
30

a vinya i el vi han 
estat presents des 
de fa més de dos mil 
dos-cents anys a San-
ta Coloma de Grame-

net. Originàriament ens hem 
de remuntar a la vitivinicultura 
i el consum de vi a l’època ibe-
ra corresponent al poblat del 
Puig Castellar (segles V-II aC). 
L’expansió del cultiu de la vinya 
i la comercialització del vi van 
esdevenir des de l’època roma-
na fins a l’arribada de la devas-
tadora plaga de la fil·loxera, a la 
darreria del segle XIX, la base 
d’una economia agrària que 
caracteritzava el territori colo-
menc. Un reduït grup de grans 
propietaris, principalment 
absentistes, eren els posseïdors 
dels masos i les finques de més 
extensió. En el món del treball, 
masovers, parcers, petits pro-
pietaris, jornalers i gent d’oficis 
protagonitzaven l’esdevenir 
quotidià. Amb la Revolució 
Industrial, la creixent implan-
tació d’una gran concentració 
fabril i de serveis barcelonina 
va propiciar una transforma-
ció econòmica, demogràfica i 
paisatgística d’abast metropo-
lità. Un fenomen que podríem 
conceptuar en el marc del 

creixement atapeït de segones 
perifèries de Barcelona amb 
ciutats com l’Hospitalet, Ba-
dalona, Santa Coloma i Sant 
Adrià en el període entre el 
final de la Primera Guerra 
Mundial i el començament de 
la Guerra Civil. Aquella Santa 
Coloma rural i amb grans cases 
d’estiuejants barcelonins com 
les famílies Sagarra, Roig i Tor-
res, va passar a la història. Les 

darreres vinyes colomenques, 
testimonials respecte al seu 
protagonisme del passat, van 
ser les de les famílies Blanc-

hart a Can Zam, Dalmau a Can 
Mau i d’Elisa Reverter a Can 
Butinyà, desaparegudes entre 
els anys cinquanta i setanta del 
segle XX. Una petitíssima auto-
producció encara va perdurar 
fins fa uns trenta anys. Des del 
2015 hi ha en marxa un projec-
te de recuperació del patrimoni 
vitivinícola de la ciutat ano-
menat Vinya d’en Sabater. En-
guany ha tingut lloc la primera 
verema i la seva producció, 
encara reduïda, es farà servir 
a l’Escola de Restauració sense 
finalitat comercial.

Fer “parlar la terra”
L’any 1902 el rector de Santa 
Coloma, mossèn Joan Palà, va 
realitzar unes troballes de ter-
rissa als vessants del turó del 
Pollo, denominació popular del 
Puig Castellar. Era una zona 
sense conrear i des del cim 
es veia tot el pla del Besòs. El 
descobriment va fer que l’his-

toriador Ferran de Sagarra i de 
Siscar, propietari dels terrenys, 
després d’observar ell també 
tal com va deixar escrit “grans 
pedres col·locades simètrica-
ment”, va emprendre la tasca 
de “fer parlar la terra” –d’ex-
cavar–, frase manllevada d’un 
tractat francès sobre recons-
trucció dels vinyars per mitjà 
de ceps americans. Van comen-
çar a aparèixer les restes del 
poblat ibèric del Puig Castellar, 
un assentament fortificat de 
la tribu dels laietans (el seu 
territori es trobava entre els 
rius Tordera i Llobregat). Uns 
altres poblats laietans propers 
són el del Turó d’en Boscà (Ba-
dalona), les Maleses (Montcada 
i Reixac) i Ca n’Oliver (Cerda-
nyola del Vallès).

