
La transformació de la brisa i del vi en alcohol

Des de temps immemorial, i del meu record que van de ftnals deis anys 40 ftns a principis

deis 60 del segle passat, pe/s carrers de Vilanova, tombaven dos homes que feien de

corredors de brisa per a la fassina que representa ven i que anaven a la recerca deis cellers

que premsaven brisa. Portaven uns quants sacs a sota el brec per deixar-Ios als pagesos i si

tenien moltes premsades, o bé e/s porta ven més sacs, o e/s pagesos la portaven directament

a granel amb e/s postissos del carro. Uns deis últims corredors van ser el Toto! de.ce! Jordi

i ell Coloma.

Comprar brisa era una feina de temporada. Quan arribava el mes de setembre i octubre

que era el temps de trafegar la verema, les fassines compra ven tanta brisa com podien i

omplien uns grans cups amb la brisa que després anirien traient per fer-Ia bullir, aestu-ter-t«
i ter-ne I'alcohol. Pero a mesura que la treien i abans de gastar-la, era normal de fer-ne unes

grans esteses al sol en terrats o al carrer si aquest ho permetia, per tal que s'evaporés al

msxim la humitat que encara portava.

L'alcohol que donava la brisa era de baixa graduació, entre 50° i 60°. Una de les utilitats

que tenia era per fer el que ara s'ha posat tan de moda, e/s "xupitos".

Tot i que la lIavor del raiin no donava alcohol, tot junt, brisa i granet anava a parar dins la

caldera.

Un cop bullida, la brisa tenia diferents utilitats. Servia per a cremar a la mateixa alcoho/era,

servia per menjar les cabres o e/s conills (era més nutritiu el granet), servia per colgar com

a fems a les vinyes, i del granet se'n podia fer oli.

Els cups eren toree grans, pero la brisa sempre s'acabava abans de la propera campanya

i lIavors havien de parar la fassina, a no ser, que també transformessin el vi, pero lIavors les

instal·lacions havien de ser diferents i no totes les fassines tenien un doble circuit.

Molts pagesos no tenien la cura neceesetieper a la bona e/aboració del vi, i durant I'any,

el vi de les bótes o ftns i tot el vi de dins e/s cups en el procés de fermeQtació que segueix

a la collita del raiin, sortien ta rades, és a dir, agrejaven o estaven picades i s'havien de

vendre per a "cremar" que en deien a les fassines, a un preu més baix, i eixo e/s perjudicava

economicement.



la fassina del carrer /libertat

Al carrer Llibertat de Vilanova hi havia una fassina o alcoholera propietat de tres socis.
El dia 7 de maig de 7947, es va constituir una societat entre e/s Srs. Josep Serra i Mañé, com a

capitalista, el Sr. Enric Rovira i Raspal/, com a tecnic i el Sr. Joan Alomar i Ordal, com a calderer,
ésa dir, aquest soci aporta va tot el material necessari per a la instaHació en la qual es dedicarien
exclusivament a la transformació de vins en alcohol. El Sr. Serra, a més a més, portaria la part
administrativa amb dedicació exclusiva.

El pati de la fassina amb e/s bocois

La fassina la van instal·lar en un local centric amb un gran solar, aprofitant que abans ja n'hi
havia hagut una de brisa. Pero com que aquesta nova anava destinada a transformar només vi,es
va haver de desmantel/ar tota la instal·lació antiga.

Abans d'obrir la fassina, ja havien estudiat les possibilitats que oferia el mercat per muntar aquel/
negoci, mercat que anava en dues direccions, el de la materia primera, el vi, i el mercat del consum
de I'alcohol que el/s traurien . Hi havia eooouee que el preu del vi _que eempteha estat variable..J
baixava i oferia un bon marge per dedicar-se a ter-ne la destil·lació i en compra venmés quantitat.
En canvi, si en les eooques que el preu del vi estava massa alt no oferia marge per a I'elaboració,
es parava la fassina. El taranna deIs dos socis que porta ven la marxa de la fassina, era, de no
exposar-se a treure I'alcohol amb poc marge, dins de la legalitat que requerien les circumstercies.

Naturalment, e/s que no varen encaixar bé aquesta nova instal·lació, van ser e/s amos d'una de les
fassines existents a Vilanova, per la competencia que aixo representava i que mai se sabia quina
trenscendencie podia arribar a tenir en el futur. D'aquí doncs, es podia deduir, que les relacions
amb aquel/s fabricants d'alcohol vilanovins no eren gens bones, en canvi amb I'altre, hi tenien
relació comercial gracies a una antiga i solvent amistat.

