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            LA VINYA  I EL SEMBRAT 

                                 A 

                 St. Salvador de Guardiola 
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Pròleg 

El contingut d’aquest quadern és un relat de la principal font de 

recursos de Sant Salvador de Guardiola entre els anys 1770- 

1970. 

També d’anècdotes i curiositats al voltant de segar i  batre i la 

verema. 

S’inclouen fotografies de les eines, i tota mena d’estris que es 

feien servir fins a obtenir el vi i la farina que eren els productes 

finals tan apreciats. 
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St. Salvador de Guardiola, Guardiola de Bages o simplement 

Guardiola (segons document o any) ha sigut un poble 

prioritàriament vitivinícola, a partir de l’últim quart del segle 

XVIII, va experimentar un creixement important  a causa del 

nou sistema de contracte de les terres: La Rabassa morta. 

 

 
St. Salvador de Guardiola, 1964 

El propietari de la terra cedia una part de bosc o erm al pagès, 
generalment en llocs ben costeruts on no s’hi podia cultivar res 
que no fos vinya, a canvi de netejar-la de tota mena de malesa, 
estovar la terra i plantar els ceps. 
Els rabassers pagaven un cens al propietari i es feien càrrec de 
totes les despeses de plantació i del bon manteniment dels 
ceps. Aquesta contracta s’extingia quan dos terços dels primers 
ceps es morien. 
També era convenient fer parets i rases per evitar que la terra 
del bancal s’escolés costa avall amb les pluges. 
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         Paret de pedra seca, dins el bosc de Cal Miralda 
 

         
          Barraca de la Fassona prop de Can Batlle, 2013 
 

  Les  barraques eren  indispensables per aixoplugar-se dels   
temporals,  guardar-hi  les eines o passar-hi la nit. 
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                      Dipòsit de vinya de Cal Nano, 2018 
 

 Els dipòsits recollien l’aigua mitjançant les rases i servien  per 
tenir reserva d’aigua. 
Els pagesos sortien de casa a trenc d’alba, a dins la cistella, la 
vianda i algun tall de cansalada per passar el dia, si tenien la 
sort, d’agafar algun conill amb un parany, també se’l menjaven.    
   
 

        
Tina del Teixidor, prop de la Roureda-Graell, 2018                              
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En llocs apartats, les tines les construïen a peu  de vinya, quan 
la portadora (recipient de fusta) era plena la portaven a avocar 
amb dos semalers (pals) entre dos homes, si la tina era més 
llunyana i es disposava d’un ruc o mula es feia amb sàrries i dues 
portadores,  així s’estalviaven el traginer. 

 

 
       Foto d’origen i lloc desconegut. 

 

      
  Raval del Sellarès, amb la costa del Montgròs i Gallcanta al fons, 1943 

 
Testimoni d’aquesta època són la gran quantitat de parets, 

barraques (unes 300) i algunes tines que encara avui trobem  
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escampades per la costa del Montgròs, Gallcanta i Melera, 

també per tots els  boscos del nostre municipi. 

Moltes cases del nucli antic van ser construïdes a  l‘últim terç 
del segle XVlll i algunes encara conserven el renom amb clara 
referència a l’època. 

             
        La Fassina, 2016 

A tocar de l’antiga carretera Manresa-Igualada  trobem La 

Fassina: lloc on es destil·lava vi per fer aiguardent, va estar 

activa des del 1750 fins a 1830, i va ser una de les primeres del 

Bages. Des del 1815 ha estat en mans dels descendents de 

Marià Altimires. 

El 1760  Francesc Miralda va obrir un altra fassina i el 1815 

Josep Puig propietari de l’heretat Brunet un altre.  

Prop de La Fassina, hi trobem L’Hostal, on feien nit els traginers 

i les seves cavalleries que transportaven el vi, aiguardent i altres 

productes. En el registre de l’ajuntament està documentat a 

l’any 1705. 
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       Antigament era L’Hostal, foto 2011 

Actualment  l’Hostal no conserva cap element del seu passat. 

A la carretera de Can Massana, antic camí ral de Manresa a 

Barcelona i dintre el terme de Guardiola, també hi havia dos 

hostals. 

Jaume Llobet, propietari del mas Parrot de la Carretera, el 1833 

va obtenir permís oficial per construir un hostal i taverna, és a 

dir amb pernoctacions i àpats, es va anomenar L’Hostal del 

Brunet. 

L’actual Cal Teixidor, va fer les funcions d’hostal, les diligències 

feien el canvi de cavalls a l’hostal de Can Massana i es diu que 

els cavalls tornaven sols a L’Hostal de Coll d’Arboç.  

Des de la primera meitat del segle XX en són propietaris la 

família Cots. 
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       L’Hostal del Brunet, foto del patrimoni cultural 2016 

 

 

Cal Teixidor, antic Hostal de Coll d’Arboç, 1930 
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Cal Boté, 2016 (foto patrimoni Cultural) 
 

Els descendents de Salvador Parrot, van deixa l’ofici de Boter 
a finals del segle XVlll, però encara se’n conserva el renom. 
 

      
     Les Tines, 2001 

La masia de Les Tines des del 1970 aproximadament està 
deshabitada i en procés de ruïna. 
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El màxim esplendor de la vinya es va viure a la segona meitat 
del segle XlX, degut en part per  l’exportació de vi i aiguardent 
cap Amèrica i més tard  a França on es deia que els seus ceps 
emmalaltien i morien, era la Fil·loxera, un insecte que des de 
l’arrel xuclava la saba del cep fins a matar-lo. 
 
Aquesta plaga va arribar al Bages el 1889 sembrant la misèria  
arreu. 
 
