DOSSIER PER LA VISITA GUIADA

RUTES DE PAU

“La terra conreada”

Duració de la visita: 3h
Punt de trobada: pàrquing cooperativa agrícola

L’objectiu de la visita és donar a conèixer el món de l’agricultura local de
Pau, tant de regadiu com de secà. Parlarem de la tradició del vi i l’oli a
les terres empordaneses amb l’exemple de Pau i el tracte de la cultura
de regadiu, molt més minoritària i sense ser avui en dia una explotació
agrícola important, però sí significativa pel petit propietari i l’autoconsum.

És bàsica la interactuació entre el guia i el visitant en tot moment perquè
la visita sigui amena tot fent preguntes als espectadors i comprovar així
el nivell que tenen sobre el tema. La ruta no té nivell de dificultat doncs
ens movem en un terreny sense desnivell cal fer atenció però al trànsit
de vehicles agrícoles que poden circular en tot moment. En acabar la
visita recomanarem altres punts d’interès del municipi de Pau.

PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ
Hola! Bon dia! Benvinguts a Pau, el meu nom és… i ens trobem a la cooperativa
Empordàlia per donar a conèixer la tradició agrícola del poble, sobretot la relacionada
amb el seu vi i el seu oli. En la nostra visita passarem per olivars, camps de vinyes
i horts per parlar-vos de la tradició agrícola de Pau, base principal de l’economia del
poble. Parlarem de la introducció d’aquest conreu a la península ibèrica i perquè tant
l’oli com el vi de l’Empordà –i de Pau- té el reconeixement que es mereix a nivell
internacional.

Abans de posar-nos en marxa, i ja que estem al davant de la cooperativa, podríem
començar explicant-ne la història i, en acabar la visita, podrem entrar a fer un cop d’ull
a les seves instal·lacions i fer una petita degustació de totes les varietats de vi de la
nostra terra.

Tot i que la tradició de l’oli i el vi és molt antiga a Pau, la cooperativa de Pau és una de
les més recents. Va ser creada l’any 1961 amb la intenció, per part dels seus fundadors,
d’associar-se per tal de millorar els ingressos dels pagesos tot gestionant i venent
directament la producció vinícola, i així poder adaptar les explotacions agrícoles i les
indústries derivades a les exigències de la mecanització del camp que es produí en
aquells anys.
Els promotors eren els joves pagesos de la vil•la de Pau que s’enfrontaren als
entrebancs i incomprensions del món agrari local per tal d’aconseguir el finançament
dels bancs i caixes necessari per tirar endavant la cooperativa. La principal dificultat
que trobaren aquests fundadors fou la negativa de molts pares a avalar els seus fills,
la qual cosa féu que el nombre de socis fundadors fos una mínima part del cens dels
vinyaters del municipi.

Les noves instal•lacions foren inaugurades juntament amb la maquinària i els dipòsits
per a la verema. Els inicis no foren del tot satisfactoris ja que hi hagué pèrdues de
líquids a les tines i les pintures impermeabilitzadores eren de poca qualitat.

Amb el temps, s’hi anaren afegint socis i la cooperativa amplià les seves prestacions
amb l’obertura de la secció oleícola, la qual cosa comportà l’adquisició d’un molí d’oli.
Amb la nova cooperativa milloraren les condicions de vida dels pagesos i s’aconseguí
un comerç més just. El 1989 es produí la fusió de la cooperativa de Pau amb la de
Roses, que era una mica més antiga i el maig del 2005 hi va haver la fusió amb la
cooperativa de Vilajuïga, i s’adoptà el nom d’Empordàlia. El 17 de maig del 2007 va tenir
lloc la inauguració de les noves instal•lacions, que han permès el perfeccionament dels
processos d’elaboració i l’augment de la qualitat dels vins, que han estat premiats en
diverses ocasions. Actualment és el primer celler de la denominació d’origen Empordà
en volum de producció i en nombre de socis.