La història de les excava-
cions al Puig Castellar abasta 
unes quantes campanyes d’in-
vestigació arqueològica cada 
vegada més professionalitzades 
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fins a arribar als nostres dies. 
Anualment es programen 
excavacions dirigides per 
professors d’arqueologia de 
la Universitat de Barcelona 
destinades a pràctiques dels 
alumnes. Els resultats són 
espectaculars: un magnífic 
jaciment que forma part de la 
Ruta dels Ibers (iniciativa de 
turisme cultural coordinada 
pel Museu d’Arqueologia de 
Catalunya). Per tal de fer-ne 
més entenedora l’estructura 
urbanística, el visitant disposa 
de tot un seguit d’intervencions 
museístiques com la reproduc-

ció d’una casa i de paviments, 
a més de mòduls explicatius. 
L’Ajuntament de Santa Coloma 
darrerament ha portat a terme 
obres de consolidació de la 
muralla per conservar i fer més 
entenedor el conjunt arqueolò-
gic. Al Museu Torre Balldovina 
de Santa Coloma s’exposen un 
conjunt de troballes d’aquest 
important jaciment i del de 
Can Calvet (segles V-IV aC), 
una petita explotació agrària: 
objectes ceràmics (càlats fets 
amb torn, gerres i gerretes...) 
i metàl·lics de bronze i ferro; 
algunes peces singulars com 
un capfoguer metàl·lic; un pe-
veter de terracota en forma de 
cap femení, probablement de 
la deessa grega Demèter o la 
púnica Tanit, emprat en rituals 
agrícoles; una làmina de plom 
amb inscripcions d’escriptura 
ibèrica... Al Museu d’Arqueolo-

gia de Catalunya també n’hi ha 
d’exposades: un crani enclavat 
(trobat al peu de la muralla 
com una mena de trofeu de 
guerra, com els descoberts 
al jaciment d’Ullastret a l’Alt 
Empordà) i un pes amb una 
inscripció ibèrica. 

Durant el 17è Cap de Set-
mana Ibèric, el mes d’octubre 
passat, vint-i-tres jaciments i 
poblats de tot Catalunya, deu 
a la demarcació de Barcelona 
(com el del Puig Castellar), van 
realitzar una jornada divulga-
tiva que enguany portava per 
títol “Brindar amb els ibers. 

Tresors líquids de fa 2.200 
anys”. L’activitat a Santa Colo-
ma proposava visites guiades, 
activitats familiars i tasts de vi 
i cervesa acompanyats de men-
jar: raïm, fruita seca, olivada... 
productes propis de l’època 
ibera. Al subsòl excavat dels 
jaciments ibèrics colomencs, 
s’hi han documentat tot un 
seguit d’indicadors relacionats 
probablement amb el consum 
i l’arboricultura de la vinya: 
llavors carbonitzades (les es-

tudiades fins al moment des 
de l’arqueobotànica per Jordi 
Tresserras Juan són majori-
tàriament associades a la cer-
vesa i algunes probablement 
d’hidromel), restes amfòriques, 
recipients ceràmics per beure, 
utillatge metàl·lic, podalls –o 
falçons– d’ús recol·lector per a 
la verema del raïm o per dallar 
herba, com també el peveter 
o cremador de perfums amb 
representació de la deessa de 
la fecunditat i l’agricultura De-
mèter/Tanit. El vi i el raïm com 
a fruita fresca o seca formaven 
part dels àpats de les tribus 
iberes tal com ens explica la 
directora del Museu de Torre 
Balldovina, Magda Clavell. 
Respecte al mètode de cultiu 
de la vinya a l’època, creixia 
cap amunt, emparrada en ar-
bres fruiters. Aquest sistema 
el porten a terme actualment 
en tres vinyes experimentals 
d’Avinyonet del Penedès per 
integrar-se al centre d’inter-
pretació del jaciment ibèric 
Font de la Canya. 

Cal dir que, fruit dels inter-
canvis comercials i del contacte 
cultural al llarg de la protohis-
tòria, primerament en el món 
ibèric es va introduir el consum 
del vi fenici i posteriorment 
grec, i es va adoptar progres-
sivament el cultiu de la vinya. 
La presència d’uns quants ob-
jectes, sobretot ceràmiques, de 
procedència grega, púnica i ità-
lica, i també dels ibers d’unes 
altres àrees, és una mostra de 
la xarxa de contactes que van 
mantenir els habitants del Puig 
Castellar.

Segons les dades que se’n 
tenen, el poblat va ser aban-
donat entre el final del segle 
III aC i el començament del 
segle II aC, en un període es-
pecialment convuls: la Segona 
Guerra Púnica entre Roma i 
Cartago, la conquesta romana 
i la rebel·lió dels pobles ibers 
sufocada pel cònsol Marc Porci 
Cató.

