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Els valors de la
cultura popular i
tradicional

Molt sovint, la gent dóna a la cultura
popular una imatge molt negativa, una
imatge resumida amb la paraula
francesa de : « folklore ». Però la
realitat no és aquesta. Aire Nou de Bao
és pas una entitat reaccionària que
voldria mantenir una llengua i una
cultura que uns quants pensarien
morta.  
NO !
Aire Nou de Bao és una entitat inscrita
en la modernitat del segle XXI que
només intenta mantenir i desenvolupar
les nostres arrels més ancestrals i els
valors que caracteritzen la societat
catalana. La tradició és un element viu,
de futur, i en permanent procés de
renovació. I justament, és perquè Aire
Nou ha sabut fer de la cultura i de la
llengua catalanes uns elements
plenament actuals que l’associació
celebrarà d'aquí poc 20 anys
d'existència !
Al marge del sistema de consum de
massa, Aire Nou de Bao fomenta una
cultura popular, artesanal, festiva, im-
plicada en la societat civil, construïda
per la bona voluntat i la implicació dels
seus 150 membres, originaris
d'horitzons molt diversos. En un món
globalitzat, on l'heterogeneïtat ha
esdevingut la regla, la cultura popular
proposada per Aire Nou de Bao ajuda a
la cohesió social de la societat
nord-catalana :
 perquè és una cultura participa-
tiva, engrescadora i oberta a tothom
 perquè amb la seua capacitat
d'identificació, permet formar un grup
únic i solidari, amb persones que poden
venir de cultures molt diferents
Dins la gran varietat del repertori
associatiu, la cultura popular és, amb el
món de l'esport, un dels canals més
importants d’integració i de participació. 
Aire Nou de Bao vos obre les seues
portes que sigueu joves o menys joves,
obrers o cap d’empresa !  
Tothom pot esdevenir airenovenc ! 

Finalment un nou número de la re-
vista aire nou de bao.

Des del 2009 no n’havíem pas publi-
cat, les ganes hi eren però s’hi calia
posar.

Aquesta revista havia de ser publicada
pels volts del 18 de desembre, així vo-
líem retre homenatge al Josep, tin-
drem unes setmanes de retard i la
sortida coïncideix amb la Festa Major.
Josep era la persona que portava la
revista, li dediquem un parell de pàgi-
nes.

En aquest número, a més dels tradi-
cionals mots del President i del Cap de
colla castellera trobareu fotografies de
pilars que han marcat els 15 anys de
castells a Catalunya Nord, un article
del Thierry Guiter sobre la vinya i el vi
al Rosselló, un paraŀlel amb la història
del vi al Llenguadoc...

Hi trobareu també un article sobre el
Lipdub, aquest esdeveniment a favor
de la llengua que va tenir lloc el 2012
a Perpinyà 

Crèdits: devem les iŀlustracions al Jaume
Gubianas, la major part de les fotografies a
La Marie Lopez 

Dades 
Aire Nou de Bao
La Vilbau
Avinguda de l’estadi
Bao 66540
Catalunya Nord
Web: www.airenou.cat
Correu: airenou@airenou.cat



Quatre mots,
Fa pocs mesos, l'assemblea general i el consell
d'administració d'Aire Nou de Bao em van portar a la
seua presidència, un moment important per la vida de
l'associació però també un dia molt fort per jo. Vull
agrair tothom per la confiança. Abans de tot, voldria
donar les gràcies a l'Albert Solé per tota la feina que feta
durant els seus 5 anys de presidència, un gran treball
que fa que, avui més que mai, Aire Nou és un referent
a Catalunya Nord. Continuarem en la mateixa direcció i
tots plegats tirarem endavant la nostra llengua i la
nostra cultura catalanes.

Avui estic molt orgullós de la revista que teniu entre les
mans. Aquesta revista fa part d'aqueixos elements de comunicació
interna i externa de l'associació. Un instrument que posa la llengua
catalana al davant i accessible a tots. Fins fa poc era en Josep Serra, en
Cala, que s'encarregava d'aquesta revista, un dels membres fundadors
d'Aire Nou, un pilar d'aquesta associació. Malauradament en Cala ens va
deixar l'any passat i és amb honor i modèstia que li volem dedicar
aquesta revista.

Guillem Dalmau
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Al dalt, el Josep el 2001 a Valls en
el marc de les decenals de la Candela
Fundador d’Aire Nou, va pensar que els
castells podrien ajudar la llengua i la
cultura catalanes a Catalunya Nord. 

Era de totes les iniciatives.

Josep, 
seguim fidels
Nosaltres airenovencs, el coineixíem
com a Josep, per molts amics era
“Cala”. 

El sobrenom s’arrela en la seua
militància antifranquista, una militància
a favor d’un Estat propi pels Països
Catalans.

Va néixer a Barcelona el 1951, va
“exiliar-se” a Catalunya Nord el 1975. 
Fins al darrer alè ha militat per la
llibertat.

Vaig tenir la sort de conèixer-lo el 1988,
ell ja vivia a Bao amb la seua família.
És el 1992 quan vam venir a viure a
Bao que vaig descobrir la persona.
El 1994, vam aprofitar les eleccions
cantonals per a organitzar una reunió
pública al vilatge. Arran de l’acte vam
participar a la resurrecció de l’entitat
“Baho Rétro”. Un any més tard naixia
Aire Nou.
El 1996 el Josep va pensar que la
creació d’una colla castellera seria
beneficiosa per Aire Nou, atrauria les
generacions del 15/40 anys.
Ell, com tots nosaltres no sabia pas que
els castells transformarien l’entitat de
poble en una entitat que agafaria una
dimension nacional.

Segurament un dia en farem una
presentació més extensa, per ara
recordi una persona fidel, discreta,
eficient, a l’escolta de tots i de tot,
capaç de relacionar-se amb la mainada
de la colla com amb tots els
nouvinguts. 
Una persona, com m’ho ha recordat la
seua companya, que per damunt de tot
estimava la gent. 

