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CONTINGUTS

Fotografies històriques del tru-
ll en funcionament. Sense data.

Superior: Imatge de l’era mi-
rant a oest. A l’esquerra, 
construccions anexes, a la dre-
ta trull i portal d’accés.

Mig: Imatge de l’era mirant a 
est, al centre casa dels treba-
lladors, a la dreta edifici del 
moll de càrrega.

Inferior: Imatge presa des de 
dins de l’edifici del moll de 
càrrega mirant a nord a través 
de l’arc d’entrada. S’observa 
el carrer d’accés, encara sense 
empedrar.

Font: Imatges cedides per la 
família Agulló.
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INTRODUCCIÓ

L’activitat agrícola vinculada a l’OLI ha 
estat, ja des del desembarcament grec a 

Empúries, lligada a la plana de l’Empordà. 
L’ús de la terra per a la seva producció 
ha configurat en el transcurs dels segles 
un pòsit identitari: s’han creat oficis, 

nous espais per a la producció i la dis-
tribució... Els habitants, l’han incorpo-
rat a la seva cultura i, en conseqüència, 

ha esdevingut tradició.

Per altra banda, el turisme com a fenomen 
recent ha trobat en aquesta terra un cli-

ma benigne, un paisatge bell i també d’in-
terès històric. La pregunta que cal for-
mular és, com articular aquesta relació 

entre tradició i modernitat.

El TURISME és un fenomen en 
si mateix contradictori. El 
turista visita un lloc pel 
seu interès, però alhora 
interfereix en el mateix a 
causa de la seva presència.

Si es construeix un xalet 
a primera línia malbarata 
allò que els altres turistes 
busquen admirar.

Si s’allotja amb lloguer 
vacacional beneficia a una 
persona, el llogater, però 
en canvi contribueix a la 
gentrificació.

Pot un visitant tenir un 
impacte positiu en el medi 
que l’acull?

Considero que cal impulsar 
un turisme, però no el 
que paga per un lloc i es 
dedica a fotografiar, sinó 
un que no ocupa quasi res 
i contribueix amb el que 

fa. L’objectiu és afavorir 
l’intercanvi de coneixement 
i valors entre cultures; una 
xarxa social presencial.

Faig referència parcialment 
al model de sostenibilitat 
del càmping, que acull amb 
una intervenció mínima al 
lloc en que s’emplaça. I 

especialment als Campboards 
a Porrera de Aixopluc 
Arquitectes, un espai 

que qualsevol pot ocupar 
gratuïtament a canvi de 
deixar un testimoni de 

la seva estada. Un poeta 
pot deixar un escrit; un 
fotògraf una imatge; un 
manetes, un bol fet amb 

fusta del lloc... Tothom pot 
contribuir a donar riquesa 

al paratge on s’emplaça.

- - -

Mies van der Rohe va dir 
poèticament que l’origen de 



l’ARQUITECTURA es troba en 
la primera vegada que dos 
maons es posen bé. Lligat 
amb això, per mi

l’Arquitectura és l’art 
d’articular relacions en 
l’espai i cobra interès 
quan dota a l’activitat 
quotidiana d’una dimensió 
transcendent; quan lliga 
l’home amb un regne coherent 
i major. L’arquitectura és 
una atmòsfera ordenada en 
l’aparent caos present al 
món. 

L’Arquitectura satisfà una 
funció rutinària i crea 
una experiència intensa 
i trasncendent al mateix 
temps.

Faig referència a la Sala 
d’Esmorzars de John Soane, 

que dota a l’activitat 
quotidiana d’esmorzar d’un 

confort psíquic. L’espai 
és un recordatori de que 
tot i que podem sentir-

nos vulnerables i poc 
comunicatius al matí, 

necessitem superar aquesta 
fase i sortir al món.

O al pati del CCCB, 
reformat per Helio Piñón 
i Albert Viaplana, en el 

que de manera magistral es 
transforma un recinte tancat 

per definició - com és un 
pati - en un espai mirador 

de la ciutat. 

Altres casos d’Arquitectura 
amb majúscula són, 

l’Stonehenge que és capaç 
de vincular l’espai amb el 

pas del temps de manera 
entenedora.

O la càmara sepulcral de la 
gran piràmide de Kheops a 

Giza, que es construeix de 

manera que l’estrella del 
Dragó, és visible nit i dia 

des de l’interior.

Una arquitectura que 
vincula, i que fa 
comprensible.

Una arquitectura feta 
empírica que es vincula 
racionalment amb el medi 
(els fenòmens comprensibles 
del vent, el trajecte del 
sol, els cicles lunars, la 
força de la gravetat) i amb 
les idees poètiques que 
doten de sentit a la pròpia 
existència humana (idees 
procedents de la filosofia, la 
literatura, la música, la 
religió).

Arquitectura és l’espai 
interior de la Sainte 

Chapelle de Paris, quan 
l’orgue fa vibrar l’aire i 
la <<llum divina>> entra. 

- - -

El PROJECTE que es planteja 
té lloc en una finca situada 
dins el nucli urbà de 
Peralada, on hi trobem 
un testimoni tangible 
del nostre passat que 
ha resistit l’embat de 
l’acció humana a causa 
d’una admirable i quasi 

inexplicable desatenció.

Es tracta d’un complex 
d’indústria local que 
sorgeix a finals del s.XIX 
i que ocupa uns 500 m2 de 
superfície. S’articula al 
voltant d’un erm que dóna 
accés a un trull d’oli, un 
molí de blat, habitatges 
per alguns treballadors i 
construccions annexes.

L’estat de conservació del 
conjunt arquitectònic i de 
l’enginyosa maquinària que 
acull és remarcable tot i 
que demana una consolidació 
amb relativa urgència. 

La intervenció que es 
defineix busca posar en valor 
la part d’aquest patrimoni 
digne de ser conservat 
i per tant s’atendrà - 
en aquestes zones - als 
criteris de bones pràctiques 
en la intervenció en 
l’arquitectura històrica. 

Alhora es preveu incorporar 
una nova construcció que 
substitueix les estructures 
edificades d’escassa entitat 
constructiva i poc valor 
patrimonial.

Així mateix, el projecte 
ha de cercar un nou ús a 
l’espai que sigui adequat 
a la realitat social de 
Peralada i de la família 
Agulló - encara propietària 
de la finca. 

És també de vital 
importància el factor 
econòmic i l’aprenentatge 
dels fets desencadenats 
arran de la crisi 
econòmica i social que hem 
experimentat. L’objectiu en 
aquest sentit és betllar per 
una construcció progressiva 
- al llarg de la vida útil 
- que en pugui possibilitar 
l’autofinançament i, per tant 
evitant, en la mesura del 
possible, l’endeutament del 
promotor.

Com es pot convertir l’antic 
trull en Arquitectura?

El trull és avui un espai on 
la història hi és present. 
Pot ser d’especial interès 
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alinear el nou usuari en 
aquest reconeixement. Avui 
i cada dia més, tenim 
la necessitat de lligar 
amb la realitat i, per 
això és necessari fer-la 
comprensible.

El programa a desenvolupar

Es proposa la creació 
d’un Centre d’Innovació i 
Divulgació de l’Oli, amb 
espai de taller, habitatges 
per investigadors i públic 
convidat, espai d’exhibició 
i tast.

L’antic trull de Ca l’Agulló 
es reconverteix, accepta la 
seva nova realitat urbana 
que li impedeix tornar a 
funcionar com a indústria 
però no renuncia al seu 
compromís amb el sector 
agrari empordanès. Alhora és 
un espai viu, no museïtzat 
sinó viscut, com al seu 
moment havia estat.

Obrint la porta a l’economia 
del coneixement del s.XXI, 
l’espai no es dedica tant 
a la producció com a la 
investigació, la divulgació 
i la creació de consciència. 

