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Una bona part del cultiu de la vinya al
terme de Vilanova es podria deduir mirant
el planol que fa referencia a I'estructura
urbana de la part antiga de Vilanova, i al
del seu desenvolupament ocorregut a finals
del segle XVIII i principis del segle XIX. Per

.manca de dades i d'espai, no entro per ara
en el sector de la Geltrú, on no hi ha dubte
que de tradició agrícola en deu tenir més
que Vilanova.

Així, podem veure com en el casc més
antic del poble de la Vila Nova són poques
lescases deis seus estrets carrers que tingue-
ren cups, amb I'excepció del carrer Major,
en el qual he comptabilitzat fins un total de
13 cases amb un o més cups.

En canvi, en els carrers nascuts en aquells
segles de desenvolupament, hi ha els carrers
amb cases de tipus senzill on gairebé a tots
s'hi localitzen els cups, com a una eina més
de les que necessitaven els pagesos d'aquella
epoca, potser fent cas del que diu el refrany:

"Qui no té erani cups, la meitat del blat i

el vi perduts"

Els cups s'havien de construir de materials
impermeables: fusta, pedra, ciment i cairons
els quadrats sense vernissar anomenats
"empisonat" i, els més coneguts per nosal-
tres, els vernissats anomenats "encaironats"?
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En general, no era
convenient fer els cups
amb materials guixosos,
tota vegada que el most
se'ls menjava, carregava
els seus ácids en els vins i
influia de manera nega-
tiva. Pero també resulta-
va que segons la classe
de ralrn que fermentés
dins el cup, els acids guixosos hi podien
influir de manera positiva. Només era qües-
tió de la varietat, pero la norma general era
de rebutjar aquell material.

També era convenient que els cups esti-
guessin en un 1I0cventilat pero lIuny de dei-
xalles i males olors que poguessin perjudicar
el vi en el seu aroma.

Joan Lluís Siviii

La capacitat deis cups era variable i,
encara que antigament se'n feren de 25, 30
i 40 cargues, la majoria deis cups que els
pagesos tenien a la primera meitat del segle
XX, eren recipients amb una capacitat de 50
cargues? 6.000 litres de vi més I'espai ocupat
per la brisa?, amb una boca gran, tapats =:
amb posts (fustes) horitzontals entravessa- 8...:
des a una biga de fusta situada a la superfí-· .~
cie del segon cairó, dins i sobre les quals es ~

@)
trepitjava el rairn i es feia caure tot a dins ~
perque el vi hi fermentés. ~
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• TALL DE FUSTA

• MAQUINARIA

• BRICOLATGE

• JARDINERIA

• PARAMENT DE LA LLAR

• REGALS

• LLlSTES DE NOCES



Cap a la segona meitat del segle XX,
degut a I'augment de pagesos autónorns
amb molta producció de raírn? tot el que
collien era per a ells?, es varen construir
grans cups fets de ciment, de 100 ó 200 car-
gues, amb una boca petita d'un metre qua-
drat i amb una reixa de ferro per donar més
seguretat al trepitjador. També es construr-
ren tines soterrades per ernrnaqatzernar-hi
el vi, amb una boca petita d'accés de només
40 cm de costat, substituint així les tradicio-
nals botes de fusta. Un d'aquests conjunts
de cup gran i tines de ciment és el que va fer
el meu pare en el celler del carrer Miquel
Guansé, i que encara ara podria servir.

La cupada era la quantitat de barreja de
vi i brisa que cabia dins el cup, i el cupatge
era la barreja que es feia amb vins diferents
per a aconsequir-ne un de caracters espe-
cials.

L'ordre de Mendizabal de desamortitzar
les propietats a les ordres religioses va afec-
tar els Carmelites Descalces de Vilanova i les
propietats que tenien pels voltants de l'hos-

pital i el seu hort. Amb la urbanització d'
que!'! hort varen néixer el carrer Joaqui, .
Mir, la rambla de sánt Josep, el carrer del
Horts i el carrer de sant Magí.

