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l veïnat d’Agell de 
Cabrera de Mar, 
a la carretera de 
Vilassar a Argen-
tona, entre cases 

d’estiueig, hi ha Can Mora 
d’Agell, una finca encapçalada 
per una magnífica masia del 
segle XVII (1647, segons una 
inscripció al costat de la porta-
lada). Com era tradicional en 
totes les masies del Maresme, 
disposa d’un antic celler, en 
aquest cas equipat encara 
ara amb dos cups d’obra, una 
premsa i velles botes i bocois 
de fusta. I si bé les botes i la 
premsa estan en desús, als 
trulls encara es trepitja raïm 
i hi corre el most un cop l’any. 
Així ho explica, amb els ulls 
il·luminats per una espurna d’il-
lusió, el propietari de la finca 

Juan Ángel Calzado de Castro 
(Barcelona, 1937): “Cada vere-
ma ens apleguem tota la famí-
lia –tinc ja setze nets–, collim 

uns quants quilos de raïm i la 
canalla el trepitja als trulls.” 
També amb el raïm de la finca 
es fa la Festa de la Verema de 
Cabrera de Mar.

És clar que no és així com 
s’elabora el vi d’aquesta propi-

etat de 10 hectàrees, 4 de les 
quals plantades amb vinya. 
Amb el raïm de la propietat, 
de les varietats chardonnay i 
merlot, s’elaboren unes 8.000 
ampolles de blanc, 5.000 de 
negre i 2.000 de rosat amb la 
marca Can Mora d’Agell. El 
negre abans era estrictament 
jove, però des de fa alguns anys 
passa per bota. “Alguns clients 
ens deien que el negre era mas-
sa simple, així que vam decidir 
fer-li fer criança”, diu Calzado. 
Els tres vins es poden trobar en 
restaurants per uns 12 euros.

Les vinyes, situades al peu 
de la casa, es reparteixen en 
unes quantes parcel·les esglao-
nades en un suau pendent cap 
a mar, i les cuida el viticultor 
Fede Moraleda. Un cop feta la 
verema, el raïm es trasllada al 

celler Alella Vinícola, on l’enò-
leg Xavi Garcia el vinifica. “Que 
tingui gust de chardonnay”, li 
demana sempre Juan Ángel 
Calzado a l’enòleg: “Així m’ho 
demanen els meus clients, res 
de cupatges ni intervencions.” 

Propietat de la família Calzado 
des del 1957
Francisco de Asís Calzado 
Barret, pare del Juan Ángel, 
va comprar la finca el 1957 i va 
mantenir l’elaboració de vi amb 
les vinyes que ja hi havia plan-
tades. “Abans la finca es deia 
Mas Mora, perquè havia estat 
propietat de la família noble 
de Mora y Aragón. El meu 
pare venia el vi a doll, només vi 
blanc, en garrafes de dos litres. 
Però va morir prematurament 
el 1965 i la meva mare no es va 

ACTUALITAT

Can Mora d’Agell, la vinya 
secreta de Cabrera de Mar
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Entre jardins i piscines, quatre hectàrees mantenen viva la viticultura cabrerenca
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Can Mora, la masia que dóna nom al vi. El celler de la casa és ple de barriques antigues.

Can Mora d’Agell 
és una finca de 10 
hectàrees, 4 de les 
quals plantades 
amb vinya
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veure amb forces de continuar 
l’activitat, així que les vinyes es 
van deixar de conrear.”

El 1995 el Juan Ángel es va 
fer càrrec de la propietat: “La 
vaig comprar a la família”, ex-
plica. Però com que les vinyes 
estaven massa abandonades, el 
2005 les va replantar amb les 
varietats actuals, chardonnay i 
merlot: “Eren les que aleshores 
es consideraven les millors. 
Primer vaig anar a parlar amb 
Alella Vinícola, ells em van 
assessorar sobre la plantació, 
i quan em vaig assegurar que 
s’encarregarien de la vinificació 
em vaig decidir a tirar enda-
vant.”

Papa, jo vull ser torero
Un cop entrem al celler, Calza-
do ens avisa: “Aquí hi ha reco-
llits els records de les meves 
aficions.”