Elprocés

L'alcohol destinat a la fabricació de licors era un producte molt rendible per a I'estat, ja que en no
ser un producte basic, tenia uns impostos un 30%sobre el preu de venda i aixo originava un mercat



negre amb la implicació d'algunes alcoholeres. L'estat intentava controlar la producció instal·lant

comptadors en les instal'lacions de sortida de I'alcohol i també-amb Jnes guies de transport molt
controlades a la carretera per la guardia civil. :.'

.
No era dones estrany que en unes instal'lacions que porta ven uns comptadors incorporats,

I'administració també en volgués controlar e/s temps de funcionament, a base de precintar les

maquines en parar i des precintar-les en tornar-les a posar en funcionament, cosa que feia un

inspector de duanes que s'havia de desplaqar des de Vilafranca. El mateix procés de control,

s'havia de fer en cas d'avaria i fins i tot s'havia de fer una acta amb I'hora que ~'havia parat la

producció i amb les dades que marca va el registre de destil·lació.

Pero amb el temps les coses es suavitzaren i si I'inspector no era present en aquests processos,

posa va /'hora i les dades del marcador que e/s empleats li deien que havia passat i si con venia,

tampoc baixava I'inspector sinó que enviava la seva filla a fer I'acta o feien pujar a Vilafranca, un

empleat de la fassina amb e/s registres.

El que s'havia de vigilar amb molta cura, era que el pas del vapor no fos massa tancat, perque

hauria donat un alcohol amb un grau superior al desitjat i no valorat, representant una oerdue de

litres per a la fassina. Si el vi era de molta graduació en feia falta menys que si era d'una gr¿¡duació

més baixa. Tot I'alcohol que passava de 90° representava una petdue que no era compensada pel

mercat, i si tenim en compte que amitja columna de destiHació ja en sortia un subproducte d'una

varietat inferior _bo per cremar o per tieteier , aquest també tindria una graduació superior a la

necesséiie.Aquest alcohol, a les fassines, es veien obligats a desnaturalitzar-Io, a base de barrejar-

lo amb alcohol metílic (aquell que es fa de la fusta), per donar-Ii una especie d'olor desagradable, i

així evitar que es fes servir per a begudes.

El vi, tan es comprava en petites quantitats a/s pagesos que e/s anaven a oferir _tQtP,reguntant-

ne primer el oreu , o en més volum, es comprava al mercat de Barcelona. El vi podia ser de

comarques properes o de la Manxa o d'altres punts de la geografia peninsular. Del vi de palomillo

que només fa entre 4-6°, s'en podia millorar la graduació afegint-li sucre.



Com que el vi deixava uns residus molt forts, tot sovint s'havien d'anar desmuntant les
instaUacions i ier-h! una neteja a base de salfumant, per netejar els serpentins, o també s'havia de
picar el teni« que es feia a la columna de destil·lació, que eren les parts banyades pel vapor del vi.

La columna de destil'lació era la que ajudava a que el vi perdés el color a mesura que pujava la
volatilització i aquesta oerdue es notava amb el tartra que s'hi dipositava a mesura que pujava
enlaire. A mitja columna on hi havia una sortida de subproductes, el vi encara tenia color, pero
barrejant-Io amb I'alcohol el convertia en transparent, perdent la mica de color que més amunt he
dit que conservava aquest producte i de passada s'evitava el seu ús per a boca o per a fer colonia.

Aquest alcohol que sortia a mitja columna, en estar destinat a usos industrials, com ara per a
netejar motlles de gomes puma, pagava menys impostos i metílic es podia fer servir a I'hivern per
cremar en estufes.

La feina deIs empleats també passava per, en arribar I'estiu, preparar el centenar de bocois que
tenien i que de ben segur aviat s'omplirien, doncs els pagesos necessitaven fer I/oc a casa seva
per a la propera col/ita del raim. Aquesta oferta afavoria en certa manera la baixada del preu del vi
cosa que la fassina havia d'aprofitar.

Als bocois se'/s havien de repicar tots els cercois i remul/ar-Ios amb aigua per fer inflar la fusta,
i tractar-Ios cremant sofrí per dins, amb la precaució per part de I'empleat, de posar-se pel costat
de la panxa del bocoi ...J ja que, en cas d'explotar per estar pIe de gas ceibon«: sempre explotava
pels dos costats plans que tenia i sí, s'havia donat el cas, a Vilanova mateix, d'una explosió d'un
bocoi _per sort sense conseqúenciee.