Hervé Pi

El 2008 al Castellet el Cala presentava una
campanya per la defensa de la televisió
catalana al País Valencià



L’amable fermesa
Recordo perfectament el dia que vaig
conèixer el Cala. Fou en una assemblea
de la CAL on jo esperava expectant un
home amb un historial de lluita pel país
que ningú de nosaltres no podia igualar.
Un historial de patiment i de coherència
que, m’havia empescat jo, havien de
pertànyer a un home dur, contundent,
fins i tot intransigent. La meva sorpresa
fou trobar-me, en canvi, una persona
d’una extrema senzillesa, amb aquella
barba i aquella veu que tant el caracte-
ritzaven. I tot va ser escoltar-lo i saber
que l’amistat es forja mirant-se als ulls.  

Van seguir moltes converses, molts
sopars entre fromatge i vi del país,
molts IdentiCats i Correllengües, molt
d’escoltar, d’escoltar-nos, perquè el
Cala ho tenia això: contrastava la seva
extrema lucidesa política amb el res-
pecte més escrupulós per l’opinió dels
que només en som aprenents. I em va
descobrir un nord viu i militant al que
els catalans al sud de l’Albera semblem
haver renunciat. Un nord on tot és més
difícil, més feixuc, però que no accepta
el desencís ni contempla la derrota. 

El Cala ha estat un d’aquest patriotes
que, amb humilitat i constància, han
anat construint-nos un país que ens
hem trobat a mig fer. L’Hervé Pi ho deia,
ara fa un any, en el seu comiat: el Cala
ens ho feia sempre fàcil. I aquest és,
precisament, el seu llegat més preuat,
l’herència política que hem de servar
com un tresor. La capacitat de diàleg,
d’entesa, d’escoltar els arguments de
l’altre sense frontisme –potser perquè
n’havia viscut massa–, la insubornable
decisió de construir, de treballar amb
tothom sense defallences. I, sobretot,

la convicció que cal vogar plegats en
una única direcció, dia a dia, amb la
paciència de qui en sap el destí, amb
l’amable fermesa de qui sap que ningú
no té tota la veritat. 

Avui, que vivim moments excepcionals,
és quan més l’enyoro. Avui és quan
necessitem tots els Cala del país. Tots
els patriotes que saben que la fermesa
i la valentia mai no poden destriar-se de
l’afabilitat i la voluntat de sumar. Avui
que apamem com els personalismes, la
poca intel·ligència política i l’egoisme
només són un fre en el nostre camí cap
a la llibertat. Avui és quan tot el que el
Cala ens va ensenyar és més necessari
que mai: ens cal tot el coratge i tota la
fermesa per ser prou forts per ser
generosos, amb aquella generositat que
no renuncia a res perquè comença
compartint. Només des de l’entesa i la
unitat serem capaços de reeixir. El Cala hi
va treballar sempre. Fem-ne el seu tribut.

Jaume Claramunt

a l’esquerra el Josep alegre a
Guardamar (País valencià)

a la dreta amb la cara preocupada en una
manifestació anti-feixista

Hem demanat al Jaume Claramunt
que nos parli d’en Josep

«En un país digne, algú com en Cala mereixeria honors
i reconeixements nacionals»   www.llibertat.cat



A final del 2011 a nivell de l’Estat francès s'ha creat
el col·lectiu 31 de març, un col·lectiu compost per
diferents federacions de defensa de les llengües
territorials sota administració francesa. L'objectiu
era d'organitzar una manifestació unitària a cada
una de les capitals per a reivindicar per a cada llen-
gua un dret i una llei.

“Catalunya
Nord ha

superat un
rècord
mundial
per la
llengua
catalana”

L'Estat francès se distingeix per a ser un dels
rars Estats europeus que encara no ha ratificat
la Carta Europea de les llengües (dites)
regionals o minoritàries.

L'Estat auto-anomenat “Pays des Droits de
l'Homme” va firmar la dita carta el 1999 però el
Consell Constitucional la declarada anticonstitu-
cional per culpa de l'article 2 de la Constitució
francesa, article afegit el 1992 que estipula que
la llengua de la “République” és el francès.

Així doncs els actes del 31 de març del 2012
reivindicaven la modificació de la constitució
francesa per mor que la ratificació de la Carta
Europea sigui constitucional.

A Catalunya Nord s’ha triat d'organitzar la
manifestació sota forma de LipDub amb
l’objectiu de superar el rècord mundial de parti-
cipació, rècord realitzat a Vic per a reivindicar la
independència de la Catalunya Autònoma.

Aquesta manifestació ha tingut un suport
transversal. El conjunt de la societat nord-
catalana s’ha mobilitzat. Li han donat suport
polítics de dretes i d'esquerres, el món de
l'ensenyament públic i associatiu, el món
cultural, esportista i empresarial...

Amb un parell de mesos més de 180
personalitats nord-catalanes han cridat a mani-
festar, entre elles hi trobem un senador, un
diputat, unes desenes de batlles, presidents
d'associacions culturals i esportives, el president
de la Cambra d'agricultura, el president de les
empreses del bastiment, però també de la cam-
bra de comerç, als quals cal afegir artistes,
directors d'escoles, caps d’empreses, estu-
diants… gent de la societat civil en general.

El 13 d’abril nos tornem a mobilitzar
per la llengua a Perpinyà



Vist l'amplada de la crida els mitjans de
comunicacions francòfons nord-catalans s'han
interessat al tema i se n'han fet ressò, no volien ser
fora del joc. 
El resultat de la convocatòria ha superat les
esperances. Volíem aplegar 6000 persones i són
7153 persones que han passat per les taules per a
adherir a la reivindicació.

Èxit o fracàs?
Si contemplem l'objectiu primer: “fer modificar la
constitució francesa per a fer possible la ratificació
de la Carta de les llengües minoritzades" podem
assegurar que la manifestació és encara avui un
fracàs. L'Estat francès manté les llengües dominades
sota perfusió, no en permet ni l’ús social, ni l’ús
oficial normal, no vol donar cap dret, només en
tolera l’existència. 
Però podem parlar també d’èxit. A Catalunya Nord
hem estat capaços d'aplegar molta gent vinguda de
totes les comarques. De tots horitzons, l' adhesió ha
estat transversal.