I, efectivament, els cups i 
les botes en desús conviuen 
amb múltiples testimonis de 
la intensa trajectòria vital de 
Calzado. “Vaig ser jugador 
d’hoquei sobre herba, dos 
cops olímpic, i després pre-
sident de la Federació Inter-
nacional durant cinc anys.” 
En són testimoni la torxa 
olímpica de Barcelona 92 que 
hi ha penjada en una paret 
i les múltiples fotografies, 
trofeus de tota mena i mida 
i diplomes, juntament amb 
retalls de premsa on es pot 

llegir que als Jocs de Roma 
del 1960 va guanyar la meda-
lla de bronze.

També el vi hi és ben re-
presentat. D’una banda, pel 
fet mateix de ser en un celler 
antic; i, d’una altra, perquè 
quan ens obre una porta i 
passem a un espai més petit 
“climatitzat”, ens adverteix, hi 

veiem descansant centenars 
d’ampolles de vi: “Aquí hi ha 
els alemanys i aquesta és la 
secció dels francesos”, ens va 
comentant, mentre entre flo-
ridures d’humitat podem anar 
distingint en unes altres pres-
tatgeries velles ampolles dels 
anys seixanta i setanta etique-
tades amb noms de diversos 

marqueses de Rioja i viñas de 
la Ribera del Duero.

Però encara ens guarda 
una sorpresa: “Aquesta és la 
meva altra passió, els toros”, 
diu mentre obre un vell bagul 
d’on treu un estoc i un capot 
d’entre moltes altres peces. 
“Vaig parlar amb el meu pare 
i li vaig plantejar que volia ser 
torero. I em va dir que enda-
vant, però que si ho feia havia 
de ser de debò, i m’havia de 
fer professional. I així ho vaig 
fer durant un breu període. 
Com a professional –em deia 
El Niño de la Huerta– vaig fer 
una gira de sis mesos per tot 
Espanya. Però finalment m’hi 
vaig repensar i em vaig decidir 
pels estudis, així que em vaig 
titular en econòmiques i com 
a actuari d’assegurances, els 
àmbits on vaig desenvolupar la 
meva activitat professional.”

Present i futur del vi de Can 
Mora d’Agell
Respecte a la comercialització 
del vi, Calzado explica: “El vi 
tota la vida l’he venut jo direc-
tament, a amics meus, a res-
taurants coneguts, d’aquí el 
Maresme i de Barcelona. Ara 
també me’l venen al Sindicat 
de Cabrera.” Fede Moraleda, 
que també assisteix a la con-
versa, ho confirma: “Amb 82 
anys, encara carrega les cai-
xes al portamaletes del cotxe 
i les va a lliurar i descarregar 
personalment.” “Sort que a 
molts llocs, quan el veuen 
arribar, ja surten a ajudar-lo”, 
afegeix amb un somriure còm-
plice. Sobre el futur, Calzado 
diu que un dels seus fills hi 
està interessat i que ja estan 
pensant d’agafar un comercial 
que els ajudi a vendre. 

Fede Moraleda, qui fa el raïm
Cada any Juan Ángel Calzado tenia problemes amb l’oïdi, una malaltia 
fúngica de la vinya que afecta negativament el raïm en qualitat i en 
quantitat. Quan ho va comentar a Alella Vinícola, li van recomanar 
un dels seus col·laboradors, Fede Moraleda: “Ell t’ho podrà resoldre.” 
Dit i fet, Calzado s’hi va posar en contacte i aquesta serà la tercera 
verema de Can Mora d’Agell que porta el viticultor alellenc. “La vi-
nya estava molt afectada per l’oïdi”, explica Moraleda. “Fa tres anys 
que hi treballo per netejar-la, perquè les espores s’acumulen al tronc 
dels ceps i quan arriba la calor torna a sortir.” Tenir l’encàrrec fix de 
portar la vinya de Can Mora d’Agell li ha permès deixar la feina com a 
empleat i establir-se pel seu compte, i ara porta la vinya d’uns quants 
propietaris. “Aquesta verema del 2019 a Can Mora d’Agell, com que 
els ceps estan molt sanejats, serà sens dubte la millor en qualitat del 
raïm, i espero en poc temps poder arribar a fer-hi viticultura ecològi-
ca, sense gairebé tractaments.”

El vi s’elabora, 
amb raïm de la fin-
ca, al celler Alella 
Vinícola

Calzado va ser torero professional durant un perídode de temps. Blanc, rosat i negre, els tres Can Mora d’Agell.


