
El "HOBBY" D'AQUESTA PRIMAVERA

EL "CELLER" COMARCAL
DE VITICUL TORS
DE VllANOVA

Aquesta primavera ha fet 30
anys que es va posar la primera
pedradel "Celler" de Vilanova.

El somni de tenir un "celIer" a
Vilanova era,per a algun vilanovf,
una fita a aconseguirdes de feia
molts anys.El Sr. JosepCarbonelI
i Rovira, que ocupa durant alguns
anyscarrecstant a I'ajuntamentde
Vilanova com a la "Hermandad
Sindical del Campo"; sempreque
estrobavaambun grup depagesos
treia el tema del "celIer", pero els
pagesosno li feien costat.

El cas era que, en general,els
pagesosbasavenla sevaeconomia
agrariaen augmentarla producció

de vi, pero no tenien prou cura de
la qualitat que aquest vi tindria,
sobretotpel que fa al procésd'ela-
boració que segueix a la collita,
perdent aixf una bona part dels
seusbeneficis.

Va arribarun dia en que alguns
pagesos,ja sigui que es van escol-
tar el Sr. CarbonelIo quevan tenir
referencíesper altres canals, van
contactar amb altres pobles que
tenien "CelIer" i s'hi van fer visi-
tes turfstiquesamb autocar i .amb
familiars. Una concretamenta la
qual vaig anar-hi, cap a 1'any
1958, en que-es visita el "CelIer"
del poble d'UlIastrelI, prop de
Terrassa. AquelI celIer era de

recentconstrucciói va entusiasmar
tots els vilanovins que érem allá,

El somni del Sr. CarbonelI
.s'anavaestenentcap als veritables
interessatscom erenels viticultors.

A partir d'aleshores, la cons-
trucció d'un "CelIer", si bé no s'ho
emprenguerencom a treball priori-
tari, tampocno ho deixarencorrer.
Després,entrediversesreunionsde
pagesosviticultors i propietarisde
vinyes que es solidarítzaveriamb
el projecte i algunscontactesmés
ambd'altres "celIers",passarendos
anys.

LaBodegadeViticultorsI'any66.Foto:HorroIgentilesaCellerCooperatiudeViticultors)-----------------,

El dia 9 d'abril de 1961, al



L'elaboracié del vi al Celler I'any 77, Foto Horro (gentilesaCeÚerCooperatiu de Viticultors) ------------------,

local del "Sindicat" dels pagesos,
es constituí la primera junta rectora
integrada per coneguts vilanovins,
tant en I'ámbit vinícola com ciuta-
da, i que foren els següents:

President: S. Puig Miró
. Interventor: J.M. Ferrer Pi
Tresorer: 1.M. Ravent6s Pascual
'Secretari: Joan stvm Mateu
i els Vocals: P. Alb~ Vidal,
P. Pifiol Soler, Pau Alb~ Mafié,
A. Hill Jansa, 1. Soler Poch

. Josep Vila Soler.

Eren una bona colla, pero hi
hagué feina per a tots i entre tots
portaren a terme la construcci6 del
"Celler". ReunionJ setmanals, re-
cerca del terreny, contactes amb
proveídors de maquinaria. etc..

v

Després de set mesos d¿ ges-
tions, el 22 d'octubre de 1961, al
local del "Fomént", es convoca una"
assemblea per informar els futurs'
socis de les gestions realitzades i
per decidir-se si tiraven endavant

'el projecte o el deixaven c6rrer.

EIs assistents á .I'acte varen
recolzar la junta i la feina Jeta.
S'acordá, dones, la compra d'un
terreny, que financiaren els socis
pagant un tant per cada hl (100 1)
contractat per cada pages, Primer
s'acordá el preu de 50 pts/hl, pero
en una altra assembleaes ñxa a 30
pts/hl.

En aquesta assemblea hi assistí
el Sr. Carbonell i Rovira, que va
oferir d'aportar fins al 10 per 100
del cost del terreny, en el cas que
els pagesos no arribessin al total
necessario Pero que com es va
veure no fou-necessari.

El dia 16 de marc de 1962 es
va signar l'escriptura de compra
del terreny, situat a 680 m de
Vilanova, a la carretera de l' Arboc,
d'una superficie de 3033 m' i amb
un cost dé 180.657 pts.

, .