El projecte es vincula 
amb la línia d’innovació 
encetada per l’associació 
“Aceites de Oliva de 
España”, que al seu web, 
descriuen la necessitat de 
recerca i les possibilitats 
d’innovació de la següent 
manera:

Desde la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español estamos 
convencidos de que el esfuerzo 
que el sector ha realizado en 
innovación es el que ha permitido 
a España alcanzar el liderazgo 
mundial en el sector por calidad, 
producción y comercialización.
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Por esa razón, la Organización 
tiene entre sus objetivos 
prioritarios favorecer el impulso 
del I+D+i en colaboración con 
instituciones científicas y 
administraciones de todo el país. 
Así, actualmente estamos trabajando 
en las siguientes líneas de 
investigación:

Salud: Los aceites de oliva tienen 
múltiples beneficios para la salud. 
Por eso, la prevención y lucha 
contra el cáncer de mama es una de 
las líneas en las que se enmarca 
nuestra actividad investigadora.

Agronomía: Nos concentramos 
en la mejora de las prácticas 
agronómicas, buscando 
soluciones de mecanización de 
la recolección de la aceituna, 
así como en la aplicación 
de fitosanitarios. También 
trabajamos en diferentes líneas 
de lucha y control de la 
enfermedades,  concretamente contra 
la verticilosis, una de las grandes 
amenazas para nuestro olivar. Otro 
de los temas de estudio es la 
aplicación de efluentes de almazara 
en el terreno.

Producto: 
Impulsamos investigaciones sobre 
el uso de atmósferas modificadas en 
el proceso de batido y trabajamos 
en un método de análisis que nos 
permita complementar o sustituir 
el panel test como sistema de 
clasificación de los aceites de 
oliva vírgenes.

Finalmente, la Organización lidera 
una línea de trabajo en la que se 
analiza el efecto que distintos 
sistemas de producción tienen 
sobre la evolución de los ésteres 
alquílicos en los aceites de oliva 
virgen extra.
Es el esfuerzo constante y la 
voluntad de trabajo lo que mueve 
al sector a seguir superándose, 
manteniendo el liderazgo mundial 
y consiguiendo que los Aceites de 
Oliva de España lleguen a cualquier 
hogar del mundo en condiciones 
idóneas.

Font: Aceites de Oliva de España. 
Comprometidos con la investigacigación, 
la innovación y el desarrollo. https://
www.aceitesdeolivadeespana.com/
diario-del-aceite/comprometidos-con-
la-investigacion-la-innovacion-y-el-
desarrollo. Consulta [23-08-17]



9

D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix:

- Sala d’esmorzars, a la casa 
museu de John Soane a Londres. 
Font: Ingberg Image Archive.

- Campboards a Porrera. Font: 
Aixopluc.

- Sainte Chapelle a París. 
Font: National Geographic.

- Pati de les dones, Edifici del 
CCCB a Barcelona. Font: CCCB.

- Stonehenge a Amesbury, Angla-
terra. Font: History.com A+E 
Networks
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CONVERSA AMB LA DORA

És dimecres 14 de juny de 2017, a les 12 
del migdia em trobo amb la Dora a la cuina 

de casa seva, a Peralada. Quan arribo fa 
una pausa en la preparació del dinar per 
la família amb qui viu: la seva filla Nú-

ria, el seu gendre i els seus dos nets, en 
Gerard i en Carlos, amics meus d’infància.

La Dora, que al novembre farà 94 anys (va 
néixer al 1923), es reuneix amb les senyo-

res grans del poble cada dimarts i, mal-
grat el desgast físic, se la veu molt bé. 

De fet, durant la conversa em diu tota 
cofoia, “l’olla encara em funciona, quines 

coses!”. 

Cal fer notar que la conversa d’hora i 
quart aproximadament ha estat transcri-
ta amb posteritat i s’ha adaptat en al-

guns moments, per fer matisos i en algun 
cas per ometre algun fragment de poc in-

terès pel projecte. S’han mantingut, però, 
anècdotes particulars i històries que de 
ben segur contextualitzen millor que cap 

història oficial del municipi. També s’han 
mantingut expressions i, dins els límits 

que possibilita el paper, la manera de 
parlar de la Dora. 

A tan sols un minut caminant tranquils de 
la indústria que va permetre la subsistèn-
cia d’aquesta família pereladenca ens dis-

posem a fer memòria.



Andreu_ Bon dia Dora. Li 
deia de tenir aquesta 
conversa per entrar en 
context.

Dora_ Sí, jo tinc tot el 
temps del món, si et serveix 
d’alguna cosa. (hahaha)

A_ Fantàstic! Quan va 
començar tot això Dora, quan 
va començar el negoci del 
Trull de ca l’Agulló?

D_ Llavores jo no hi era 
aquí casa.

A_ Vostè ho va veure quan ja 
havia començat...

D_ Sí, quan jo em vaig casar 
llavors tenien molta feina 
al Trull, feien dos tornus, 
de nits i de dies.

Núria_ El meu pare tenia 
cinc anys, per això ella no 
hi era quan es va fer.

A_ És clar, això ve del 
besavi.

D_ Sí, del meu sogre... de 
l’avi. I bueno, llavors 
teníem molta feina, perquè, 
saps què passa, que llavores 
varen posar més trulls nous 
en aquests altres pobles i, 
llavores és clar, ja eren 
una mica més moderns que el 
nostre i és aquella època 
que nosaltres havíem canviat 
les... , com se diu, la 
premsa. En Jaume va anar a 
comprar una premsa de segona 
mà. Em penso que va anar a 
Lleida a comprar-la. Però 
jo encara no hi era aquí 
casa... Això en Jaume m’ho 
havia explicat, eh. Jo no ho 
he viscut.

A_ I això era per 
modernitzar les 

instal·lacions. Per estar 
més al dia i poder competir 
amb les altres.

D_ Sí, per poder fer més 
feina. Ara no sé quins, 
no ho recordo... No sé 
quins trulls es van posar 
allavòrens... Si en Maset ja 
el tenia, o encara no...

A_ Vostè a quina època va 
viure el Trull?

D_ Jo l’any 48 em vaig casar 
aquí. Sí però [d’abans] en 
Jaume sempre m’explicava 
coses.

A_ I en aquella època hi 
havia molta feina?

D_ Sí, sí. Perquè llavors 
venia gent de Mollet i, gent 
de jo què sé, d’aquests 
pobles de per aquí.

N_ És clar perquè a molts 
pobles no n’hi havia. 
Si n’hi havia algun era 
d’aquells que anaven amb 
l’animal.

D_ Sí, però llavors aquells 
també es van renovar...

A_ Vostè ho va viure quan 
anava el trull amb animals?

D_ No, jo no ho he pas 
viscut això. Però jo sé 
com anaven, per això, els 
trulls amb animals perquè 
el meu pare, quan jo era 
petita, treballava amb uns 
que, tu saps uns que es 
diuen Clotes, d’allà del meu 
poble, que havien sigut... 
Ara no em surt...

A_ Quin és el seu poble?

D_ Palau de Santa Eulàlia. I 
el meu pare era pagès però 

tenien un trull per fer les 
seves olives i la gent també 
n’hi portaven... I jo havia 
vist com ho feien amb els 
animals.

A_ Així vostè ja venia d’una 
família amb trull.

D_ No, no era pas nostre... 
El meu pare treballava amb 
una gent que el tenien. 
El meu pare era un home 
que anava a jornal, era un 
treballador i prou... I [jo] 
ho veia com anava, amb una 
corda i una roda que amb el 
pèl feien rodar aixís... 
[...] Feien anar les moles 
damunt l’animal i llavors 
posaven la pasta, igualment 
amb els cabassos, com fan. 
L’anaven posant fent un 
pilot i per apretar-les, ho 
feien amb la roda i després 
amb els peus feien força. 
Això sí que me’n recordo. 
Quan érem petits anàvem a 
fer vaivé a la roda. Zim-
zam. Ai, ai, ai. Era com un 
vailet jo... I m’enfilava 
pels arbres...

A_ Que divertit!

D_ Sí... Ens fèiem una 
torrada i l’anàvem a xucar 
amb oli allà al trull... 
Però això no és d’aquí eh, 
és de quan jo era petita.

A_ Bé, igualment és 
interessant, forma part de 
la història...

D_ Llavorens jo vaig venir 
i ja ho tenien tal com és 
ara, l’any 48. Ja l’havien 
renovat.

A_ I treballaven 24 hores 
seguides? No tancaven mai?