Quan e/s bocois que tenien plens d'alguna partida comprada s'havien de buidar, es feia abocant-
los pel tap a un canaló, previa la col·locació
d'una "gral/a", que era un tub d'aram amb unes
oinces que el subjectaven que no caigués, i que
perme'trien de passar I'aire a I'interior del bocoi
mentre aquest es bauidava en un tres i no res,
sense fer glopades.

Per graduar tot el vi d'una partida comprada,
es treia una mostra de cada bocoi i es diposita-
va en un recipient de vidre, se'n treia una petita
quantitat per fer el grau mitja de tot i es guar-
dava la resta. Si el pages estava d'acord amb el
grau es podiapagar donant per acabat el trec-
te, pero si demostrava tenir dubtes, s'agafava
la resta de la mostra que s'havia guardat i s'en-
viava a I'estació enologica de Vilafranca per a
la seva verificacfió i el seu resultat s 'acata va.

,
>

Aquesta fassina,; que com he dit, només

funcionava .amb vi, 'tenia unes instaUacions
d'abastament automatic 'ilue avantatjaven en
comoditat a les que iuncioneven amb brisa,
perque tot ·I'abastament i buidatge de les
calderes I'havien de fer manualrilent.~,



"t:« columna destil'/adora" que en deien, del vi en alcohol, ~t~lJia78metres d'alqada i estava
instaUada dins un local, pero a I'exterior, hi havia la columna de refrigeració de faigua a base
de la caiguda també des de 78 metres, travessant uns csnyissoso filtres que en facilita ven
el seu retorn a la temperatura ambient, mentre que el signe visible per a/s vianants, era el
vapor que deixava anar aquesta columna.

L'alcohol s'acostumava a envasar en bidons de 200 o 700. litres p'e:ra transmetre'/s a/s
compradors i sempre havien d'anar plens, ja que era per aquesta cebude.que pagaven les
taxes i e/s impostos. E/s compradors, tant podien ser grans industria/s fabricants de licor,
com petits botiguers que només volguessin fer mistela, amb la combinació de 4-5 litres de
most per 7 litre d'esperit.

E/s Serra S.L. en principi no disposaven de vehicle propi, pero amb el pas deis anys, es
veieren en la necessitat de comprar un petit camió per poder agilitzar les operacions menys
voluminoses o per a la retirada del vi de I'estació del tren de Vilanova. En quant per a la
venda de I'a/cohol, tenien alguns representants per a Cata/unya, un deis qua/s era vilanoví ..

La remo/atxa ia/tres productes -

Com és sabut, tot el que porta glucosa o sucre es pot convertir en alcohol, i la remolatxa
n'era un d'aquests productes que donaven un alcohol molt blanc. Així fou c0'?1 cap a/s
anys 7960, cotnencemper Navarra i continuant per les províncies castellanes vemés, es va
iniciar la plantació de la remolatxa destinada a la fabricació de sucre i la posterior fabricació
industrial d'a/cohol. Aixo va representar la mort i el desballestament de la quasi totalitat de
les fassines existents arreu de Cata/unya i de les de Vilanova, dins d'aquella mateixa decede.

Era impensable de transformar aquesta fassina de vi en fassina remolatxera, el producte
estava molt lIuny i ni es devia pensar en aquesta possibilitat.

De totes maneres, com que I'a/cohol de remolatxa sortia a molt baix cost, davant les
queixes del gremi de les a/coholeres, se li va imposar a aquell un impost toreemés alt per tal
de restringir-ne la fabricació i apaivagar les ires d'aquests fabricants i donar-los temps per
a pair la fi que inevitablement se'/s venia a sobre.

Així fou que aquesta societat es va dissoldre tota/ment el dia 7 de setembre del 7965,
després de 24 anys de funcionament.

1, tot i que actua/ment la brisa es continua aprofitant per treure'n alcohol, en una única
planta ubicada al Penedes. hi ha qui coneix bé la materia i manifesta que la seva propia
rendibilitat és inexistent.

Nota histórica
Hi hagué un camp, en una partida de la Geltrú, al costat de la creu de terme d' en Xirivia,

que tenia el nom de: Camp de la Brisa, i és que en l'época en que a la platja de Vilanova

esfeien 200 tonells diaris per a l'embarcament del vi cap a les Amériques, Vilanova era

considerada com l'Empori del Vi, i al poble, hi havia hagut la "facines" enfuncionament,

segons1'historiador Albert Virella i Bloda.

Per cert. Recentment, el carrer Marqués del Duero de Vilanova, ha vist com l'Ajuntament

vilanoví, ti canviava el seu nom pel d'Albert Virella i Bloda, amb motiu del centenari del

naixement d'aquest historiador vilanoví. Joan Lluís Sivill i Verges