Pel que fa al sector nord-oest de la ciu
tat, I'edificació de les cases basicarnent agrí
coles en aquests carrers va anar acompanya
da en moltes d'elles d'un o més cups.

En els altres eixamples que basicarnen
tingueren lIoc cap al sud de la ciutat, s'h
van construir cases .de més pes senyorial i,
en la majoria, també s'hi constru"iren celler
amb els cups corresponents.

La rambla Principal tingué cups en 14
cases. Una d'elles era la casa on hi ha la
ganiveteria RODRIGUEZ, que era del Sr.
Joan Soler i Soler, conegut com el "Pahisa"
encara que I'entrada al celler era al carrer
Recreo n° 2. També n'hi havia al n° 4, d
MOBLES MONTAGUT; al' n° 9, del BA
ROSELL; al n° 11, de la FARMACIA GIRAL;al
n° 21, ara del BBVA; al n° 24, on hi hagué les
galeries OllA; al n° 28, ara la perfumeria
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Cap a la segona meitat del segle XX,
degut a I'augment de pag.esos autonorns
amb molta producció de raim? tot el que
collien era per a ells?, es varen construir
grans cups fets de ciment, de 100 ó 200 car-
gues, amb una boca petita d'un metre qua-
drat i amb una reixa de ferro per donar més .
seguretat al trepitjador. També es construí-
ren tines soterrades per emmagatzemar-hi
el vi, amb una boca petita d'accés de només
40 cm de costat, substituint així les tradicio-
nals botes de fusta. Un d'aquests conjunts
de cup gran i tines de ciment és el que va fer
el meu pare en el celler del carrer Miquel
Guansé, i que encara ara podria servir.

La cupada era la quantitat de barreja de
vi i brisa que cabia dins el cup, i el cupatge
era la barreja que es feia amb vins diferents
per a aconseguir-ne un de carácters espe-
cials.

L'ordre de Mendizabal de desamortitzar
les propietats a les ordres religioses va afec-
tar els Carmelites Descalces de Vilanova i les
propietats que tenien pels voltants de l'hos-
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pital i el ~eu hort. Amb la urbanització d'a-
quell hort' "aren néixer el carrer Joaquim
Mir, la rambla de sant Josep, el carrer deis
Horts i el, carrer de sant Maqí,

Pel que fa al sector' nord-oest de la ciu-
tat, I'edifícació de-I.~scases basicarnent agrí-
coles en aquests carrers va anar acompanya-
da en moltes d'elles d'ún o més cups.

En els altres eixamples que básicarnent
tingueren lIoc cap al sud de la ciutat, s'hi
van construir cases de niés pes senyorial i,
en la majoria, també s'hi construiren cellers
amb els cups corresponents.

La rambla Principal tingué cups en 14
cases. Una d'elles era la casa. on hi ha la
ganiveteria RODRIGUEZ, que era del Sr.
Joan Soler i Soler, conegut com el "Pahisa",
encara que I'entrada al celler era al carrer
Recreo n° 2. També n'hi havia al n° 4, de
MOBLES MONTAGUT; al n° 9, del BAR
ROSELL; al n° 11, de la FARMACIA GIRAL; al
n° 21, ara del BBVA; al n° 24, on hi hagué les
galeries OllA; al n° 28, ara la perfumeria

PINTURAS



LEMAR; al n° 82, la casa del Dr. FUSTER i al
n° 79 de la XURRERIA TRIFON.

Rambla avall, ja amb el nom de rambla de
la Pau, hi va haver fins fa poques decades, de
manera que molts ho recordarem, un solar
sense edificar, cantonada amb el carrer del
Forn del Vidre, amb una masia molt visible
habitada per la família del BAUDILI ALBA
pero que no tenia cup perque allá hi havia
hagut una bobila, pero més avall al n° 55, a
tocar de la via del tren la casa que en deien a
cal Plats i Olles, sí que hi havia un cupo

El carrer de Sant Joan amb cups a: la casa
deis JUTJATS, que havia estat de la família
Soler Bultó, els quals eren propietaris de
varies finques, una d'elles el Mas Roquer, on
ara hi ha el conegut Camping. La casa n° 18,
de la família de la Sra. ZOA FERRER, que
eren els amos de la masia Tapet. I també hi
havia un cup al forn de sant ISIDRE.

