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mb el cap encara 
ple de sons i visi-
ons de l’1-O, l’en-
demà de la vaga 
general posterior 

al referèndum ens vam plantar 
al matí en un típic paratge del 
Vallès: a la llunyania, el circuit 
de curses de Montmeló i, més 
a prop, un gran polígon indus-
trial; als nostres peus, auto-
pistes, carreteres, vies de tren 
i l’antic camí ral; i a la nostra 
esquena, traient el nas rere 
una pineda menuda, un tros de 
mur i una torre d’il·luminació 
de la presó de Quatre Camins. 
D’entrada, doncs, no semblava 
el millor paisatge per desem-
boirar la ment. O sí, a parer 
de Pep Pou, de l’associació els 
Bardissots: “Quan sóc entre 
aquestes vinyes, m’hi concen-
tro tant que m’oblido ben aviat 
del brogit de l’entorn.”

La vinya nova de Can Perdiu
Les vinyes de què parla, que va 
arrendar l’any passat i on hem 
quedat avui, són les de Jaume 
Vilà, de Can Perdiu de Palou 
(petit municipi agrari agregat 

fa poc menys d’un segle a Gra-
nollers). Amb vuitanta-quatre 
anys i mig plens de vitalitat, 
aquest palouenc de tota la vida 
explica que la va plantar amb 
el seu pare. “Aquesta vinya té 
setanta-dos anys: jo en tenia 
dotze quan el meu pare em va 
fer fer festa al col·legi per aju-
dar-lo a plantar-la. En teníem 

una altra, no gaire lluny d’aquí, 
molt vella i fotuda i que vam 
haver d’arrencar, principal-
ment amb sumoll i beier, dues 
classes de vi que antigament 
al Vallès es plantaven juntes. 
Com que el sumoll feia el vi as-
pre i a casa no ens agradava, el 

meu pare va decidir d’empeltar 
al peu americà de la nova vinya 
només la varietat beier.”

Aquesta és la gènesi de 
l’única vinya registrada per 
vinificar de Granollers, la capi-

tal del Vallès Oriental que s’ha 
incorporat recentment a la 
Denominació d’Origen Alella. 
Ocupa tan sols mitja hectàrea, 
lluny de les cinc-centes que es 
calcula que hi havia de vi en 
el passat en aquest vessant de 
la serra de Llevant que dóna a 
Palou. També és única per la 
classe de raïm, 100% beier (de 
gra gros, poca coloració i molt 
apinyat), autòcton del Vallès i 
gairebé desconegut fora de la 
comarca. Dues característi-
ques que converteixen la vinya 
d’en Jaume –de la qual primer 
s’extreia vi per a autoconsum 
per a la casa de pagès i els 
seus jornalers temporers i, 
últimament, raïm a granel per 
a cellers i tercers– en una “re-
líquia”, en paraules de Pou.

Nova parcel·la dels Bardissots
“Vam començar a treballar al 
Vallès veient que hi havia tota 
una sèrie de vinyes amb for-
mat molt antic, de vinya vella, 
portades per gent que era una 
mica com la resistència, per-
què gràcies a ells havien anat 
aguantant i encara funciona-
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Jaume Vilà: 
“Aquesta vinya té 
setanta-dos anys: 
el meu pare em va 
fer fer festa al col-
legi per ajudar-lo a 
plantar-la”

Parlem amb Pep Bou, 
de l’associació els Bardissots, 

i amb Jaume Vilà, de Can Perdiu
de Palou, sobre una de les 

vinyes més aïllades i singulars 
de la DO Alella
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ven. Eren unes terres on hi ha-
via hagut molta i molta vinya, 
però s’havia acabat arrencant 
tota per plantar-hi gra per a 
les granges de vaques”, con-
tinua explicant Pou, natural 
de Cardedeu, una de les zones 
més afectades per aquesta 
substitució. “L’última que es 
va arrencar a Palou era aquí 
al costat, prop del camí de la 
presó”, s’hi suma en Jaume, 
“deu fer set o vuit anys. Quan 
la va arrencar el qui se’n cui-
dava em va dir: ‘Ara sí que tots 
els ocells vindran a la teva, ja 
pots arrencar-la!’.” Al Vallès, 
continua Pou, “només van que-
dar aquests trossets per fer vi 

propi, salvaguardats gràcies 
a la gent gran, vinyes d’un alt 
interès perquè són velles i amb 
varietats autòctones.”

