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Perfil del pregoner 

 

Miquel Rius i Torelló és fill de Molins de Rei. Va néixer el 10 d'abril de 1941. És vidu i té dues filles 

i cinc néts. 

 

Aparellador de professió, graduat l'any 1964 per l'Escola Tècnica d'Aparelladors de la Universitat  

Barcelona (UB). Va iniciar la tasca de tècnic municipal de l'Ajuntament de La Granada el 

novembre de 1966 i es va jubilar el 30 de juny de 2015. Va exercir aquest càrrec, sense 

interrupció, durant gairebé 49 anys, compartint-lo, en diferents etapes, amb els ajuntaments de 

Santa Fe, Sant Cugat Sesgarrigues, Corbera de Llobregat i Torrelles de Llobregat. 

 

Persona que es defineix cristiana, en coherència amb l'esperit de la Declaració Universal dels 

Drets Humans i dels Pobles, sobiranista, enamorat de la professió i activista cultural. Implicat en 

diferents èpoques amb la parròquia de Molins de Rei i amb algunes de les entitats socials de la 

vila. Del 1958 al 2014 fou membre de la redacció i administrador de la revista local EL LLAÇ, en la 

qual ha publicat nombrosos articles i cròniques. És cofundador, l'any 1994, de l'Associació 

Cultural FÒRUM XXI per a la reflexió i el debat sobre temes socials, culturals i polítics; des de 

1965 editora de la revista. 

 

L'any 1977 va pronunciar el primer Pregó de Festa Major, en democràcia, de la seva vila, que va 

redactar conjuntament amb dos companys de la revista, i l'any 1979 fou pregoner de la popular 

festa dels Miquels de Molins de Rei. 

 

Ha viatjat a un centenar de països i gaudeix de la natura, la lectura, la poesia, l'escriptura, el 

teatre, el folklore, el cinema, la música i el cant coral. 

 

I es manifesta molt agraït de La Granada.        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PREGÓ DE FESTA MAJOR DE LA GRANADA 2016 
 
Bon vespre, granadencs i granadenques. 
Benvolgut Alcalde. 
Benvolgut Consistori. 
Benvolguts i estimats excompanys de feina de l'Ajuntament. 
Benvolguts director i mestres de l'Escola Jacint Verdaguer. 
Benvolguts presidents de les Entitats culturals i de lleure. 
Benvolgut president del Celler Cooperatiu. 
Benvolgut mossèn Joaquim, rector de la Parròquia. 
 
Mireu, no vull pecar de pretensiós. Molts no em coneixeu, perquè no sóc del poble ni sóc 
famós. Sóc un de tants, inquiet i foraster. Amateur de les lletres i poc erudit. Malgrat tot, 
m'han adjudicat el 25è Pregó de la nova democràcia. Ho sento. Disculpeu-me la gosadia, 
els que m'escolteu i els meus 24 predecessors. Dit això, arrenco.  
 

He conviscut entre vosaltres durant gairebé 49 anys, tots els dijous -2.500 dies en números 
rodons-, fins al juny de l'any passat, quan em vaig jubilar de tècnic municipal. Diguem que 
he superat la presència de 45 anys del doctor Josep Anton Cuscó -el titular del carrer- en el 
mateix edifici, altrament conegut per cal Cusconet, que em va correspondre rehabilitar i 
adequar per a ajuntament, inaugurat l'any 1994, amb l'alcalde Xavier Milà, de cal Siuneta, 
amb projecte de l'alcalde Joan Domènech, de cal Gustems. Per cert, un dels dijous de 
visita, el 12 de juliol de l'any 1979, en aquest immoble em va tocar viure el desagradable 
enrenou del segrestament del secretari Josep Campamà i Mayol, un dia en que els senyors 
Campamà-Badell m'havien convidat, precisament, a dinar a casa seva, al primer pis, on 
residien. En aquest mateix edifici, residència i consultori del Dr. Cuscó, per cert, hi havia 
feinejat una persona entranyable que es deia Maria Ventura, però que se la coneixia per 
l'"Asunción".  Fou la primera granadenca del meu record de nen. Dona traçuda, de nervi i 
de veu escardalenca. Durant molts anys fou la cuinera de casa per les festes majors i per la 
Fira de la Candelera.  
 