Al final del segle II aC o el 
començament del segle I aC, 
els romans es van assentar 
al pla del Besòs. El territori 
depenia administrativament 
de la ciutat ex novo –de nova 
planta– de Baetulo (Badalona), 
i el model d’organització del 
camp i d’explotació agrícola era 
el de les villae o cases de pagès 
(precedent de les masies). Era 
una unitat de producció en 
mans d’un sol propietari, on es 

conreava la trilogia mediter-
rània: blat, vinya i olivera, com 
també hortalisses; s’hi criava 
bestiar; s’hi produïen eines, i 
s’hi feien activitats artesanals. 
Les terres van ser repartides 
entre ciutadans romans que 
es van establir com a pagesos 
i també entre els indígenes. 
La mida dels lots de terra a la 
Laietània romana era petita-
mitjana, un assentament rural 
per quilòmetre quadrat. Les 
noves estructures agrícoles es 
van dedicar sobretot al conreu 
de la vinya, i va començar així 
un dels negocis més pròspers 
i rendibles: la producció i co-
mercialització del vi a la resta 
de l’imperi. Plini, un escriptor 
de l’època, va comentar que 
“els vins de la Laietània tenen 
molta anomenada per la seva 
abundància”, si bé no feia es-
ment de la qualitat. Hi ha indi-
cadors –si bé no d’estructures 
localitzades– d’unes set villae 
romanes a Santa Coloma i el 
seu entorn immediat, al peu de 
la serralada i allunyades de les 
zones inundables del Besòs: a 
Can Zam, a la Torre Pallaresa, 
a Sant Jeroni de la Murtra... 
L’evolució de l’antiguitat tar-
dana cap a l’edat mitjana va 
comportar la pèrdua de pes 
urbà i administratiu de Baetu-
lo, la dispersió de la població 
en els hàbitats rurals de l’antic 
territorium i l’aparició d’un nou 
poder, l’Església catòlica.  

El centre vilatà i el camp 
colomenc
Santa Coloma entra a l’edat 
mitjana amb una població 
d’unes trenta llars, l’equivalent 
a unes 135 persones al segle 
XI. El nucli principal del muni-
cipi se situava al voltant de la 
parròquia, emplaçada on actu-
alment hi ha l’església de Sant 
Josep Oriol. L’any 1187 Bernat 
de Berga, bisbe de Barcelona, 
va consagrar amb el nom de 
Santa Coloma l’església romà-
nica. D’aquesta època té l’ori-
gen la construcció de la Torre 
Balldovina. Respecte a les 
èpoques econòmiques de pros-
peritat i crisi al camp colomenc 
hi ha actualment poques dades: 
es documenta un cert enriqui-
ment a l’etapa altmedieval al 
segle XVI amb la construcció o 
reforma d’algunes masies, com 
el Mas Marí, el Mas Castellar i 
la Torre Pallaresa. Unes altres 
masies posteriors que van aga-
far importància van ser les de 

Hi ha indicadors –si 
bé no d’estructures 
localitzades– d’unes 
set ‘villae’ romanes 
a Santa Coloma

Vista aèria del poblat ibèric Puig Castellar, gener de 2017.
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Can Zam, Can Calvet, Can Dor-
dal, Can Selva i Can Mariner 
amb l’expansió de la població, 
de la vinya i dels cultius de secà 
i de regadiu al segle XVIII. 

