
Quan comenco a preparar aquest tre-
ball per al programa del 125e ani-

versari deis Tres Tombs, m'adono que els
dos esdeveniments que segueixen: l'apari-
ció d'una colla nova deis tres Tombs amb
una nova bandera -perque I'antiga era pro-
pietat de la parroquia de Sant Antoni-, i
I'arribada de la fil·loxera a les comarques
properes a la nostra, com deia, són dos
esdeveniments que daten de principis de
I'any 1883.

ELS TRES TOM BS
Els fets relacionats amb l'oriqen de la

nova bandera -en ser els Tres Tombs una
festa que cada any pel mes de gener reviu
plenament-, ja han estat publicats abasta-
ment, com també ho ha estat el rniracle
que va portar el Sant, des de la ciutat de
Tebaida fins a Barcelona, per guarir la filla
del governador roma.

Quan es parla de la nova bandera de
Vilanova, estem afirrnant que ja n'hi havia
una altra en dansa, i era veritat, encara
que aquesta era propietat de la parroquia
i de la qual no en sabem la seva aritiquitat.

La festa a Vilanova, se sap que se celebra-
va ja abans del 1851: perque el Diari de
Vilanova del 18 de gener d'aquell any, erl
feia una ressenya de com havia estat el
desenvolupament deis tres Tombs del dia
abans.

Posats a descriure l'oriqen de la festa en
un pla més general, es diu que hi ha sufi-

cients dades escrites que la situarien vers
I'any 1432 a la ciutat de Barcelona -sem-
pre segons el costumari catala de Joan
Amades-.

Encara hi ha més informació escrita,
quan om diu que la festa a Vilanova, esta-
va tant arrelada entre el poble, que I'any
1860, van sortir al carrer disset col les de
balls, uns de producció moderna i altres de
tipus arcaico Un d'aquests era el ball de
bastons, que desenvolupa la supervivencia
d'una cerirnonia ritual agrícola, on els bas-
tons ernprats avui, representen els qarrots
ernprats antigament per rernoure la terra
abans de la descoberta de: I'aixada primer;
de la fanga despres i finalment de l'arada.

Altres balls que acompanyaven al ball
deis bastons eren: el deis Pastorets, el d'en
Serrallonqa, el de M oros i Cristians, el de
la Rosaura, el deis Mal Casats, el de
Dames i Vells, el deis Cavallers, el del Bon
Jesús, el de Santa Margarida i el de Sant
Antoni.

Sant Antoni era considerat protector del
bestiar en termes qenerals, tal com ho
conta aquesta corranda.

San Antoni és un bon sant
I qui té un xavo I'hi dona,

Perque ens guardi els animals
Tan si són de pel com de ploma.

L'EPOCA DE LA FIL·LOXERA
Aquest any dones, centraré la meva

col-laboració en el tema que ateny a la
fil·loxera en les cornarques properes i que
actualment, cornenca a ser una materia
obliqada per la pagesia en general i pels
pagesos vilanovins en particular.

Aq-lJeII any de 1883, (el de la nova ban-
dera de sant Antoni), era I'any que la
fil-loxera entrava a la provincia de
Barcelona des de les comarques gironines,
motiu pel qual a Vilanova es va gestionar i
posar en rnarxa un sindicat d'ambit
comarcal per a la defensa de les vinyes, en

la forrnació del qual, Teodor Creus i

Coromines hi tingué una implicació deter-
minant. Vint-i-cinc anys més tard (el

1908), per tant ara en fa cent, la plaga al
nostre poble ja devia estar totalment supe-
rada i les vinyes, ja plantades amb peus de
cep americans (arrelats) i empeltades,
devien estar altra vegada en plena produc-
ció.

ORIGEN DE LA VITICULTURA
Els orígens rernots de la vinya a la nos-

tra comarca són molt incerts, pero una
prova de la seva antiguitat la donen dos
plats de pedra gairebé circulars que són les
bases de dues prernses de vi existents al
Museu del Vi de Vilafranca del Penedes.
Els arqueóleqs consideren que els esmen-

tats plats s'esculpiren al segle IV a. de
Crist.