PARADA I: LA COL·LECTIVITAT AGRÍCOLA.
(Inici del “camí saludable” cap els olivars en
direcció a Vilajuïga. Travessant la carretera en
direcció al nucli de Pau tombant a l’esquerra al
cap de 200 metres)
L’any 1936 un 3% dels propietaris tenien gairebé la meitat de la propietat rústica del
municipi. Amb la revolució de la Guerra Civil Espanyola, una assemblea de “cap de
casa” constituí una col•lectivitat agrícola el 27 de setembre de 1936, i en nomenà
president Miquel Grau i Solà, alcalde del poble i president del Comitè Antifeixista. La
Col•lectivització Agrícola CNT de Pau explotava tots els masos importants del terme
municipal: Penardell, can Bech, can Pallola i els masos de Vilaüt, entre d’altres, a més
de les terres aportades pels mateixos col•lectivistes. A Pau hi havia 194 pagesos, d’una
mitjana d’edat de 47,8 anys, dels quals 127 formaren part d’aquesta col•lectivització.
Qui en formava part, els seus socis, rebien 6 pessetes diàries i se’ls proveïa de pa
gratuïtament, a més de cedir-los mules, cavalls i maquinària diversa. També tenien
celler i trull d’oli, vaques lleteres i explotaven la deu de la font del Vilar (avui en desús).
El 4 de juliol de 1937 s’acordà fer imprimir un paper moneda per tal de facilitar el canvi
de 1.500 bitllets de curs obligatori dins del terme municipal. El 18 de juliol del mateix
any, Pau imprimeix els seus propis bitllets i de curs legal i obligatori dins la vila. L’import
d’aquests bitllets restarà en dipòsit a la Caixa Municipal pel dia del seu canvi, sense
que afecti per res en els comptes de l’administració local.

El col·lectiu de pagesos va ser sempre el que va tenir més pes a Pau i era el veritable
motor econòmic de vila, que ha perdurat fins els nostres dies tant amb la vinya com
amb l’olivera. S’ha de tenir en compte que antigament els alcaldes de Pau se solien
escollir pel seu pes com a pagesos i propietaris, doncs la bona administració dels bens
del poble solia ser confiada al pagès que millor administrava les seves terres.

PARADA 2: LES TERRES DE REGADIU
(Deixem les cases enrere i ens aturem a on
hi hagi una bona panoràmica de la plana)
Des d’on som tenim una bona panoràmica de les terres a l’altra banda de la carretera
que connecta Pau amb Palau-saverdera i Vilajuïga. D’entrada notem el contrast de la
vegetació que hi regna a la plana, amb les muntanyes pelades i plenes de feixes de
pedra seca que aterrassen els olivars a la serra de Rodes. El conreu de regadiu de
Pau se centra en el terme municipal que ocupa la plana i que limita amb els termes de
Castelló d’Empúries, Vilanova de la Muga i Pedret i Marzà. Si agaféssim el cotxe i ens
dirigíssim cap al sud per la carretera de Castelló o la de la bonica població de Pedret,
ens podríem aturar en qualssevol dels camins saludables per seguir el seu itinerari a
través de camps conreats i granges. És en aquesta zona on es centren els conreus de
regadiu de Pau. El motiu és l’antic estany de Castelló que ocupava tota la plana i fou
dessecat definitivament l’any 1827 per guanyar terres de conreu i perquè als s. XVIII
i XIX, les seves aigües eren insalubres. Les parts més profundes de l’estany són avui
en dia les basses o estanys de Vilaüt i els de Pau, un lloc de pas d’aus migratòries.
Aquest dessecament, no obstant, suposa un nivell freàtic de l’aigua elevat que fertilitza
la terra.

La plana de l’Empordà està formada per terres sedimentàries que daten del quaternari,
formades per llims i argiles fàcils de llaurar i treballar. A més, la gran quantitat d’aigua
que existeix al subsòl de la plana fa que sigui relativament fàcil la construcció de pous
d’aigua.