D_ Canviaven, de 12 a 12... 
11



De 12 a 12 de la nit i 
llavors canviavem...

A_ Ah, vostè hi treballava?

D_ No, jo no... Oh, alguna 
vegada sí que hi havia 
anat a posar pasta als 
cabassos... 

A_ Hi col·laborava quan 
convenia...

D_ Sí. Feia de tot pel meu 
home. Era el mosso, he! I el 
gabo em feia carregar bales 
al cim del remolc. Em donava 
les bales i jo les posava 
bé, com un vailet... Sí noi, 
he fet de tot... Treballar 
poque mata eh, he vingut 
molt vella encara...

A_ Nosaltres no viurem pas 
tant, ai...

D_ [Diuen que] els robots 
us prendran la feina. [...] 
I si el robot s’enfada i 
et fot una palissa, què. Jo 
això ja no ho voldria pas ni 
veure. [...] I què més?

A_ Aviam, vostè es va casar 
al 48... però quan va 
conèixer en Jaume?

D_ En Jaume? A veure, es va 
morir el meu pare [quan jo 
tenia] 16 anys i llavors 
vaig anar a servir amb uns 
senyors molt rics que hi 
havia al meu poble. Es va 
casar la filla i va anar a 
Barcelona. I jo me’n vaig a 
anar a Barcelona a servir 
amb la filla.

Vaig fer de criada perquè al 
meu poble no hi havia gaire 
res per anar a treballar; 
o havies d’anar al camp o 
fer això. I la meva mare em 
va dir, sí sí ja te’n pots 

anar... Es va quedar tota 
sola allà a casa.

I llavors ells venien 
a passar l’istiu aquí 
Peralada, perquè ells, 
l’home de la meva mestressa, 
tenien una casa que encara 
hi és aquí Peralada. Eren 
uns Agullós també, una 
mica parents, sí. Era un 
oculista de Figueres aquest 
senyor. I el seu fill era 
enginyer... No sé quina 
classe d’enginyer era... 
Llavors feia la doble via, 
me’n recordo.

A_ La doble via?

D_ Sí, només hi havia una 
via pel tren i ara n’hi ha 
dues. Tenia feina fent ponts 
i coses... Te’n enteres de 
moltes coses quan vius en 
una casa... I bueno vàrem 
venir a passar l’estiu a 
Peralada amb ells i vaig 
conèixer en Jaume aquí 
Peralada. I llavons ell va 
voler venir a fer la mili. 
Va aconeguir venir a fer la 
mili a Barcelona. I sempre 
venia allà, em venia a 
buscar.

A_ I el Palau de Santa 
Eulàlia, on cau?

D_ És molt a prop [de 
Peralada]... És a Sant 
Miquel de Fluvià, anant 
amb el tren, saps on és? 
És entre les muntanyes, 
mitja horeta si camines. 
Per camins de cabra, he. Si 
vas amb cotxe has d’anar 
per Garrigàs. Arenys, Palau 
de Santa Eulàlia... Això és 
d’una banda, i de la banda, 
no sé com explicar’t-ho, de 
cap al mar, allà hi ha el 
tren.
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Jaume Agulló Gusó i Dorotea Cordo-
net Pagès el dia del seu casament, 
el 19 de juny de 1948.

Font: Imatge cedida per la família 
Agulló.



A_ Així vostè servia a 
Barcelona, va anar a passar 
l’estiu a Peralada i va 
conèixer en Jaume. Llavors 
va haver de tornar a marxar 
cap a Barcelona però en 
Jaume va aconseguir fer la 
mili a prop... 

D_ Perquè llavors no sé 
quants anys en feien [de 
mili], en feien més temps... 
3 anys em penso que va fer. 
No me’n recordo. 

A_ I es veien el dia que 
tenia lliure?

D_ Sí, quan en tenia ganes 
sempre venia. I ell tenia 
una senyora que era de per 
aquí l’Empordà, que es deien 
Faiet, que aquella senyora 
s’havia quedat a Barcelona 
també. I en Jaume hi anava 
allà, per les amistats que 
tenia el seu pare, l’avi, 
i allà hi tenia la roba de 
paisà. I sempre hi anava.

A_ I quan va passar tot 
això?

D_ Quan va morir el pare 
tenia 16 anys, llavors 
vaig estar un any a Palau 
i llavors vaig anar a 
Barcelona quan la meva 
mestressa ja tenien una 
criatura o l’esperaven. Van 
tenir molts fills eh... Cada 
any en tenien, o cada dos... 

A_ En tenien molts abans, 
ara ja no se’n poden 
mantenir tants... 

D_ Abans eren molt econòmics 
per això. La família de la 
meva mestressa era molt rica 
però ella no en disposava 
pas perquè hi havia la seua 
mare. Mira si n’eren de 
rics que tenien 6 masovers 

em penso. Al meu poble en 
tenien dos; un a Vilamalla, 
tres; i Baseia, quatre; 
i dos a Estanyet que fan 
sis. Tenien 6 propietats, 
6 masovers. Els portaven 
pilons de grans i pollastres 
per matar, aquestes coses. 
Això és la meu vida. 
(hehehe)

A_ Així doncs, quan va venir 
a Peralada quina edat tenia?

D_ Aquí Peralada? Devia 
tenir uns 18 anys... Més o 
menys.

A_ Llavors a aquesta època 
li va ensenyar el negoci del 
trull?

D_ Quan ens vam casar ho 
vaig veure. 

A_ Abans no hi va posar els 
peus.
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D_ No.(hahaha)

A_ I la casa a la que servia 
era per aquí el centre?

D_ Sí, és aquí al Carrer 
de l’Hospital. I dona  a 
l’altre carrer eh. Hi ha 
la casa dels masovers i una 
altra molt gran. [Formen] 
Una finca... 

A_ I expliqui’m una mica 
més del trull. El que 
vostè recordi des que hi va 
estar. Hi havia una casa de 
masovers, també oi?

D_ No, a casa nostra no.

A_ No, no, al trull.

D_ Ah bueno, hi havia una 
casa que deien de Can Marí 
que va caure però jo no hi 
vaig veure viure mai ningú. 
Era una casa molt petita i 
molt mal feta...

A_ En aquell temps ja havia 
caigut el sostre?

D_ No, llavors encara no 
havia caigut. Ha caigut 
ara més tard. D’ençà que 
en Jaume ha mort... Ho vam 
arreglar una mica però 
va baixar tot. Hi teníem 
conills. I a sota hi havia 
una quadra que en Jaume hi 
tenia dues vaques. Homes de 
tants oficis, pobres segur. 
(hehehe)

A_ I gallines encara no n’hi 
havia pas doncs?

D_ Criàvem pollastres 
d’aquells blancs. I si no 
els matàvem les gallines ja 
feien ous. 

A_ I els pollastres també 
els tenien a Can Marí?

D_ No, allà pel pati... 
per allà corrien sí. 
Eren d’aquestes gallines 
blanques, saps que compràvem 
polls petits. Aquells que 
maten. Els fèiem créixer per 
tenir pollastres per matar.

A_ No els interessaven pels 
ous...

D_ No, aquí casa ja teníem 
gallines també... [I en] 
Aquest pati que ara hi ha 
gespa, estava ple de corts 
de porcs.

A_ Així tenien porcs...

D_ Sí, també. Però allevons 
en vaig tenir més. A casa 
només feien que engreixar 
porcs, abans. Però allavores 
jo, per mirar de fer alguna 
pela, vaig pujar verres 
per mirar de vendre porcs 
petits. [...] Ai, he fet de 
tot eh...

A_ Era tota una institució 
això. En aquesta casa tenia 
porcs i conills... Ai, 
gallines.

D_ Aquí també teníem 
gallines i conills.

A_ Ah, conills també...

D_ Sí, de tot. Això era 
la meu cunyada que se’n 
cuidava. Jo en volia tenir 
per mi [i en] vaig posar 
allà al trull.

A_ La cunyada se’n cuidava 
d’aquesta casa.

D_ Sí, dels conills que hi 
havia aquí, però després 
també me’n vaig cuidar jo 
quan es va casar ella. 
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A_ Vostès vivien en aquesta 
casa?