S'havia contractat l' empresa
F.O.e. per a les obres, amb un,
pressupost inicial de 5.000.000 de '

..
¡

pessetes i per a una capacitar de
20.000 hl, amb maquinaria inclosa.
El dia 30 de marc, a la reuni6 de
junta, s'informava que les obres ja
havien comencat, Aquest "Celler",·
.considerat de caire comarcal, podia
arribar a donar cabuda fins a
40.000 hl en properes ampliacions.

Felicment, abans de sis mesos,
el 15 de setembre de 1962, entra-
ven els primers raÜ11Sal "Celler".
Tenia el suport de 71 socis ins-
crits, Amb I'eufória de veure'l una
realitat, s6n molts d'altres que
sol.liciten d'ingressar-hi.

Per a la campanya vinícola de
l'any 1963 es contracten els ser-
veis d 'un enóleg per a tenir cura
del procés d'elaboraci6 del vi i
també es contracta un capatas per
a les altres feines.

L'any 1965 es posa en marxa la
venda de vi al detall amb garrafes,
bé al mateix "Celler" o a les boti-
gues de Vilanova. D'aquesta mane-
ra es vol comercialitzar al máxim
el vi produil.



El pas deIs anys aporta noves
tecníques en l'elaboraci6 del vi.
Cap a l'any 1983 hi ha una pro-
ducci6 de 2.700.000kg de raún, i
la cabuda és de 19.000 hI. Els
seusdirigents promouen una am-
pliaci6 i modemitzaci6 a base
d'instal.lar 15 tines d'acer inoxida-
ble, amb control frigorffic per
refredar l'aigua de +12ºC a +7ºC.
D'aquestamanera es controla la
ferrnentaci6 del vi,· amb dutxes
exteriors d'aígua, aconseguintuna
millora en la qualitat dels vins i
donant així prestigial vi de la
zona.

Amb aquesta ampliació, el
"Celler" tíndra un volum total
construrt de 9488 m', disposara
també d'una bascula capac per a
60 tones i el pressupost és de
24.000.000de pessetes..

La junta actual,que- presideixel
Sr. Pere Alba Cucurella, és de
caire comarcal.La componensocis
viticultors de Vílanova' i deIs po-
bles de la comarca, complint,
dones, l' obiectíu .proposat en la
sevafundaci6. : !

Aixf mateixcofnentemlesdades
r .

tecníques següents: la collita de
l'any 1991va ser de 2.469.000kg
de raún, pero la collita de l'any
1987va ser de 3.000.000kg i es
considera una de les millars. La
transforrnaci6delskg en hI esbasa
en 133kg de raún per produir 100.
1 de vi, és a dir, un hI. "

Actualmentel "Celler" el for-

men 204 socis,encaraque no tots
en s6n actius.

Destinació del vi elaborat al
"Celler"

El vi de les primeres collites
només tenia dues sortides. La
primera era la venda del vi en
subhastesque.es feien per a co-
merciants, els quals lliuraven el
seu preu en un sobre tancat i el
que més pagavaes quedavael vi.
Moltes vegades les diferencies
noméserende centíms,

Una altra sortida del vi era la
que es feia cadaprimer dilluns de
mes.Els socis podien retirar tot el
vi quevolguessin,ja fos per al seu
consumo per vendre'1 a la menu-
da, sistema que, cóm hem dit
abans, també adopta el mateix
Celler.

Si anem al "Celler" ens troba-
rem que també tenen el sistema
modem de comercialitzar el vi
embotellant-lo.El tenenen Blanc,
Rosat i Negre i amb graduaci6de
12 i 11 graus. A més del vi, hi
trobarem cava amb especialitat
Brut i Semi i per completar la
varíetat, Vinagre i Mistela que es
venena granel.

Des de' la nostraRevista desit-
gem que per molts anys el "Ce-
ller" tingui una bonacontinui'tat.

Joan Lhiís Sivill i Vergés

,
*****************************
Rectificació al "Hobby" de la
Revista del trimestre anterior

He parlat amb un lector de la
nostraRevista i que té algunacosa
a dir-rne sobreel darrer "Hobby".
Resulta que quan diem que la
Granja La Villanovesa la va fer
construir el Sr. Cardüs, hauria de
dir que la va fer construir el Sr.
Joan Bertran ("Baio"), que era el
seuavi. La datade construcci6era
correcta,i que a1spocsanyssí que
la va vendre al Sr. Cardús.