Altres notícies d'epoques més properes
ens situarien ja entrats al segle XVI. Quan

a Catalunya encara no es collia gaire vi, al
Penedes existien cups de fusta vells, a més
de ser de fusta: les bótes, les portadores
etc. és a dir; tots els estris relacionats amb
el vi, segons ens explica Benjamí Catala i
Benach, al seu llibre Bellesa Rural al Baix
Penedes.. En aquells mateixos anys
(1584), Jeroni Vidal de Freier venia a
Joan Romeu, hostaler deis monjos, un cup
gran de fusta grossa ab sa cadireta de tin-
guda sinquanta carregas poc mes o man-
cho. En canvi en la mateixa epoca, el cup
de I'oli, ja estava encaironat

l.'euforia de la viticultura catalana en l'e-
poca "moderna", va cornencar el 1778
quan el reí Caries III, va atorqar la lliber-
tat de cornerc entre la península i les colo-
nies arnericanes i es va incrementar quan
aparegué la fil·loxera a Franca, perque va
incrementar la compra deis nostres vins, i
l'eufória va durar; fins a finals del segle
XIX, quan aparequé la fil-loxera al nostre

país i per contra, el país veí es torna a con-
vertir en gran productor.



ALTRES PLAGUES DE LA VITI-
CULTURA DE L/EPOCA MODERNA

Una altra plaga va apareixer a una part
deis conreadors de vinya del sector Est l'a-
bril de I'any 1878, quan la fil·loxera a
Catalunya ja feia correr tinta. Iva ser per
un escarabat anomenat "altrica". E15
pagesos de moment ernpraren un sistema
de defensa a base d'arrancar els pampols
infectats d'ous i també el d'agafar totes les
erugues possi bles per destru ir-les. En
aquest cas van demanar a I'ajuntament,
que dictés unes normes solidaries per a
cornplir-les tots els vems afectats.

El cultiu deis ceps durant la segona mei-
tat del segle XIX no es pot dir que fos
gaire rendible. Tres qrans plagues foren les
que vingueren d' América. Primer fou l'a-
parició de l'Oídium -la malura, més tard
anomenada malura vella-, a Franca, I'any
1845. En un període de només cinc anys,
aquest país va passar de produir 45
milions d'hl. de vi, a només prcduir-ne una
quarta part. Aquella malaltia, segur que a
casa nostra devia agafar als pagesos total- BREU HISTORIA DE LA FIL'LOXE-
ment en cos de camisa, és a dir; desprevin- RA
guts per la novetat. Degut a la malura, a Ja he explicat més amunt que I'any
Vilanova van estar una colla d'anys -fins i 1863, la fil-Ioxera va arribar a Franca de
tot varis van ser seguits-, que també feren la rna d'un vinyater de Bordeus, concreta-
unes collites molt migrades, 1856, 57, 59, ment el sr. Lalimon.
1860, 61, 62 i 1865, de manera que els
pagesos vilanovins van haver de fer instan- Pero que feia realment la fil·loxera?

cies a I'ajuntament, per almenys aconse- No era una pesta més que malmetia una
guir la rebaixa de la contribució, per tal de part de les collites no! Era quelcom pitjor; ,.

rescabalar-se d'una part de les perdues destruia totalment els ceps i les planta-
que els produla aquell fonq, ja que I'any cions que trobava al seu pas, així com les
1860, es quantificaven les perdues en més que eren replantades de nou amb els arre-
de 3/4 parts de la collita. Llavors el sindi- lats indígenes. A Franca, va arribar a
cat de l'epoca presentava una Ilista a l'a- estendre's a un ritme de destrucció de
juntament, amb el nom deis 350 viticul- 85.000 hectarees l'any i és que aquesta
tors afectats, per aconseguir un 20% de plaga, es traslladava de maneres molt
rebaixa del rebut de contribució. variades. Una de les rnaneres de traslla-

dar-se era volant i ho podia fer amb un
Curiosament , amb la intenció d'aclima-

ritme d'autonomia d'uns vint quilornetres.
tar els ceps americans perque fossin irnmu-

Una altra manera de desplacer-se, era
nes a la malura, va ter que el francés Mr. aprofitant I'aigua corrent de les pluges
Lalimon, importes redoltes d'aquell país i portant-Ia a Ilocs més baixos, i també pel
amb elles, vaarribar la fil·loxera a Franca vestit i el catcat deis treballadors, les eines
I'any 1863. Aquest va ser I'inici de la sego- de treball, i el mateix tren. Pero I'atac al
na plaga en importancia, pero que supera- cep el feia desplacant-se de manera subte-
va en molt a les hagudes anteriorment, per- rrania a les arrels, sempre i quan no fossin
que aquesta, destruía totalment el cepo terrenys sorrencs, corn eren els de les vin-