Molts no em vareu notar, però hi era. És com el metge, que només el veus si el necessites, 
però hi és. Mossèn Joaquim ho diria de Nostre Senyor. D'altres, per raó de la professió, per 
necessitat d'informació o per fer obres, em vareu tractar, amb les meves virtuts i els meus 
defectes, dels quals abomino. Amb tants anys he fet coneixences i amistats entranyables i 
sé que m'he guanyat algunes antipaties, com deia en el Butlletí Municipal, potser pel meu 
caràcter o per raó del meu càrrec, quan no podia satisfer desitjos que no encaixaven amb  



 

 

 
 
 
 
 
la  llei  o  amb la normativa urbanística. Què hi farem. M'agradaria, però, que en quedés de 
mi, entre vosaltres, allò de més positiu de la meva persona. Com diu aquell proverbi àrab, 
"que el vent de l'oblit i el perdó s'encarregui d'esborrar les ofenses escrites en la sorra" -
que tots en fem, una hora o altre-, però "quan algú fa el bé -que tots també el fem, una hora 
o altra- hauríem de gravar-ho damunt la roca, en la memòria del cor, on cap vent d'aquest 
món ho pot esborrar". Jo ja ho us tinc en la memòria del cor i em sento en pau amb La 
Granada.  
 

Com vaig arribar al Penedès?. 
 

Doncs, mireu, sóc del Baix Llobregat, de Molins de Rei, però "tot va començar" -com diria 
en Gerard Piqué del Barça- a Sant Feliu. El meu avi matern, que havia estat carboner abans 
de pagès, hi tenia uns amics carboners, la família Pañella, que alhora eren amics d'uns 
granadencs, en Julià Vives i Parellada i l'Angeleta Vives i Parellada. Compte, que no eren 
germans aquests, eh?, de cal Joan del Vives, pares de l'actual Julià Vives i Vives del carrer 
del Dr. Cuscó. Quin embarbussament!. Sembla un joc de paraules dels Germans Marx, 
però és així. De tant retrobar-se a casa dels Pañella en va néixer una amistat intensíssima. 
De fet, van esdevenir, durant els anys de relació amb l'avi i els pares, una segona família. 
D'aquí que la meva arribada a La Granada fos prematura, de nen, de bordegàs, com en 
dieu aquí -encara que veig que es va perdent-, que a mi aleshores em va semblar una 
paraulota. 
 

Professionalment vaig iniciar-me a La Granada en l'obra d'unes tines de formigó al Celler 
Cooperatiu, l'any 1966, aleshores Cooperativa Vinícola, quan n'era president Josep Vives i 
Vives i el mateix any van oferir-me la tasca de tècnic municipal, amb l'alcalde Josep Ràfols 
i Fontanals. Aleshores no hi havia cap granadenc aparellador ni arquitecte. L'any passat, 
quan vaig plegar, n'hi havia sis . Déu n'hi dó. Durant el meu exercici de tècnic municipal 
vaig conèixer set alcaldes, molts regidors -de tots els colors- i vuit secretaris, i vaig tractar 
amb una dotzena de paletes-empresaris locals. D'uns i altres n'he deixat constància en el 
Butlletí municipal de l'octubre passat.       
 

Però tornem als inicis. Als 9 o 10 anys, de la mà de l'avi, vaig viure la primera Festa Major, 
d'hostatge a cal Joan del Vives, com us he dit, al carrer de l'Estació, aleshores Lluís 
Santacana. Era l'any 1950 o 1951, sota els efectes socials i econòmics, encara, de la 
postguerra (Cara al sol i eufòria exultant, d'una banda, mutisme contingut, de l'altra, 
"cartilles" de racionament i estraperlo...). La Granada tenia aleshores 1.013 habitants, 
segons el cens. Carrers polsosos i fangosos i molts trucs al carrer de Les Roques i alguns  



 

 

 
 
 
 
 
de considerables al carrer Poeta Cabanyes, davant de la sala i de ca l'Eveli, i també al 
carrer del Mig, excepte el de l'Estació, que era carretera de la Diputació pavimentada; amb 
escassa llum de nits, sense aigua a les cases, per cert molt envellides, sense aïllaments 
tèrmics  ni  vidres amb càmera com fem ara, glaçades a l'hivern i caloroses a l'estiu. Pocs 
cotxes, poquíssims, -ara n'hi ha uns 1.700-, un tractor -ara n'hi ha 145- i molts carros; l'aigua 
per beure calia cercar-la a una de les dues fonts públiques, a la plaça de la Font -la de 
l'abeurador-, o a la de l'Ajuntament. L'aigua per a rentar plats, per al vàter i la dutxa -els que 
en tenien-, s'havia d'elevar, a cops de galleda o amb bomba, si se'n disposava, a uns 
dipòsits emplaçats sobre les cobertes. Per a la comuna, galledes, sempre a punt. 
 