Ja en'pla anecdotic,em comen-
ta queper regaraprofitavenl'aígua
calentaque llencavende la fabrica
de cal Ganeta, que hi llindava.
Ells, pero, tenien pou i en aquest
pou s'hi va fer la primera'prova a
Vilanova deIs motors electrícsper
a substituir els animals, que ho
feien donant tombs a la sínia,

Aquesta prova havia despertat
una gran expectaci6entre tots els
siniaires de Vilanova. Se'n va fer
una demostraci6 dominical a la
qual van assistir gairebé tots i de.
que sortíren forca convencuts.

L'últirna anécdotaque m'expli-
-ca és la següent: Era el mes de
juliol i vollen plantar una figuera.
Que visquésja era una altra cosa..
Pero a algú se li va oc6rrer de
posar el planeé dins un cántir ple
d'aígua, i tot cap a dios el clot,
Dones va donar resultat, va viure
i va créixer. .

*****************************



EL IIHOBByll D'AQUESTA TARDOR

LA VITICUL TURA
-:

A VILANOVA

Reprenent el tema que m'o-
cupá la passada primavera sobre
el "Celler Cooperatiu de Vilanova",
centraré ara la qüestió vers la gran
importancia que en tot temps ha
tingut en la nostra vila el conreu
de la vinya i la posterior comercia-
lització del seu principal producte
que és el vi.

LA VINYA

Les formes silves-
tres de la vinya són lianes
de fins a trenta metres de
lIargada, que es fan a la
vora deis rius i en boscos
humits a I'Europa meridio-
nal. La forma que té un
cep conreat és arbustiva,
encara que ja la coneix
tothom, i té el seu origen
en la reqió del caspiá.
L'expansió de la vinya
rebé un fort impuls en
l'epoca de I'imperi roma.

ANTECEDENTS

Els antecedents a
la nostra comarca Son
remots, entre ells,,\es
citacions d' Estrabó 'q~e
diu: "I'olivera, la vinya, 'la
figuera i altres plantes
creixen abundosarnent en
les costes ibéri,qu~sdel
Mare Nostrurn".' i ' la' de
Plini: "les vinyes iafetanes
a Hispánia son famoses
pel molt vi que produei-
xen". .

contribució per a les cárreques de
la Universitat de Cubelles.

colliters" perqué "el terreno. de
Villanueva es muy' bueno y fértil,
así el llano como la montaña, pués
esta se halla toda plantada de
viña ... ", "i que ninguna persona
tant naturals com forasters no
pugan ter pasturar ningun bestiar".

Cal esmentar també la
prohibició del 20 de juny de 1535,
que no deixava tenir a cada pro-
pietari rnés de dues parelles de
bous per no ter mal a les vinyes.

El conreu de la vinya, dones, en
el segle XVII i tins al
segle XIX es constituí
gairebé en un monocultiu,
ocupant del 80 al 90 per
100 de la superfície del
terme municipal.

LA VEREMA

En arribar els
primers dies d'octubre,
que és quan cornencava
la verema a meitat del
seqle passat, venia una
gran .quantitat de foras-
ters, hornes i dones amb
matxos i rucs. Els uns
eren de la Conca de
Tremp, altres de Tuixén,
altres de I'Espluga de
Francolí i d'una infinitat de
pobles i que eren cone-
guts amb el nom de "se-
garretes" per haver apor-
tat la comarca de la Se-
garra, per a aquesta i
d'ahres feines del camp,
gran quantitat de gent des
d'epoques anteriors. La
collita era cosa de vuit
dies i en major part .es
teia al bast (sobre les
espatlles de les besties),
"aunque los cosecheros
pudientes adoptan el ven-
tajoso uso de los carros".Fem un- gran salt I

en el temps i ens situem I ')

ara el 10 de setembre de LM-asa-'-/Jo-ne-s--,-:v¡,--ny-a-=c-enC-te---:niI-:r/a-1:-:::989=-=-----'-------------'

1388, quan la reina Violant irnposa Que la vinya' anava prenent ' INCIDENCIA A LA VILA
una penyora de 500 sous barcelo-r e,densió al nostre terme, ens en
nins, amb contiscació deis fruits, dóna féla citació del 29 de febre'r És evident dones que, a part deis
als que portessin la verema als del 1'5;30 en qué es diu: "Sorgí la pagesos, que eren els qui tenien
cups sense pagar la quota com a clássica disputa entre pastors i cura de la vinya i el vi,

37



molta altra genttrobaren la seva
feina a Vilanova en la transforma-
ció i coínercialització del vi. Un

gremi' molt irnportant fou el deis
boters, .que passá de tenir 300
treballadors I'any 1790 a 400 I'any
1875 i 600 treballadors I'any 1881,
fabricant, I'any 1790, més de 200
bótes diáries destinades a I'embar-
cament del vi cap a América. En
l'exportació de vins i aiguardents,
la Vilanova d'aquell temps tingué
una gran importancia comercial i
amb aquest motiu s'hi instal.lá una
duana per tramitar-hi els expe-
dients.