D_ Sí, amb els meus sogres, 
les cunyades, amb tots... De 
paciència no vegis eh! 

A_ I es van entendre bé?

D_ Sí, més o menys sí... La 
meu sogra era bona dona. 
Si... L’avi també... 

A_ Ara també hi viuen 
diverses generacions en 
aquesta casa, però en 
diversos pisos...

D_ Ui sí, aquesta cuina 
l’haguessis vist, la 
vaig arreglar quan me 
vaig jubilar. Els rajols 
s’arrencaven, i havia un foc 
d’aquests alts, una xemeneia 
negra...

A_ I vivien només en aquesta 
planta oi?

D_ Sí, a dalt era graner. 
Bueno, hi havia una 
habitació allà on dorm en 
Gerard que era pel mosso. 
Hi havia dormit el mosso. 
Bueno i en aquell temps 
penso que hi havia dormit 
un germà del meu sogre. 
[...] Teníem mosso tabé per 
treballar... Que tinguéssim 
trull, també teníem el camp 
per treballar. Teníem camp i 
trull. Perquè el trull només 
és a l’hivern.

A_ Així doncs quants mossos 
tenien vostès?

D_ Un només, el que vivia 
aquí dalt.

A_ I al trull no en tenien 
cap altre...

D_ Al trull venien gent de 

fora a treballar. Els teníem 
llogats.

A_ I el mosso era una 
persona que tenien 24 hores, 
pel que convingués? 

D_ Visquia a casa. Menjava 
aquí amb nosaltres i tot. 
Aquell era per treballar 
el camp. Al trull no hi 
treballava pas. 

A_ Tenia algun càrrec 
especial pel fet de ser com 
de més confiança? Tenia homes 
al seu càrrec?

D_ No, manava l’avi. L’avi 
o en Jaume. En Jaume no 
treballava pas, més aviat 
era el que portava els 
comptes i jo què sé. 

A_ En Jaume controlava i 
estava més aviat al Trull.

D_ Però ell no hi treballava 
pas al Trull. Controlava, 
sí. I l’avi també sempre hi 
era, amb les seves amistats 
a fer blabla. Entretenint la 
gent (hehehe). 

A_ I del camp, se’n cuidaven 
ells també?

D_ Del camp? En Jaume, i 
teníem el mosso que ho feia 
també. 

A_ El mosso també dirigia 
una mica...

D_ Bé, entre tots s’ho 
feien.

A_ [...] Aviam, què més em 
podria dir...

D_ No sé, tu pregunta. A 
veure si ho sé... 

A_ Allà al trull, tenia 

aquesta casa, Can Marí, i 
després hi havia el molí 
d’oli i després un de vi 
també, oi?

D_ És el mateix. Al trull 
d’oli hi posaves una cosa 
que es deia un escat, ja 
t’ho ensenyaré quan hi anem, 
és de ferro, que ho ficaven 
a la premsa. Quan treien 
les brises dels raïms, les 
portaven a premsar al trull. 
Com havia fermentat, saps 
allò, llavors portaven les 
brises i feien un vi, o el 
barrejaven.  

A_ D’acord, jo tenia 
entès que eren dos trulls 
diferents... 

D_ La mateixa premsa, 
canviava i en comptes de 
posar-hi cabassos... El 
trull ja l’has vist, no? Com 
es fa l’oli amb els cabassos 
i la pasta... Doncs allò era 
una cosa que en deien un 
brescat. És com una gàbia 
feta de ferro així i amb la 
mateixa premsa ho premsaven.

A_ Entesos. Així em sabria 
dir quants treballadors hi 
tenien allà al trull.

D_ El vi el feia en Jaume.

A_ D’acord, era una 
producció força concreta 
doncs.

D_ Sí, venien i s’ho feien 
entre en Jaume i ells. Només 
havien de posar la brisa 
allà, en Jaume ho feia allà 
la vaca i ja està... Els 
altres travien el vi del 
tinell i ja està...

A_ I per l’oli quantes 
persones es necessitaven?
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D_ 3 homes feien anar el 
trull. Dos torns, 6.

A_ Aquesta època com que tot 
ja anava força automatitzat 
ja no es necessitaven tants 
treballadors... 

D_ Havien de pujar les 
olives a dalt. I allà 
buidaven les olives a una 
tramuja que hi havia i 
ja baixaven a dintre les 
moles. Brbr... I després ja 
sortien, sí... 

A_ I en Jaume li va explicar 
de l’època d’abans d’això? 

D_ No gaire no, no sé com ho 
tenien... No sé si havien 
tingut una altra premsa més 
petita o si... no ho sé. 

A_ I tampoc sap quan van fer 
el canvi de maquinària?

D_ No, això era abans de 
casar-nos. [...] Aquesta 
finca la va comprar el meu 
sogre, però no sé a quina 
època era. Abans només 
treballaven el camp i tenien 
aquesta casa. Aquí havia 
d’haver el paller i tot ho 
havien de ficar aquí a casa. 
I a dalt els grans i tot. 
Quan van tenir allò, llavons 
ja van tenir més puesto. 

A_ Guardaven la palla aquí 
la casa també?

D_ Què va! Anaven a un Mas 
que hi havia una germana de 
l’avi casada, Cal Siset, que 
ells encara fan de pagès i 
continua la casa i feien 
una pallera allà i anaven a 
buscar la palla allà, quan 
es necessitava la portaven 
aquí. Allavòrens es feien 
malves, es feien garbes i es 
batia. I anaven a batre a 

Cal Siset perquè aquí a casa 
no teníem era, no teníem 
puesto.

A_ I aquesta palla 
l’utilitzaven pel animals...

D_ Sí, per donar de menjar 
i fer jaç. Per posar a la 
quadra, per quan caguessin 
i bueno... ja ho saps com 
va. Aquí al pati hi havia un 
cantó que hi guardaven els 
fems i quan hi havia piló ho 
portaven cap al camp.

A_ Jo recordo quan encara 
no havien fet reformes a 
aquesta casa, que aquí 
baix encara hi havia les 
gallines...

D_ Doncs sí, si te’n 
recordes una mica... 

A_ Tinc una imatge del pati 
de baix semblant a la d’ara 
del trull. 

D_ Sí, hi havia gallines, 
sota aquesta eixida que hi 
ha aquí, sense tancar gaire, 
hi havia un cobert i els hi 
havia posat uns pals i allà 
hi havia les gallines. Tot 
estava molt ben aprofitat. 
[...] I els conills els 
teníem al cim de la cort 
de porcs, i havia de pujar 
una escala per donar-los de 
menjar.   

A_ Havien fet una mena 
d’entrepis...

D_ Havíem fet un cobert 
d’uralita on hi posàvem les 
gàbies i deixàvem que els 
conills corressin per terra. 
I no feien gota de pudor, 
eren molt nets els conills 
aquí casa eh. Ui, sí. Es 
criaven molt macos.
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A_ D’acord, així doncs la 
finca del Trull la va comprar 
el sogre. Això ja miraria 
quan ho van fer. Segurament 
ja ho podria trobar en algun 
arxiu. Perquè com es deia el 
sogre?

D_ El meu sogre? Josep 
Agulló Costa.

A_ I era de Peralada de tota 
la vida?

D_ Sí, de tota la vida. 
Perquè abans aquí Peralada 
la gent es casaven tots amb 
gent, la majoria amb gent 
d’aquí. L’avi es va casar 
amb una dona que era d’aquí 
no gaire lluny de casa. Allà 
a la placeta del Trull, la 
meu sogra era d’aquella casa 
d’allà. 

A_ La gent d’aquí Peralada 
volien tenir un estatus, no?

D_ Sí, perquè aquí Peralada 
feien una mica de ball, 
havien posat un cine, [els 
peraladencs] no marxaven. 
[...] Llavors no hi havia 
cotxes. Per anar al cine... 
En bicicleta anaven al cine 
a Figueres, el meu home. 
[...] Aprés aquí varen 
posar un cine que era molt 
bo. És on hi ha la casa, 
[...] de l’abogat aquest de 
Barcelona, com es diu, en 
Roca. En Roca va comprar la 
casa del cine i tot. Ara 
és tancat, sí. Va fer una 
casa preciosa. No hi he 
estat mai. Viu a la casa del 
costat, al cine no sé què hi 
té. Era tota una finca, la 
casa i el cine. La casa dóna 
al carrer del Forn i el cine 
a l’altre carrer.