Tant ell com la seva associ-
ació els Bardissots, dedicada a 
detectar i rescatar les poques 
vinyes vallesanes portades 
per gent “amb marcapassos 
i pròtesis de genoll i tot”, es 
van fixar en aquesta de Palou 
tot just el 2016. I de resultes 
del primer contacte amb en 
Jaume, el mes de maig passat 
ja en van presentar el primer 
fruit: sis centenars llargs 
d’ampolles de Beier, un vi de 
parcel·la “interessant” elabo-

rat a les instal·lacions que té a 
la comarca el viticultor i enò-
leg Oriol Artigas, professor de 
Pou fa alguns anys a l’Institut 
d’Alella i ara fidel col·laborador 
de la iniciativa.

“A l’hora d’elaborar un vi, 
hi entren molts pàrametres”, 
explica Pou. “No és el mateix 
fer un vi amb una parcel·la de 
quinze hectàrees que fer-ne 
un altre amb mitja hectàrea: 
la filosofia és diferent. I quan 
hi tens una herència genètica 
molt interessant, com és el 
cas de la varietat beier, encara 
més. Quan estàs fent un vi de 
relíquia les atencions són dife-
rents. Has d’intentar llegir què 
et diuen el raïm i la vinya, per-
què quan l’elabores et trans-
meten coses: ‘Goita, jo sóc 
aquí i el meu perfil és aquest.’ 
I, no sé si és per la sort dels 
principiants, però estem molt 
contents del perfil i l’evolució 
que ens ha donat la primera 
prova de l’any passat, feta al 
celler de l’Oriol.”

Dos extrems de fer vi
Aquesta manera d’entendre la 
terra i la vinya dels Bardissots 
els porta a elaborar únicament 
laboriosos vins de parcel·la 
ecològics. “Just al revés del que 
jo feia”, salta entre rialler i in-
crèdul en Jaume. I és que quan 
el seu pare va deixar la vinya 
i va passar a encarregar-se’n 
ell, la mecanització del camp i 
l’agricultura tecnificada ja eren 
una realitat: “Vaig adoptar la 
manera sempre de no haver 
d’emplear-hi gaire feina, per-
què entre setmana ja tenia un 
comerç a Granollers i no podia 
pujar-hi. Així com el meu pare 
passava amb el cavall el tallant 
per eliminar les herbes entre 
rengles, jo vaig simplificar-me 
la feina ruixant i tractant amb 
productes la vinya.”

Tornar a la manera ancestral 
de portar la vinya, revitalit-
zant-ne el sòl i reposant amb 
cura les baixes dels ceps més 
vells i decaiguts, és ara ma-
teix la tasca prioritària dels 
Bardissots, en ple procés d’ela-
boració de la primera anyada 
completa del Beier, la seva fins 
ara tercera parcel·la arrenda-
da al Vallès després de la Be-
sàvia a Cardedeu i una vinya 
petitona de garnatxa a Vilalba 
Sasserra. Tot i les diferències 
de metodologia i d’objectiu 
amb en Jaume (de vi d’auto-
consum amb tractament s’ha 
passat a vi de qualitat i natural 
“per posar aquestes vinyes, 

aquest raïm, aquest vi, al mer-
cat”), hi compten plenament: 
“No és que treballem el camp 
nosaltres sense en Jaume, sinó 
que hi parlem constantment 
i fem un guiatge junts: ell l’ha 
plantada i l’ha vista néixer, i 
per tant seria molt surrealista 
no parlar-hi. La vinya és la que 
és i la terra és la que és, i el 
funcionament, la parcel·la, el 
terrer, ell els coneix moltíssim, 
i a nosaltres ens dóna moltes 

pistes tot i que ho treballem 
diferentment.”

“Sempre diem que no hem 
recuperat res, sinó que ho hem 
trobat”, confessa Pou. “Ens 
concentrem en vinyes que no 
es poden mecanitzar, on tre-
ballem pràcticament tot l’any 
i amb molt de desgast humà. 
És una aposta èpica, sí, i més 
sabent que n’acabaràs traient 
un rendiment de sols sis-cen-
tes o set-centes ampolles, però 
hem decidit que sigui la nostra 
normalitat”. “Se’ns pot dir que 
estem una mica esventats i és 
veritat, però tot això es fa des 
de la passió. Són projectes que 
surten de la passió de la gent 

gran que ha mantingut la terra 
i de nosaltres per reprendre-
la”, afegeix. Una passió com-
partida amb Oriol Artigas: 
“Pràcticament fem el mateix, 
vi de parcel·la i amb el mateix 
perfil, però els Bardissots se’n 
diferencia pel terrer i la zona, 
fora de la serralada Litoral i 
amb vinyes que no s’han vinifi-
cat mai i que han quedat molt 
aïllades de la resta de la DO 
Alella.” 

La vinya de beier, amb algunes cases de palou, l’atopista i el Circuit 
de Catalunya al fons.

Pep Pou: “No és el 
mateix fer un vi 
amb una parcel·la 
de quinze hectà-
rees que fer-ne un 
altre amb mitja 
hectàrea: la filoso-
fia és diferent”