“L’Estat
francès
tolera la
llengua
catalana
però no li
reconeix
pas
drets”

La llengua catalana no és cap llengua regional, és la llengua d'un
poble, d'una nació. Lluny de ser minoritària, és una de les vuit

llengües més parlades d'Europa, fins i tot si s’ha volgut minoritzar. 

Més de 7000 persones per a defensar drets pel català



15 anys de castells a Catalunya Nord 

1998- Manacor
primera actuació a l’Illa de

Mallorca
1a actuació castellera de

l’Illa amb 3 colles

1999- Plaça de la Font
Bao

Pilar de 4 a la plaça de la
Font, plaças dels primers

castells la colla

2000 - Barcelona
Primer i sol pilar de 4 amb folre de la

colla.
Havíem estat invitats pels Castellers de
Barcelona a realitzar castells estranys.

2001 - Arenes de Millars
Primer pilar de 5 descarregat. Aquest
dia l’actuació s’havia allargat més que

el compte i havíem fet els pilars de
comiat al mig de la plaça de toros.

1997 - La Jonquera
primera temporada, forts de la nostra

curta experiència, havíem descarregat el
pilar de 4 net a l’assaig i vam tirar el
primer pilar de 5 que s’acabà en intent.

1997 1998 1999

2000 2001



15 anys dels Castellers del Riberal

2003 - Porta dels Països
Catalans.

Un pilar per la inauguració
de la Porta

2002  Rià CORRELLENGUA
3 pilars de 4 nets

2004 Pica del Canigó
Pilar de 4.

2005 La Jonquera
En el marc d’una manifes-
tació contra la MAT dos
grallers aixequen un pilar
de 2

2006 Carretera El
Soler/Bao
Pilar vde 4 per a manifestar
en contra el feixisme i el
racisme.

2002

2005 2006

20032004



15 anys de pilars

2007 - El Vendrell. Presatàvem el
Ball de Serrallonga a Vilanova,
nos vam escapar

2008 - Perpinyà
Inauguració del Casal

2009 - Bao
Oficialitzem la Colla Falcons
del Riberal

2010 Fontrabiosa
Primer pilar sota terra, dins una
cova del Capcir

2011 Eivissa
Primer pilar a Eivissa

2012 -Douarnenez
Pilar a Bretanya

2007 2008 2009

2010
2011 2012



ACTIVITAT CASTELLERA
Al si d’una associació
com AIRE NOU DE BAO
que tot al llarg de l’any
promou llengua i cultura
catalanes què pot
representar fer   castell?
Activitat cultural,

activitat    tradicional o només activitat
esportista? 

Per fer castell cal una certa tècnica
assajant tot al llarg de l’any per posar
bé les
mans, per
mor que
espatlles i
peus es
coneguin,
per apren-
dre a
forçar i a
v e g a d e s
sofrir. Els
castells es
construei-
xen sobre la base de l'esforç i la
coordinació d’un conjunt de persones
adults i nens, alts i baixos, forts i prims,
sòlids com roques i flexibles són neces-
saris 
Les qualitats de cadascú són
imprescindibles per aconseguir els
nostres reptes. Com per a tota activitat
física ser en bona forma és important. 

El diumenge posar la camisa per anar a
fer una actuació té una connotació
simbòlica molt forta. La colla va a
representar el poble, la colla va a plaça
portar encara més alta la cultura
catalana. La colla participa activament
per mantenir viva aquesta tradició. El
novembre del 2010 els castells van ser
reconeguts com un element intangible
del patrimoni immaterial de la
humanitat per la UNESCO. 

Sense entrar dins el debat que mai
s’acabarà de saber quina etiqueta posar

als castells, no es pot negar la dimensió
social del fet casteller. Els castells
constitueixen una activitat coŀlectiva.  
Adults i nens, alts i petits, forts i prims,
sòlids com roques i flexibles, tothom és
benvingut al si de la colla. 
Els castells desenvolupen valors amb
referènçia social molt marcada : 
Entrar a la colla és treballar en equip,
forçar individualment per aconseguir un
objectiu coŀlectiu comú. 
Entrar a la colla és aprendre a tenir
confiança envers els altres, comunicar. 
Entrar a la colla és saber fer compromi-

sos personals
i envers la
resta del
coŀlectiu
Entrar a la
colla és
entrar en un
espai de
tolerància i
de respecte,
un espai 
democràt ic
on tothom es

pot expressar.
Entrar és l’acceptació de la tasca
assignada i l’autodisciplina. 

Entrar a la colla és fer part d’una gran
família on tothom és necessari sigui quin
sigui el lloc que ocupa, el paper que té. 

Fer castells pot significar una cosa
diferent i molt personal per cadascú de
nosaltres. Però fer castell és tot primer
fer pinya en el sentit primer del terme :
conjunt de persones agregades
estretament. 

En fi, l’activitat castellera al si de
l’associació airenovenca contribueix a
fomentar un espai associatiu obert i
democràtic, tan necessari dins el món
cada dia més difícil en el qual vivim.

GiL

El cap de colla



Una beguda de la terra
Per Thierry Guiter

Visita de la història de Catalunya Nord a travès
la història de la viticultura i del vi al Rosselló

Orígens
Ja fa més de 2000 anys que vinya i vi
van arribar a Catalunya portats pels
Grecs fins a Empúries. Des d'aquesta
platja encantadora de l'Empordà, la
vinya va arribar al Rosselló, així la gent
hi va descobrir el vi. Uns anys més tard,
a la Plana teníem les pri-
meres vinyes de moscat a
l'origen del nostre famós
Moscat de Ribesaltes. 

