poc em sembla que anirà més car. La fil·loxera és inclement amb els països que encara
no l’havien conegut.
A Cal Batista hi ha hagut 20 quintars de verema.

1903
- 27 de juny de 1903
Comprem la Sala i els seus masos de Castellnou de Bages a l’excel·lentíssim senyor
marquès de Palmerola i comte de Fonollar, pel preu de 5.200 duros.

- 23 de juliol de 1903
Fem escriptura amb el notari Don Lluís de Fabra i de Godol de Manresa. Prenem
possessió de l’esmentada heretat on hi hem trobat 10 parcers que comencen a plantar
vinyes. Són: El Pujol, el Planacoll, el Saleta a ca l’Aiguadé, el Pere i el Ramon Bugader,
a la Quintana, l’Anton i el Joseph Garriga.
-

3 d’agost de 1903
He donat el pla de dalt de la boïga de l’Aiguader al Pere Bugader, el pla de baix a
l’Alfons Rovira, masover de cal Batista, per fer un camp d’unes 2 quarteres de
sembradura per portar des de cal Batista estant.
L’altre tros que queda l’he donat al Josep Rovira i Colldeforn, un altre a l’Isidre
Colldeforn o sigui, a l’hereu de cal Tona i també un altre tros de terra al plans de la
Sala per sembradura.
També hem donat a alguns parcers la Solèia de davant de la Baga i de Les Valls, i de
la Baga, la part de baix del Rastell del Reguer. També una vinya als Tones al Plà de
la Sala tocant el camí de Súria.
Hem fet 30 càrregues de vi i el blat ha anat a compte del marquès.
La gent, siga per enveja o siga pel que els hi sembla troben que he fet una mala
compra, però jo no crec que m’hagi costat massa diners.
Com que ja en tinc 31 d’anar per masover, ara vull provar d’anar per amo. La gent tots
enraonen perquè sí i la majoria de vegades per malícia perquè, en general, totes les
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persones són envejoses i prediquen el què no creuen i envegen al què està en camí
de menjar pa.
Enguany els parcers han plantat 30.000 ceps americans que ara jo vetllo; cuidant bé
les terres és el què ens ha de salvar del què diu la gent.
El primer treball que hem fet a la Sala és començar el rastell al capdavall del Reguer.

1904
El darrer any d’estar-nos a l’Aguilar, l’anyada del blat ha sigut molt petita. La del vi, bona.
A l’Aguilar hi hem fet 80 càrregues de vi, a la Sala 55 càrregues, a cal Batista 14 càrregues i
a Santpedor 6. L’hem venut al preu de 14, 16 i 17 pessetes.
Ens hem venut la peça de terra anomenada La Santa de Santpedor, al preu de 8.000
pessetes, per pagar part dels deutes de la compra de la Sala. Un camp i una casa a
Manresa, 11.250 pessetes, també per pagar la Sala.
La collita de blat de la Sala ha sigut molt petita per tres conceptes:
1- Malmesa pel fred.
2- La secada,
3- La quintana és plena de males herbes.

-

15 de maig de 1904
El dia 15 de maig, diada de Sant Isidre, a les 3 de la matinada, ha nascut un noi que
ha estat batejat a les 5 de la tarda amb els noms de Josep, Isidre i Roc.
Nascut a la casa de l’Aguilar a la qual estàvem de masovers, aquest noi és l’hereu. A
l’haver-se mort el primer noi, també nomenat Josep, Pere i Joan, nascut el 17 de
desembre de 1899 i mort el 22 de juliol de 1901.
És l’últim any d’estada a l’Aguilar.
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1905
El dia de Reis de 1905, ja vam dormir tots a la Sala.
Les obres que hem fet pugen unes 1.000 pessetes.
La Sala està formada per dues cases unides. Una era la casa nova i l’altra la casa vella del
cantó de Viladerran i la nova la de la part de l’era. Ara de la vella en diem nova. Abans la
vella era més baixa que l’altra, ara és més alta, resultant quasi feta nova.
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Carta de Leonci Soler i March, 1905
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Carta solidària amb el veí de cal Mariano
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Document de la família Baraldés, 1629
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DOCUMENTACIÒ CONSULTADA
-

Llibreta de la vinya americana de Josep Maria Baraldés i Ribó.

-

Cartes i documentació de l‟arxiu particular de Josep Ma Baraldés i Casanova.
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