A les cases, sobre la taula de la cuina, el càntir d'aigua i el porró de vi; els safarejos públics 
a la intempèrie a la rasa de la Boveria, actual carrer Progrés, al darrera mateix del celler de 
cal Pastor, on les dones hi feien les tertúlies d'aleshores  (d'aquí  l'expressió  popular de "fer 
safareig"); sense clavegueram, en recordar-ho ara encara em ve al nas la flaire de la bassa 
quan es buidaven les cisternes de les comunes amb la cassa o bujol de mànec i els 
barrals -portadores amb tapa- fins al carro; quan plovia fort, aiguamolls al Camp Gran de 
cal Cuscó que negaven la calçada del carrer de l'Estació, on la carretera de Sant Sadurní, 
més elevada, feia de presa. Ja us podeu imaginar les peripècies per anar a peu a l'estació, 
perquè no hi havia voravies. S'havia de fer un tomb per la "variant" del Camí de Santa Fe, a 
una cota més alta, cap el costat de Cal Gustems. Tot això els més vells ho han de recordar 
millor que jo. 
 

Tot s'ha transformat en cinquanta anys. He tingut la sort de viure en directe des de 
l'Ajuntament l'evolució moderna de La Granada, amb la construcció del clavegueram i 
l'emissor fins a Vilafranca, l'establiment de la xarxa d'aigua potable, la progressiva 
pavimentació dels carrers -la recent millora del nucli antic, a mitges-, la instal·lació de 
l'enllumenat, l'adéu a la centraleta de cal Dedéu amb la difusió del telèfon a les cases, la 
nova escola provisional, el nou Dispensari mèdic, la remodelació de la Casa de Cultura, el 
nou camp de futbol, les piscines, aquest mateix Centre Cívic que ens acull i més 
recentment la instal·lació de la xarxa de gas. Alhora, arribava la TV, en blanc i negre, primer, 
després en color, i més endavant la informàtica que ho ha revolucionat tot, amb els 
ordinadors i els mòbils. Tot això, després de milers d'anys d'anar amb carro, cavar la terra 
acotats, llaurar amb animals, collir a mà, batre a l'era, rentar-se amb cossis i gibrells i 
escalfar-se amb el foc a terra, com els primers granadencs del segle X. I no cal dir de 
l'arribada de la ràdio, primer, les neveres elèctriques, les rentadores automàtiques, les 
màquines rentaplats i la calefacció a les cases. Increïble. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Com he deixat escrit, em vaig estrenar amb l'ofici de Sant Cristòfol a la parròquia, en temps 
de mossèn Anton Puig, que no recordo, evidentment. Sí que recordo, però, que no s'hi 
cabia a l'església. Hi feia una calor espaterrant, però tothom amb vestit -el dels homes es 
veia clar que era el de casament, tibava- i la camisa cordada fins al primer botó del coll, la 
majoria sense corbata. Els de les dones eren més aviat foscos, mantellina negra i mitges, i 
les  noies i  nenes  amb  mantellina  blanca -també se'n deia pollita- i vestits d'estiu blancs 
o estampats clars. Una bona colla d'homes no passaven del cancell -les dones passaven 
totes- i alguns de la portalada, agrupats a fora, a l'escala. Feien com si seguissin la missa, 
però de xerrameca i fumant. I alguns, encara, fent tertúlia a l'ombra, repenjats a la façana 
de la casa del Castlà, a l'espera de la sortida de missa per barrejar-se amb la munió. Per a 
molts, eren temps d'aparentar que "es complia". Ja m'enteneu. 
 