A_ [...] Vostè recorda quan 
es va tancar el trull?

D_ Que es va tancar? Sí, 
no ho sé. Això ja no ho 
recordo. De mica en mica 
ja van tenir menys feina i 
llavors es va jubilar i ja 
no en van fer res. 

A_ Es va jubilar jove el seu 
home.

D_ No, als 65 anys. Me’n 
recordo que ell pagava del 
camp i jo pagava com a 
treballadora del molí. Jo 
feia farinada a vegades. 
També el feia anar, el 
molí. Com que era elèctric, 
l’enxufava, pum, i ja està. 
I ficaves el sac a dintre i 
avall.

A_ Vostè només havia 
d’engegar la màquina...

D_ Sí, bueno però havies 
de pesar-ho. Però amb el 
carretó, perquè amb la 
carretilla no... 

A_ I vostè havia de posar 
els sacs dintre la màquina i 
tot plegat?

D_ Sí, perquè es buidaven 
a terra. Es posaven allà i 
punt. Sí i allavòrens hi 
havia un elevador que pujava 
el gra en el triturador 
aquest, que té un nom... [En 
el molí] hi ha un andén. 
Descarregaven els sacs allà 
i llavors tot era planer. Ja 
t’ho ensenyaré.

A_ Estava tot automatitzat, 
que bé. La volta del moll de 
càrrega és molt maca.

D_ Ah, sí sí. Però em sembla 
que l’uralita ja es trenca. 
Allà s’hi havia calat foc i 
allavòrens en comptes del 
terrat de teules nosaltres 
el vam fer en uralita. I em 
sembla que hi ha algun cantó 
que es fa malbé. Ara no en 
deixen posar d’uralita. No 
n’hi ha. Diu que és dolent o 
no sé què passa... 

A_ De l’incendi se’n 
recorda?

D_ No, perquè no hi era. 
Llavors ja festejàvem 
per això em penso. Sí, 
espellofaven allà el blat 
de moro i no sé. I una dona 
veïna va sentir cridar la 
vaca perquè hi havia foc i 
es cremava. Penso que es va 
cremar la vaca, no ho sé... 
I el cavall el van treure em 
sembla. [...] En Jaume m’ho 
explicava.

A_ I llavors ja no era una 
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època tant bona i van fer 
una coberta més senzilla.

D_  Bueno, ho varen fer per 
estalviar perquè tot val 
molt de calers i escolta... 
Aquí casa, saps què passa, 
no arreglaven mai res, en 
comptes d’arreglar la casa, 
sempre gastaven peles allà 
[al Trull]. L’avi només 
volia la taula ben parada i 
ja en tenia prou.

A_ Tenien diners perquè 
estalviaven, eh!

D_ No vulguis pas sapiguer 
com es visquia abans eh. Po 
que anàvem a comprar sempre, 
fruita i tot el que tenim 
ara. Lu què teníem menjàvem. 
Si teníem ametlles, 
ametlles; si teníem nous, 
nous... Jo quan vaig venir 
aquí, ja era diferent, 
havia anat canviant la 
cosa. Quan jo era petita ja 
me’n recordo de casa meu, 
al poble no hi havia cap 
botiga per anar a comprar. 
Ens ho portava un carnisser 
de Borrassà, passava cada 
setmana a portar carn a 
tot el poble. Llavors en 
menjàvem poca... Sort que 
el meu pare era caçador i 
sempre matava conills.

A_ Era de tot, pagès, 
caçador... [...] I com 
dèiem, l’incendi només va 
afectar el moll de càrrega, 
no?

D_ Allà, sí.

A_ Vostè se’n recorda 
d’alguna obra o algun canvi 
que s’hagi fet en el Trull 
des que vostè hi era?

D_ No, està igual que 
abans... Tal com jo vaig 

venir, és. Lu que hi ha 
d’haver és brutícia i 
sacs, molt de sacs, perquè 
els pinyols del trull els 
portàvem a Can Bosch. A can 
Bosch feien... No sé què en 
faien... No sé si encara en 
travien olis per fer sabons, 
no sé què en feien... I la 
brisa també se l’emportaven 
a Can Bosch. En Bosch és un 
que feia sabons i alcohols, 
un de Llançà, penso que 
és... I servia per alguna 
cosa... En Jaume t’ho sabria 
explicar millor però jo...

A_ Fem el que podem, no? Ja 
ens en sortirem.

D_ Ja t’ho deia, pots venir 
tantes vegades com vulguis, 
eh. Jo tinc tot el temps del 
món. 

A_ És increïble que s’hi 
llegeix la història allà al 
trull. És palpable. Fins 
i tot, les parets estan 
escrites amb guix, amb noms 
i xifres... 

D_ Sí, a vegades hi era... 
No sé perquè ho apuntava. 
Si tenia una llibreta... 
Al graner també hi havia 
dibuixos a les parets...

N_ Apuntaven el nom del 
client i cada pal era un 
sac.

D_ Sí, perquè allà al trull 
cada client tenia... Estaven 
separades les olives, no 
barrejaven les coses. Cada 
qual tenia lu seu. Ho 
posaven i donaven l’oli que 
tocava per les olives que hi 
havia.

A_ És clar. Cadascú volia 
el seu oli, no volia el del 
veí.
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D_ Sí, això! Bueno, cada 
premsada s’hi posaven 9 sacs 
o així. Si un client portava 
per tota la premsada li 
feien tot l’oli per ell tot 
sol sense barrejar-ho amb 
ningú. Però si eren clients 
petits que en duien una 
mica, llavors ho havien de 
barrejar i repartir-ho. Ho 
feien aixís.

A_ I era molt portar 9 sacs 
d’olives? Era un client molt 
gran el que els portava?

D_ No ho sé pas... Els 
sacs els feien a l’olivar. 
A vegades eren petits, a 
vegades eren grossos... No 
tenien pas mida. Aprés a 
casa els pesaven i cada sac 
feia el seu pes.

A_ En canvi diu que es 
comptava per nombre de sacs 
a la comptabilitat...

D_ Sí, bueno. Comptaven per 
sacs però cada un pesava 
diferent. Els duien des de 
l’olivar. Oh, a vegades 
les olives les portaven a 
casa, les anaven collint i 
les estenien i aprés les 
portaven al Trull.

A_ Com és que els estenien?

D_ Perquè no fermentessin. 
I encara, a vegades, tothom 
les volia fer depressa i 
per això feien dos turnus 
perquè es fessin les olives 
depressa, que no s’hi 
haguessin d’estar gaire al 
trull.

A_ Les escampaven al Trull?

D_ [Normalment les 
escampaven] a casa seva, 
aquí a casa no les podíem 

pas escampar, else posàvem 
allà al trull i a vegades 
quedava ple.

A_ Es clar, suposo que es 
devien concentrar en un 
període molt concret de 
l’any...

D_ Sí, llavors es collien 
amb les mans, tic tic, amb 
els dits... No hi havia ni 
màquines. Aprés vam tenir 
una màquina, d’aquelles de 
rodillu per collir olives. 
I ara mira si és fàcil... 
poses el toldo i ja les tens 
al sac. [...] Ara és més 
fàcil. Tot es fa fàcil ara 
eh.

A_ Sí... Llavors la collita 
de olives es feia cap a 
l’octubre, oi? Com ocupaven 
la resta del temps? Ja anava 
el molí?

D_ El molí el vàrem posar 
més tard que el trull. Sí, 
perquè allavòrens no teníem 
gaires i vam dir posarem un 
molí i no va ser gaire bon 
negoci perquè gastava molt 
de llum i no, no ho sé, no 
estava gaire ben fet em 
penso. Gastava massa kW i 
allavòrens havies de pagar 
molt... 

A_ Diu que al molí s’hi feia 
mal negoci... què s’hi feia 
al molí?