La tercera plaga fou el míldiu -conegut yes que hi havia prop de mar als Ilocs
també com a malura nova-, aparegut coneguts pel pagesos vilanovins com el
també a Fran~a I'any 1878. Aquest fong prat, (aquests terrenys anaven des de
s'havia de tractar amb sulfats de coure i Vilanova fins a Segur de Calafell), on els
va originar la construcció de cisternes a ceps van viure-hi fins molts anys despres,
tocar de les vinyes per recollir aigua i segons havíem sentit contar als nostres
poder-les sulfatar. L'any 1915 és recordat avis pagesos. I aixo perque? Perque la
en l'arnbit agrícola a Franca, per un atac terra sorrenca, no permetia que la fil-loxe-
de míldiu tant fort que va fer baixar la pro- ra podés construir el túnel per avancar fins
ducció des deis :55-65 milions d'hectolitres les arrels. Per aquest motiu, sembla ser
de vi de mitjana a nomésfl I milions d'hl.. que al poble de Chipiona prov. de Cadis, i

L'any 1869, va ser una pedreqada caiqu- en d'altres pobles de Ciutat Real, amb un
da a Vilanova el dia 18 d'aqost, la que ori- sol totalment sorrenc, també es van con-
gina de nou, un escrit acqmpanyat del llis- serven els ceps indígenes del país durant
'tat de tots els af~.ctatS:(350), dirigit al bat- molts anys.

Ile Sr. Miquel Guanséi Puiq, per a ob?enir Tot i que la plaga encara era a Franca,
la compensació de rebaixa del r/. de con" els grans vinyaters i propietaris de
tribució, calculant que la condonació total .I'Institut Catala de Sant Isidre de
de la rebaixa pujava 6.914 escuts (cada'· ;~arcelona no dormien tranquils, ells ja
escut equivalia a 1/2 de duro o sigui 10 intuten el perill i un d'ells proposa una
rals). franja ailladora com si fos una trinxera ran

de la frontera desproveldade vinya. Aquest
sr. fou Joan Miret i Terrada, tarragoní, que
volgué anar a les regions franceses delma-
des per aquell insecte, a fi d'estudiar-lo ben
d'aprop i de passada entrevistar-se amb
els bióleqs d'alla que se n'ocupaven.

Quan el sr; M iret va tornar I'any 1878, va
donar una conferencia, i les seves paraules
mesurades queien com una Ilosa de plom
en explicar el desastre que havia vist i la
possibilitat que al lo acabaría arribant a
Catalunya.

Classificació científica

Regne: Animalia

Fílum: Arthropoda

Classe: Insecta

Ordre: Hemiptera

Subordre:Homoptera

Família: Phylloxeridae

Genere: 'Daetylosphaera'

Especie: "D. vitifoliae
Nom bioomial

Dac 10$. aera

Es va valorar I'estabilitat de la faixa
sense vinya entre tots dos paises a la zona
plana de l'Emporda. Hauria de ser una
faixa d'uns 30 quilometres de Ilargada i
25 d'amplada que seria suficient, tenint en
compte que aquest animaló no volava més
enlla de 20 quilornetres i per tant no tenia
autonomia per travessar la ser-alada de
muntanya.

Es volia que el govern dictés disposicions
per: intervenir els qui introduissin produc-
tes deis ceps des de I'estranger, per a la
vigilancia de les vinyes i deis vivers, per
poder arrencar i cremar els ceps contami-
nats en un entorn de 50 metres i que no es
replantés vinya durant 4 anys on haguessin
estat arrencats ceps malalts.

Pero molts propietaris de vinya espanyols
miraven cap a una altra banda fent el dis-
tret, satisfets pels alts preus que tenia el vi
qracies a la demanda francesa, mentre el
govern afegia que la malaltia encara es

"

"
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Hom creia i esperava que abans que la
plaga arribés a Catalunya els savis france-
50S ja haurien aconseguit els mitjans per
deturar-Ia, o també es confiava que pel fet
d'haver-hi els Pirineus entre ells i nosaltres
no passaria i no calia encaparrar-s'hi. Pero
ja fos en els vestits deis treballadors
empordanesos que anaven a la verema, ja
fos pel mateix tren, o pels contrabandistes
de l'epoca, la fil·loxera va travessar la
frontera catalano-francesa.