A la plaça de l'Església no hi havia la rectoria d'avui. Es va  començar a construir l'any 1955, 
amb paletes a sou i manobres i traginers amb carros, voluntaris. S'inaugurà l'any 1959, 
amb mossèn Josep Capellas de rector. Dels rectors posteriors, fins l'any passat, amb els 
quals vaig tenir-hi alguna relació, recordo bé mossèn Jaume Duch, persona de perfil 
intel·lectual, fill de Sant Vicenç dels Horts -poble veí de la meva vila- que fou un dels 462 
catalans més vigilats pel franquisme, ho sabíeu?, per "progresista y catalano-separatista", 
segons va publicar la prestigiosa revista Sapiens l'any 2012, en descobrir-se la llista; 
mossèn Lluís Pou, de tarannà jeràrquic -alguns li dèiem "el bisbetó"-, amb el qual ens 
vàrem seguir veient per Sant Feliu de Llobregat -jo hi tinc molta família-, on va exercir-hi 
setze anys. El vaig veure, per última vegada, dos mesos abans de morir, a Granollers, l'any 
2014, en un concert a la seva parròquia de Sant Esteve; mossèn Julià Altet, ja gran, de 
tarannà moderat i fatigat. Quan venia a l'Ajuntament esbufegava -patia d’emfisema 
pulmonar, si no vaig errat-, seia una estona al meu despatx i ens explicàvem vivències. 
Mossèn Xavier Aymerich, coratjós, ambiciós i dinàmic, que aviat farà vuit anys de rector a 
Molins de Rei. Mossèn Albert Ruiz, de caràcter més aviat calmat i temperat, ex rector de la 
meva vila, i l'actual mossèn Joaquim Rovirosa, amb bones referències dels meus veïns de 
Pallejà, on va exercir-hi sis anys, a 2000 metres escassos de casa meva, en línia  recta.  
L'any  2011  vaig  compartir  amb  ell,  amb  l'Imma  Escofet i la M. Dolors Ferrando el jurat 
del XXè Premi literari de Sant Jordi, i crec que no en vàrem sortir massa galdosos, per 
causa d'una addenda a l'acta del jurat.  
 

D'aquests mossens i d'altres del 1950 cap aquí, que ara no cito per desconeixença meva, 
segur que molts en tindreu records emotius diversos, si voleu divergents, però amb 
reconeixement dels valors i els serveis prestats en un o altre moment de la vostra vida o de  
 



 

 

 
 
 
 
 
la dels fills i néts, en les festes o en els dols familiars. Si més no, hi haureu compartit 
sentiments quan heu cantat plegats els Goigs a llaor de Sant Cristòfol a cada Festa Major: 
 

"De la pesta i pedregada, / de la guerra, de tot mal / deslliureu la terra amada / la caseta, el 
raval, feu el cor ben fervorós / per la fe ben practicada. / Sant Cristòfol gloriós / Beneïu-nos  
La Granada". 
 

Des de petit, doncs, les meves estades a La Granada van sovintejar, alguns diumenges, a 
menjar  estofat  de  sang  i  fetge, que li agradava molt a l'avi, però sobretot per les festes 
majors i per Sant Fèlix. Per la Festa Major, ens aplegàvem una bona colla de convidats a 
cal Joan del Vives: la família Ramoneda-Sadurní-Vilardell de Barcelona, la senyora Anita 
Vidal, viuda Cuscó, la seva família de Bilbao i els Werli, també de Barcelona, de les 
càmeres de fotografiar Werlisa. No hi faltaven pas cada any, com nosaltres. Per cert, a la 
Werlisa hi treballaven el Joan Freixedes (Joan del Forn, de sobrenom), i l'Eveli Cuscó, que 
jo vaig conèixer-los pel tren, com l'avi Cendra, el recader, i la Montserrat Sàbat, la mestra, 
que treballava a l'Hospitalet. 
 

No hi faltaven a taula els canelons i l'ànec mut rostit a la cassola, i a l'hora de les postres 
travessaven el carrer i s'hi ajuntaven els Puig de cal Paleta. Una gentada!. Tanta, que fins i 
tot apuntalaven el trispol per por d'una ensulsiada, i feien bé. I l'endemà, per esmorzar, 
sang i fetge. Els de Bilbao i els Werli s'allotjaven a casa de la senyora Anita Vidal, al carrer 
de Sant Joan, al costat de la sala, que els d'abans en deien "el Cafetin", que també havia 
estat escola i que després de la guerra s'hi va construir l'escenari i feia de Centre 
Parroquial.  
 