Cal donar importància a 
la vinya i l’elaboració de vi al 
monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra fundat el segle XV, 
situat al terme municipal de 
Badalona, però amb terres 
repartides en poblacions veï-
nes com ara Santa Coloma. Al 
llibre V de les actes capitulars 
del monestir dels anys 1752 a 
1832 (motiu d’un estudi de Jo-
sep Estruch a la revista anuari 
Carrer dels Arbres, núm. 12, 3a 
època, del Museu de Badalona), 
els monjos descriuen com van 
decidir plantar vinya a la Torre 
de Montcada, avui coneguda 
com la Torre dels Frares (22-
XI-1767); també a la coscolleda 
(el coscoll és un arbre de poca 
alçada d’aspecte arbustiu) de 
Torre Ribera i a la del monestir 
(30-I-1802); posteriorment a la 
falda de l’ermita de Sant Cli-
ment, replantant vinya aban-
donada d’abans i sota l’ermita 
al costat del “camí que acave 

a la Coscullada” (4-XI-1818). 
Sobre aquesta plantada, els 
monjos descriuen que “era tota 
la muntanya de Sant Climent la 
que es decidí plantar vinya”, i 
com volien plantar-ne a la Font 
Santa i “que se entregassen 
a Pere Pedragosa y a Joseph 
Bufill, per motiu Tiano, fentlos 

acte de establiment per 80 
anys” (25-VII-1831). Un cas que 
exemplifica el sistema d’arren-
dament de les terres. 

La “coscollada” de Torre 
Ribera (Torribera, situada a 
Santa Coloma) era una franja 
de vinya molt preuada pel seu 
bon rendiment i qualitat del vi 

obtingut que s’estenia per les 
terres de la Torre Pallaresa i 
continuava per la part alta de 
la Torre Ribera. L’alarma entre 
els monjos en aquestes vinyes 
va saltar arran d’una plaga de 
conills a la qual calia fer front 
(15-XII-1816). Actualment, 
l’anomenada Vinya d’en Saba-
ter, projecte que desenvolupa 
la recuperació del patrimoni 
vinícola colomenc, es troba a la 
falda del turó on era emplaçada 
l’antiga vinya de la “coscolla-
da”.

L’alça de preus i la creixent 
demanda de productes viníco-
les, que generaven quantioses 
rendes dels mercats exteriors 
i de l’intern a partir d’un aug-
ment poblacional i nous hàbits 
de consum, eren el motiu de 
l’expansió de la vinya, que 
guanyava terreny als boscos 
i escalava els vessants de les 
muntanyes, en terrenys amb 
unes condicions edàfiques i cli-
màtiques que permetessin tirar 
endavant una vinya reeixida. 
Aquest conreu dinamitzador 
del camp català va trobar una 
de les seves expressions, doncs, 

a l’entorn del monestir de Sant 
Jeroni.

Respecte a aquesta època, 
el sommelier i investigador de 
la vinya i el vi a Santa Coloma 
Paco Cordero destaca el testi-
moniatge a través de la ploma 
i el paper del pagès i tractant 
de vins Jaume Galobardes 
(1776-1863). És l’autor d’una 
crònica del seu temps, on fa 
interessants anotacions de 
notícies d’unes quantes pobla-
cions i de la vida quotidiana a 
Santa Coloma; descriu la venda 
a Barcelona de “barralons” de 
vi, unes bótes de setze litres de 
forma allargada que permetien 
ser traslladats i aprofitar millor 
l’espai del carro de transport; 
es fa ressò de l’assassinat d’un 
pagès colomenc quan vigilava 
de nit la seva vinya a punt de 
verema i va fer front a vuit 
lladres (el periòdic madrileny 
La España, el dimecres 24-
IX-1856, va informar dels fets 
ocorreguts “el sábado próximo 
pasado”); dóna informació del 
conreu de “dues vinyes que 
tenim o posseïm a terreny de 
Dn. Ferran de Sagarra i Ribé, 

ORÍGENS

Actual passeig de Mn. Jaume Gordi (antigament camps de vinya), amb l’Església 
Major al fons. Nevada de l’hivern de 1921 (Fons L’Abans, COL_19-0012).

Masia Torribera , 1912. Col·lecció família Miejimolle Fort (Fons L’Abans, COL_ 
33-A4-0077).

Al segle XIX, la 
“coscollada” de Tor-
re Ribera era una 
franja de vinya molt 
preuada pel seu bon 
rendiment i qualitat 
del vi obtingut



33

pagant-li de set parts, dos al dit 
Dn. Ferran” amb un contracte 
de rabassa morta pel termini 
de setanta anys, i de com la 
malura de l’oídium es tractava 
amb sofre als brots el 1858, a 
més d’anotar anualment els 
preus de venda dels cultius i 
les despeses de les seves vinyes 
(jornals per sembrar pèsols, 
cavar, esporgar, traginar llenya, 
batre garrofes i collir-les, co-
llir raïm, cadastre de la vinya, 
posar sofre...). Coetàniament, 
Santa Coloma experimentava 
els primers inicis d’industri-
alització, fonamentalment de 
teixits i pells.