Al setembre de 1879 només un any des-
pres de la conferencia del sr. Mi ret, a
Rabós, un poblet de l' Alt Ernporda, s'hi
descobrien cepsamb la fil·loxera. Havien
passat setze anys de I'arribada a Franca i
aquella ja havia arribat a Catalunya.

Es va acordar combatre-Ia amb neolina i
anhídric sulfurós líquid, productes als
quals se'ls atribula un cert exit a Sulssa,
pero la tramesa d'aquest material des de
Franca, va quedar 54 dies parada a la
frontera amb una serie de traves adminis-
tratives duaneres, i per autoritzacions i
franquícies reclamades des de Madrid.
Finalment es va poder retirar I'insecticida
pagant els drets d'entrada la Comissió An-
tifil-loxerica Catalana.

A l'Ernporda es vp'n fer arrancar algunes
vinyes malaltes i també les properes, amb
gran disgust deis propietaris que no podien
concebre I'arrencada d'uns ceps aparent-
ment sans, amb els alts preus que el vi
tenia en aquells moments i tot per salvar
els ceps de les comarques de la resta de
Catalunya i només oferint a canvi el paga-
ment de la present col lita i la de I'any
següent.

Fou en aquell moment quan a Vilanova es
va constituir el Sindicat Antifil-loxeric.
Fou un sindicat rnodelic, 'orientat per
Teodor Creus i Coromines, que era un gran
terratinent viticultor.

Quatre anys més tard, I'octubre de 1882,
es descobria la plaga a lef primeres
comarques barcelonines, pero fou J'any
1886 quan va arribar a les portes- de
Barcelona, que va cornencar a fer córrer a
la gent vinyatera del Penedes,

. '.Enrera quedaven proclames i intents en repartir-se ceps infectats procedents de
senseexit d'involucrar el g.overn de I'estat la' Comissaria d' Agricultura de Lleida, tot
en aquest tema i pactar possibles subven- i que, portaven la garantia d'incontami-
cions. Res a fer. Tothom tirava pel seu nats. Aixó va ser un fet lamentable, que
cantó, es saltaven les normes emeses que malauradament es va repetir en molts
prohibien el trafec de plantes d'un Iloc a altres Ilocs de la geografia espanyola.

------------------

trobava a 50 quilornetres de la frontera i
podien esperar un parell d'anys per parlar
d'aquella faixa de salvació.

LA FIL·LOXERA ARRIBA A CATA-
LUNYA

un altre i, tot i que a I'agost de 1888, a
Madrid era publicada una nova Ilei de
defensa contra aquell insecte, la gent s'ho
mirava amb indiferencia i ningú no creia
en la seva eficacia, mentre I'acreditat
escepticisme paqes s'afirmava en la vella
dita: «Si ha de venir la fil·loxera també
vindra, malgrat tots el mitjans que s'adop-
tin per a impedir-ho.»

Del 1893 es trobava aquesta informació
«La vinya és completament perduda al
Penedes»», els seus termes municipals no
són res més que un extens erm. En conse-
qüencia el preu de la terra va baixar en
picat fins a uns preus mínims de 1.000
ptes. per hectárea.

A partir d'aquell moment, amb la replan-
tació vindrien les dissensions entre els
masovers i els propietaris.

Davant la inexistencia de cultius alterna-
tius rendibles, cornenca la replantació a
base de peus americans. Pero molts amos
no tenien els mitjans econornics per
emprendre la replantació i arreu es venien
grans heretats per molts pocs diners, afe-
gint-hi a sobre que les contribucions al fisc,
eren les mateixes que quan es collia abans
de la plaga.