Aquests petits camps de regadiu o horts són de petites dimensions i els seus propietaris
o arrendataris exploten els horts generalment per l’autoconsum i generalment van
acompanyats per petits corrals de gallines i un pou. Tot i que es poden veure els
horts parcel•lats i limitats entre ells, són abundants a la plana. Podríem veure tots
aquests horts si agaféssim el camí saludable que comença al cementiri de Pau. Un
cop passat el cementiri hauríem de continuar pel “camí saludable” que comença a la
nostra esquerra.

PARADA 3: LA VINYA
(ens trobem amb les primeres vinyes del camí
que queden a la nostra dreta, passades les vinyes
tombarem cap a la dreta per continuar el nostre
trajecte)
Pau ha estat tradicionalment molt lligat a la producció del vi, essent aquest un dels
productes naturals més apreciats de la comarca de l’Empordà. La ubicació geogràfica
i característiques climàtiques del poble de Pau han permès que hi perdurés aquesta
activitat agrària, tot hi haver minvat molt en relació al moment de major esplendor, als
segles XVIII i XIX. L’abandó del conreu de la vinya va ser degut sobretot a l’arribada
de la fil•loxera, un insecte paràsit que ataca les arrels de la planta. Aquesta plaga es
produí a finals del XIX i va fer que s’abandonessin moltes explotacions. La represa va
ser dura, sobretot per la competència amb els productors francesos, que havien patit
la plaga abans i se n’havien refet.

Encara que el conreu de la vinya mai més ha arribat a ocupar la mateixa extensió de
terreny que abans de la fil·loxera, aquesta activitat agrària ha perdurat en el temps
cultivant diverses varietats de raïm, algunes d’autòctones i d’altres d’introduïdes de

nou a la zona. Com a varietats dominants de raïm negre, trobem la carinyena o samsó
i la garnatxa negra, anomenada a la zona lledoner. Aquestes varietats tradicionals
es complementen amb noves varietats com l’ull de llebre i el cabernet sauvignon,
entre d’altres. Com a varietats viníferes blanques, trobem el lledoner blanc, la garnatxa
roja, el macabeu; i de nova implantació, el chardonnay i el sauvignon blanc.

La continuïtat de la vinya com a activitat agrària ha contribuït a la conformació del
paisatge de la zona tal com es troba en l’actualitat, donant-li un valor estètic únic a
preservar. Les gestions per aconseguir la D.O. Empordà començaren el 1961 i no
s’aconseguí fins al tram final del franquisme, el 19 de maig de 1975.

PARADA 4: LA PEDRA SECA
(tombem a la nostra dreta on hi veurem unes
fletxes marcades en blanc al terra i uns grans
blocs granítics per enfilar-nos cap als olivars)

En tombar a la dreta ens trobem amb la serra de Rodes de fons i ens n’adonem
de l’explotació i desforestació que ha patit tota la serra de Rodes amb les restes
dels aterrassaments fets amb la tècnica de la pedra seca. Moltes terrasses estan
avui abandonades, sobretot les que hi havia hagut vinya, degut a la fil•loxera. Quan
la fil•loxera entrà per França a mitjans del s.XIX i començà a arrasar les vinyes la
demanda de vi als seus veïns espanyols cresqué considerablement. Treballadors de
pedra seca francesos deixaren França per venir a treballar a l’altra banda de la frontera
i començà una forta i agressiva explotació de la serra de Rodes desforestant el poc
que quedava. Tenir vinya per fer vi suposava fer molts diners en exportacions cap a
França. La fil•loxera és un insecte i, transportat per la tramuntana, no tardà gaires anys
en estendre’s a les nostres terres. Avui les parets de pedra seca que aguanten terres
sense conrear manifesten aquella febre per tenir vinyes i aprofitar cada centímetre
quadrat de muntanya.