Els propietaris de les terres les van reclamar, ja que en morir 
tota la vinya el contracte havia rescindit. 
 
Hi va haver fortes confrontacions entre propietaris i 
rabassaires. Les vinyes de més difícil accés van ser abandonades 
altres es van replantar de nou amb soques de ceps americans 
immunes a la fil·loxera, però amb un altre tipus de contracte, la 
parceria. 
 
A mitjans del segle XX, a Guardiola hi havia unes 11 heretats 
amb parcers, algunes amb masoveries. 
 
En el contracte i constava si els parcers pagaven el quart o la 
cinquena, és a dir el 25 o 20% de la collita, tant de la vinya com 
del sembrat, el pagament podia  ser en producte o en diners, 
totes les despeses derivades de conrear la vinya anaven a 
càrrec del parcer, en el cas de masoveries algunes pagaven 
lloguer de la casa i altres no, i uns pocs masovers anaven a 
mitges, el propietari hi posava la casa i els animals de tir. 
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HERETAT MIRALDA  
 

 
Cal Miralda i la capella de la Mare de Déu de Gràcia,1990 

Antigament Castell de Guardiola, des de 1497 és propietat de 

la família Miralda. 

Aquesta heretat tenia una capella i 2 masoveries. La Caseta, 

situada al costat de l’Església actual, i el masover era Salvador 

Vila. 

                
               La Caseta de l’Església, (foto del patrimoni cultural 2016) 
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         Ca l’Albert, 1960 

L’altra masoveria era Ca l’Albert i el masover Joan Bacardit 
Els tractes de parceria eren a la cinquena. 
 
Parcers: 
                    Jaume Sellarés Trullás           Cal Cabanas 
                    Mariano Alsina                       Cal Valldeperes 
                    Pere Masferrer                       Cal Masferrer 
                    Joan Daban                              Cal Sastre   
                    Pere Llobet                              Cal Celdoni 
                    Joan Pujolà                              Cal Pujolà 
                    Joan Vila                                   Cal Cairot 
                    Francesc Sellarés                    Cal Jepet 
                    Quico Vila                                Ca la Marcel-lina 
                    Josep Servitja Cos                  Cal Trenca Xic 
                    Pere Sellarés Llobet               Cal Nen 
                    Joan Calsina                            Cal Bacrissà 
                    Jaume Enrich                          Cal Corralé 
                    Jaume Enrich Gamisans        C. Simón 
                    Joan Oliva                                Cal Giralt 
                    Jaume Sellarés                        Cal Ferrer 
                    Joan Servitja                            Cal Xaix 
                    Valentí Sellarés                       Cal Valentinet 
                    Joan Vila                                   Cal Jaume de la Caseta 
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                    Josep Vila                                 Cal Colomer 
                    Antoni Servitja                        Cal Siló 
                    Salvador Escorsell                  Cal Escorsell 
                    Florènci Tatjé                          Cal Canudes 
                    Pepito Llobet                           Parrot de la Carretera 
                    Joan Bacardit                           Ca l’Albert 
                    Ramon Baró                             Cal Baró 
                    Joan Guitart                             Cal Cucut 
                    Ramón Soler                            El Molí 
                    Francisco Sallent                     La Fassina 
                    Benet Vila                                 Cal Vila 
                    Antoni Clotet                           Cal Valent ( pastor de C. Miralda) 
                    Rossendo Cots Masferrer      El Graell          
             

**************************************************      

HERETAT CAN BATLLE                   

     
    Can Batlle,1998 

 El propietari de l’heretat Can Batlle era Giuseppo Gallard. 
 El masover Pere Muntaner. 
L’altra masoveria era El Montgròs i el masover Sr. Soler el 
moliner. 
 
Els tractes eren al quart 
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Montgròs, 1998 

 
Parcer:   Valentí Alsina Sellarés            Ca la Treseta 
                   Joan Vilaseca                           Cal Joan de l’Hostal 
                   Climent Cubells                       Cal Ton Gros 
                    Ramón Trullàs                        Cal Barber 
                    Salvador Vila Tardà               Cal Besora 
                    Josep Oliva                              La Caseta 
                    Valentí Francitorra                Ca l’Isidre 
                    Joan Servitja                           Cal Xaix 
                    Joan Oller                                Cal Mijà 
                    Pere Cabanas                          Cal Magi 
                    Angelino Trullàs                      Cal Iscle 
                    Salvador Pesarrodona           Cal Trenca Gros 
                    Iscle Sellarés                            Cal Xacó 
                    Francisco Servitja                   Cal Jaume de Montgròs 
                    Ramón Almuzara                    Ca l’Albert Vila 
                    Pere Viladrosa                        Cal Rei 
                    Valentí Soler                           Cal Martí 
                    Angel Serra                             Cal Josepet Parrot 
                    Ramiro Trullàs  Piñot             La Cooperativa (forner) 
                    Mariano Alsina                       Cal Valldeperes 
                    Salvador Servitja                    Cal Espardenyer 
                    Florenci Tatjé                          Cal Canudes 
                    Joan Oliva                                Cal Giralt 
                    Josep Lavasier                        Cal Joan Cabanas 
                    Joan Servitja                           Cal Joan del Cotoliu 
                    Joan Guitart                            Cal Cucut   
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     ********************************************** 
HERETAT EL CALVET 
 

 
El Calvet, 1895 
 

L’heretat del Calvet va pertànyer a Leonci Soler i March, 

senador reial i diputat a Corts, el 1932 va morir i l’heretà el seu 

fill Lluís Soler Terol, el 1954 passa a mans de Narcís Torrentó, 

fins al 1970 aprox. que es construeix la urbanització. 

