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Entrevistq a Salvador Pedragosa*
Ramon Botet de Palau
Ceigraf

ls profunds canvis que ha patrt Mollet del Vallis durant els darrers
cinquanta anys han afectat molt el que a primeries de1 segle XX
eren les activitats econdmiques principals de la poblaci6: I'agricultura
ila ramaderia. Per aquesta circumstancia avui conversem amb una persona
de les iltimes families pageses actives del poble, en concret entlevistem
a Salvador Pedragosa i Mir6, el qual, amb els aclariments complementa
ris del seu germi Ramon, ens ajuda a comprendre una mica mds el m6n
de pages.

La familia Pedragosa viu a Can llaquer que, juntament amb Can Pantiquet, formen un conjunt rural situat al llindar de I'antiga carretera de Barcelona a Ribes. Actualment aquestes dues masies estan engavanyades entre
blocs de pisos de nova planta al bell mig del barri de Can Pantiquet.

Ils

germans Pedragosa em parlen de llaurar, veremar, sembrar, batre,
munyir, escatai i del bestiar amb el coneixement i la familiaritat prdpia
d'aquells qui han treballat i viscut la terra des de fa moltissimes generacions. Les respostes que segueixen a continuaci6 ens ho posen de manifest.

La seva familia, quan

es va establir a

Mollet del Va is?

lls

nostres avis paterns van venir al poble, procedents de Sant Fosr de
Campsentelles, l'any 1886, quan el nostre pare encara no tenia mi8 any
d'edat. Aleshores ja es van instal-lar com a masovers de Can llaquer Posteriorment, durant els anys de la I Cuerra Mundial, el meu avi, que era un
home molt emprenedor, va comprar la casa I unes quantes peces de terra al
voltant d'aquesta casa. Encara recordo que el pare m'explicava que la casa i
la finca va costar 30.000 pessetes.
(')Aquesu entrevisra
amb Salvador
de 2000.
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ha esrat elaborada
Ramon Pedragosa

partird€lesconversesmanlinSudesa CanlLaquer
Mir6 duranr La primera quinzena de desembre
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atpe(te de a fa(an,r
pr ncip,r de Can I aq!er

La lamiha de la mare tamt 6 provenla de lora concretament de Vtlanova
r la Celtrri laml-,€ van venrr aL poble a ier de pagesos
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cler parlar ne amb els clul en van ser els protagonlstes per a esbnna-r ho
Segons sembla. Can Flaquer ds la casa m€s anrrga de1 conlunr Els ltnes
r,. l e;r'.C Lt,," ..e'l r'. l- r\'(-nenr dr r"r'o "'vi\o ont rmen
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quer ds que td les parets letes de t)pra Fs a drl ietes drrectament amlt terra
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que corona la coberta r separa els dos vessants ds un exemplar de tronc
de fusta notable degut a la seva llargada. 1a que 6s tota una peqa que va
des de la faqana prrncrpal perpendrcularment fLns a la parer que esti dar
rera de la casa
Probablement les dues cases en un pnmer moment pertanylen a un ntc
propletan. nomds cal observar que una de Ies teulades de Can Flaq uer
vessa les aLgries r s'encavalca drrectament sobre Can Pantrquet, fet ,al
nostre entendre. rnconcebrble sr s'haguds tractat de dues propletats tndependents
Amb e1s terrenys que envoltaven la casa passava exactament el mateLx,
1a que les peces de terra de Can Flaquer estaven envoltades pels camps de
Can Panr lquer.
Actualment el nom de Can Pantrquet sembla tentr mds rellevincta, de
gut a que dona nom a ot Ln oarr No ob,tant. som der parer. per le. raons
que 1a s'han apuntat, que Can Flaquer deuna ser mds lmportant en el pas
,at Ard que parlem del nom de les (ases. segons enr hd arrrbat per tradtcro
oral. el roponrm de la masra de Can l-laqrer re,ponta l" crr(Lmsl;nL ra qLe
"
la casa tenra un lorn que assortra de pa el veinat De [et, el meu germi i 1o
encara guardem ben vru el record dei forn de pa qu e hr havra all) on ara hr ha
el porxo, davant de la casa
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Els

qerman, Salvador Pedraqora (esquerra) Ramon Pedragosa (drela)
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El celler l'ua, les 4uadrcs del bestiar, les golfes anb el granel sdt yarts de
Cau Flaquer 4ue delaten uxa certa /iversitat eu les tasques al cany.
Quines sdu les activitats agricoles i ramaderes a les que s'ha dedicat la
seva familia al llarg, dels anys?
Els pagesos d'aquest pais sempre hem fet una mica de tot, no obstant
sempre hi ha hagut una activitat que ha destacat per sobre de ies altres.
Ara ja fa lres generacions que treballem la terra de Mollet del Vallds; per
tant al llarg d'aquestes ddcades ens hem dedicat a diferents activitats en
funci6 dels nostres interessos perd, sobrelot, hem estat condicionats per la
demanda del mercat i hem actuat en funci6 de l'aparici6 de nous cultius i a
la introducci6 d'innovacions en Ia maquiniria. Durant la generaci6 del nostre avi el cultiu m6s important era possiblement la vinya, coueu que despr€s de superar la fil loxera, a principis del segle XX, es torn) a recuperar'
Aleshores el regadiu m€s important era el c)nem, ei qual va anar desapareixent gradualment i lou substituit per les patates. Nosaltres el cinem
ja no el vArem conEixer Amb la generaci6 del pare vArem introduir les
vaques per a 1'obtenci6 de llet i diferents conreus de regadiu (mongetes,
patates).
A banda de tot aixd semprc hem cultivat diferents conreus de cereals
(blat, ordi, elc.), peri' en general sempre han estat menys rendibles
micament que la vinya, els conreus de regadiu o el bestiar.

la

nya histiricanent ha tingut w Fes imFo ant a Mallet del
Vallis. Vostis I'han couegut a4uest esPlendor?