La pedra seca és visible en tot el nostre recorregut a més de trobar-nos amb nombrosos
masos enrunats pel pas del temps. Durant el període Visigot i Baix Medieval els
impostos eren molt elevats, els grans nuclis urbans eren insegurs i no gaudien dels
serveis mínims d’higiene ni clavegueram. Degut a una situació d’inestabilitat política
generalitzada a tots els regnes europeus, el comerç va disminuir significativament o
sigui que es van revitalitzar les grans explotacions agrícoles per tot el territori. Només
a l’Alt Empordà hi ha comptabilitzats 360 masos, molts dels quals estan abandonats o
bé en un greu estat de deteriorament.

S’inclou així l’annex sobre pedra seca que apareix en d’altres guions de les rutes de
Pau com a recurs de la visita i com a lligam contextual de l’època medieval la qual ens
centrem.

L’origen de la pedra seca està lligada a l’origen del neolític, per tant les estructures més
antigues de pedra es troben precisament a les regions que comprenen precisament
“la mitja lluna fèrtil”. La domesticació dels animals, però també de les plantes, obliga a
l’home a una reordenació i adaptació del territori per als seus conreus.
La tècnica de la pedra seca també fou utilitzada per a la construcció d’edificis públics,
muralles… és la tècnica més simple i fàcil i només necessitem un recurs indispensable:

la pedra. Tot i això no ens oblidem del mèrit que suposa la realització d’aquestes
construccions a l’hora de fer cúpules, terraplens, murs circulars o edificis de més d’un
pis.

Totes les cultures que han habitat a la península Ibèrica han utilitzat les tècniques de
la pedra seca però la generalització de la pedra seca a Catalunya esdevingué durant
l’alta edat mitjana, després de l’ocupació dels Francs de la Catalunya vella, iniciant
així un període de repoblació de les zones agràries dels comtats catalans. De fet, la
majoria de terrasses que veiem a l’Empordà foren construïdes entre el 950 i l’any 1000.
Aquestes són les que es troben a la part superior de les muntanyes (per aprofitar el
màxim número d’hores de sol i evitar també riuades) i anaren baixant fins a la falda.

Època d’or de la pedra seca s.XVIII i XIX.
En el període de la història contemporània hi hagué un ressorgiment i evolució important
de la pedra seca. Aquest fou el resultat d’un procés històric que protagonitzaren els
propietaris i treballadors durant els segles XVIII i XIX, és a dir, el final de l’Antic Règim i
l’inici de l’època contemporània. S’esdevingué a través de dos fenòmens: l’ocupació de
les terres ermes o boscoses després de les desamortitzacions de terres eclesiàstiques
i la continuïtat dels drets de propietat d’origen emfitèuticafeudal en el naixement de
l’Estat liberal i capitalista. Un altre factor clau fou l’augment demogràfic a mesura que
s’estenia la revolució industrial en els inicis del s.XIX, que augmentà la demanda de
productes del camp.
Així és com s’estengueren i milloraren les tècniques i els mètodes de construir en pedra
seca. Gràcies a l’ajut de la pólvora, els perfeccionament de les eines i la demanda de
productes (sobretot vi i oli), les tècniques de la pedra seca milloraren ràpidament: murs
capaços de suportar voltes de diverses desenes de tones, marges en condicions de
resistir la pressió de les terres d’una feixa, arcs de descàrrega…

Al principi els constructors foren els mateixos pagesos però amb les desamortitzacions
de les terres, al segle XIX, aparegueren els constructors professionals que edificaven
cabanes per comanda. Aquests constructors professionals solien ser francesos, els
primers innovadors de la pedra seca després de les desamortitzacions de terres