Aquesta heretat tenia dues masoveries una  El Calvet  de la que 

era masover  Ramón Barnaus , l’altra masoveria era El Graell, 

on hi van viure diverses generacions dels Brunet-Cots, des del 

1700 fins al 1960. 

Els tractes de parceria eren al quart.        
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         El Graell, 1950 

Parcers: 

                    Salvador Servitja                    Cal Espardenyer 

                    ValentÍ Francitorra                Ca l’Isidre 

                    Joan Servitja                           Cal Xaix 

                     Joan Pujolá                             Cal Pujolá 

                     Salvador Llobet                     Ca la Dolores 

                     Pere Masferrer                      Cal Masferrer 

                     Quico Vila  Vila                      Ca la Marcel-lina 

                     Pere Sellarés Llobet              Cal Nen 

                     Jaume Sellarés Alsina           Cal Ferrer 

                     Andreu Gamisans                 Cal Vilomara 

                     Ramón Baró                           Cal Baró 

                     Ramon Almuzara                   Ca l’Albert Vila 
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                     Florènci   Playà                       Cal Martri 

                     Ramon Vila                             Cal Isidre Parrot 

                     Josep Sallent                           Cal Tonet Farrer 

                     Oliveres                                   Casa Nova del Enrich 

       

     Rebut de les parts del masover del Graell,1937 
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  Rebut del lloguer de la masoveria del Graell,1933 

 

                  

El setembre de 1949, en Jaume Sellarés Alsina de C. Ferrer venia 

de collir una cistella de raïms de la vinya del Graell, quan es va 

trobar cara a cara amb set maquis armats amb metralletes que 

fugien de la Guàrdia Civil, que ja feia  uns dies que rondaven per 

aquest indret. El pobre home es va espantar molt, però encara 

mes quan, tot seguit va trobar als seus perseguidors que es 

pensaven que ell era un maqui camuflat. Des de les hores el 

collet on s’havien amagat, se’n diu “El Collet dels Maquis”. 
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HERETAT EL BRUNET 

 

El Brunet, 2013 

L’heretat del Brunet, constava de dues masoveries i una 

capella, adossades a la masia principal. 

El propietari era Joaquim de Marimón. 

Joan Parrot Bonvehí i Agustí Llobet van ser els masovers, els 

tractes eren a la cinquena. 

Parcers:  Peret Arderiu                           Ca la Maria 

                   Jaume Vila                               Ca l’Isidre Parrot 

                   Valentí Montcunill                  Cal Pinyot 

                   Isidre Francitorra                    Cal Francisquet 

                   Josep Sallent                           Cal Tonet Farrer 

                   Salvador Llobet                       Ca la Dolores 
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                   Quico Vila Vila                         Ca la Marcel-lina 

                    Simón Vila                               Casa Nova del Brunet 

                    Jaume Enrich                          Cal Corralé 

                    Jaume Enrich                          Ca l’Antonia 

                    Salvador Vila                           Cal Ruan 

                    Josep Llobet                            Parrot de la Carretera 

                    Florènci Tatjé                          Cal Canudes 

                    Andreu Gamisans                   Cal Vilomara 

                    Rossendo Cots Masferrer     El Graell   

***************************************************       

HERETAT COMASUA 

             

Comasua, 1960 aproximadament 

L’amo de l’heretat  de Comasua era el Manel Noguera i 

constava de dues masoveries, la de Comasua tenia per masover 

a Pepito Francitorra i la del Mas Nou a un senyor aragonès 

anomenat Felip.... 
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      El Mas Nou, 2011 

Els tractes d’aquesta heretat eren els millors del poble, pagaven 

a la sisena, és a dir un 16,6%. 

Parcers: Pere Sellarés Llobet                 Cal Nen 

                    Àngel Serra                               Cal Josepet Parrot 

                    Joan Daban  Masferrer           Cal Sastre 

                    Ramón Baró                              Cal Baró 

                    Josep Servitja Cos                    Cal Trenca Xic 

                    Josep Viladrosa                        Cal Salvador 

                    Jaume Sellarés Alsina              Cal Ferrer 

                    Francisco Sallent                      La Fassina 

                    Jaume Sellarés Trullàs              Cal Cabanas 

                    Valentí Bacardit                       Cal Bacardit 

                    Joan Guitart                              Cal Cucut 

                    Martí Sellarés  Miquela           Cal Joan Cabanas 
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***************************************************** 

HERETAT CAN CODORNIU 

En els anys 1925 o 1930 aproximadament, Lluís Codorniu va 

comprar una part de l’heretat de Comasua, s’hi van fer camps 

nous amb la primera  excavadora que hi va haver en el poble, 

va fer una casa per a ell i una pel masover  Joan Seubas Cots, 

l’administrador de la finca va ser Simó Cots Llobet “Simón 

Xineu”. 

Parcers: 

                     Joan Servitja                           Cal  Cotoliu 

                     Ramón Almuzara                   Cal Albert Vila 

                     Jaume Sellarés                           Ca la Pepeta 

                      Jaume Sellarés  Alsina             Cal Ferrer  

                      Josep Freixa                               Cal Ferrer Vell 

        

      Simón Cots Llobet”Xineu” davant de Can Codorniu, 1943      
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HERETAT CA L’ESTEVE 

        

        Ca l’Esteve, 2012 

L’heretat de Ca l’Esteve tenia 4 masoveries i una capella, la casa 

pairal conserva una llinda que data del 1771 i el masover  era 

l’Enric Fustegueres. 

La masoveria dels Colomers, segons una llinda  data del 1688 i 

el masover de mitjans del segle XX, era Jaume Arderiu. 

