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TEXT: SIGRID GUILLEM / FOTO: ÒSCAR PALLARÈS

“El vi no me’l bec, el batejo”

Seguim la recomanació de Ramon Raventós i anem a 
visitar Josep Marín. Aquest s’hi va referir com “un 
pagès autèntic”. Llegiu el perfil que n’ha fet Sigrid 
Guillem i jutgeu vosaltres mateixos 

Josep 
Marín
Pagès de Santa Maria 
de Martorelles
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osep Marín (1934) 
viu a Santa Maria de 
Martorelles, munici-
pi de la Denominació 
d’Origen Alella d’on 

és també originari. De seguida 
hi reconec l’home de pagès: 
ulls brillants encuriosits i de 
mirada observadora, la pell 
colrada pel sol i les mans tre-
ballades i fortes. Amb el posat 
serè i pacient, i el caminar 
àgil i desimbolt, de seguida 
ens adreça al que se’ns figura 
una recreació del seu univers 
vital: una premsa antiga co-
rona el petit pati d’entrada a 
casa seva, des d’on s’accedeix 
a un petit celler i a una sala 
arranjada a manera de ferre-
ria, on encara continua fent 
estris. “M’hauria agradat ser 
forjador.” En el seu petit celler 
atapeït de bótes, damajoanes, 
ampolles, i tota mena d’utensi-
lis disposats en un ordre de-
sordenat, sembla que el temps 
va decidir aturar-s’hi fa alguns 
anys per retrobar-nos aquest 
dia. I ens ve aquell aiguabar-
reig de sentiments, d’emoció i 
alegria, de quan algú et fa par-
tícip d’un preuat secret seu. 
Cordial, afable, agraït per la 
nostra visita, ens fa tastar el vi 
que aquí elabora per a consum 
propi i per als amics, tal com 
feien antigament els pagesos. 
És un vi fet sense pretensions, 
com ell, humil i amb arrels a 
la terra. És elaborat amb raïm 
de l’autòctona pansa blanca 
procedent de les vinyes que té 
en aquest municipi de la DO 
Alella i que amb vuitanta-tres 
anys continua conreant perquè 
la vinya, com el vi, són part 
de la seva vida, d’un territori 
i un paisatge que se sent seus. 
“Tinc un trosset de Priorat 
aquí”, somriu, tot deixant 
entreveure un sa sentiment 
d’orgull, i afegeix: “El sòl és de 
licorella”, en un territori més 
fet al sauló.

Anem a les vinyes, en coster, 
per on es belluga com un jove. I 
aquest és també el seu esperit, 
inquiet, enèrgic i voluntariós; 
un home a qui el treball no 
espanta, perquè sempre li ha 
agradat tot allò que ha fet “amb 
bogeria”. I és així com ha estat 
“aprenent de tot i mestre de 
res”: “Aprenc cada dia”, em diu 
savi i confiat.

En Josep va néixer i es 
va criar envoltat de vinya, en 
aquest territori eminentment 
agrícola i vitícola. El seu pare 
tenia vinya: “Era peó del Fo-
ment a Barcelona. Portava una 
garrafa de vi a Barcelona a les 
casernes de Sant Andreu i a 
canvi li donaven ranxo, que era 
el nostre sopar.” I ha estat així 
com recorda “haver après de 
la vinya des de petit”. I em diu, 
segur de si mateix: “Si tingués 
la teva edat faria un celler mai 
vist. Hi hauríeu d’entrar fins i 
tot descalços, sobre una catifa. 
Perquè el vi s’ho mereix!”

La seva vida, tanmateix, no 
ha estat dedicada a elaborar 
vins. “Amb catorze anys vaig 
entrar a treballar a la Derbi. 
Després vaig entrar a la fer-
reria de la Pedrera Sagàs i en 
vaig haver d’aprendre tot sol. 
La necessitat ensenya. Allà 
guanyava vint-i-cinc duros 
la setmana, com el meu pare. 
Érem sis a casa i anaves on 
guanyaves més. Tot el que 
guanyàvem anava cap a casa. 
El meu germà, d’aprenent de 
paleta a la Roca, guanyava 
trenta duros. La meva germana 
treballava en una fàbrica de 
ceràmica a Montmeló, on anava 
i en tornava a peu cada dia i 
cobrava quinze duros la set-
mana. L’any 1949, quan se’n va 
anar l’encarregat de la pedrera, 
em van oferir el lloc a canvi de 
vuit-centes pessetes la setma-
na. No m’ho creia! Després vaig 
passar a cobrar mil dues-cen-
tes pessetes durant dos anys…” 

Fins que va arribar el dia en 
què en Josep va veure que “la 
pedrera ja no tenia futur” i va 
decidir posar-se a treballar 
amb el seu germà en el sector 
de la construcció.