El carrer Sant Gervasi, amb sis o més
cases amb cups, entre les quals, la lIibreria
MULASSA, que era la casa de la família Roig

Santacana (fa pocs mesos traspassat), que
de paqes tenien l'Artigas de la placa
Casernes, i I'antiga casa de la casa de la
família PI, que eren els propietaris del la
finca deis Cars, a Puigmoltó.

Carrers amb molta activitat durant el
temps de la verema

D'alguns carrers amb molta vida agrícola
en descriuré el nom o el renom deis propie-
taris de les cases on hi ha o on estaven
situats els cups, tot i que a hores d'ara
només restin en la memoria d'una minoria
de persones del mateix carrero Cal tenir pre-
sent que els "motius o renoms" determina-
ven a les famílies entre el veinat del carrer o
en el món professional on es movien, tant o
més que el cognom.

El carrer de sant magí

Aquest carrer que es va fundar a princi-
pis del segle XIX i la numeració de les cases
arriba al número 39, la quantitat de cups
que va tenir foren un mínim de 18 que com
aquell qui diu, eren casa sí, casa no.
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Es conta que durant el regnat de Ferran
VII, potser entre els anys 1820-1830, una
colla de velns acudiren a l'Ajuntament a
demanar que els canviessin el nom del
carrero Volien que se substituís el nom de
sant Magí pel nom de Dirnonis. Aquesta
decisió fou presa arran d'unsincidents que
havien passat entre els velns del carrer i un
cap de policia foraster. Un canvi de nom sí
que el va tenir des de I'any 1932 al 1939, en
que va portar el nom de Salvador Seguí,
dirigent obrer conegut pel renom de "el noi
del sucre" o

Els cups d'aquest carrer eren els
següents: CAL SALVAT; CA' L ANGEL CALVET,
que amb el seu qerrna el VICTORINO eren
d'una família vinguda de la masia del Puig
de Tiula prop de Clariana, CAL BETES, de
cognom Arnell. Aquest renom els ve de
quan els pagesos portaven uns calcons que
es Iligaven a sota el genoll, i un Amell, en
comptes de fer-se un llac discret, se'l feia
amb tanta abundancia de beta que li penja-
va. CAL TON TORRENTS, vingut de La

Llacune.x.At, CONA, CAL TUPI, CALA OTILlA,
CAL CAI\IIPS, CAL BARRAQUET, CAL MAGI
DEL MAS ROIG, CAL MATEU, CAL CUBANOS,
CAL PAU R@IG (tarnbé Pau cotxe o Pau
lleva), que també feia 'de corredor en la

•compra. d'animals de peu rodó; CAL
GUXENS, CAL XI( MORENO, CAL PEREPASo
CUAL, de la familia deis "calent"; CAL
MANANT.

El carrer del poeta Manuel de Cabanyes

t'época de fundadó d'aquest carrer
també es situa a cavall deis segles XVIII i XIX,
que fou una epoca d'expansió d'aquell sec-
tor del poble. Els cups eren a:

CAL RÁFOLS ( 4 ó 5 cups, algun d'ell en
un solar interior al descobert on actualment
hi ha I'edifici de correus), CAL PAU ALBA
{Pau Tallaferro amb 4 cups), Aquest celler
havia estat propietat del Sr. Teodor Creus i
Coromines, que fou batlle de Vilanova entre
els anys 1859 i 1861, a més d'escriptor, advo-
cat i historiador i component de la primera
redacció del Diario de Villanueva quan es va
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fundar I'any 1850; CAL GITANA, CAL
SABRIA, el celler del SIMEON SENDRA; CAL
GUSILET, de cognom Pascual, i vingut de
Ribes, paqes que recordem amb el seu burro
gros de color blanc i que sempre portava un
mocador al coll de quadres blanc i blau, que
era el típic deis pagesos. CAL BARO (del
Pere Pinyol, té 4 ó 5 cups repartits pel carrer
Cabanyes).