Pero he de creure que finalment, alguna
cosa deurien aconseguir els pagesos vila-
novins si ens hem de guiar pel que sí que
varen aconseguir en altres pobles, com
dernostra el document reproduit del poble
de Verdú, del 05-02-1907

Uns.casos lamentables es varen produir

ELS PREUS DEL VI
Ja des d'abans de la fil·loxera, concreta-

ment del 1860 quan aparegué I'oídium -
rovell que deien ells, o malura vella com es
conegué uns anys despres-, i que va comen-
car a produir greus estralls a les vinyes,
que els pagesos anaven de corcoll per la
verema que era escassa i dolenta, provo-
cant que el vi anés entre 4 i 5 duros la
carga que era un bon preu. El 1865, els
pagesos rebecs a sulfatar pel míldiu van
perdre tota la col lita i a més, el preu aquell
any va baixar fins a 9'50 ptes. la carga
(una carga són 120 litres). Ja cap a I'any
1880, tot i que el míldiu anava reaparei-
xent, el preu anava pujant pel problema
fil-loxeric francés, fins a un preu d'entre 7
a 10 duros la carga del vi novel!

EVOLUCIO DE LA FIL·LOXERA A
CATALUNYA

Des que va apareixer al poble de Rabós,
a Girona, fins que va apareixer a les últi-
mes comarques tarragonines, van passar
gaire bé 30 anys, de manera que quan les
primeres comarques a infectar-se anaven
malament, la resta anava bé (sobretot
amb el preu), i al cap d'uns anys es van
invertir els termes. Aixo va evitar que I'en-
fonsada económica fos simultania per tot
Catalunya i per aquest motiu no es pogué
catalogar de catástrofe total en el món
agrícola. Així fou que despres de moltes
reclamacions i propostes, sí que aparegué
una Ilei del 25-6-1885, que eximia de
pagar la contribució a les finques replanta-
des, pero aquestes disposicions no es van
dur mai a la practica per obstacles d'ordre
administratiu. Una ordre governativa del
l3-Xl-1887 encara reclamava a tots els
terratinents, una pesseta per hectárea, tant
si les vinyes estaven sanes com si tenien la
fil·loxera.

Des de I'any 1885 fins I'any 1900, foren
un seguit les temptatives que es feren per
aconseguir les rebaixes o exempcions de
les contribucions i encara que en principi
hi havia acords locals, al final les Corts
espanyoles ho revocaven i es tornaven a
posar en marxa els agents executius d'em-
bargament deis béns, arribant-se per
aquest motiu a amotinar tot un poble
(Montblanc 1893), i a cremar el carro en
que pensaven emportar-se els béns ernbar-
gats.

HECTAREES DESTRUIDES A
CATALUNYA

Segons la Junta consultiva Aqronomica
de Catalunya, la fil·loxera va destruir
durant aquella trentena d'anys, un total de
385.000 hectarees de vinya repartides de
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la manera següent. Girona 39.000,
Barcelona 116.000, Tarragona 11.000 i
Lleida 119.000.

Pero I'any 1892 es va acabar el tractat

que hi havia amb Fran~a per exportar vi
mentre es refeien les sevesvinyes. A partir

d'aquell moment Franca va elevar molt els
drets d'importació i els preus a casa nos-

tra van caure entre un 30, i un 40 %. Si
I'any 1891 el vi es va pagar a 20 ptes. la

carga, I'any 1892 ja només es va pagar a

15 ptes i I'any 1893 a 13 ptes.

La crisi de la fil·loxera va donar a conei-

xer pels mercats de Catalunya el següent

rodolí: capcamisano havia estat sencera,
si no era d'abansde la fil·loxera.

varen influir perque el govern civil de la

província hi prengués part i en dictes unes

normes preventives.

Les primeres dades oficials tretes deis

manuscrits de l' Ajuntament de Vilanova,

estan datades deis dia 26 de juny del

1880, quan oficialment s'inicia un expe-

dient responent a un requeriment fet per la

Diputació provincial de Barcelona de 30

de juliol de 1878, per atendre les despeses

que originaria el seguiment de les vinyes

del terme per part d'un equip pericial.

Aquesta primera convocatoria no va

tenir l'exit esperat i el batlle Sr. Josep A.

Benach, va haver de dissoldre-Ia per falta

de majoria de la junta pericial.

Diríem que la iniciativa no havia comen-

cat gaire bé.