D_ Ah, encara no t’ho he 
explicat lu del molí... Lu 
del molí ja en parlarem, 
perquè primer no ens donaven 
corrent i hi vàrem posar 
un motor suec. No ho vas 
veure que allà dintre hi ha 
un motor, una cabina amb 
un motor molt gros? Doncs 
aquell motor era molt bo. 
Sé que ens vàrem vendre 

un olivar de Cabanes per 
comprar aquell motor i 
encara no vàrem tenir prou 
cèntims. El vàrem fer venir 
de Suècia, és portat de 
Suècia aquest motor.

A_ Entesos...

D_ I els Reis de Figueres 
que eren del negoci de 
l’oli li deien veneu-se’l 
aquest motor. No se’l varen 
vendre i aprés ja ningú el 
va voler. Es clar tothom 
vol de la corrent, pas 
aquell motor que costava 
d’engegar i havies de posar-
hi una metxa allà encegada 
i aprés estirar la corda a 
vegades... A vegades costava 
d’engegar.

A_ Perquè, aquest molí per 
què el feien servir?

D_ Pel pinso. El gra que 
portava la gent a moldre. 
Molíem el gra nosaltres. No 
era pinso com el que fan 
ara, sintètic, era pinso de 
gra. Molíem el gra: blat 
de moro, civada, lu què 
portava la gent... A vegades 
fèiem barreges, civada amb 
ordi, aquestes coses... pel 
bestiar, pels animals...

A_ D’acord...

D_ Sí, d’això li’n dèiem fer 
farinada.

A_ Aquest molí del que em 
parla on era situat? Allà al 
moll de càrrega?

D_ Sí, és allà. Allà hi 
ha tot, el motor, hi ha 
el motor elèctric encara 
serveix, encara és bo. 20 
cavalls penso que té. 

A_ Entesos, i això era 
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com una mena d’activitat 
complementària del Trull.

D_ Sí, perquè no teníem 
gaires terres per treballar. 
Nosaltres teníem una mica 
de terra, dues vinyes, dos 
olivars, dos camps... Però 
també en teníem algun de 
llogat. Aprés va venir una 
època acabat la guerra que 
tothom volia treballar la 
terra i ens van agafar els 
camps que teníem. I vam 
dir, va posarem el molí. 
Llavors no hi havia terra 
per arrendar perquè a casa 
ja et dic que en teníem però 
no molta. Anàvem trampejant 
així.

A_ I llavors contractaven 
gent per venir a conrear-la?

D_ No, la treballàvem a 
casa. Amb el mosso i en 
Jaume ja ho treballaven. 
Perquè el Trull no era pas 
per tot l’any això.

A_ El Trull és una cosa molt 
concreta de la tardor...

D_ De l’hivern, de fet. Cap 
a Sant Martí (11 novembre) 
començaven a fer oli, em 
penso algun cop. Podé eren 
les olives que cabien a 
terra però encara eren 
una mica verdes. Es feia 
aquell oli verd. El vent 
feia caure olives i ja 
els aprofitaven... Però no 
feien tant d’oli perquè no 
eren ben madures. Bueno... 
Rajaven menos que en 
deien...

A_ Així doncs a l’hivern es 
dedicaven al trull perquè a 
la terra tampoc s’hi podia 
fer res. 

D_ Exacte, quan s’han 

sembrat els camps, i no 
en teníem gaires encara, 
allavòrens podar la vinya... 
La vinya la feien podar 
perquè en Jaume no en sabia 
pas de podar em sembla. Ho 
feia gent que en sabia. 
[...] i llauraven, feien la 
feina del camp, tot això.

A_ És veritat, allà al 
Trull hi tenen el tractor i 
eines...

D_ Sí... Aquell tractor ja 
és per llençar.

A_ O per anar a un museu, 
no?

D_ N’hi deu haver molts per 
anar al museu. Hi ha gent 
que pleguen de treballar o 
se jubilen. I allavòrens 
el jovent ja no continua. 
Poques cases que continuen 
al camp eh.

A_ És una feina que sembla 
dura...

D_ Bueno, ara no gaire! Si 
tenen el tractor amb aire 
condicionat! Per l’amor de 
Déu. Si s’ho passen pipa ara 
els pagesos... 

A_ Amb això també té raó... 

D_ Lu que hi ha feina és 
els que crien bestiar i 
treballen el camp. Perquè el 
bestiar s’ha de cuidar i a 
la seva hora i tot bé. Com 
ara a cal Sarget tenen un 
ramat de moltes ovelles a 
més dels camps. Sinó amb els 
camps sols només fas cèntims 
un cop l’any i no n’hi ha 
per res. S’ha de munyir les 
vaques o tenir un ramat... I 
de ramats n’hi ha molt pocs 
ara...
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A_ Llavors vostè em 
comentava que acabada la 
guerra hi havia molta gent 
que volia anar a treballar 
al camp...

D_ Sí, perquè no hi havia 
gaire res per fer.

A_ La Guerra, es refereix a 
la Guerra Civil.

D_ Sí. Però jo llavors era 
molt petita però a raíz 
de això, quan jo em vaig 
casar allavons la gent volia 
treballar al camp. Bueno, 
alguns, [almenys els] que 
teníem nosaltros. 

[...]

L’avi, el meu sogre, era 
bon pagès, era espavilat. 
Però en Jaume volia ser 
dibuixant. Ja saps que 
dibuixava molt bé. Hi havia 
un mestre d’aquí Peralada 
que el volia fer entrar 
al món del dibuix, fer 
caricatures i de tot. Però 
el seu pare no va volguer. 
Ja no el van fer anar als 
Fossos, perquè molts d’aquí 
anaven als Fossos.

A_ Als Fossos?

D_ Encara hi és els 
Fossos... Ai ara no 
recordo...

A_ Què s’hi feia allà? 

D_ Els nens hi anaven a 
col·legit. És allà on varen 
anar els nostres nens. 
Digue’m com és el col·legi 
aquest que van de Figueres.

A_ La Salle?

D_ La Salle, La Salle eren 
els Fossos. Els que volien 

pagar, allà s’hi havia 
d’anar pagant, hi anaven. 
El seu pare no hi va deixar 
anar en Jaume perquè volia 
que fes de pagès. I a en 
Jaume li agradaven molt els 
llibres. [...] Si hagués 
anat a escola hauria sigut 
un gran dibuixant. [...] 
[Però] Perquè tenien dos o 
tres camps i quatre merdes 
semblava que ja ho havien de 
continuar.

A_ Aquest és el negoci 
familiar, no? L’hem de 
mantenir, aquest és el 
nostre medi, devia dir.

D_ Sí, mare de Déu, sí...

A_ Esclar, era un negoci 
bastant important...

D_ Llavors era molt 
important... Qui tenia camps 
i coses era ric... I ara som 
pobres. (hehehe) Sort ara 
de les pensions, perquè del 
camp, lu que es ven del camp 
no t’ho paguen pas bé.

A_ Parlant de l’escola, 
fins a quina edat anaven a 
l’escola a Peralada?

D_ Almenys fins a 14 anys 
s’hi solia anar.

A_ Ara la part obligatòria 
és fins els 16... 

D_ Ah, bueno sí. Però 
allavòrens no hi havia 
ni ESO ni “ESSA” ni era 
necessari res. Anaves a 
l’escola i t’ensenyaven 
lu que t’ensenyaven. 
T’ensenyaven a fer problemes 
i bueno, moltes coses. Jo 
al temps de la Guerra... Jo 
més o menys escriure, llegir 
el català el sé perquè jo 
anava a l’escola a l’època 

d’en Companys. El president 
Companys era llavors el 
President de la Generalitat. 
Però poc que fèiem tot en 
català, només dos dies la 
setmana. Fèiem dictat, 
llegíem en català i el vàrem 
aprendre bastant. El dictat 
el feia sense faltes, només 
les meves faltes eren els 
accents. Encara no els sé 
els accents...

A_ Perquè vostè va viure 
l’escola abans de Franco, es 
clar.

D_ Encara hi havia la Guerra 
que penso que vaig volguer 
plegar d’anar a col·legit. 
Jo vaig volguer plegar. 
Devia tenir cap a 14 anys, 
em penso. [...] Vaig estar 
una mica per casa i després 
el pare es va morir. Llavors 
ja s’havia acabat la guerra, 
però no feia gaire.