Edat mitjana
Els segles passant, el vi va
tenir tant èxit al Rosselló
que els reis aragonesos i
mallorquins apreciaven vi
del Rosselló conegut per la
seva qualitat arreu del   món. Al segle
XIV, el famós metge     català Arnau de
Vilanova va ser un dels
primers a estudiar el vi,
les seves virtuts i els
seus defectes, va acon-
sellar la gent sobre la
manera de beure i d'a-
profitar la beguda. A la
mateixa època el monjo
Gironès Francesc Eixi-
menis (que va viure a
Perpinyà) va posar les
bases de l'enologia
moderna descrivint el vi
amb un vocabulari
específic i precís.
Prestava al vi moltes
virtuts : “el vi eixampla
el cor, és amic de la vida,
genera esperits i porta a l'home goig i
alegria”. Aquesta frase mostra la imatge
i la importància que tenia el vi ja a
l'edat mitjana, que era vist com una
beguda sana, agradable i festiva. 
A la Catalunya Nord, país pagès, la
vinya era molt cultivada però sempre

sobre els terrenys més pobres i els pen-
dents, mentre que la plana era reser-
vada als cereals o als arbres, això
explica la qualitat dels vins i els
rendiments baixos. Aquesta tradició
abans dels estudis de l'Arnau de
Vilanova va permetre també l'aparició
dels vins dolços als quals s'afegeix

aiguardent per parar la
fermentació. El vi que en
resulta és aromàtic, fort
de gust i es pot conservar
molt de temps. 
Els rossellonesos van tenir
molt èxit amb aquests vins
des de l'edat mitjana fins
al segle XX. 

Temps moderns 
Tanmateix les dificultats no van faltar,
les primeres van ser les guerres succes-

sives entre francesos i
espanyols durant els se-
gles XV i XVII, que van
portar epidèmies i
desolació a Catalunya
Nord, terra de batalles
durant aquests segles.
Malgrat això les
tècniques segueixen
millorant-se. A Perpinyà
l'agronomia moderna fa
els seus primers passos
amb el tractat del Miquel
Agustí (principi del segle
on defineix les normes
modernes de cultura de
la vinya i les de vinifica-

cions.  
Després del tractat dels Pirineus, els
antics Comtats se van trobar isolats, se
va perdre molts dels seus mercats
tradicionals, a més de recuperar vinyes
en un estat lamentable, elles també van
patir les guerres. 

“el vi eixampla
el cor, és amic
de la vida,

genera esperits
i porta a l'home
goig i alegria”



Comparació Llenguadoc / Rosselló 
A l'endemà de les guerres franco-espanyoles, el Rosselló es trobà annexat al Llen-
guadoc, però no seguirà el seu veí en el desenvolupament de la viticultura. Tot i així
al dia d'avui el vi del Rosselló és sovint associat al vi del Llenguadoc mentre que no
tenen la mateixa història

Llenguadoc
El segle XVIII és marcat per l'expansió
del comerç del vi, i l'augment de la con-
sum a França. Per respondre a la
demana, la viticultura es propaga com
monocultura i entra a les planes per
tenir rendiments superiors. A més una
gran part de les vinyes són destinades
a produir aiguardents o alcohols que
són exportats així però també s'utilitzen
per “vinar”, és a dir afegir-ho als vins
perquè puguin viatjar fins al nord sense
picar-se.

La destil·lació és una
tècnica que ara es do-
mina bé i moltes
destil·laries apareixen al
final del segle XVIII.
Aquesta part de la
producció afavoreix evidentment la
producció de massa, els criteris de
qualitat no compten gens per la
destil·lació.  És doncs una viticultura de
massa que s'està desenvolupant
produint vins de taula de poca qualitat
però barrat i que faran la prosperitat de
la regió i sobretot d'uns negociants del
port de Seta, centre d'aquest comerç.
Al segle XIX l'arribada del tren al
Llenguadoc amplifica aquesta
tendència. El vi és considerat en
aquesta època de revolució industrial
europea, com una beguda sana i
energètica, bona per la població obrera
del nord de França en ple
desenvolupament. El Llenguadoc sabrà
aprofitar molt bé aquest mercat i munta
tota una economia vitícola, que sigui pel
transport, per la fabricació de les botes,
dels taps... 

És un canvi agrícola important, i com
que la vinya ha substituït els cereals,
comença una economia d'intercanvis
entre nord i sud de França, cereals al
nord i vi al sud.

És en aquest context que apareixen les
grans propietats al voltant de Besiers
que fan beneficis immensos. El banc de
França, per pagar els negociants, envia
l'or amb trens fins a Besiers, escortats
per l'exèrcit. 

Rosselló, 
al contrari la viticultura de massa no es
va desenvolupar, en lloc d'instal·lar les
vinyes a les planes, l'expansió es va fer
als pendents i als terrenys naturalment

pobres guardant així
rendiments baixos i
raïms més concentrats
i de qualitat.

Així la reputació dels
vins es va afirmar, en
particular la del vi dolç

i això de manera internacional perquè el
vi dolç viatjava molt bé, contràriament
als vins clàssics. Al final del segle XVIII
el moscat i els vins de Ribesaltes fan
part dels vins més famosos de França, i
molts governadors, ambaixadors o con-
sols d'arreu del món compraven
aquests vins dolços per fer honor als
seus hostes. Per exemple el Thomas
Jefferson o l'Arthur Young en van fer
l'elogi. 

A la diferència de la viticultura intensiva
i productiva occitana, la Catalunya nord
és caracteritzada per petits propietaris
ocupant les terres pobres i molt pocs
propietaris amb grans dominis vitícoles.
El Rosselló està de fet encerclat de dues
zones vitícoles productives que ocupen
el mercat dels “vins de massa” destinats
a la destil·lació i als vins de taula.
La viticultura nord-catalana ocupa
doncs un mercat molt més petit, el del
vi dolç i el dels vins “metges” vins secs
utilitzats per millorar, fortificar els vins
de França mancats de color i d'alcohol.

“Al Rosselló la
reputació dels vins
dolços es va afirmar
internacionalment”



Aquest comerç pròsper va perdurar fins
al final del segle XX, va perjudicar la
creació de vins secs més fins i específics
del Rosselló.

El Rosselló entrarà en la producció de
massa durant la segona part del segle
XIX mentre que la fil·loxera es propagava
més al nord i que l’exigia la demana.
Aleshores, les vinyes es van instal·lar a
les planes més producti-
ves com la Salanca. L'ar-
ribada del tren ajudarà
aquesta tendència, però
alguns ho van criticar vi-
vament, acusant aquests
nous propietaris de pro-
duir vins comuns i així de
menysprear la imatge
d'excel·lència dels vins del Rosselló. 