Francesc Banús, descen-
dent de família pagesa, al sisè 
capítol de la sèrie La pagesia 
i la vinya a Gramenet enregis-
trada per Josep Pitarque a 
Gramenet TV, a partir d’un 
document datat el 15 d’agost de 
1884 del seu avi, Andreu Banús 
i Banús, administrador judicial 
de la finca de Can Franquesa, 
explica els estralls de la plaga 
de la fil·loxera. A l’escrit es 
demana al jutjat una reunió 
entre propietaris i parcers per 
acordar una compensació per-
què “les vinyes havien perdut 
tota la frescor i els fruits, i el 
seu aspecte el mes de juliol era 
el de desembre”.

Segons el llibre-memòria 
del Mapa Regional Vinícola 
realitzat per R. Roig Armengol 
i publicat el 1890, a Santa Co-
loma com a “propietaris y co-
lliters” que “posseeixen en sos 
cellers excelents vins de taula 
y rancis de primera qualitat” 
hi havia: “Andreu Aymerich y 
Ribó, Andreu Banús y Banús, 
Joseph Brugada y Gaspar, Se-
bastià Badosa y Franch, Onofre 

Badosa y Franch, Jaume Cua-
dras y Grau, Pere Casas y Ma-
rimon”. Les feines pròpies dels 
conreus dels camps modelaven 
el calendari laboral i festiu. La 
majoria de vinyes eren treba-
llades per parcers que després 
portaven el raïm a les cases 
que elaboraven vi. La incipient 
industrialització es va viure a 
les primeres dècades del segle 
XX a Santa Coloma amb la 
instal·lació de la fàbrica de Can 
Baró, emplaçada a l’antic hort 
dels tarongers de Can Selva; i, 
posteriorment, entre les més 
reeixides, la de teixits i gènere 
de punt de Can Xiquet.

L’escriptor Josep M. de Sa-
garra (1894-1961) descriu com 
pels volts de la Mercè hi havia 
un dels moments culminants 
dels seus estius d’infantesa a la 
propietat familiar de Torre Ba-
lldovina, la verema: “D’aquelles 
feines il·lustres, ni un detall 
no s’escapava de l’avidesa dels 
meus ulls, ni l’element més 
inútil deixava de tenir la seva 
sentida palpitació en les ante-
nes de la meva badoqueria. Al 
celler estava tot a punt quan 
començaven a venir els carros 
dels parcers, que portaven el 
terç de la collita a l’amo. El 
raïm madur, premut dins de les 

semals i visitat per les vespes 
i les mosques, només en venir 
de la vinya al celler de la casa, 
ja havia sofert una lleu fermen-
tació que es manifestava en la 
seva olor pertorbadora, quan 
queia xipollejant damunt la 
fusta del cup.”

Paco Cordero ens situa, 
amb paraules de Josep Blanc-
hart i Pedragosa, en la profun-
da transformació d’extensions 
de territori conreuades a 
edificades, viscuda a Santa 
Coloma al segle XX: “Me’n faig 
creus quan penso en la meva 
infantesa i recordo el poble, les 
vinyes arribaven fins a l’escor-
xador, quasi tot el parc d’Eu-
ropa, fins al final del carrer de 
Sant Jeroni, fins a las mateixes 
parets del cementiri vell, des 
de Camil Rosell passant per 
la Ciutadella alta i baixa fins 
prop del torrent d’en Bufa, 
fins a tocar la rambla de Sant 
Sebastià. Deu ser que sóc molt 
més vell del que em penso, o 
potser és que m’ha passat el 
temps volant.” 