La Devesa de Baix tenia per masover Miquel Gelabert.       

El masover de la Devesa de Dalt era Ismael Altimira. 

Els tractes amb els parcers eren a la cinquena. 

Parcers:  

                    Pere Guitart                             Cal Cucut 

                    Valentí Bacardit                      Cal Bacardit 
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En aquesta heretat durant els anys 1930-1955 s’hi va cultivar 

pelitre, una planta insecticida, que s’utilitzava per a la 

fabricació de DDT. 

Quan eren necessaris més jornalers per a la temporada del 

“pelitre”, l’encarregat de l’explotació  Valentí Bacardit anava el 

diumenge a la tarda al cafè del poble on s’esperaven tots els 

homes que volien anar a fer jornal i en contractava els que li 

calien, per un dia o potser per a varis. Era el sistema que els 

propietaris feien servir quan necessitaven més ajuda. 

 

               

 

  Els Colomers (foto del patrimoni cultural) 2016 

Després de collir la flor del pelitre l’emmagatzemaven en la 

masoveria dels Colomers. 
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      La  Devesa de Baix,(foto patrimoni cultural) 2016  

        

      La Devesa de Dalt (foto del patrimoni cultural) 2016 
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HERETAT PLADESANS 

  
Pladesans, 2016(foto patrimoni cultural) 

Des del 1800 l’heretat de Pladesans és de la família Argullol 

Gallifa.   

El masover de la dècada 1950 era Andreu Alsina. 

Els parcers pagaven a la cinquena. 

Parcers: 

                     Mariano Alsina                       Cal Valldeperes 

                    Valentí Alsina Sellarés            Ca la Tereseta 

                    Josep Oliva   Cazorla              La Caseta de la Riera 

                    Joan Daban                             Cal Sastre    

                    Valentí Servitja                       Cal Cotoliu 

                    Miquel Francitorra                 Ca la Rossenda 

                    Valentí Francitorra                  Ca l’Isidre 

                     Pepito Trullàs                           Cal Petxu    
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HERETAT EL PARROT DE LA RIERA 

                      

                  Parrot de la Riera, 1951  

Dolores Parrot Francitorra era la mestressa del Parrot de la 

Riera. 

El 1750 l’heretat ja era anomenada Parrot. 

Els tractes amb els parcers eren a la cinquena. 

Parcers: Francisco Servitja                      Cal Jaume de Montgròs 

                   Valentí Soler                              Cal Martí 

                   Joan Guitart                               Cal Cucut 

                   Ramón Baró                               Cal Baró 

                   Benito Vila                                  Cal Vila 

                   Florènci Playá                            Cal MartrI 

                   Daniel Servitja                           Cal Fuster 

                   Salvador Sallent                        La Fassina 
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                    Francesc Sellarés                      Cal Jepet 

                    Joan Vila                                     Cal Jaume de la Caseta 

                    Angel Serra                                  Cal Josepet Parrot 

 

HERETAT EL PUIG 

                    

                      El Puig, any 2000  

El Puig va ser propietat de Valentí Servitja fins a l’any 1964 

aprox.Els tractes amb els parcers eren a la cinquena 

Parcers: Josep Lavasier                         Cal Joan Cabanas 

                     Josep Viladrosa                       Cal Salvador 

                     Pere Viladrosa                         Cal Rei 

                     Climent Cubells                       Cal Ton Gròs 

                     Salvador Trullàs                       Cal Barber  

                     Valentí Soler                             Cal Martí 
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                                 Pou al costat de la masia del Puig, foto 1950        

 

HERETAT L’URPINA 

 

L’Urpina, 2011 
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L’heretat de l’Urpina ha passat de pares a fills des de 1890. 

Els tractes amb els parcers eren a la cinquena. 

Parcers: 

                     Tomàs Tardá                           Cal Tomàs 

                     Valentí Soler                           Cal Martí 

                     Francisco Servitja Llobet       Cal Jaume de Montgròs 

                     Jaume Enrich                          Cal Simón Sanpare 

                     Josep Lavasier                        Cal Joan Cabanas 

                     Josep Freixa                            Cal Farré 

                     Manel Romero                       Cal Romero       

 

********************************************************                   

HERETAT SET RENGS 

 

Set Rengs, 2011 
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El propietari de l’heretat  Set Rengs era Josep Lluch Batlle. 

El masover Josep Sellarés, es va casar amb la  filla del Sr. Lluch, 

Neus i els seus descendents en són els propietaris. 

Aquesta heretat tenia 3 masoveries 

       

      Cal Plantat, 2013 

Cal Plantat, actualment enrunat, era una masoveria del Set 

Rengs i Salvador Oliveres n’era el masover. 

Les altres dues, Cal Punses i Cal Pauet, també enrunades. 

************************************************  

La vinya, donava feina tot l’any al pagès. 

Abonar: A mitjans del segle XX, les vinyes s’abonaven amb 

escombros de l’abocador de Manresa. Durant la tardor- hivern, 

entre les passades (fileres) dels ceps, es feien unes rases força 

profundes anomenades  valls. 
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S’omplien “d’escombraries” i es tornaven a tapar, feien molt 

mala olor, però els nens i nenes i anaven a remenar per si hi 

trobaven “algun tresor” com petites ampolletes, capsetes de 

llauna, tinters... doncs totes les deixalles de la casa i anaven a 

parar. 

Podar: Al gener-febrer, tallar els sarments adequadament per 

donar bona forma  els ceps. 

Llaurar: A l’hivern i a la primavera llaurar per esponjar i airejar 

la terra. 