A la que fou la primera reunió valida del

dia 1 de juliol del 1880, es va comunicar

que en data 30 de maig de 1878, ja s'ha-

via establert per Ilei, un arbitri a pagar de

0'25 ptes. per hectárea de vinya plantada i

que per tan, ja corresponia pagar-ne dues

anualitats endarrerides. La recaptació d'a-

quest arbitri anava destinat a I'arrencada,

desinfecció i altres operacions, que pre-

LA PLAGA A VILANOVA

A Vilanova es van cornencar a prendre

mesurescontra la fil·loxera molt abans de

que aquesta plaga arribés al nostre terme
municipal. Els amos (hisendats) de les

terres de Vilanova -60 deis quals eren socis

de la delegació local de l'Institut Agrícola

Catala de Sant Isidro de Barcelona-, esta-

ven al dia del desenvolupament de la plaga

a Franca i per tant es varen posar en aler-

ta per intentar retardar o almenys mini-

mitzar-ne els estralls a les seves terres i

"

veien que haurien de realitzar les comis-

sions de defensa.

Aquest arbitri aniria a carrec deis pro-
pietaris amillarats -els que constaven com
a amos o usufructuaris en els cens de la
contribució territorial pecuniaria-, de les
vinyes, a les juntes provincials., i en teoria,
s'havia de destinar a indemnitzar el page-
50S que es veien obligats a arrencar ceps
morts per la malaltia. Pero aquesta
indemnització no es va portar mai a terme,
ni el govern central va ser mai capac de
prendre cap mesura per mitigar-ne les con-
seqüencles, Els seus diputats es varen pas-
sar tota aquella mala epoca parlant-ne i
discutint-ne solucions, creant comissions
de defensa, pero senseatorqar-Ii diners per
portar les resolucions a la practica, ho
sigui que en definitiva no van fer mai res de
res.

Despres que es donés per entesa aquella
IIei oficial rebuda i de la seva conseqüent
aplicació al poble de Vilanova, es va donar
per acabada la reunió i van signar I'acta el
batlle i onze assistents més que responien
amb els noms següents.

Vicente Romeu, Juan Adrtá Pedro, Jaime
Rubió, S. Font, Jaime Suler (per Soler),
José M. Rafols, Ramon Cabal Galo Ferret,



Isidro Hugas, Pedro Colomer Jose A.

Sans.

En total, corresponien a pagar per les

vinyes del terme de Vilanova, 725'17 ptes.

i s'havien de repartí r segons les hectarees

declarades durant els anys comercials

1878-79 i 1879-80. Del repartiment d'a-

quella quantitat entre les 2.900'68 hecta-

rees de vinya, en va resultar a pagar per a

cadascuna la quantitat de 0'25 ptes. per

hectarees. Aquestes eren les normes rebu-

des de governació i publicades en el butlle-

tí de la Diputació provincial n° 148.

Tot seguit es va donar ordre des de I'al-

caldia de que aquells acords es pengessin a

les cartelleres habituals per a la informa-

ció pública.

Es van fer dos Ilistats cobradors identics

amb el nom i el cognom de tots els contri-

buents i de les quantitats que els tocava

pagar a cadascú. A cada Ilistat hi ha la

mateixa quantitat 403 propietaris, i els

mateixos contribuents entre amos i

hereus, amb una primera recaptació de

262 ptes. que el dia 27 de novembre de

1880 es van entregar al Sr. Angel Morros

i Serra que era el Secretari de
l' Ajuntament.

A continuació i el mateix dia, I'ajunta-

ment ho va donar per aprovat i amb la sig-

natura de tots els membres de consistori,

deis quals, dues persones eren les mateixes

que ja havien signat uns moments abans:

el batlle i el secretario Havent tancant I'ex-

pedient, s'acompanya amb 3 impresos de

paper de I'estat per un import total de

3'75 ptes, per enviar aquella recaptació al

governador civil.

D'aquestes Ilistes de 403 propietaris vila-

novins, n'he fet un petit desglossament, per

veure la distribució deis valors particulars

com anava.

Només hi va haver 12 propietaris que

varen pagar més de 10 ptes. cadascú. El

que més, va pagar van ser 19'37 ptes. i si

cada pesseta corresponia a 4 hectarees, el

calcul és fácil, son 232 jornals de vinya que

tenia aquest propietario

I els propietaris que van pagar menys,

que van pagar? Doncs hi hagué 5 propie-

taris que tant 5015 els va tocar pagar, 0'02,

0'04,0'05,0'06 i 0'08 ptes. cadascú. Aixo

vol dir que en aquell temps es mirava molt

prim, perque si el que va pagar 0'08 ptes.

tenia un jornal de vinya, el paqes que

només va pagar 0'02 ptes. tenia un quart

de jornal, és a dir 833 metres quadrats de

vinya.