Tots els carrers d'aquest sector s'anaren
formant en la mateixa epoca, molts deis seus
habitants eren pagesos que s'anaven intro-
duint com a autonoms i necessitaven més
espai per a les seves eines, el carro i I'animal,
que no pas quan només eren jornalers que
per anar a treballar en tenien prou portant el
cistell amb el menjar del dia.

Aquest fenomen d'augment de pagesos
autonorns venia afavorit perque hi havia
masies que s'anaven desprenent de terres
de la seva propietat per diferents motius.
Un motiu era I'acomiadament de masovers i
per poder-los pagar les millores, ho feien

Tres Tombs 1947

MECfi"ITZfiCIO"S

DIPER S.L.

Iliurant terres per manca de diners en efec-
tiu. En altres casos era per la venda forcosa
de terrenys per pagar deutes de joc o altres
deutes familiars o també per la constitució
d'un dot en el casament d'una filla.

Cups també al carrer de I'aigua

La fundació d'aquest carrer se situa cap a
principis del S. XVIII.

Sembla que el nom de carrer de l'Aigua
el varen posar en el seu dia, entre els anys
1834 popularment i el 1857, ja oficialment,
per la bona qualitat de I'aigua deis molts
pous que hi havia en les sínies d'aquest
carrer, Cap als anys 50 del segle passat, en
algunes converses entre pagesos i junt amb
ells també al meu pare, jo els havia sentit
comentar que aquest carrer ja feia anys
que s'hauria d'haver dit carrer del vi, en
comptes de carrer de I'aigua, per la gran
quantitat de cups que hi havia? N'hi ha
encara ara?, i pel moviment que els mesos
de collir els raims i de premsar la brisa hi
havia. Al mateix temps, perque hi havia
cellers molt grans amb moltes bótes, com
corresponia a les cases senyorials: CAL
MARISTANY, al n° 23-25; CAL URGELLES,
que fou un músic i compositor vilanoví que
visqué entre el 1845 i el 1897 al n° 35; l'an-
tiga casa del Sr. FERRERVIDAL, despres deis
PUIG D'ANGOLES i ara de la GRESCA, al n°
29; i també CAL MUXART, del Sr. Felix
Ballester, al n° 75. El renom de muxart
determina una eina de les que feien servir
els professionals picapedrers i s'atribuí a un
avantpassat de la família que tenia aques-
ta professió.

CALDERERIA

SERRALLERIA

ESTRUCTURES METALIQUES

ACERE INOXIDABLE
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Altres cups d'aquest carrer del qual els
pagesos creien que era el que tenia més vi
de Vilanova són:

CAL RIBE, on també hi planxaven roba;
CAL PEREPASCUAL, el mateix del carrer sant
Magí; CAL RAVENTOS, conegut com a "torta-
mut"; CAL PERE NEGRE, ara de Josep Soler.
Fou un avi seu, en Pere Soler i Camps, qui
dona origen a aquest renom. EII era el guar-
da del terme i estava forca colrat pel sol. Va
atacar físicament un veí del poble per uns
fets punibles ocorreguts als afores. Aquest
veí tot enutjat ho comenta amb vems del seu
carrer dient: "Aquell negre m'ha denunciat i
agredit", i els seus verns preguntaven: "quin
negre?", i ell deia: "Aquell Pere, aquell Pere
negre", i així va néixer cal Pere Negre. CAL
JAUME COLOMA, ara dela seva filla Pepeta,
es deia Jaume Alba i era descendent deis
Alba sortits de la masia Coloma. CAL FELlX
MATEU al n° 56, despres del"MAS SOLA", on
cap als anys 40 hi va morir un home a baix el
cup, per culpa de I'anhídrid carbónic, "el
baf", mentre treien la brisa; CAL BETES,fou
un ascendent del Sr. Moragues Amell, secre-
tari que fou del sindicat deis pagesos. Ara és
de la vda. Serrarniá, pagesos vinguts del
poble de Masarbones, a la província de
Tarragona; CAL GALLOT, al n° 90"on tota la
paret deis baixos i la portalada estan bastits
de pedra treballada amb la data de 1932 en