D’altra banda, no  podem negar les
conseqüències positives, i en particular el
desenvolupament econòmic, demogràfic
i tècnic que va acompanyar l'augment de
la producció. Tota una
xarxa ferroviària es va
crear fins a Perpinyà i a
Ribesaltes, per transpor-
tar els vins de tot el
Rosselló, on eren els
negociants, també trans-
portaven fusta de casta-
nyers del Vallespir per la
fabricació de tots els
recipients. En aquests
moments una gran part
de la població vivia de la
vinya i del vi. 

Per sort la producció del
vi dolç no va ser abando-
nada, per tal de protegir-
la van aprofitar una
fiscalitat reduïda, els vins
dolços naturals van ser
reconeguts oficialment al
final del segle XIX. Més tard el 1936, les
denominacions d'origen van posar les
normes d'elaboració i els criteris de
qualitat, preservant de manera segura
aquesta tradició molt important pels
catalans del nord.

Així les estratègies vini-vitícoles entre el
Llenguadoc, majoritàriament girat cap a
la viticultura de massa, i el Rosselló, ca-
racteritzat per vins concentrats deguts als
seus terrers i a la tradició, són fonamen-
talment oposades.

La invasió del pugó i revoltes
Com a la resta d'Europa, les malalties

“americanes” van arribar,
primer l'oídium que va
provocar una caiguda
catastròfica dels rendiments
alguns anys i desprès la
fil·loxera. Per culpa d'aquest
pugó, gairebé la meitat de
les vinyes del Rosselló (30
000 ha) van ser arrencades

en una dècada. Totes les vinyes s'han de
tornar a plantar amb peu americà, una
feina i un cost considerable, impossible a
suportar per la major part dels petits
propietaris.

Al mateix moment per
compensar la reducció
dels rendiments a
França, els negociants
importen vi des de la
Catalunya Sud, afectada
més tard, però també
d'Espanya i desprès des
de les noves vinyes
d'Algèria per tal de
respondre a la demana
sempre més forta.

Tot i així, progressiva-
ment les vinyes van ser
replantades al Rosselló
sovint a les planes per
raons de facilitat i
rapiditat Les varietats
triades eren en general

més productives, cosa
que va perjudicar la

diversitat, característica de les vinyes
rosselloneses. Així entre les noves vinyes
d'Algèria i la renovació girada cap a la
producció de massa, poc desprès de la
penúria de vi deguda a la malaltia, van
arribar la       sobreproducció i la caiguda
dels preus.

Vinyes a Maurí

“El Rosselló no
tingut una 

producció a gran
escala de vins de

segona”



Paral·lelament tota una mena de
pràctiques molt dubtoses, però legals a
l'època, van aparèixer per produir vi
artificialment. 
Com es pot fer un vi artificial? Afegint
aigua, i sucre augmentant així fàcilment
els volums o també a partir dels residus
obtinguts després d'haver premsat els
raïms, afegint-hi també aigua i sucre, i
fent-ho fermentar una altra vegada. Així
es feia la        famosa “piquette”, sinò-
nim d'un vi particularment dolent, ano-
menada així perquè es picava molt
ràpidament. Alguns no dubtaven tam-
poc a fer vi a partir de
raïms secs importats
o encara més fort,
sense raïms.

El resultat de tot això
va ser una gran crisi
vitícola al Llenguadoc
que arribarà al seu
paroxisme el 1907
amb la famosa re-
volta dels vinyaters. 
Moltes manifestacions violentes, els
soldats francesos, uns morts, un
amotinament d'una part de l'exèrcit, tot
això en tres mesos. Al Rosselló, el 19 de
maig, la població es va agrupar a
Perpinyà per una manifestació mons-
truosa de 180 000 persones. Això
demostra la gran importància que tenia
el vi per la societat catalana de l'època.
Per respondre a la repressió del govern,
uns manifestants van provocar un
incendi a la prefectura de Perpinyà.
La revolta s'acaba amb la prohibició
efectiva dels vins artificials, amb el
principi d'una administració vini-vitícola
destinada a controlar la producció. Però
malauradament el problema fonamental
de sobreproducció degut als grans
negociants i a les vinyes d'Algèria no va
ser arreglat i la qüestió qualitativa dels
vins del sud oblidada.   

Per poder sortir de la crisi, cal fer baixar
els costos de producció, és la creació
dels cellers cooperatius, 1907 a Bonpàs,
1910 a Maurí, Estagell i Espirà. És així
que comença al Rosselló la

industrialització de la producció
destinada a un mercat creixent, en
particular durant la primera guerra
mundial i després. Finalment arribem a
un màxim de 3 milions d'hectolitres (o
300 milions de litres) per una superfície
de 70 000  hectàrees en els anys 30. 
Les cooperatives, tot i que no van poder
millorar la qualitat, tenien un paper eco-
nòmic, tècnic i també     social, perquè
van permetre a molts vinyaters “petits”
de mantenir-se, i          escapar a l'è-
xode rural. 

Paral·lelament, una
família originària del
Vallespir, instal·lada a
Tuïr el 1873,     fa-
brica un aperitiu que
tindrà              ràpida-
ment força èxit, el
Byrrh, elaborat pri-
mer sobretot a partir
de vins de    Màlaga i
de Tarragona però
més tard també amb

els vins del Rosselló. Per això van fer
construir cellers a tota Catalunya nord.
El Byrrh serà l'aperitiu més begut de
França, 35 milions d'ampolles sortien de
Tuïr cada any entre les dues guerres.
Desprès de la segona guerra mundial el
mercat dels aperitius seguirà creixent
de manera considerable i amb ell, el del
vi dolç natural beneficiant-se ara d'una
denominació especifica i d'una fiscalitat
pròpia. 