Ensofrar: Quan comencen a brotar els ceps i més tard quan els 

ceps ja tenen la creixença feta, aplicar sofra per prevenir la 

malaltia de la malura. 

Ensulfatar: Amb una barreja de sulfat de coure, calç i aigua, 

ensulfatar cada 15 dies els ceps per prevenir el míldiu.  

Esbrollar: Quan els brots dels ceps ja són força grans, es tornen 

a formar els ceps, tallant els brots sobrants. 

Esgriolar: Treure els brots nascuts a cada nus dels sarments i 

algunes fulles perquè el cep tingui més ventilació. 

Veremar: A finals de setembre és temps de verema, sempre  es 

pactava amb el propietari de la vinya els dies de la collita.     

Generalment es feia en grups de 2 o 3 famílies, de les que hi 

participaven tots els seus membres. També a Guardiola venien 

veremadors de fora, principalment dels voltants de Cardona, 

aquests nois tenien taula i llit en la mateixa casa on treballaven.  
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Amb el falçó i el cove no paraven d’omplir portadores pitjant 

ben fort els raïms amb el massot (espècia de maça) i tapant-les 

amb el caperó (caputxa) més o menys pesaven 100 quilos.      

 

Verema al Set Rengs, 1960 aproximadament 

3 Portadores  pel pagès i una pel propietari si es pagava el quart 

(25%), o 4 portadores pel pagès i 1 pel propietari si el tracte era 

a la cinquena (20%). 

Els pagesos feien servir l’astúcia, quan omplien les seves 

portadores les pitjaven ben fort amb el massot, però quan 

omplien les destinades als propietaris no ho feien tant, alguns 

propietaris feien veure que no se’n adonaven, però altres 

contractaven un pesador. 

El “pesador” venia de Manresa amb una bàscula la romana, es 

presentava sense avisar per comprovar el pes de diverses 

portadores. 
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La varietat de raïm més comuna era el Sumoll, el Macabeu i el 

Valencià, també hi podíem trobar, Trepat, Picapoll i Boval però 

en poca quantitat.  

 
El Pesador  (foto d’origen i lloc desconegut) 
 

En mig de les passades de ceps s’acostumava a plantar-hi 

algunes varietats com el moscatell, per menjar a taula i 

“penjar”, a l’hora de la migdiada les mares o àvies anaven a 

collir aquests raïms d’amagat, sobretot “perquè l’amo o el 

pesador no ens vegi”, ja que d’aquests, no en pagaven la part.  

Amb el carro i més tard amb  tractors, els  raïms cap a la  tina 

per trepitjar-los. Les famílies no tenien inconvenient en deixar 

que els nens i nenes també ho fessin. 
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Un cop xafats els raïms, el trepitjador feia sortir les criatures, 

perquè el terra era molt relliscós i era l’hora de més perill. Ben 

agafat a una corda amb nusos que penjava del sostre apartava 

un parell de les fustes del brescat que  tapaven la tina.   Ho 

tirava tot cap a dins i el suc resultant és el most. 

                   

                   Carro i carreter de Cal Valldeperes, 1961 

                             

                             Foto d’origen i lloc desconegut 
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                     Boixa de la tina 

El most, es treia per un forat situat al capdavall de la tina 

anomenat boixa, on prèviament hi posaven per la part de dins 

un feix de garric, era el “garbó ” per fer de filtre. 

Aquest most si feia la fermentació en bótes, s’anomenava vi 

ximat. El segon o tercer dia de la verema començava la 

fermentació a la tina, durava uns 12 o 15 dies i desprèn una 

forta bravada (fortor)  molt perillosa, havia costat més d’un 

accident. 

 

Un cop s’acabava la fermentació es podia treure el vi i posar-lo 

en bótes per envellir-lo, però si en quedava a la tina, es tapava  

amb cendra o fang totes les escletxes del brescat perquè  no 

respires per enlloc i evités l’oxidació del vi, el most que havia 

fermentat amb la “brisa” (rapes, pells i granets) esdevenia un vi 

negre.              
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        Celler de Cal Cabanas,1980 

Eren dies durs, però també hi havia temps per a fer gresca, els 

veremadors junt amb la família que els havia contractat 

passaven la vesprada jugant a cartes, explicant anècdotes i 

acudits a la vora del foc, els més joves sortien a fer un tom pel 

poble a l’hora que sortien les noies de la fàbrica i mirar si alguna 

els feia bona cara, ja que el diumenge abans d’acabar la verema 

s’organitzava “el Sarau del Most”, si els joves del poble 

badaven, els forasters els prenien la balladora. 

Alguns pagesos van comprar màquines per trepitjar els raïms,  

s’enllestia  més de pressa la feina, i amb menys perill, doncs la 

verema trepitjada queia directament dins la tina. 
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                       Màquina de trepitjar raïms 

Per transportar el vi fora dels cellers, s’utilitzaven bocois o bots, 
el bocoi era semblant a una bóta i el bot era fet amb la pell de 
boc o cabra, tenia capacitat per a 64 litres. 
 

                   
                   Bot 
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Premsa de vi i portadora amb caperó, Cal Cabanas, 1980 
 

Premsar: A finals l’octubre era temps de premsar, s’obria la tina 
per dalt, es deixava ventilar perquè encara desprenia fortor de 
la fermentació. 
 
Abans de baixar a dins la tina per treure la brisa, era important 
assegurar-se que ja no hi quedava diòxid de carboni, per 
comprovar-ho es baixava una espelma encesa al fons de la tina, 
si l’espelma s’apagava, s’havia de ventilar més la tina, però si 
continuava encesa, el perill ja havia passat. 
 