eclesiàstiques després de la revolució francesa. Artesans i paletes s’especialitzaren en
pedra seca davant la demanda creixent de grans barraques per a grans explotacions
agràries o carboneres. Els paletes i artesans sabien que tot i la demanda existia una
gran competència entre ells i per això calia millorar la seva tècnica per fer les barraques
més grans i, fins i tot, elegants sense deixar de ser funcionals. Les feines d’artesania
s’anirien especialitzant, així els pedrers eren especialistes en cabanes punxegudes;
els pouaters en l’edificació de cúpules sobre pous d’aigua. Al camp ja tot es feia en
pedra seca: cisternes, safarejos, corrals, abeuradors, fonts, ponts, carrerades,…
I també les pròpies barraques evolucionaren segons les seves funcions: còniques,
troncocòniques, amb falses voltes, amb contraforts, amb soterranis, amb varis pisos,…
Per fer les voltes la tècnica era senzilla: es feien els murs laterals fins a on havia de
començar la cúpula, després s’omplia tot de sorra. Un cop tot ple de sorra en el seu
interior, és cobria la part superior de la sorra amb pedra disposant-la en forma de
cúpula. La pedra que tancava la cúpula s’anomena “clau”. Un cop la cúpula estava
acabada, es procedia a buidar la sorra de l’interior de la barraca.

A l’Empordà existeix una clara diferència entre els murs de pedra seca de la banda nord
de la serra de Rodes i el costat sud. Les construccions de pedra seca es realitzen amb
pedra autòctona local. La banda nord és rica en esquist, una pedra molt mal•leable i

que tendeix a trencar-se en làmines i la banda sud, és rica en granit i gneis, molt més
erosionable (només cal comparar els murs de pedra seca en el terme de Cadaqués i
les de Pau, Palau, Vilajuïga…). Actualment hi ha un camp de treball de pedra seca al
poble de Vilajuïga (carretera Vilajuïga a Sant Pere de Rodes) per a la seva restauració
i recuperació, el granit i el genis són molt erosionables i la pedra seca de les nostres
contrades s’està perdent. En zones boscoses o arbustives de la falda sud de la serra de
Rodes podem observar ja terrasses, murs i cabanes caigudes per tot arreu. Actualment
el camp de treball de pedra seca de Vilajuïga i les obres de restauració de la pedra
seca depenen del Parc Natural del Cap de Creus (amb la seu al monestir de Sant Pere
de Rodes).

La crisis de la pedra secà arrencarà amb la fil·loxera, un insecte que ataca les
vinyes portat des d’Amèrica del Nord fins a França l’any 1863 a través de vaixells de
mercaderies. Aquest paràsit arribà també a Catalunya uns 10 anys després provocant
una greu crisi a tot el sector del vi. Les construccions de pedra seca es deixaran de
fer progressivament fins la 1º Guerra Mundial que ja desapareixerà com a tècnica
constructiva predominant en el paisatge.

PARADA 5: L’OLIVERA
(camí amunt fins que ens trobem un trencant cap a
la dreta, l’únic, en direcció altra vegada cap a Pau.
Si seguíssim cap a l’esquerra aniríem al “paratge
d’en Satlle” on hi ha les vinyes del celler Espelt i
d’allà es pot continuar a Vilajuïga)
A la població de Pau s’hi produeix un oli amb un caràcter singular i de qualitat per la
seva privilegiada ubicació geogràfica -entre el mar Mediterrani i el final dels Pirineusque fa que el clima combini hiverns suaus amb estius no massa calorosos, i per la
presència freqüent de la tramuntana. Trobem la major part dels olivars a resguard de la
tramuntana, a la vessant sud de la Serra de Rodes i a la plana. Els olivars han construït
el paisatge empordanès des de les seves primeres plantacions, en temps de fenicis,
grecs i romans.

S’hi conreen sobretot dues varietats d’oliva, l’argudell i la corivell, pròpies de la comarca.
La varietat argudell produeix uns olis amb matisos d’herba i carxofa, amargs i
picants en boca. La corivell és una varietat que dóna olis força amargants. També es
cultiva en menor mesura l’oliva arbequina, el conreu de la qual és tradicional a diversos
indrets de Catalunya, encara que no és propi de l’Empordà.