[...]

El meu pare era bon 
treballador. Tenia manya 
per arreglar-se les coses. 
Llavors fèiem moltes coses 
perquè tampoc podies anar 
a comprar. Feies coses per 
tenir coses. Saps què vull 
dir? A l’estiu que hi ha 
tantes tomates i tant de 
tot feies salses, confitura 
de tomata... Amb el que hi 
havia. I encara en faig.

A_ Abans es feia amb el que 
es tenia.

D_ Sí, [si] mataves un porc 
sempre tenies alguna cosa 
per menjar, sinó patata tota 
sola. És una altra manera de 
viure. Però mira, també érem 
feliços.

A_ Sí, oi tant. I més tocant 
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de peus a terra, segurament.
D_ Menjàvem coses naturals. 
Ara t’explicaré una cosa, 
quan era petita allà al meu 
poble no hi havia ningú que 
begués llet. Només hi havia 
una gent que tenien cabres i 
encara era a l’altre veïnat. 
Podé només vaig mamar la 
llet de la meu mare. Però 
podé vaig mamar dos anys! 
I amprés mira, mongetes, 
mongetes i sopes.

A_ I després quan va venir 
aquí sí que tenia la llet de 
les vaques...

D_ Sí, aquí davant, a can 
Genís, que tenen una casa 
rural ara, tenien moltes 
vaques, anàvem a buscar la 
llet aquí davant.

A_ Ah, si? Però tenien 
vaques m’ha dit...

D_ Sí, però quan me vaig 
casar no en teníem de vaques 
encara. Va ser més endavant.

A_ I va ser proposta seva, 
tenir vaques?

D_ No, en Jaume... Jo, poc 
que en sabia de munyir. Jo 
no en vaig poder aprendre 
mai a fer anar les metes. 
Millor perquè sinó en Jaume 
també m’ho haguera fet fer. 
Sí, munyeix perquè jo tinc 
que anar aquí i allà! Oh ja 
l’ajudava molt eh...

A_ Ja m’imagino...

D_ ... Perquè se’n anés al 
camp més aviat i sempre hi 
anava tard. Deia, he donat 
de veure a les vaques perquè 
tu te’n vagis. I amprés se 
romancejava i encara hi 
anava tard. Fote’t! Era 
aixís, era terrible. M’ho va 

fer passar de malament... 
Era molt bon noi però per 
treballar sempre em feia 
enfadar. I jo deia, perquè 
això, perquè fas tard, 
nosequè... Jo sóc l’amo em 
deia. No era pas mai l’amo 
però quan el tocava del viu 
ell era l’amo. Feia riure. 
Era tota una història.

A_ Sí, li agradava estar més 
meditatiu, oi?

D_ Sí, tenia la Vanguardia 
cada dia. Agafava el diari 
per aquí, ai... Ell, com que 
tenia temps se’l empapava 
tot, el diari.

[...]

D_ [I] Me’n recordo que 
havia de comprar un camp i 
finalment no el va comprar 
per anar a operar. Si 
te’n explicaré de coses. 
Allavòrens no teníem ni 
seguretat social ni res. 

A_ Moltes gràcies Dora, crec 
que amb això ja farem.

D_ Si? Creus que servirà? 
Molt bé doncs.

A_ Si hi ha alguna cosa ja 
l’hi comentaria.

D_ Sí, sí. Tot lu què 
vulguis, amb tot el que jo 
pugui ajudar em tens aquí, 
eh! Un dia anirem al Trull, 
ara ja podré caminar una 
mica... 

A_ Ah, el dia que vulgui, 
jo estaré encantat de que 
m’acompanyi.
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LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS

Ref. Cadastral: 
0842405EG0804S0001PX

Adreça:
Plaça Garriguella, 26
(antic Carrer de Garriguella)
Peralada (Girona)

Coord:
42.309133N, 3.009515E

Imatge d’emplaçament de la finca 
dins l’ortofotomapa actual de 
Peralada.

Font: Producció pròpia a partir 
de ortofotomapa de ICGC.



La recerca duta a terme 
durant l’estiu del 2017 s’ha 
basat en i ha tingut els 
següents resultats:

Documentació de la família 
Agulló

N’han resultat antigues 
fotografies de família 
que s’han utilitzat per 
il·lustrar l’apartat “2. 
Conversa amb la Dora”, 
fotografies del trull 
en funcionament (que 
il·lustren la pàgina nº5) i 
l’escriptura de la propietat 
que, a falta d’un estudi més 
detallat, és d’interès per 
la descripció que fa de la 
finca:

[…] Urbana situada en la 
villa de PERELADA, en calle 
dicha hoy de Garriguella, 
número veintiseis, que 
comprende dos edificios 
destinados a habitaciones, 
uno compuesto de planta 
baja y dos pisos y el otro 
conocido por Casa del Recó, 
compuesta de planta baja y 
un piso, pajares, trujal, 
hoy almacén y un patio, 
de medida éste poco más o 
menos un cuarto de vesana, o 
cinco áreas, cuarenta y seis 
centiáreas; sin que conste 
la superfície ocupada por 
los edificios […]

Consulta a l’Arxiu Comarcal 
de l’Alt Empordà

De la cerca de “Agulló” 
AND “Perelada”, “José 
Agulló Costa” i “Josep 
Agulló Costa” en resulta 
un únic document amb 
aparent relació amb el 
projecte: el testament 
del besavi, Josep Agulló 
Costa (codi de referència: 
ACAE110-76-T2-2663). No 

ha estat possible accedir 
al document, que és una 
còpia del document original 
escrit el 1944 pel notari 
Dalí de Figueres, perquè la 
documentació notarial es 
consulta a segle vençut. 
En aquests moments s’està 
pendent de la resposta del 
notari arxiver Sr. De Diego 
que és qui pot facilitar 
aquesta informació.

Per altra banda, des de 
l’arxiu es recomana la 
consulta dels següents 
llibres de caràcter 
generalista:

Gifre Ribas, Pere (Coord.)
(2000). Història de l’Alt 
Empordà. Girona: Diputació 
de Girona. ISBN: 978-84-
95187-03-5.

Padrosa i Gorgot, Inés 
(1996). Bibliografia 
interdisciplinària de l’Alt 
Empordà. Figueres: Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. 
ISBN: 978-84-8067-064-9.

Consulta a la biblioteca del 
Castell de Peralada

Un cop consultat 
presencialment el catàleg 
de la biblioteca, fitxa per 
fitxa, de l’interval de temps 
que és d’interès per al 
projecte, es constata que 
no existeix cap document 
d’interès per al projecte. 
Sí que en resulten però 
diversos llibres de 
documentació de Peralada, 
especialment:

Padrosa Gorgot, Inés (2015). 
Peralada, Quaderns de la 
Revista de Girona nº177. 
Girona: Diputació de Girona. 
ISBN: 978-84-15808-27-5
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Padrosa Gorgot, Inés; 
Padern Ponsí, Joan (2007). 
Peralada, talaia entre 
l’Albera i el mar. Girona: 
Diputació de Girona. ISBN: 
978-84-96747-10-4

Consulta a l’Ajuntament de 
Peralada

La consulta a l’Ajuntament 
s’entra per instància el 
dia 5 de juliol, es demana 
la matrícula industrial 
o registre dels impostos 
pagats per l’empresa 
(especialment interessant 
per definir la data d’inici 
i acabament de la seva 
activitat), llicències 
d’obra referents a aquesta 
finca a partir de 1850 
i qualsevol informació 
referent a Josep Agulló 
Costa o a la finca citada.

De l’Ajuntament se’m tramet 
la llicència d’obres que 
incorpora el projecte 
tècnic i plànols per a la 
instal·lació d’un molí per 
a la trituració de pinsos, 
demanat per Jaume Agulló 
Costa l’any 1952 i que 
caldrà estudiar amb més 
detall.