S’omplia la premsa de brisa, es posaven uns pilons  (pesos de 
fusta) al damunt, i mitjançant una rosca i un torn, s’anava 
estrenyent per extreure tot el vi que hi quedava.  
 
Aquest vi era millor no barrejar-lo amb cap altre, ja que al ser 
més aspre els faria perdre qualitat.  
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El 19 de juliol de 1955, és una data que molts  no han oblidat, a 

bona part del municipi i va caure una forta pedregada, als ceps 

no els va quedar ni una pampa, els raïms tots a terra fins i tot 

alguns sarments trencats, la pedra es podia plegar a grapats, de 

res va servir l’arç beneït, ni el panet de St. Marc que es posava 

a la vinya per protecció, tampoc els ciris del Monument ni les 

oracions de l’àvia: “St. Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara no ens 

deixeu”. 

Les dones ploraven i deien que haurien d’anar a demanar 

caritat, ja que s’havien quedat sense el seu mitjà de vida.  

Molts pagesos joves i les seves dones, van anar a treballar a les 

fàbriques de Manresa, fent un torn i amb l’ajuda dels pares, van 

poder conservar la terra. 

                

Altres guardiolencs anaven a collir raïms a pobles on la verema 

es feia abans que en el nostre, la roba en un farcell i 8 o 10 dies 

de treball, fins a acabar la verema, per a molts era la seva 

primera experiència de sortir de casa sense ningú de la família.  
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Es reunien en colles de 5 o 6 nois joves, i un home gran a cada 

colla n’era el responsable. Un d’ells va ser el Ramon Almuzara,  

recordat encara avui per aquells nois com un home sempre 

preocupat pel seu benestar. 

 

                 

                  Falçó per collir raïms 

            

          Cove per a la verema, fet de vímet i canya 

En la dècada del 1960-70 va passar una gran desgràcia en una 

casa del poble, Cal Nen, ja era el tercer o quart dia de la verema, 

un noi de Cardona que tenia assignada la feina de trepitjar els 
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raïms i tirar-los a la tina va relliscar i va caure a dins. La tina ja 

estava en plena fermentació, van córrer per treure’l, però ja no 

es va poder fer res per a ell.                      

A poc a poc els pagesos van deixar de fer el vi a casa, es van fer  

socis de la Cooperativa de Salelles que funcionava des  del 1926, 

hi portaven els raïms  primer amb carros i més tard amb 

tractors, així s’estalviaven la gran feinada de trepitjar i premsar 

els raïms,  en moltes cases es feia els caps de setmana, 

recordem que molts ja feien un jornal en alguna fàbrica de 

Manresa.               

Alguns s’emportaven una part del most a casa per fer vi pel seu 

consum, fer mistela o vi bullit (de dir missa). 

 

Recepta per fer vi bullit o de dir missa: 

Anar a buscar most del primer o segon dia de la verema. 

Posar-lo a bullir en una perola gran, i deixar-lo reduir a la 

meitat. 

Un cop fred guardar-lo dins una bóta petita (millor de roure).  

No deixar-la eixugar mai, així es va fent mare i cada any el vi és 

millor.                                                      
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Actualment a St. Salvador de Guardiola, es poden comptar amb 

els dits d‘una mà les vinyes  de ceps vells existents. 

En terres del Mas Nou (abans Comasua) i en l’indret de sobre 

les Escodines i Pont de Comasua, 1 vinya de ceps de la varietat 

sumoll, conreada per la família Vilaseca de Cal Joan de l’Hostal, 

d’una quartera aproximadament.  

A tocar el camí que porta a Can Batlle, sobre l’eix Diagonal, 1 

vinya de ceps macabeus, actualment propietat de Marià 

Altimira i conreada  per la família Cots de Casanovas. 

En el Raval del Sellarés i en lloc anomenat Plans d’Oca, una 

vinya de la varietat de ceps sumoll propietat de Marià Altimira 

i conreada per AMPANS.  

En el raval del Sellarés 1 vinya de la varietat de ceps sumoll, 

propietat de Cal Rei i conreada per la mateixa família. 

 A tocar la carretera de Can Massana en el lloc anomenat Pla 

dels Jueus, una vinya de ceps de la varietat sumoll propietat de 

la família Codina de Cal Sastre de Sallelles i treballada per la 

mateixa família. 

Vinyes de noves varietats d’emparrar en trobem dues dins el 

terme de Guardiola. 

En els darrers anys  la finca Urpina propietat d’AMPANS han 

renovat els ceps vells (menys una petita part) per noves 

varietats d’emparrar. 

En la finca de Cal Quico de Salelles,  a tocar la creu de terme de 

Salelles una vinya de ceps emparrats, cultivada per la mateixa 

família Fargas-Fargas .                      
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                     Pa amb vi i sucre 

El pa amb vi i sucre, era el berenar de molts nens i nenes, era 

un bon aliment i ningú es qüestionava si podia portar a la 

canalla a ser alcohòlics com diuen avui dia. 

Algunes “dides” abans donar mamar a les criatures se’n 

menjaven una bona llesca, que segons es deia feia venir molta 

llet. 
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                          EL SEMBRAT  

 
Antigament a Guardiola se sembrava poc cereal, blat pel 
consum de pa, sègol, forment, ordi i civada per les cavalleries. 
El motiu de sembrar poc, era principalment la falta d’adob i 
l’absència de mecanització,  les granges no existien, les cases 
de pagès solament criaven un parell de porcs per menjar, conills 
i gallines pel consum propi. Els pocs fems que aquests animals 
generaven els aprofitaven per fer patates, cigrons, mongetes o 
faves. 