“El resultat de tot això
va ser una gran crisi
vitícola al Llenguadoc
que arribarà al seu

paroxisme el 1907 amb
la famosa revolta dels

vinyaters”

Celler Byrrh de Tuïr



El vi dolç natural, des del
temps de glòria fins avui
La producció del nostre vi
dolç natural va passar de
150 000 hl abans guerra a
700 000 hl al 1970. Quatre
denominacions d'origen
controlada obtingudes el
1936 aprofiten d'aquesta
situació: Ribesaltes,
Banyuls, Maurí i una
obtinguda el 1956 el
Moscat de  Ribesaltes. Les
condicions de producció són clarament
definides, i en garanteixen la qualitat. 
És una època d'or per la viticultura
nord-catalana perquè el preu d'aquests
vins d'aperitiu era més alt que els altres,
però el més important és que va
permetre la conservació de les vinyes
històriques de la Catalunya Nord als
pendents, amb rendiments baixos,
propicis a l'elaboració del vi dolç. Notem
aquí que tenen també un gran potencial
pels vins secs, potencial encara no gaire
utilitzat en aquell moment. El vi dolç
queda una tradició de Catalunya nord i
la quasi totalitat dels vins dolços naturals
de França són catalans. Els 4 negociants
rossellonesos de vi dolç (Dauré,
Bourdouil, Limouzy i Boudau) organitzen
així entre ells un monopoli lucratiu que
els permet regular la producció. No es va
poder preveure la caiguda futura mentre
que s'hauria pogut aprofitar aquests
anys de glòria per intentar millorar unes
coses importants.
Aquests vins gairebé tots comercialitzats
a sota un nom de marca ocultaven
l'origen del producte, massa vins
d'aperitiu barrats i sense oferta variada,
el monopoli va instal·lar una
homogeneïtat poc representativa del
potencial dels vins dolços naturals. 
A més, els avantatges fiscals que van
permetre aquest èxit son vàlids només a
França, i per aquesta raó no es va mai
fer cap esforç per provar d'exportar
aquests vins, i tampoc quan la fiscalitat
es va harmonitzar al mercat comú
europeu. Enaquest moment els
negociants haurien pogut intentar

exportar-lo més, en particular cap a la
Catalunya sud on ja hi havia una tradició
de vi dolç d'aperitiu i de postres poc

diferent de la nostra i
segurament hauria tingut
èxit.
Tercera cosa que s'hauria
pogut millorar, és la
qualitat, perquè tot i que
la major part eren bons
vins dolços, no es va fer
una oferta variada de vins,
de gamma alta (antics
miŀlèsimes per exemple) i

d'altres tipus (blanc, ambrat, jove,
ranci...) demostrant així la riquesa del
món del vi dolç. 
En lloc d'això es van acontentar de la
glòria i des beneficis del moment, sense
cap visió de futur. Els esforços es van fer
quan ja s'havia enfonsat el mercat.

Els vins secs, del vi metge
fins als varis Costers del
Rosselló 
Molt més tard que els vins dolços
naturals, els vins secs van tenir ells
també una denominació d'origen
controlat, el 1971 pel Cotlliure, i 1977
pels Costers del Rosselló i Costers del
Rosselló vilatges. És una evolució molt
important perquè va implicar tota una
renovació de les vinyes, i una selecció de
les varietats per tal de tirar cap amunt
la qualitat d'aquests vins. Però el
reconeixement econòmic va tardar per
culpa de la competència molt forta del
Llenguadoc primer i desprès de la
competència internacional. D'una altra
banda, al principi, els productors no
disposaven ni dels cellers, ni del material
adaptat a aquestes vinificacions molt
diferents de les, ben dominades, del vi
dolç. Això ve del fet que fins ara els vins
secs eren elaborats per fortificar els vins
del nord, i per això només importava el
color i el grau, o per fer vi de taula,
igualment poc exigent.
Però la feina sempre paga, i els esforços
realitzats van permetre l'elaboració
d'una gama de Costers del Rosselló, rica,
molt variada, i de qualitat.  



culpa de la competència molt forta del
Llenguadoc primer i desprès de la com-
petència internacional. D'una altra
banda, al principi, els productors no dis-
posaven ni dels cellers, ni del material
adaptat a aquestes vinificacions molt di-
ferents de les, ben dominades, del vi
dolç. Això ve del fet que fins ara els vins
secs eren elaborats per fortificar els vins
del nord, i per això només importava el
color i el grau, o per fer vi de taula, igu-
alment poc exigent.

Però la feina sempre paga, i els esforços
realitzats van permetre l'elaboració
d'una gama de Costers del Rosselló,
rica, molt variada, i de qualitat.  
Per completar l'oferta
trobem els vins de
país (anomenats
avui IGP, indicació
geogràfica prote-
gida), que són vins
amb menys criteris
de qualitats i d'ori-
gen que les denomi-
nacions d'origen
controlat (AOC i avui
AOP). Vénen sovint de vinyes producti-
ves i per això no poden entrar en l'AOC.
i s'hi pot trobar de tot, del millor fins al
bastant dolent malgrat els progressos
que no es poden negar. També a vega-
des són triats pels productors per poder
sortir de les obligacions de l'AOC, i així
per poder fer vins amb una sola varietat
(que és prohibit en l'AOC). Poden ser de
bona qualitat i a vegades tan car que les
AOC.

Apareixen principalment sota dos
noms: vi de país de les costes catala-
nes, i vi del país d'oc, denominacions
que no indiquen gaire ni l'origen, ni el
terrer precís, de fet no tenen gaire
punts comuns entre ells, per això la co-
mercialització d'aquests vins és més
complicada i depèn només de la repu-
tació dels cellers o negociants. 

Les dificultats del segle XXI
La globalització i els canvis importants

de consum aquests últims anys posa en
perill la viticultura rossellonesa. De tota
manera no serà mai com va ser, avui la
població ja fa temps que no és més pa-
gesa, i tot i que representa encara una
activitat important, avui el vi no és gens
sinònim d'èxit social o econòmic, però
més aviat de moltes dificultats i resul-
tats molt lents.

Primer la qüestió de consum en els pa-
ïsos tradicionals (França, Espanya, Ità-
lia). Es nota una evolució de la manera
de beure el vi. Les campanyes anti-al-
cohol generalitzades i la tradicional am-
polla de vi negre quotidiana va
desaparèixer a poc a poc. La gent beu

de manera menys re-
gular, i més ocasio-
nalment. La societat
ha integrat també
molts alcohols dife-
rents com la cervesa,
el whisky, o el “pas-
tís” (des de uns anys
ja, però de manera
continua fins avui).
Aquests aperitius van

substituir ràpidament el vi dolç. 