Els àpats, com deia, -dinars i sopars- eren opípars i les sobretaules inacabables. Tornant 
del ball de nit de l'envelat, encara es prenia la fresca al carrer una bona estona -de la meva 
edat em relacionava aleshores amb la Conxita de cal Pepito, la Remei de la Tenda Nova i 
la Pepita de cal Paleta- i ja ben tard pujàvem a dormir a la planta superior de la casa, sota 
coberta, ben caldejada per l'assolellada del dia, sota el compàs del tic-tac d'un impertinent 
rellotge de ratera i la "serenata" d'un matxo de cal Pepito, que amb una pota picava 
cíclicament al terra. Tenien l'estable a tocar de la mitgera i era ideal per a desvetllar-te tres 
o quatre vegades durant la nit. 
 

Recordo, també, alguns balls a la sala del carrer de Baix (actual Poeta Cabanyes), de la 
societat "La Alianza" de cal Fuster Riba, de dretes, amb un pis de "galliner",  i al costat el 
cafè. L'entitat s'extingí el febrer de 1964 . La sala de la Bòbila -actual Societat Cultural i 
Recreativa  El Casal-,  abans  Sindicat  Unió  Agrícola  Cooperatiu, d'esquerres, havia estat  



 

 

 
 
 
 
 
confiscada i clausurada després de la guerra fins l'any 1965 (més de 25 anys!), per bé que 
a instàncies de l'Ajuntament, l'autoritat del Règim en va permetre l'obertura a nom 
d'"Educación y Descanso". Tot i això, davant del Cafè, que funcionava, per la Festa Major jo 
hi recordo ballades de sardanes. 
 

Per Sant Fèlix, el Joan Vives, fill del Julià i l'Angeleta, de cal Joan del Vives -tornem-hi- que 
era pagès, ens portava amb el carro a Vilafranca -a Vila, com en dieu vosaltres-, a veure 
castells, des del balcó d'una família amiga del carrer de la Cort, cantonada amb la plaça de 
la Vila. 
 

L'any 1939, segons teniu documentat, es va fer el primer envelat al camp de cal Pepito, 
davant l'Escola Torras i Bages l'edifici republicà inaugurat l'any 1934 pel president 
Companys, actualment Casa de Cultura, amb la pista de catifes sobre un llit de boll, 
encerclada de llotges enlairades, fins l'any 1951. Enguany, per cert, es commemora el 
centenari de la mort del  bisbe venerable que li va donar nom, fill de Les Cabanyes. Aquell 
any, precisament, un aiguat se'n va endur el boll i em diuen que es va restaurar "in 
extremis", després dels xàfecs, amb boll de les eres de cal Cuscó, on jo hi recordo encara 
els pallers. Deu ni do!. Malgrat tot, eren una meravella, els envelats. 
 

A partir del 1952, l'envelat es va aixecar al lloc de l'actual pista, al carrer de Sant Cristòfol, 
també amb boll i catifes. L'any 1958 l'Ajuntament va comprar el solar a Cal Cuscó i l'any 
1961 es va pavimentar, però es va seguir amb l'estructura d'envelat, pendents sempre del 
temps, fins que el novembre de 1998 es va enllestir el cobriment de la pista. Algunes 
vegades els havia instal·lat la casa Ballús de Granollers, segons hi ha constància. Algú, 
m'ha dit que els primers anys l'envelat arribava amb tren -s’entén per peces, eh!-, i amb 
carros de voluntaris es feien volts de l'estació al camp de cal Pepito. Per cert, a Molins de 
Rei, la meva vila, hi havia dos enveladors famosos, els Baliarda i els Arús, àlias Falés, tots 
dos a la carretera de Barcelona. Encara recordo les carregades i descarregades del 
voluminós material a cal Falés, les espolsades de les catifes, les teles i les veles i les dones 
sargidores i plegadores treballant assegudes. Tal vegada, algun d'aquells envelats que 
arribaven en tren els havien carregat a Molins de Rei?. Algú sabria dir-m'ho això?. Per 
Molins no n'he trobat antecedents. 
 

Ara vull fer una referència-homenatge en memòria dels envelats i enveladors de Festes 
Majors, pensant, sobretot, en les  generacions que ja no ho han viscut. Permeteu-me 
aquesta llicència, ni que sigui per deformació professional. Només uns apunts. Els envelats 
eren  unes  construccions  arquitectòniques  lleugeres  i  desmuntables,  cobertes,  sense  



 

 

 
 