A més de la vinya, la població de Pau i les seves poblacions veïnes varen ésser un
immens camp de conreu d’olivera, especialment a partir del segle XVIII. L’oli que s’hi
feia era molt apreciat i es comercialitzava a través del mercat de Figueres o bé sortia
cap a l’estranger des dels ports de les poblacions costaneres. Ja al segle XX molts
olivars s’abandonaren, sobretot després de la gran gelada que es va produir durant
l’hivern de 1956, conegut com l’Any de la Fred, que malmeté moltes de les oliveres de
la població. Tot i així, avui dia el conreu de l’olivera segueix essent una activitat agrària
important per a la població de Pau.

PARADA 6: BREU HISTÒRIA DE PAU
(Avancem fins la plaça de l’església abans de
visitar la col·lecció de Salvador Comas)

El topònim de Pau prové de “Villa Pavo” o “Villa Paulus”, paraula que alhora prové
del llatí “pallus”, aiguamolls. El text més antic que ens parla de l’existència de Pau es
remunta a l’any 982 i ens explica que era una petita vila fundada pel propi monestir
de Sant Pere de Rodes, segurament amb no més de set o vuit famílies. L’any 1128
el Senyor de Pavo, comprà part de la jurisdicció de la vila, l’emmurallaren i hi feren
construir un castell al costat oest de l’església. De fet a l’escut de vila hi apareix un paó,
símbol de la família Pavo. Segurament aquesta família degué comprar també algun
títol nobiliari per tenir certs drets legislatius. L’església que podeu veure està dedicada
a Sant Martí, és romànica i data del s.XI.

El monestir de Sant Pere de Rodes fou molt poderós i fundà nombroses viles i després
venia una part d’aquestes viles a petits nobles com barons perquè la protegissin i la
gestionessin en part. És el que antigament s’anomenava jurisdicció compartida. Tot
i que l’església ha quedat en peus i fins i tot ha patit remodelacions posteriors, del
castell i de les antigues muralles, no en queda res.
L’any 1248 Guillem de Pau, baró del poble, fou un dels beneficiaris de la donació que
feu aquell any Jaume I als comte d’Empúries de la vall de Banyuls de la Marenda
(Rosselló). Guillem de Pau, molt proper a la cort dels comtes emporitans com compensat
fou compensat amb la senyoria de les Abelles, situat dins d’aquest territori. Un anys
més tard aquest monarca autoritzà Guillem de Pau per aixecar en aquest lloc una nova
fortalesa. En els anys posteriors trobem els barons de Pau com a residents en aquest
castell situat en terres rosselloneses.

L’any 1281, el comte d’Empúries Ponç Hug féu donació a Guillem de Pau, senyor del lloc,
de totes les justícies civils i criminals (exceptuant els casos de pena de mort) del lloc, i
de la parròquia de Sant Martí de Pau. També concedí a l’esmentat noble autorització per
construir una força (un petita guarnició militar) en el poble. Amb aquestes concessions
el poder dels barons locals es veié considerablement incrementat en assumir unes

competències que fins aleshores corresponien als comtes, els quals eren pràcticament
sobirans en el seu territori. El 1282 Guillem de Pau era un dels lloctinents del rei Jaume
I i a partir d’aquí la nissaga dels de Pau anà creixent tot adquirint privilegis i més terres,
tant a Pau com en zones del Rosselló i més prestigi en quan a pes militar i diplomàtic
dins la cort de la Corona catalanoaragonesa.

L’any 1480 trobem notícies de l’últim baró de Pau, Francesc II de Pau, que fou capità
de les galeres al servei de la Corona catalanoaragonesa com a corsari. El baró morí
l’any 1514 sense descendència.

El 1351 estava constituïda la Universitat, lloc de reunió dels caps de casa del municipi
que es reunien en assemblea per tractar dels assumptes comuns. Era una mena
d’ajuntament que pactava i tractava fent front comú amb els barons per fer front a les
exigències jurídiques del poble i vetllar pels interessos dels veïns de Pau. Pau no ha
deixat de tenir barons que han venut els seus drets –com a títols honorífics- dins la
vil•la. Quan es construeix la carretera nova, el 1902 (la que utilitzem avui en dia i que
passa pel costat d’Empordàlia i uneix els diferents municipis de la falda de la serra de
Rodes, Albera i Pení) el títol nobiliari pertanyia a la casa dels Castellvell. Fins fa poc el
titular de la baronia de Pau era José Luis de Vilallonga.