Malgrat això, el vi queda la beguda amb
alcohol més comprada, i això perquè el
vi preserva encara la seva imatge cul-
tural i local. La gent és avui molt més
exigent i està buscant sempre més qua-
litat i més garantia (per l'origen, la pre-
servació del medi-ambient). Tots
aquests canvis ara han de ser entesos i
integrats pels productors que avui fan
els esforços necessaris per poder cor-
respondre a la voluntat i al gust dels
consumidors.    

Aquest treball és difícil i la solució fins
fa poc va ser només arrencar vinyes
(amb l'ajuda d'Europa), i destil·lar els
vins que sobraven. Era sortir fàcilment
de la crisi de sobreproducció però no va
resoldre el problema de comercialitza-
ció. Les vinyes que representaven 70
000 ha als anys 30, passen a 40 000 al
2000 i només 25 000 avui al 2012. 

“La globalització i els
canvis importants de
consum aquests últims
anys posa en perill la
viticultura rossellonesa”



La producció segueix una evolució encara
pitjor passant dels 3 milions hl a 750 000
hl avui (per culpa també de les sequeres
dels anys 2000). Els rendiments són molt
baixos i exigeixen una millor valoració dels
vins per poder compensar-ho. Una vinya
que produeix 60 hl/ha no té les mateixes
necessitats de preu que una que produeix
30 hl/ha (mitjana a Catalunya nord al
2012).  
Les conseqüències econòmiques i socials
són molt importants, moltes cooperatives
han tancat o fusionat en grups més grans
(per baixar els costos de produc-
ció).
Per poder sortir d'aquesta crisi
sense matar el que queda del pai-
satge tradicional del Rosselló, els
productors han de lluitar amb la
globalització i tota la competència
que això implica. Per superar els
obstacles, cal deixar de pensar
que els vins d'aquí són només
vins “petits” i tenir més ambició,
hem de promoure aquest patri-
moni a tot arreu demostrant la
importància i la qualitat del terrer
rossellonès. Només així podrem
valorar les ampolles nord catala-
nes i seguir aquesta passió mil·le-
nària.  
Voldria acabar destacant la deter-
minació dels vinyaters, apas-
sionats, enamorats d'aquest
terrer. Avui molts petits cellers apareixen
amb molta ambició i coratge per afrontar
el mercat del vi. Es fa una feina extraor-
dinària per millorar sempre la qualitat i
seguir més el mercat. Això per preservar
una tradició i una cultura del vi que mal-
grat totes les dificultats existeix des de la
creació del nostre país.

Presentació de les denomina-
cions d'origen controlades de
Catalunya Nord
Costers del Rosselló :
Poden ser negres, blancs o rosats.
Els vins negres són fets amb les varietats
de carinyena, garnatxa negra, syrah, i

monastrell, han de ser una barreja de al
menys dues d'aquestes varietats.
Els Costers del Rosselló negres represen-
ten una gamma molt rica, amb vins joves
afruitats i suaus però també vins més es-
tructurats, perfumats d'espècies i que es
bonifiquen amb uns anys d'envelliment.
Els costers del Rosselló Vilatges correspo-
nen a aquest segon grup, s'han afirmat
com la gamma alta dels Costers del Ros-
selló. Uns poden posar el nom del poble
com Taltahull, La Tor de França, Caramany
i L'Esquerdà. També des d'uns anys exis-

teix un altre Costers del Ros-
selló per un altre terrer
específic : els Aspres.
Totes aquestes denomina-
cions diferents reflecteixen la
diversitat de terrers presents
al Rosselló, i cadascú té una
especificitat però tots tenen
punts comuns que els permet
agrupar en una mateixa gran
família.

Els Costers del Rosselló blancs
encara pocs coneguts fa uns
anys, canvien amb els anys i
s'afirmen com blancs caracte-
rístics del mediterrani amb
una untuositat, una generosi-
tat típica però també sovint

perfums de flor de vinyes
o de fruits blancs. Porten

molta frescor tant en boca com en la  di-
versitat dels vins catalans que veuen arri-
bar aquí un nou estil molt prometedor pel
futur. Són elaborats a partir de les garnat-
xes, la blanca i la grisa, del macabeu i al-
tres nouvinguts com el vermentino, la
marsanne o la roussanne que vénen com-
pletar les varietats tradicionals. 

Per fi els rosats, molt de moda des d'uns
anys ja, es consideren com la revelació
dels últims anys. S’ha demostrat que es
pot fer rosats de gran qualitat mentre que
eren vists abans com a vins sense caràc-
ter ni gaire interès. Però de fet, les nos-
tres vinyes de garnatxa i de syrah sòn
perfectament adaptades a l'elaboració de
vins rosats afruitats, suaus, equilibrats i
disposant també d'una estructura i d'una

Coster del Rosselló Rosat



matèria que els dóna finalment un caràcter
afirmat i el seu color típic. Els progressos
fets aquí pels rosats no es poden discutir,
només falta ara més regularitat en la pro-
ducció però ja tenim aquí al Rosselló uns
dels millors rosats de França.

Cotlliure : vi de prestigi
És la denominació dels vins secs de la
Costa Vermella, aprofita d'un terrer excep-
cional tant per la seva qualitat com per la
bellesa dels paisatges que ens dóna. Avui
poden ser també, negres, rosats i blancs,
els negres tenen molta reputació, són vins
generosos, potents, forts però també en
equilibri amb la sensació de vellut i una
llarga persistència en boca. Són les mar-
ques dels grans vins. Es poden evident-
ment guardar uns anys sobretot els més
forts que guanyaran amb els anys més
suavitat i més complexitat aromàtica. 
Els Cotlliure blancs són com els costers del
Rosselló molt prometedors, en particular
els elaborats amb la garnatxa grisa que ha
trobat allà sobre les feixes d'esquists el seu
petit paradís. Són caracteritzats per una
gran harmonia entre ge-
nerositat i mineralitat
d'una banda i de l'altra el
sabor a fruit blanc madur.
Els rosats són ells com els
costers del Rosselló, més
que un refresc d'estiu, i
són caracteritzats per una
potència i un color excep-
cionals per un vi rosat,
però que a vegades
oculta massa el fruit.