 
 
 
suports interiors, d'unes dimensions, en general, de 24 x 48 metres lliures, amb una 
estructura d'antenes o pals de fusta, equilibrades amb vents -cordes d'espart o sirgues- 
subjectades a unes estaques. Les cordes que suportaven la gran lona o vela de la coberta 
en deien perigalls, en l'argot dels enveladors. Amb això es configurava la gàbia. El 
tancament perimetral es feia amb taulons horitzontals que subjectaven les teles i la pista 
de ball era de catifes anivellades amb boll. Més endavant ja es va fer amb parquet, a 
quadres. Tot amb nusos, sense claus. A l'entorn s'hi disposava una tarima de fusta elevada, 
amb barana i divisions per a les llotges. S'acabava amb una disposició de miralls -si es 
volien- al voltant de la sala i amb la instal·lació de les làmpades d'enllumenat. El muntatge 
es  feia  entre  quatre  i  sis  dies  i  requeria  un  mínim  de  sis  homes.  Per  als  nens  -els 
bordegassos- contemplar aquell preludi màgic de Festa Major ja era tota una festa. Jo hi 
havia badat. Però, perquè van morir els envelats?. Doncs perquè la coberta no era 
impermeable i hi plovia tant a dins com a fora. L'arquitecte Francesc Albardaner el 2013  va  
publicar  un  treball sobre Els envelats catalans de Festa Major, on diu que "marquen una 
etapa d'uns 150 anys de la història festiva i social de Catalunya entre 1830 i 1980, que ja ha 
passat a la història". Laus Deo. 
 

Un altre record de Festa major d'aquells anys de nen i adolescent, és el del futbol. Jo no he 
estat mai esportista ni, en aquest cas, aficionat al futbol -no ho feu córrer, però no he estat 
mai a un partit al Camp Nou del Barça-, però acudir al camp de cal Xendri -que més 
endavant vaig saber que era dels Serdà de la Teuleria-, a pocs metres d'aquí, era d'obligat 
compliment, sota un sol de justícia. Quina cosa tan primitiva!, penso ara. S'hi arribava per 
un camí estret. Crec que el camp era de terra de torturà pinyolenc, desnivellat i sense tanca 
ni barana perimetral. Jo diria que tampoc hi havia xarxes a les porteries. La pilota anava a 
parar, sovint, a les vinyes. Un descampat, vaja. No cal dir que tampoc no hi havien casetes 
per canviar-se. Com s'ho feien, doncs, els jugadors? I l'àrbitre?. 
 

Un any, que ara no recordo, d'adolescent, vaig "estiuejar" amb la meva familia a cal Joan 
del Vives, amb els pares, una germana i el germà petit, que era deficient. Va morir als 18 
anys.  El metge va recomanar per a ell un canvi d'ambient i la família Vives-Vives, tant si 
com no, s'entestaren a acollir-nos. Hi vam passar un mes i mig, d'abans de Sant Joan a 
finals de juliol. Recordo bastant bé el veïnat d'aleshores. Carrer amunt, Cal Pepito, Cal Jepet 
d'Alert (on més endavant hi visqueren els de Llinda), Cal Barraques, Cal Bas, Cal Rosendo -
abans Cal Manel- i la barberia del Fèlix Salat, que també feia les funcions de local de 
tertúlies dels homes, al vespre, després de la feina, com a cal ferrer, més amunt; carrer 
avall, Ca l'Albà, Cal Ton Guilera, Cal Xic Menut, Cal Xerricó ... i al davant la Tenda Nova, Cal 
Paleta,  la  Bòvila,  Cal  Pessetes,   Cal Llucià... I recordo amb simpatia les hores de la fresca,  



 

 

 
 
 
 
 
sobretot després de sopar, al carrer, asseguts o estirats a la cuneta sobre sacs d'arpillera -
unes cunetes amples, de mitja canya, entre la voravia i els arbres-, observant els estels. 
Se'n veien un munt aleshores, d'estels, sense la contaminació d'avui. La televisió va matar 
per sempre més les tertúlies de veïnatge al carrer. 
 

Vaig tenir la sort de veure treballar l'avi Julià, que era boter de cal Torres, a Vila. Tenia un 
petit taller a casa, a la planta baixa, amb un munt d'eines. Treballava sobre un parquet de 
tacs de fusta,  encastats a terra en vertical, com petites estaques de "pilotatges", enrasades 
superficialment. M'encantava observar la destresa en el maneig de l'aixa, el calafat per 
encaixar la boga, la barrina de cassola per engrandir forats, l'encaix dels cèrcols, la cutxilla, 
la dalla... M'hi passava estones embadalit. Un ofici artesà que, com tants d'altres, suposo 
que han passat a millor vida als pobles del Penedès. 
 