El conreu de

Si, ha estat un cultiu important fins fa ben b6 quaranta anys enrera. A
l'dpoca dels pares era un cultiu molt destacat. De fet, la familia de la mare es
va establir a Mollet per a treballar la vinya- Nosaltres en virem tenir fins fa

trenta anys, quan el Ministeri de l'Habitatge, amb el ministre franquista
Mortes Alfonso com a representant, va exproptar tot el sector de Callecs, al
nord del terme. Aquest fet va representar condemnar I'agricultura molletana a ser una activitat econdmica de subsistEncia, ia que, a partir del moment que la zona agricola m€s important del terme passa a ser propietat de
l'estat, els pagesos no hem pogut invertir-hi diners, degut a la sensaci6 de
provisionalitat permanent que tenim des d'aleshores. Actualment, heu
de pensar que la llicEncia per a poder treballar a Callecs es renova cada
srs mesos. Ara la vinya a Mollet €s un conteu residual, nom6s queden
quatre claps molt petits a Callecs que es mantenen mds per afici6 que
per

1u

Els avrs, segons ens expltcaven, van veure plantar molta vrnya duranr.a
segona meitat del segle XIX. Concretament recordaven quan el Sr. Marcet,
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irancis. r a conrpr:r rls ttr rer,1,s iomprrsos tnt re Ies rrreircs dr (-an
Ros t la Ior rr Je Nlalia. 1a Jrns .iel tern',e ile L'rrcts cltl \hllis. i1rr,,' t'ror ioscos
t els van estas:ar pr'r a plantar hr ,. rnv.r lirsuLt.rrluc.pertrencarlaterr;rfur
els solcs pr'r plantar hr cls ceps. r'an ier servrr une rniqurna cle r,apor rlue
nomds luncronava en sentrt dr-saendant. pr'r lal rcmuntar la 'rn aJt rt' cop a
la carena els caLen car';,11s dr'trr Arr.in c1t'la pl.inracrir cl aquist culuu. cs
van ier una sirte cfu eases de pa,qis no!,as. conr (.an lios o la (-asa Nova
I.,] na mostra que la vrnl'a ha derrat ala sar un ,r,,/1r' r ;r . rr. /r is cl ci-'ller rlc
casa. LlLre.,ctualment s ha tr'ansiormat ploiundament Al.ans hr teni:'nr cls
cups. les premses. les bdtes r tot e1s tstns proprs d un aeller fer a cl.ll.orar rl
vr Lntre els elements relaaronatr .1mh e I mtln dc l.rvrnva clut consrrvrnr hr
ha el perol clel r,r. el qLral sL'rvr.1 per a l-ullrr lo r icr vr 1.,:r
cl orrgen
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Aaualnent qutns rcnrcus lenen ?
Actualment estem jubilats; malSrat aixd encara portem uns quants
c.mos de Callecs que eitan siruats aG uolrants de les cases avut 1a desapavereguies. de Can Fonolleda i de Can lorres. Plantem cereals que despris
nem drrectament a fabrLcanrs de ptnso com per exemple I'em presa
frnsos Crau. En aquest s camps lins ta pocs anys. enrar a ferem tarratges
perd. al no tentr bestlar.'a no td rad de ser plantar alfals ctvada o blat de
moroj etc.
4,a aue parlen tle la venda de cereal, en' Fohien ex1lrcar on hau veuut el'

d,feints productes que han Vtoduii ?
Ara, com ja s'ha citat, el gra es ven directament a la ind'istria agroaliel
menl arrd r es el matetx FabriLnt qur hxa el preu Abans per exemple
cereal el port)vem al Sindrcat de Pagesos. En el stndrcat ht havta un moli
J".ur,"il, "n.l qual els pagesos hiportavem el gra per ler ne pinso pel
bestiar. El preu deia mdlta no era molt car' ll producte resultant era una
barreja de seg6 amb farina molt granada. Tamb6 veniem una mica de
blot , lu Fa,ineru Moretd: perd en genetal el blat que es produia a lo
poblacro no era nt deJ Ltpus ni de la qualitat mds c'ptima Per oblenlr-ne
farina refinada.
La produccici de regadlu (palates mongetes, etc ) sempre es portava aJ
merc;t de Cranollers o al de Mollet mateix
que
Les vaques, que en v)rem tenir [ins fa qulnze anys produien llet
nosaltres veniem a la menuda, o bd la venia a buscar cada dta alesset del
mati, el "lechero", el qual la portava a Barcelona per vendreJa
l, finalment, el vi tamb€ el veniem a la menuda'
Eu un altre ordre de coses, i ia Fer linal
f' n za r la conversa, ens pod efi Farlar
del regadiu de Mollet i del sistena de reg..
lls cultius de regadiu de Mollet sempre han estat a la part mes baixa i
mes propera al riu Besds. Els nostres camps de regadiu, en concr€t'-eren
diveries'peces de terra compreses entre Can Flaquer i el riu L€s regdvem
amb aigua de la mina que aflorava a l'alEada de Can Magarola Aquesta
es canaltrzava i travessava els camps de conreu de
conrinuacto,
"rpra.
Cln Magarola. Can Magre. Can Pulol etc . hns que arribava latgua a les
(nume
L"rres de'casa. Laigua del canal es repartid de manera equltativa
ro d'hores determinades per setmana) per cada una de les propietats, en
funci6 de Ia contribuci6 econdmica que s'haguis fet al construir Ia mina
d'aigua, avui la mes que centeneria. lvidentment l'aigua es repartia per
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