                  
                  Simó Cots Brunet del Graell, 1934 
 

Adob químic no n’hi havia i les terres sense adob, produeixen 
un sembrat molt pobre, en canvi la vinya, ametllers i oliveres 
creixen en terrenys més pobres i pendents. 
Una opció per adobar els camps consistia a fer boïgues. 
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Per a fer boïgues, feien piles de tot tipus de brossa i llenya 
menuda, es tapava amb terra deixant-hi un forat per respirar, 
es calava foc i cremava durant moltes hores. 
 
Quan s’havien cremat i refredat les piles, s’escampava per tot 
el camp la cendra i la terra cremada, després es llaurava i el 
camp quedava adobat per aconseguir una bona collita durant 
un parell o tres d’anys, aquest sistema també anava bé quan es 
feia una vinya nova. 
 
La primera meitat del segle passat sembrar es feia a mà, amb 
un cabàs penjat a l’espatlla i  escampant la llavor amb la mà 
seguin els saions (dividir amb palla el camp amb diverses parts, 
per controlar on se sembrava ). 
Si es disposava de poca llavor per sembrar, es feia plantant a 
rengs amb el paló (petita pala), el resultat era una collita molt 
minsa. 
 

       
       El  Graell,1940 
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Al març o abril era convenient arrencar les males herbes d’entre 
el sembrat especialment la cugula. 
 
Al juny era temps de la sega,  a Guardiola se segava amb volant, 
s’utilitzava amb la mà dreta i a l’esquerra portaven una mena 
de guant de fusta l’esclopet per protecció, amb aquesta mà, 
apartaven el cereal segat tot formant gavelles (petits feixos de 
blat), els lligadors ajuntaven unes quantes gavelles i feien una 
garba, la lligaven amb uns brots del mateix blat, s’anomenava 
vencill, més tard apilaven 21 garbes de forma que en ploure 
rellisques l’aigua, eren les garberes  hi havia veritables experts 
en aquesta feina, qui anava més de pressa segant se’n sentia 
molt  orgullós i era considerat per la resta com un gran exemple. 
     

    
Simó Cots amb una gavella als braços, 1934 
 

Segar era una feina molt dura, era necessari menjar i veure 
sovint, al matí la barreja (mistela i anís), esmorzar, beguda a les 
deu, dinar i berenar al tros, les mestresses de casa eren les 
encarregades de portar-los al menjar, 
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A l’ombra d’algun arbre sempre hi havia un càntir amb aigua  i 
un porró espartat (recobert d’espart) amb vi, tapat amb un sac 
moll per conservar la frescor. 
 

       
     La sega al Graell, 1934 

 
Guardiola al mes de juny, amb els camps plens de garberes, 1964 

 
En acabar la temporada a Guardiola, alguns s’organitzaven en 
colles i anaven a segar a la Cerdanya. 
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Un propietari es va queixar al cap de colla Rossendo Cots dient: 
com és que mengeu tant i sovint, ell li va respondre, ho 
entendreu aviat, vós us poseu una llesca de pa a dins la faixa i 
jo un altre, al cap d’una bona estona es van mirar les llesques 
de pa, la del propietari com que no havia fet res estava intacte, 
però la del segador, estava desfeta, “ això és el que passa amb 
el que mengem, amb poca estona ja ho hem paït”. 
 
Les màquines agavelladores  varen ser, un important avenç, 
anaven arrossegades per un animal, segaven i feien les 
“gavelles”. 
 
Molt aviat les màquines lligadores, van tenir més èxit, ja que   
aquestes feien les “garbes” i les lligaven.    
                                                           
 

 
Segar amb  agavelladora a Cal Jaume de Montgròs, any 1947 aprox. 
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El camp un cop segat i queden la resta de tiges del cereal, és el 
rostoll encara arrelat a terra. 

 
El Graell, 1940 
 

Al juliol, amb el carro es traginaven les garbes cap a l’era,  
s’escampaven a terra, per separar el gra de la palla es donaven 
voltes per sobre amb un corró de pedra arrossegat  per un 
animal, li posaven una mena d’olleres de cànem perquè no es 
mareges, de tant donar voltes, això se’n deia batre a potes. 
 Un cop acabada la batuda es treia la palla, i el  gra  quedava 
barrejat amb petites restes de palla i pellofa (boll) per netejar-
lo s’aprofitava quan bufava una mica de vent, amb una pala es 
tirava el gra enlaire i el vent s’emportava les pellofes i el gra 
queia a terra, es repetia fins que el gra quedava ben net. 

                                                      

 
Forques per girar la batuda 
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Batre a potes al Graell, 1934 

 
Aquesta gran feinada es va veure alleugerida amb l’arribada de 
les màquines de batre, el 1932 en algunes cases del nostre 
poble ja es feia amb aquest sistema, tot i que en els anys 1940 
encara en algunes cases amb menys collita se seguia fent a 
potes. 
Les primeres màquines de batre les traslladaven d’una casa a 
l’altre arrossegades per 3 o 4 animals. Funcionaven a través 
d’una corretja amb un motor de gasolina, més tard ja eren els 
tractors els encarregats de fer-les funcionar. S’introduïen les 
garbes per la part de dalt, es trituraven i per un costat sortia el 
gra net que es recollia amb sacs. La palla sortia per la part 
posterior a través d’un tub llarg que el dirigien cap a la pallissa 
on les criatures de la casa i veïnes jugaven i saltaven plens de 
pols. El boll  queia per un costat. Quan la pallissa era plena i 
encara quedava palla es feia un paller a tocar a la mateixa era, 
es posava una pedra amb un forat rodó al centre amb un pal 
encaixat, s’ha anava repartint i trepitjant la palla per tot el vol.   
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El paller havia d’anar pujant a plom, la majoria els feien rodons, 
però també es podien fer rectangulars, el boll barrejar amb fang 
servia per impermeabilitzar els pallers. 
 