Altres 17 propietaris tenien 1 ha. justa i

d'aquests es van recaptar 4'22 ptes.

Si continuo el desglossament es veu que

hi va haver 54 propietaris que van pagar

una quota molt per sota d'una pesseta ja

que entre tots només es van recaptar 9'-

ptes.

D'aquells 12 propletarls esmentats més

amunt que foren els que més van pagar,

cadascun per si sol ja va pagar més que

entre els 54 propietaris petits junts, i d'ells,

n'hi va haver dos que van cotitzar més del

doble que aquells 54.

SENSE GAIRE MÉS DADES

El següent expedient que hi ha arxivat en

referencia al tema de la fil·loxera, fa un

·~saltmol gran en el temps ja que és de data

26 d'agost de 1887 (havien passat quasi

bé 8 anys sense que en tinguem noticies), i

aquestes van ser per una notificació del

Sindicat de pagesos de la vila, on es notifi-

cava no haver localitzat cap focus de la

malaltia, cosa que va aprofitar I'ajunta-

ment per fer arribar una acta al governa-

dor civil notificant-li el mateix contingut.

•
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El dia 20 d'octubre de 1887, una altra
reunió de la comissió municipal contra la

fil·loxera, ara amb tota la junta renovada.
El batlle, ara era sr. Juan Torrents i
Marques (que no sortia a I'antiga Ilista de
propietaris contribuents de deu anys enre-
ra), també hi havia un altre membre que

no constava en aquella Ilista, el sr. José

Castellví M itjans, pero la resta de compo-
nents de la junta, s'hi que hi figuraven, eren
el sr:Joan Roig Serra, amb 13 jornals, els
srs. Francisco Masana Montserrat i

Francisco Figueras Alba, que hi figuraven
amb 5 jornals.

Uns mesos més tard, el batlle de Vilanova
Sr. Josep Pollés emet un ban, referent als
problemes que esta donant la fil·loxera en

termes municipals propers al nostre, com
ara el de Santa Margarida i els Monjos i

el de l'Arboc. En aquest ban es prohibeix
el tratec o la introducció de: les vergues o

redoltes, els peus de ceps, les soques, les
arrels, els parnpols i tot el que s'hagi fet
servir per al cultiu deis ceps. En tot cas

s'havia de sol· licitar un permís per acredi-

tar que qualsevulla d'aquelles rnateries

detallades, havien sofert comprovacions,
reconeixements, o neteges i que no oferien
cap risc de contaminació.

Per plantar vinya -perque tot i la mala
rnaror que hi havia en els termes munici-

pals veins encara se'n plantava-, s'havien
d'atendre a les rnateixes prevencions ante-
riors i els guardes jurats vetllarien pel seu

compliment i si calia farien tornar enrera
pel camí més curt a qui no complís aquells

requisits, amb el resultat d'una multa de
10 ptes. havent cremat abans el material
que portessin.

Amb data de 17 de rnarc de 1889,es va
disparar I'alarma a Vilanova i es va reunir
la comissió d'urqencia a I'ajuntament per

una denúncia feta.

El paqes en Pau Figueras, va ser citat a
declarar a I'ajuntament i va ser interrogat,
sobre una partida de ceps americans que
havia plantat al nostre terme municipal

sense haver passat els controls establerts.
EII va contestar que els havia portatde.la
masia de Sant Semison al terrne , de
Castellet i la Gornal i queels hi havia faci-

litat I'amo de la masia que era el mateix
de la seva terra de Vilanova, pero que ell no
sabia d'on eren els peus de cepo El Sr.
Figueras va comunicar que també havia
portat ceps a Joan Roig i Serra (segura-

ment el mateix propietari que formava

part de la junta), i a Pere Pascual, vetns

d'aquesta vila i que ell només n'havia plan-

tat 500 a la finca de I'ermita de sant

Gervasi.

L'ordre donada per la comissió va ser

cateqorica, arrancar i cremar tots els ceps

plantats i una multa al propietari de
Barcelona Sr. Cuixart. (Deis altres propie-

taris no se'n sap res).

Als guardes rurals se'ls va recalcar una

vegada més, la importancia de la vigilancia

de possibles plantacions de ceps i si corres-

ponia, avisar a la comissió.