s relleu. Era l'avi del Joan Bertran, el que fou
e
~ conegut jardiner de sant Joan; CAL SABATE-
.~ TA BLANCA, del Pepet Coloma; CAL PEREDE
~ LA BURRA, després fou del PUNXONÉ i d'a-
~ quest passa al seu gendre, el CODORNIU; CAL
II MILA, de la fassina de Sta. Oliva; CALs
.8 PUVINYÓ o CAL MATEU, del Salvador del
~ mas Roig; CAL MITJA PUTA, o també PATATE--.~
S
I
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Construcció del Celler Cooperatiu de Vilanova i la Geltrú,
16/09/1962. Foto: Horro

RA, perque venien patates, de cognom
Raventós: 'CAL FERRET, de rArtur Ferret; i
CAL GARRIGA.

Cal ~fegi~ a aquesta Ilarga Ilista el fet
que moltes d'aquestes cases també tenien
més d'un cup. .

, <

També al earrer de santa Anna
j

És també un carrer que va tenir un fort
pes en I'agricultura durant els segles pas-
sats, tota vegada que en la seva part supe-
rior hi havia una gran cbncentració de cases
de paqes i era molt normal que hi haguessin
una bona quantitat de cups en les següents
cases:

CAL SOLÉ DE LA TORRE, havien estat a la
Torre del Veguer?, amb dues cases idos
cups, un a cada banda del carrer; CAL
TALLAFERRO, és del Pere Alba, president del
Celler Cooperatiu i de CEVIPE,;CAL ROMAN,
de cognom Riba; CAL PERRIS; de cognom
Solé; CAL MATA, que era esporgador i
empeltador d'arbres; CAL XAMENET, també
de cognom Solé; CAL TORIBIU, anava molts
dies a la grava, aixó vol dir que treballava
pels paletes; CAL GESTI, pagesos tornats a
Vilanova, des de la masia de Sant Semison, a
sobre del poble de Castellet. Els Gestí,
havien nascut a I'antiga casa de cal JOMBU,
la vaqueria recentment desapareguda de
cal GAT NEGRE al carrer de Tarragona, i
també havien estat al corral d'en Cendra;
CAL PAPIOL, paqes i jornaler; i CA LA VDA.
MATEU, vinguda de la masia Seró.

La placa de la vila

També la casa on hi ha el Celler de can
Sola va entrar raírn als seus cups fins ben
entrada la década deis anys 70.

Antiguitat deis eups al món

La Bíblia fa esment deis cups en diferents
passatges, un deis quals vull citar. El profeta
Isa'ies, que va exercir la seva activitat profe-
tica vers els anys 740 abans de Crist, al capí-
tol 63, verset 2 i 3 escriu:

Per que, dones,
és rogenea lateva roba

i duus el vestit
eom qui ha trepitjat raún?



"He trepitjat el cup tot sol,
cap poble no m'ha ajudat.

Ences d'indignació i de furor,
els he trepitjat i els he premsat;

em saltaven els esquitxos a la roba
i en porto tacat tot el vestit.

Sant teodor i el vi

Diu la tradició que aquest sant era taver-
ner i que per gracia divina convertia I'aigua
en vi. El procediment era ben senzill: treia
aigua d'un pou que hi havia a casa seva i, en
tocar-la amb les mans, es convertia en vi de
la qualitat i de la mena que volia. D'aquesta
manera també podia obtenir qualsevol licor
i aiguardent. La santedat li ve del fet que els
diners que obtenia amb la venda del vi els
invertia en obres pietoses i en la construcció
de temples.