PARADA 7: LA COL·LECCIÓ DE
SALVADOR COMAS

Salvador Comas i Albert va néixer a Pau el 4 de març de 1921. Va viure la proclamació
de la II República i va veure volar els símbols monàrquics per la finestra de l’Ajuntament.
L’any 1936 va ser mobilitzat, però no va passar la frontera i no va arribar a lluitar mai.
Després de la Guerra Civil va fer el servei militar durant 3 anys. El 1946 es va casar
amb Emerenciana Caussa (la Cianeta) i va tenir tres fills.
Fou president, i més tard secretari, de la Germandat de Llauradors. L’any 1961 va ser
el primer secretari de la Cooperativa Agrícola de Pau i l’any 1962 el nomenaren jutge
de pau del poble. El 26 de febrer de 1965 el van nomenar alcalde del poble, càrrec que
ocupà durant més de set anys. El 1995, conjuntament amb d’altres persones grans del
poble, fundà el Casal de la Gent Gran.

L’any 1994, fruit de la seva passió pel col•leccionisme, va crear un petit museu a l’antic
celler de casa seva (al carrer Tramuntana), on hi havia reunit, amb paciència i constància,
un bon nombre d’objectes personals, minerals, eines del camp, documentació diversa,
fotografies antigues, objectes de vidre, antigues mesures…

Conclusions i conceptes a recordar durant la visita:
-L’origen de les cooperatives està en la cooperació de tots els seus
membres per tal d’oferir el millor producte al millor preu evitant així
competències innecessàries entre els productors

-La pagesia és la base econòmica tradicional a Pau des d’època medieval.
-El 2005 neix Empordàlia i engloba ja gran part de les poblacions
septentrionals de l’Alt Empordà essent la de Pau la que més volum de
socis té i la de més producció

-Els s.XVIII i XIX són els de màxim esplendor de l’explotació de la vinya
i, per tant, coincideix amb l’època d’or de la “pedra seca”

-En la producció de vinya i olivera s’hi combinen espècies tradicionals i
espècies que no són pròpies de l’Empordà per diversificar al màxim el
producte

-Punt d’inflexió en el món de la vinya després de l’entrada de la fil•loxera
per França

-1956, “lo mal any de la fred” que va devastar olivars sencers

-Valor de la col•lecció Salvador Comas per la pagesia tradicional catalana

-El 1961 començaren les gestions per aconseguir la D.O. Empordà i
duraren fins el 19 de maig de l’any 1975.

ANNEX: EL CELLER ESPELT

Tot i que el Celler Espelt forma part del terme de Vilajuïga i no entra dins la nostra ruta,
durant el camí ens podem desviar per observar les seves vinyes situades al paratge
d’en Satlle. Lluís Espelt i Soler ajudà a formar la cooperativa essent el president
d’aquesta. El celler es situa prop del mas Espelt, a tocar la carretera i les instal•lacions
foren inaugurades l’any 2000.

Actualment gestionen 200 ha. De vinyes repartides per tot el territori de l’Empordà
segons el lloc més convenient per a cada varietat i destinen un 5% de la seva producció
a l’exportació dels seus vins per a tot el món.

Varietats: garnatxa roja, blanca i tinta; Chardonnay, Moscatell d’Alexandria, Sauvignon
blanc, Xarel•lo, Carinyena, Syrah i Merlot.
Tipus de vi: blanc, negre, rosat i dolç.

Marques comercialitzades: Comabruna, Terres negres, Vidiví, Sauló, Quinze Roures,
Chardonay, Mareny, Vailet, Airam, Lledoner Rosat i Coralí.