Els vins dolços naturals 
Ribesaltes : denominació molt important en
volum i en varietat, es troben els Ribesal-
tes ambrats fets a partir de raïms blancs, i
els teulats fets a partir de raïms negres. A
partir de 5 anys d'edat poden ser anome-
nats “hors d'âge”. Existeix també el Ribe-
saltes granat fet a partir de raïms negres i
embotellat molt jove per tal de preservar
el sabor del fruit. 
Els ambrats són caracteritzats pel perfum
de fruits secs, de mel, de cera aliats a una
gran potència en boca, una gran persistèn-
cia i una agradable sensació de suavitat. 

Els teulats tenen més cos, més volum, un
perfum de confitura de fruits vermells i ne-
gres si no són molt vells. Són vins sovint
forts, que guanyen a envellir-se molts
anys, sobretot els més estructurats.
Els granats són una explosió d'olor de fruits
vermells, maduixa, granada, que s'harmo-
nitza amb la força d'una estructura jove i
vellutada. 
Per fi notem que es pot trobar avui antics
“miŀlèsims” que són perles del món del vi.
Són el resultat de dècades d'envelliment
que transformen completament el vi, li fa
perdre el color però li fa guanyar en potèn-
cia aromàtica, complexitat i persistència.
Són vins cars però paga la pena per passar
uns moments forts.

Banyuls i Maurí : són dues denominacions
sobre terrers d'esquists, amb pendents
plens de garnatxa negra que produeixen,
en aquestes dues zones oposades d'una
banda i de l'altre del Rosselló, els millors
vins dolços negres i de tots tipus, rancis,
joves, vells... Tots tenen un punt comú, la
suavitat, i l'afruitat de la garnatxa en una

estructura sòlida i viril que
els permet envellir-se
molts anys. Són valors se-
gurs de la viticultura ros-
sellonesa i proposen avui
una gamma molt rica que
permet al consumidor
aprofitar tots els plaers
que els vins dolços natu-
rals poden donar.

Moscat de Ribesaltes : pro-
duït a partir de moscat a grans petits i
moscat d'Alexandria, és segurament el vi
més antic de Catalunya nord. Desprès de
tants anys de perfeccionament és natural-
ment aquí que trobem molts dels moscats
més fins, perfumats i potents del món. Els
més joves són una explosió d'olors de flors,
de cítrics i de fruits exòtics, desprès reve-
len els fruits blancs ben madurats com l'al-
bercoc o el préssec, i si es poden envellir
uns anys es transformen per deixar aparèi-
xer olors de pell de taronja, mel i una un-
tuositat finíssima.
Tota una descoberta de sabors i de gene-
rositat en una copa daurada. 

Vinyes de Banyuls



2012 any de banyetes
Banyetes del Riberal
El 2012 hem oficialitzat la colla infantil de
diables i li hem donat el nom de Banyetes.

La mainada airenovenca amb més o menys
freqüència era protagonista de correfocs in-
fantils cada any des del 2000. 
Generalment sortien pel Tió o a Banyuls.

2005 l’Hospitalet del Llobregat
Per Sant Jordi participació de la colla
infantil de diables del Riberal a la Primera
Trobada de Colles de Foc Infantils dels
Països Catalans 

2012 - Bao Plaça de la Font
Per les Diades airenovenques primera
actuació dels banyetes del Riberal 

Unes de les accions airenovenques a favor dels correfocs:
• Cada any participem o organitzem una vintena d'actes al voltant dels correfocs
• Els airenovencs van participar a les grans mobilitzacions de Berga i de Barcelona
el 2009
• Els airenovencs van organitzar un gran trobada el 18 d’abril del 2009 a Perpi-
nyà.
• Els airenovencs van anar al Parlament Europeu el juliol del 2009 per a reclamar
el dret a viure plenament les tradicions catalanes
• Unes 50 mocions d’institucions nord-catalanes (ajuntaments, Consell General)
han estat firmades a favor dels correfocs
• Dos diputats van presentar questions a l’Assemblée Nationales francesa…
Ara per ara com a única resposta tenim la indeferència i el menyspreu de l'excepcional
“Grandeur de la France”.

Els Banyetes tenen de 6 a 12 anys, 
Abans de sortir a plaça segueixen i aproven la formació



7 de febrer del 2009 Berga
Primera gran manifestació
per a defensar els correfocs.

18 d’abril del 2009 Bao.
20 colles de Diables i 20
bèsties de foc sigui més de
600 diables manifesten a
Catalunya Nord pels
correfocs.

Ball de Banyetes
octubre del 2012





Les activitats airenovenques
Aire Nou de Bao té la seua seu a la Vilbau, al carrer de l'estadi. Hi tenen lloc durant
la setmana una gran diversitat d'activitats per a tothom, homes, dones, mainada...

Els Castellers del Riberal, nascuts el 1997,
són unes de les imatges més populars de la
cultura catalana Patrimoni immaterial de la
UNESCO, els castells són oberts a tothom, i
tothom hi pot trapar un lloc. 
Si vols descobrir aquestes construccions
humanes, quasi-úniques al món, sem
presents cada dimarts i cada divendres a
partir de les 20h30.

Si t’agrada més la música, Aire Nou de Bao te
proposa tocar la GRALLA cada dimarts i cada
divendres a partir de les 20h30.
Si t’estimes les PERCUSSIONS, vine amb els
Sorollosos del Riberal, coneguts a tot Catalunya
Nord i més enllà ! Cada divendres a les 19h00.

Tenim també un grup de CANT POLIFÒNIC,
si vols descobrir els cants catalans, occitans,
bascos, corsos..., en cantem cada dimarts a
partir de les 19h.

Si t'agrada el teatre, tenim per a tu una ma-
nera de fertípicament catalana: EL BALL DE
SERRALLONGA, és teatre de carrer, satíric,
qreferenciat a Catalunya-Nord a Perpinyà,
Elna, Palau del Vidre i també Bulaternera, del
1805 a l'inici de la primera guerra mundial.

En fi, pels aficionats dels coets i del foc, els
Diables i Bruixes del Riberal te proposen de
venir dins la colla per realitzar CORREFOCS
a tot Catalunya-Nord ! L'any 2012 va ser mar-
cat per la creació de la colla infantil de Dia-
bles, on la mainada de 6 a 12 anys realitza
també actes de foc, perquè la cultura popular
és la de tot, que siguis adults o un nin !