La vinya i la pagesia sempre 
han ocupat un lloc a la vida 
d’en Josep, però ha estat ara de 
jubilat quan probablement la 
viu més de prop i intensament. 
Hi va quasi cada dia, m’explica, 
i coneix pràcticament cada cep, 

un a un: “La vinya t’entendreix. 
Veus l’evolució del cep any a 
any.” I em parla de ceps com 
d’éssers vius, que s’han de trac-
tar amb respecte i cal saber-los 
escoltar, per ajudar-los a man-
tenir-se sans i que et donin bon 
raïm. “Jo això ho sento, no ho 
faig per negoci”, em parla amb 
sentiment.

“La vinya és part de la meva 
família. A cada racó hi ha re-
cords de la meva dona, de quan 
era petita i portava el dinar a 
la vinya al pare. Quan hi ets 
no te n’aniries, és un mirall del 
poble”, em diu de la vinya estant 
i tenint al fons el poble de Santa 
Maria de Martorelles i el celler 
Marquès d’Alella –avui Raven-
tós–, al qual ha servit raïm d’en-
çà que el celler es va crear al 
principi dels anys 1980. I aques-
ta va ser també l’opció que van 
triar molts pagesos amb vinya, 
“perquè era més fàcil que po-
sar-se a fer vi a casa”. “Abans 
de vendre el raïm a Marquès 
d’Alella en venien de Sant Anto-
ni de Vilamajor amb ‘bots’, pells 
d’animal cosides, i s’enduien 
una bóta de nou càrregues que 

es repartien per les cases de 
pagès”, perquè produissin vi 
per consum propi, m’explica.

Les quatre hectàrees de 
vinya que té –se n’ha venut 
alguns trossos– eren del seu 
sogre, Pep Torino, qui sí que 
es dedicava a la vitivinicultu-
ra. “Era de Tiana i va venir a 
Santa Maria de Martorelles, on 
va comprar vinya i es va casar 
de molt gran… La Carmen, la 
meva dona, ha estat la promo-
tora que jo hagi continuat la 
vinya del meu sogre. (…) On 
no quedaven ceps vaig plan-
tar arbres fruiters; llimoners, 
cirerers d’arboç, un taronger 
que em van portar de Cuba, 
oliveres, ametllers... Tinc els 
arbres pel nom. I bresques 
d’abelles. Les abelles s’han de 
saber tractar també, igual que 
una senyora”, esmena somrient. 
En Josep té dos fills; l’un és 
pintor artístic i l’altre ha seguit 
el seu mateix camí i treballa en 
el sector de la construcció i li 
agrada la vinya. 

En Josep va estar-se du-
rant molts anys de cap a l’ADF, 
l’Agrupació de Defensa Fores-
tal. “Conec tots els entorns, 
la flora i fauna des del turó de 
Montcada fins a Mataró”, m’ex-
plica. I actualment és també 
de la Societat de Caçadors de 
Sant Fost, Martorelles i Santa 
Maria: “Repoblem el nostre 
vedat amb conills que portem 
de Gallecs i que capturem amb 
l’ajuda de fures.”

Amical, enèrgic, li pregunto 
pel secret d’arribar a la seva 
edat amb un to tan vital, tot 
intuint que és per la seva ac-
titud proactiva, la humilitat i 
perquè, com m’ha dit, sempre li 
ha agradat –amb bogeria– allò 
que fa: una persona que estima 
la vida i ha sabut donar-hi sen-
tit. I també, em revela: “Menjar 
per anar vivint, no viure per 
menjar. La cervesa, ni la toco. I 
el vi no me’l bec, el batejo.” 
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“La vinya és part 
de la meva família. 
A cada racó hi ha 
records”

Aromes i gustos mediterranis 
per gaudir de l’autèntic sabor 

de la nostra terra
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