Queden alguns records del 
passat colomenc com el topò-
nim les Vinyes entre la riera de 
la Pallaresa cap a la zona alta 
del Singuerlín; i unes quantes 
històries de vida recollides a la 
sèrie documental de Pitarque 
a Gramenet TV amb les col-
laboracions de Paco Cordero 
i Albert Noguera del Centre 
Excursionista Puigcastellar, re-
cuperant testimonis al voltant 
de Can Banús, Can Mau, Can 
Nagues i Can Zam, i l’activitat 
que com a enòleg va tenir Ra-
fael Roig i Torres. A més, Paco 
Cordero ha vist com el somni 
de recuperar la vinya a la ciu-
tat pren forma avui al recinte 
de Torribera. Ell és un dels 
impulsors i dels responsables, 
juntament amb l’enginyer agrò-
nom Meho Spago, de la Vinya 
d’en Sabater, un projecte mu-
nicipal amb supervisió tècnica 
de l’Incavi, el consell assessor 
de l’Escola de Restauració de 
Santa Coloma i el Campus de 
l’Alimentació de la UB, i que 
també té un vessant formatiu 
i ocupacional amb Grameim-
puls, una empresa pública de 
l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet.

“Vinyes verdes vora el mar”
És el títol d’un conegut poema 
de Josep M. de Sagarra que 
forma part del llibre Cançons 
de rem i de vela (1923), i que va 

ser musicat amb èxit per Lluís 
Llach el 1977. Les “vinyes ver-
des del coster” i el “verd vora el 
blau mariner” de la composició 
poètica podrien haver tingut 
una altra font d’inspiració que 
no fos únicament l’Empordà. El 
pedagog i estudiós de la cultu-
ra popular Joan Soler Amigó 
ha plantejat la hipòtesi que 
l’entorn paisatgístic de vinyes 
que es contemplava des del 
turó de Montigalà a Badalona, 
propietat de la família Sagarra, 
permet fabular amb aquesta 
possibilitat. Els Sagarra eren 
grans propietaris terratinents i 
estiuejaven a la Torre Balldovi-
na de Santa Coloma. L’oncle de 
l’escriptor, Ramon M. de Sagar-
ra, i la seva esposa Dolors de 
Bofarull, tenien com a residèn-
cia Can Sagarra a Badalona, 
masia avui desapareguda. Era 
situada a la riera de Canyet, els 
terrenys limitaven amb els de 
Can Banús i amb l’antiga esglé-
sia cremada del barri, a l’altura 
de l’actual carretera B-20. 

Precisament, al capdamunt 
de l’esmentada finca, al turó de 
Montigalà, es contemplava tota 
la comarca i de ben a prop un 
paisatge tradicional de vinya 
i costers amb conreu de secà, 
si bé a la franja litoral hi havia 
un bosc de xemeneies corres-
ponents a la industrialitzada 
Badalona del fum. El testimoni 
escrit del capellà Josep Bar-
riga va recollir com el 1776 
es plantava vinya al turó de 
Montigalà i van aparèixer uns 
enterraments d’època ibèrica. 
Des del turó cap a l’interior 
es veia la vinya del barri de 
Canyet, la vall de Betlem amb 
Ca l’Alamany, Can Butinyà i el 
monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra al fons, i la Serralada 
de Marina. 

Un indret singular on Ra-
mon M. de Sagarra i Dolors de 
Bofarull van costejar una creu 
monumental de pedra per les 
Festes Constantinianes a la ciu-
tat, eregida el 28 de setembre 
de 1913 i beneïda el 19 del mes 
següent. El motiu era comme-
morar que l’emperador romà 
Constantí havia promulgat 
l’Edicte de Milà –l’any 313– re-
coneixent iguals drets al cristi-
anisme que a la religió pagana. 
La creu va ser enderrocada 
durant la Guerra Civil i es tor-
nà a alçar en època franquista 
el 1940, construïda amb ciment 
armat i col·locada damunt l’an-
tic sòcol de pedra. 

Finca de Torribera, amb la construcció de pavellons de la Clínica Mental 
i la masia (a la dreta), dècada 1930 (I-208).

La majoria de vi-
nyes eren treballa-
des per parcers que 
després portaven 
el raïm a les cases 
que elaboraven vi.