L’Ajuntament facilita també 
un document d’especial 
importància, el “Registro de 
molinos aceiteros enclavados 
en este distrito municipal. 
Año 1873”, que dona compte 
que el molí ja existia l’any 
1873 i que els propietaris 
no eren els Agulló sinó 
Juan Gibert. La transcripció 
íntegra del citat document 
es la següent:

1872-73

D. [nº1] vecino de esta villa 
pone en conocimiento del Sor 

Alcalde de la misma que el 
dia tres de Febrero se abre 

al público el molino aceitero 
compuesto de una prensa de 

rincon ó de torre que tiene 
enclavado en la calle del 

Tins nº3 y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 

21 del reglamento general de 
20 Marzo de 1870.

Peralada 2 Febrero de 1873 = 
[nº1]

En iguales términos es el 
parte de D.[nº2], Plaza del 
Cármen nº6 y abre la prensa 
al público en 8 Febrero de 

1973 = Peralada 1º Febº 73. 
[nº2].

Id. [nº3], Calle de D.Pedro 
nº18, abre el dia 2, Marzo 

73. 
Peralada 3 Marzo 73 = [nº3]

Id. Juan Gibert, abre en 1º 
Abril, Calle de Garriguella 

nº26.
Peralada 31 Marzo 73 = Juan 

Gibert

Id. D. Fran co Agulló abre en 
7 Abril de 1873, calle de la 

Zapatería nº2.

—

Se remitieron estos 5 partes 
a la Admon. económica, junto 
con la relación nominal nº1 

del Boletín Oficial de la 
prova, nº156 corresp á 27 
Dbre 72 en 30 Abril 1873.

—

D. [nº2] vecino de esta villa 
pone en conocimiento del Sor. 

Alcalde de la misma que el 
dia 24 Marzo se cierra el 
molino aceitero compuesto 
de una prensa de rincón o 
torre que tiene enclavada 

en la Plaza del Carmen 
nº6 en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 21 

del reglamento general de 20 
Marzo de 1870.

Peralada 23 Marzo de 1873. 
[nº2].

En iguales términos es el 
de D.Juan Gibert, Calle de 
Garriguella número 26 y se 

cierra al público el dia 2 de 
Mayo de 1873. Perelada 2 de 
mayo de 1873. Juan Gibert.

Id. D. Francisco Agulló Calle 
de la Zapatería nº2 y se 

cierra el dia 1o de mayo de 
1873. 

Perelada 2 Mayo 1873. 
Francisco Agulló.

En iguales terminos es la de 
[nº3] de la Calle de D.Pedro 

18 y se cierra 1º Abril de 
1873. [nº3].

Id.D. [nº1] en la Calle Tins 
numero 3 y se cierra el 28 

Febrero de 1873. Perelada […] 
Mayo de 1873. [nº1]

Transcripció del “Registro de 
molinos aceiteros enclavados en 

este distrito municipal. Año 1873”

Cerca de cartografia

La cerca de cartografia 
històrica ha donat els 
següents resultats:

De la Cartroteca Digital 
de L’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, el “ 
Plan y carrers de Peralada 
/ revisat per l’Ajuntament” 
de l’any 1908 (Registre: 
RL.23364_0563).

De l’aplicatiu Visir, també 
del ICGC, l’ortofotomapa 
actual i els històrics 
corresponents als anys 1946,
56,87,93,96,2001,04,06,09,10
,11,12,13,14,15.
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De la Biblioteca Nacional 
de España, és d’especial 
interès el plànol “Perelada 
(Gerona) Planos de población 
Anterior a 1716”

Estudi del planejament urbà

Pel que fa a l’estudi del 
planejament, la finca es 
qualifica dins la zona Hm. 
És a dir, dins el centre 
històric a conservar 
i rehabilitar (zona H, 
regit per article nº32 del 
planejament) i afectada 
també per la presència de la 
muralla (m).

No hi ha elements 
arquitectònics catalogats 
a la finca, si bé el límit 
nord és delimitat per la 
cara interior d’una de 
les muralles del poble. 
L’arquitecte municipal, Sr. 

Francesc, comenta que, en 
conseqüència, la intervenció 
que afecti la zona de 
la muralla ha de rebre 
un informe favorable de 
patrimoni.
La normativa preveu una 
ocupació del 75% de la 
parcel·la amb PB+1, 
així doncs és possible 
l’ampliació de la superfície 
construïda. 

La normativa exigeix 
també una composició de 
façana, unes tècniques 
constructives i uns acabats 
que impossibiliten de 
manera clara la relació 
franca entre interior i 
exterior i dificulten la 
prescripció d’una estètica 
més contemporània a l’obra. 
Serà necessari un estudi 
acurat per detallar-ne les 
possibilitats.

03
reHABITACIÓ 
del trull de ca 
l’Agulló 
a Peralada

Andreu del Rio Vilatge

26

Superior esquerra: “Plan y carrers 
de Peralada / revisat per l’Ajunta-
ment”. Font: ICGC.

Superior dreta: Fragment de “Regis-
tro de molinos aceiteros enclava-
dos en este distrito municipal. Año 
1873” Font: Ajuntament de Peralada

Inferior: Perelada (Gerona) Planos 
de población Anterior a 1716. Font: 
Biblioteca Nacional de España.
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FOTOGRAFIA I MESURA

Les fotografies i els amidaments aquí pre-
sentats tenen l’afany de documentar l’es-

tat de la indústria previ a qualsevol 
transformació generada pel projecte. 

Es proposa un recorregut fent ús d’algunes 
de les imatges més interessants de les que 
es disposa en aquests moments. Alhora, per 
tal d’adquirir més comprensió del lloc, es 
recomana comparar-les amb els plànols que 
s’annexen al final d’aquest apartat i que 

cal dir que encara són provisionals.

VISTA AÈRIA DE LA FINCA
Imatge des de la teulada de la sala 
principal del trull mirant a sud.

Font: Producció pròpia.



29

El recorregut s’inicia amb 
una imatge aèria presa des 
de la teulada de la sala 
principal del trull. En co-
lor es mostra l’àmbit pro-
pietat de la família Agulló 
i que, per tant, serà ma-
tèria de projecte.

A continuació, a peu de te-
rra, es fa una llambregada 
general a les quatre façanes 
de l’era, un espai de natu-
ralesa irregular que arti-
cula les relacions entre el 
conjunt d’edificis.

Finalment es dóna constàn-
cia de l’espai interior dels 

quatre edificis amb l’afany 
de mostrar-ne l’estat de 
conservació, així com la 
qualitat constructiva. En 
alguns casos també es fa 
èmfasi en algun element de 
singular importància, com 
són les voltes de fins a set 
metres de l’edifici del molí 
de gra i moll de càrrega, o 
els escrits amb guix i grafit 
que es conserven en alguns 
paraments del trull.

Com ja s’ha comentat, pot 
ser interessant complementar 
la mirada amb els plànols 
que es presenten al final.
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LLAMBREGADA PER L’ERA

De dalt a baix i d’esquerra a dre-
ta:

- Vista nord  de l’era, s’observa 
el trull al centre, construccions 
auxiliars a l’esquerra i el portal 
d’entrada a la dreta.

- Vista oest de l’era, s’observen 
construccions annexes d’escassa en-
titat constructiva.

- Vista sud de l’era, a l’extrem 
esquerra s’observa l’edifici del 
molí i moll de càrrega.

- Vista est de l’era, s’observa 
la casa dels masovers al centre i 
l’edifici del molí a la dreta.

Font: Producció pròpia.
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EL TRULL

De dalt a baix:

- Vista oest de la sala principal 
del pis superior del trull.

- Vista oest de la sala principal 
del pis inferior del trull.

- Vista nord de la sala principal 
del pis superior del trull. S’ob-
serven notes escrites amb guix re-
ferides al compte d’olives.

Font: Producció pròpia.
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A l’esquerra:

- Vista est de la sala principal de 
l’edifici auxiliar; d’escassa enti-
tat constructiva, al fons l’era.

- Vista sud de la casa dels maso-
vers. El mur de l’esquerra forma 
part de la muralla, el dret dóna a 
l’era.

A la dreta:

- Vista sud de l’entrada a l’edifici 
del molí i moll de càrrega.

- Llambrefada de est a sud de l’in-
terior de l’edifici del molí amb les 
grans voltes que divideixen la nau 
en dues meitats.

Font: Producció pròpia.
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TRULL_sala principal

TRULL_sala annexa
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