Sis dies més tard d'aquella citació, es va

passar una notificació al governador civil,

donant compte deis fets, a més d'indicar el
nom (Francisco Cuxart Mitjansl i l'adreca

del propietari i també s'hi especificava que

els ceps havien estat portats des deis

pobles de Vallirana i Cervelló.

Pero aixo no vol dir que aquells peus de

cep estiguessin contaminats, no. L'alarma

va venir per haver-se saltat totes les nor-

mes sanitaries i de control establertes a

Vilanova.

Una possible introducció de la malaltia

al poble, podia venir de la transhurnancia

deis ramats d'ovelles, sobretot en arribar

la tardor i haver travessat comarques

fil·loxerades per baixar de la muntanya a

la plana, encara que els pastors assegures-

sin haver pres tot un seguit de prevencions.

H i ha constancia d'un fet que sí que s'a-

justava a la normativa dictada per I'auto-

ritat, fou del mateix mes de rnarc d'aquell

any 1889,on consta una certificació expe-

sa a Lleida per un enginyer aqrónom, auto-

ritzant el trasllat i la lliure venda i trans-

port deis ceps de la finca Campos Elíseos

d'aquella ciutat, per estar neta de la

fil·loxera. Aquesta remesa de 100 ceps,

anaven destinats a un terreny a la partida

del Piular de la nostra ciutat.

LÉS ÚLTIMES NOTÍCIES SOBRE
LA FIL·LOXERA

Aquí s'acaba la documentació oficial

existent sobre el seguiment que de manera

oficial esva fe~ referent a la fil·loxera, a la

vila de Vilanova i la Geltrú i hauré de supo-
'jsar que' o no hi va haver més documenta-

cióo no esta localitzada, dones un estudi

sobre superfícies conreades i produccions

de ~i:fet per I'historiador vilanoví Albert

Virella i Bloda, i publicat a la Miscel-Iania

Penedesenca de I'any 1978, fa un salt en

el temps que va de I'any 1890 a I'any

1950.

Ara bé, en el Ilibre "Vilanova i la Geltrú

1850-1975" del vilanoví Casimir Martí,
trobo el següent. L'any 1893 entre el 13 i

el 25 de juny, el Diario informava amb

aquesta nota "Ayer tarde quedó extingui-

do, por medio de la aplicacion de sulfuro

de carbonato a grandes dosis, el foco

fil·loxérico recientemente descubierto en

este término municipal". És a dir; que

Vilanova que fins Ilavors estava en alerta

organitzada contra la fil·loxera, acabava

de descobrir-ne els primers símptomes. 1 a

part d'aquells tractaments a base de sul-

fu~ el pagesos que eren homes de bona fe,

van provar diferents remeis que algú els

deia que podien ser efectius. 1 si uns plan-

taven les següents plantes botaniques

entre mig deis ceps: canem,ruda, valeria-

na, estramoni i tabac, i sobretot una idea

vinguda de les terres granadines, enterrar

alls a les soques de cada cep, altres deien:

si la plaga ve de Déu, s'haura d'acceptar

amb resignació cristiana.

Pero es veu que aquell focus no va anar

a més perque ... En la reunió que el sindicat

feu el 26 de juny de 1896 (tres anys més

tardl, Teodor Creus deia: "No solo se ha

retrasado la invasión, sino que cuando en

las demás poblaciones ha sido indeclina-

ble, aquí se ha logrado que en cinco años

de invasión solo se han perdido un uno por

mil de los jornales de viñedo".

Existeix una escala per mesurar el grau

de resistencia de les diferents especies de

ceps envers la fil·loxera, és I'anomenat

índex de Ravaz. Esta numerat del zero (la

resistencia del cep europeu, Vitis Viniferal

al vint (la del cep arnerica Vitis rotundiio-
lie),

Segons M iguel Torres Carbó, propietari

de vinyes a Curicó, Xile, en aquel les terres,

avui dia es continuen conreant els ceps
indígenes portats allá pels missioners

espanyols vers I'any 1548,sense necessitat

d'empeltar-Ios, ni amb símptomes de la

fi 1·1oxera.

1 mentre la plaga de la fil·loxera estava

en el procés d'implantació a Vilanova,

aquells tres Tombs cornencats I'any 1883,

-que els he tingut una mica abandonats-, ja

feien historia donant tombs per la rambla

el dia 17 de gener de cada any,

Joan Lluís Sivill i Verces