De tant en tant el Joan Vives se me'n portava a la vinya amb el carro: a l'Oliverà, a la 
Segarra, a la del Freixedes, als Pujols, al Pou de s'Horta... -aquí mateix on som ara-, que, per 
cert, al mes de juny, entre els ceps, s'hi configurava una era de batre -ara boi s'han perdut 
els sembrats-, on jo, amb barret de palla, havia presenciat, i modestament participat de 
l'ofici -subjectava la corda del cavall que voltava- i havia sofert la pols de les garbellades. 
Amb el carro portàvem el gra a Vila, a l'antiga Farinera Soler de la Carretera d'Igualada. 
 

Així vaig iniciar-me, doncs, en el coneixement i estima del camp, més enllà de les 
"pràctiques" al camp de l'avi en temps de vacances, i del conreu de la vinya,  tan  noble   i   
singular   de   la   vostra   comarca.  A  les  vinyes  vaig aprendre els noms dels elements 
d'un cep: la soca, els borrons, els brots, els sarments o vergues -al meu poble, per 
ignorància, encara en diuen branques-, els pàmpols -al meu poble en diuen fulles-, la rapa, 
els gotims..., i els noms dels raïms més comuns: xarel·lo, macabeu, parellada, chardonnay, 
pinot... Encara m'emociono ara quan veig brotar els ceps, tan ben arrenglerats, quan es 
vesteixen de pàmpols verds a la primavera, que a la tardor esdevenen de colors abellutats 
vermellosos i torrats, quan es carreguen de gotims, quan és temps de verema -de collir en 
dieu aquí-, quan observo els remolcs dels tractors curulls cap al Celler i les cues per 
descarregar, que abans es feien llarguíssimes, de carros amb portadores. Aleshores em ve 
a la memòria aquella formula del cànon de la missa que, extractada, diu: "Us beneïm [...] 
per aquest vi [...], fruit de la vinya i del treball dels homes". I tant de treball!, penso jo: llaurar, 
esporgar o descabellar, adobar, ensofrar, ensulfatar, dispersar les nuvolades, collir, podar..., 
i l'any que ve tornem-hi, sempre pendents de la meteorologia i d'un grapat de malures 
comunes, com el maleït i popular míldiu, després de l'exterminació de la fil·loxera del 1879. 
I més, encara, traginar el raïm al Celler, premsar-lo i elaborar el vi. 



 

 

 

 
 
 
 
És la cultura de la vinya i el vi que ha passat de generació en generació i que molts de 
vosaltres encara porteu en el vostre ADN. Cada vegada menys, malauradament. Em diuen 
que només tres o quatre famílies de La Granada viuen exclusivament del camp. Sort 
d'altres, que s'hi dediquen parcialment. Ho constata els 110 socis autòctons del Celler, amb 
500 ha. de cultiu. És allò que us dóna més identitat a la gent del Penedès i que cal 
preservar. No us volguéssiu pas emmirallar amb la meva dissortada comarca, abatuda per 
l'especulació, l’atapeïment, la brutícia i la contaminació ambiental. 
 

Vull somiar que La Granada farà pinya i vetllarà per preservar i transferir aquesta cultura de 
la vinya i del vi dels vostres progenitors. Avui que m'han donat la paraula, des d'aquesta 
tribuna interpel·lo a les famílies pageses d'ara, als qui veniu de pagès, que sou la majoria, 
als elaboradors, als mestres de l'escola i a l'Administració a sentir-vos responsables de la 
transmissió d'aquest llegat mil·lenari als vostres descendents i als nouvinguts i perquè 
maldeu  per  la  subsistència  de  les vinyes. Ara esteu de Festa Major i a l'octubre fareu la 
Festa del Most -abans de La Minerva- i traureu el Ruc. Molt bé. Hi ha un temps per a cada 
cosa, però durant l'any penseu a posar en valor els orígens i la natura que us dona la 
identitat i treballeu-ho, malgrat les dificultats. Per què no obrir un Espai-Museu local 
d'Interpretació de la Vinya i el Vi?, modest, si voleu, però testimonial i didàctic. Hi sou a 
temps. Qui perd els orígens, per la identitat. 
 