        
              Foto d’origen i lloc desconegut 
 

     
    Cal Besora, 1965 
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Per fer les feines del batre, els homes s’embolicaven el cap i el 
coll amb un mocador de fer farcells i amb un barret de palla ben 
gran, ja que la pols es ficava per tot arreu i molestava molt, en 
acabar la jornada no es coneixia qui era qui.  
 
Les dones tot al dia als fogons, els àpats havien de ser copiosos, 
ja que la feina ho requeria, quan s’acabava l’esmorzar, ja 
preparaven la beguda a les deu, després el dinar, berenar i 
sopar. 
 

A Guardiola a mitjans del segle passat hi havia dues colles de 
socis amb  màquina de batre cada una. La dels “12 Apòstols” 
n’era una i l’altre la dels “Desesperats”, primer  batien a les 
cases dels socis i després ho feien  per qui els contractés. 
 

 
Colla dels “12 Apòstols al Calvet,1932 
 
3r per l’esquerra: Andreu Alsina               Pladesans 
4r            “               Valentí Cots                  Casanoves 
7è:          “               Ignasi Trullàs  Trullàs,  Cal Peret 
8è:          “               Jaume Sellarés Alsina,  Cal Ferre 
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Alguns dels socis de la colla del 12 Apòstols: 
 
                Joan Vila Vila                           Cal Cairot 
                   Salvador Pesarrodona           Cal Trenca Gros 
                   Valentí Miralda                       Cal Miralda 
                   Jaume Albert                           Cal Pasqual 
                   Pere Muntaner                        Can Batlle 
                   Climent Cubells                       Cal Ton Gros 
                   Ramón Servitja                        El Parrot 
                   Joan Vila Fargas                       L’Urpina 
                   Josep Oliva                               La Caseta 

 
 
 

  
Colla del “12 Apòstols” al Calvet, 1932 
 
2n per l’esquerra: Jaume Sellarés Alsina  Cal Ferrer 
4r:              “            Ignasi Trullàs Trullàs    Cal Peret   
5è:              “            Andreu Alsina               Pladesans 
6è               “            Valentí Cots                  Casanoves 
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Colla dels  “Desesperats”1947 a casa del Fco. Llobet (prop Talló) 
 

Els socis de la colla dels Desesperats eren 11   
 
                  Pere Cots                          Casanoves 
                  Ramón Trullàs Trullàs     Cal Barber 
                  Francisco Llobet              El Talló 
                  Jaume Arderiu                 Els Colomers 
                  Salvador Escorsell           Cal Escorsell 
                  Rossendo Cots                 El Graell 
                  Andreu Alsina Alsina       Pladesans  
                  Mariano Alsina Sellarés  Cal Valldeperes     
                  Josep Alsina Servitja        Cal Treset 
                  Pere Vilaseca Servitja      Cal Joan de l’Hostal     
                  Mariano Altimira              La Botiguera 
 
Foto colla dels Desesperats: 
                   1- Simó Cots Brunet         El Graell 
                   2- Andreu Alsina               Pladesans 
                   3-Pere Vilaseca Servitja   Cal Joan de l’Hostal                                     
                   4- Josep Alsina Servitja    Cala Tereseta 
                    5-Jaume Arderiu              Els Colomers 
                    6-Ramón Trullàs Trullàs  Cal Barber 
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Colla dels Desesperats, 1947 

L’arribada de les recol·lectores a mitjans de la dècada 1960-

1970 va suposar un gran avenç, segar, lligar, transportar, 

batre...es va reduir a una sola feina, recol·lectar. 

Antigament a Guardiola hi havia dos molins per moldre els 

cereals, un al Calvet que solament en queden algunes restes de 

la canalització que anava de la resclosa fins al molí, avui 

amagades sota la vegetació. 

El molí del Miralda  a tocar l’antiga carretera de Manresa a 

Igualada,   encara   es   conserva   l’edifici   transformat   en 

habitatge, però sense cap element del passat fariner,  restes de 

la canalització que anava de la resclosa de sota l’Urpina cap al 

molí i un dipòsit a la part posterior de la casa,  en són l’únic 

testimoni. 
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Molí del Miralda, 1998 

En la dècada de 1940-50 els pagesos  portaven la farina ( ja 

molta)  als forners del poble, en aquests anys hi havia dos forns, 

el Josep Brunet Llobet, tenia el forn a Cal Valent i el de Valentí 

Trullàs era La Cooperativa. 

El forner entregava una llibreta petita on s’apuntaven els quilos 

de pa entregats, i ha finals d’any passaven comptes de la farina 

i el pa entregat (100 quilos de farina= 120 quilos de pa) però 

poc a poc es van canviar els percentatges (100 quilos farina=80 

quilos pa) més tard la llibreta es va substituir  per tiquets. 

Cada vegada que compraven pa es pesava i si no feia el pes 

correcte si afegia el trosset que fes falta, era la torna. 
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Les mides més habituals de pa consumides eren rodons de 3 i 

de 2 quilos. 
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Fonts consultades: 

Mapa del Patrimoni Cultural, Ajuntament de St. Salvador de 

Guardiola. 

Agraïments a: 

Angel Miralda i a Valentí Alsina, per les seves aportacions i a 

tots els veïns  i veïnes que han col·laborat amb fotografies i 

informacions que hem reflectit en aquest llibret. 



63 
 

 

 

 

 

      

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

                            