Altres indústries
derivades del vi eren les fassines
(n'hi havia 10 '''any 1739), en les
quals es fabricaven els aiguar-
dents. f

Amb la. plaga de la
.fil.loxera a Franca, tot' aquest món
que feia ref,erencia al' vi s'havia
convertit a Vilanova en un imperi;
pero, malauradament, tamñé de
Franca en vindria la plaga cap a
I'any 1892 ja amb una certa impor-
tancia i coincidint amb el reinici de;
la producció . a Franca, aquest'
imperi vilanoví s'ensorrá i cap a

' .•.
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Raím blanc XareUo-Rocacrespa

I'any 1896, I'economia vitivinícola
només era testimonial.

LA FIL.LOXERA

La fiUoxera és un
insecte d'un complicat cicle, bio-
lóqic, Originaria d'America del
Nord, la fiLloxera fou transportada
a Europa d'una manera accidental,
concretament a Anglaterra I'any
1863, i el 1865 passava al conti-
nent: Franca i Portugal. Així la
península iberica és envaida per
dos fronts.

La primera localitza-
ció a Vilanova fou I'any 1887, pero
fou en unes plantes de jardí vingu-
des de Barcelona i que foren des-
truides al foco Un altre mitja de
prqpagació proper va ésser en la
replantació de vinyes noves amb
peu arnericá, ja que les arrels
n'estaven infectades.

Aquest insecte atacava la
vinya de dues maneres: la primera
era exterior, .atacant els parnpols,
que s'assecaven; la segona mane-
ra I era posant -se a les arrels joves
de manera que un cep atacat
només resistia "viu" dos o tres
anys.

El desenéís per la mort de les
seves vinyes porta els pagesos a
canviar de conreu i, hi sembraren
cereals. Pero la il.lusió la posaren
en el "regadiu", que resultaria de
la construcció, algun dia, de l'ern-
bassament sobre el Foix i que en
aquells moments es comencé a
projectar, pero que triqará encara
més de trenta anys a fer~se,reali-
tat, ja que les obres van cornencar
I'any 1912 i van acabar I'any 1929.

L'ACTUALlTAT

Els moments actuals són forca
descoratjadors per a I'agricultura
en general i per a la viticultura en
particular. Tots n'hem sentit a par-
lar a bastament, de la crisí. Local-
ment, el cultiu de la vinya ha que-
dat torea reduit, encara que els
rendiments per ha són bastant
superiors als deis segles passats .
L'última col lita a Vilanova es xifra
pels voltants deis 19.000 hl; com
que un hl surt de 133 kg de' rairn,
resultaría una producció de
2.527.000 kg. Aquestes dades són
aproximades. Per una banda el
"Celler", que és comarcal, ha en-
trat 25,152 hl als seus cups, deis
quals 9676 hl corresponen als



viticultors de la comarca; pero, per
altra banda, a Vilanova també es
cull una bona part de raim que va
directament a les cases producto-
res dé cava, de manera que els
19.000 hl són orientatius.

l, com no, del vi se n'han
fet algunes expressions familiars,
com:

Aquesta. botiga és una vinya: alló
que dóna molt de fruit amb poc
treball.

La por guarda la vinya: expressió
usada per posar en relleu que, si
hom pren precaucions, hom con-
serva alló que té.

La vinya del Senyor: el món.
De tot hi ha a la vinya del
Senyor. .

Joan Lluís Sivill i Vergés
novembre de 1992

Cicle evolutiu
de la fiHoxera:
I femella alada
gi néf ora:
2 ou fem ella;
3 femella;
4 alada andr ó-

fora;Sou
masele;
6 rn ascle ;
7 ou d'hivern;
8-13 evolució
de la femella
neogallfcola
fundadora
rad icícola j

19-23 i 1-14
evolucióde
la nimfa i
transformació
en alada;
24 i 2S i 16-18
larva nim fal .
i la seva
regressió al ciele
radicícola
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