Parlant de dificultats, em va venir a la memòria, quan ho escrivia, la devastadora 
pedregada de l'any 1955, deu dies després de la Festa Major, i les terribles glaçades de 
l'hivern del 1956, que varen deixar en una situació precària a moltes famílies. Aquell any no 
hi va haver Festa Major a moltes cases, almenys a cal Joan del Vives. Algunes famílies 
varen haver d'emigrar i d'altres es van buscar la vida en indrets propers, però l'esforç i 
l'autoestima dels tossuts van fer renéixer les vinyes de la desfeta, i avui us honoren. 
 

Ara els polítics, que tant m'han estimat per fer-me pregoner, em xiularan. Mireu, dels meus 
49 anys d'estada a l'Ajuntament, allò que més mal m'ha fet ha estat veure créixer polígons 
industrials sobre les vinyes. Ho he sofert en la meva comarca sobre l'horta.  Els  camps  del  
pla del Llobregat configuraven un immens jardí amb milions d'arbres fruiters, que a 
l'arribada de la primavera transmutaven en una preciosa catifa policroma de flors, 
aparentment infinita. 
 

Sóc un romàntic, si voleu, ja ho sé. Però perdre irreversiblement terres fèrtils i conreus, allò 
que en diem natura i bellesa paisatgística, que dóna identitat local i comarcal i l'amabilitat 
de l'entorn, a canvi d'asfalt, formigó i edificis mediocres, és una contradicció i una frivolitat  



 

 

 
 
 
 
humana. I l'altra contradicció, aquesta més personal, és que jo hi hagi contribuït, en certa 
mesura, per raó de la meva professió. Ho sento, no ho faré més. Que mossèn Joaquim 
m'absolgui, si pot. 
 

Vaig acabant. Tornant a la Festa Major, vull apel·lar al vostre compromís cívic vers la 
cultura de l'esforç. Les Festes Majors -les d'arreu, eh!-, perden la mena de ser de les festes 
col·lectives veïnals, populars, sentides, en l'expressió més àmplia de participació, amb 
fraternitat, entusiasme, il·lusió i enginy. Bona part de tot es deixa per a la política cultural de 
l'Ajuntament de torn, que molts li atribueixen funcions predilectes en detriment de la cultura 
de base, de la que se sua i es paga. S'esfuma la cultura de l'esforç. Es vol l'acte o la festa 
organitzada i pagada. Sé que no tot és així i, des d'aquí, aplaudeixo i encoratjo els activistes 
culturals que hi poseu el coll durant l'any. Penseu, també, que els nous granadencs i 
granadenques s'han d'arrelar amb el testimoni i tradició dels granadencs autòctons, per 
evitar la ciutat dormitori. Ho han de mamar amb la complicitat de la relació social -veïnal-, 
a l'escola, amb l'associacionisme, tan excel·lent en la Catalunya d'altres temps. Per estimar, 
ja ho sabeu, s'ha de conèixer. Cal desvetllar-se, doncs, i apujar el llistó i fer dels pobles  
comunitats  de  prestigi  cultural.  Cal  fer  un  esforç  per  superar la intoxicació de les 
comoditats i la globalització uniformadora, d'una banda, i, de l'altra,  les trifulgues polítiques 
i les fílies, fòbies i altres cabòries veïnals. Cal bandejar la indiferència i sentir-vos 
protagonistes del vostre propi esforç, perquè esdevingui gratificant. Com diu Lluís Llach, cal 
aprendre a saber-se desprendre. Heus aquí el repte. 
 

Visqueu la festa en pau. Tossudament alçats. Ja m'enteneu. Sense complexes. Salteu, 
balleu, jugueu i feu barrila amb respecte. Ei!, compte amb els versots!. Gaudiu-la. 
Compartiu-la. Festegeu-la. 
 

Però sobretot, tingueu present que el millor tresor d'aquesta vida és viure en pau, estimar i 
saber-se estimat. Al capdavall hi som de pas. 
 

Com deia la Trinca, doncs: "Aneu a fer voltetes pels carrers engalanats / ull viu,  orelles 
dretes / però res de fer maldats / i que el Sant ens faci bons a tots plegats / si és que ho vol 
fer, i ens sent / i [aquí] s'ha acabat. Amén!." 
 
VISCA LA FESTA MAJOR! 
VISCA SANT CRISTÒFOL! 
VISCA LA VINYA I EL VI! 
VISCA LA GRANADA! 
VISCA CATALUNYA!                        Miquel Rius i Torelló    08/07/2016 