Encara ara els taverners I'invoquen
sovint per mirar d'aconseguir fer el seu
mateix miracle tot dient:

Sant Teodor gloriós feu-me fer el mateix
miracle que feu vós.

Per aixo els vells taverners mai s'esta-
blien en una casa on no hi hagués pou. Tot
i així, no s'ha sabut mai de cap més taverner
que ho aconseguís. Aixó sí, n'hi ha hagut
molts que, de tant batejar-Io, el que gairebé
han aconsequit ha estat el miracle al revés:
convertir el vi en aigua ...

Presencia del vi en I'ambient de Vilanova

Durant les setmanes que precedien a la
verema, els carrers de Vilanova deixaven
anar I'olor del rarm en fermentació. Per a
molts aquella olor podia ésser desagrada-
ble, pero tenia una personalitat que omplia
i marcava una epoca esperada de I'any com
era la de la verema. Cada any era així i coin-
cidia quan la canalla ja es preparava per
anar a I'escola. Aquesta sensació t'acom-
panyava des del primer carrer que trobaves
així que entraves al poble per la part alta i
s'escampava des de la G'eltrú fins la rasa del
Miquelet, al sector occidental, i baixava fins
la carretera, amb 'un cup qUIi hi havia a la
rambla Sama, davant del garatge Mir, que
era d'un antic est.adant de la masia Tapet.
Com he dit abans, aquel les olors podien

arribar a tocar de la via del tren o més avall
i tot, perque sembla que al carrer Soler
també hi havia un cupo

Durant i després de la verema, el terra
deis carrers estaven tots tacats pel most que
queia de les portadores i delatava la proxi-
mitat deis cups on s'hi posaven rairns.
Aquest senyals duraven torea dies. Tot
seguit cornencava a sentir-se la fermentació
deis rairns des de dins els cups desplacant-se
cap al carrero Més tard venia el trafegar, el
premsar i el traficar deis carros amb brisa
pels carrers. Tot aixo marcava un canvi.
Acabava una estació climática per comen-
car-ne una altra; anavern passant de I'estiu
a la tardor.

Tot aixó eren sensacions agradables que
s'han anat perdent amb I'evolució del
temps. Primer fou per la construcció del
Celler Cooperatiu I'any 1962. l.lavors foren
una colla de socis que portaren el rairn allá
i cada any s'hi anaven apuntant socis nous
fins que a la vila hi quedaren pocs més que
els majoristes que compraven rairn: el
Jaume Duran al carrer Joaquim Mir, el Joan
Pujol (Tapet) de la sínia Calva al carrer de les
Sogues i el Magí Aviñó, del carrer Francesc
Macla, a "ca'ls carboners". De resultes de la
construcció del Celler, també va desaparei-
xer del poble I'operació de la venda del vi
als majoristes, amb els bocois amunt bocois

::
avall pels carrers, i gairebé s'ha acabat la 8
venda del vi al detall directament del paqes ~
al consumidor, en aquells cellers assenyalats. ~
amb una branca de pi penjada a sobre el ~

§portal. Ara aquel les típiques olors a rarrn del 'Il
..::l

mes de setembre estan localitzades als afo- ::.8
res, al voltant del Celler Cooperatiu. ~•..

El celler i els seus avantatges

D'enca que I'any 1962 es va inaugurar el
CELLER COOPERATIU de Vilanova, la junta
del qual va estar presidida durant molts
anys pel Sr. Sebastia Puig i Miró, ben recol-
zat per la resta de junta en la qual hi havia
els primers interessats, els pagesos, i també
alguns industrials propietaris de vinyes. No
va ser fácil convencer el mínim de gent
necessaria per tirar endavant aquell projec-
te. Les reunions i els passos van durar un
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grapat d'anys amb algun moment en que
quasi es deixava córrer del tot. Finalment
va ser possible i eren tantes les ganes de
veure'n la realitat que, sense tenir les tines
fetes, sense estar I'edifici cobert. I només
amb els cups, la bascula i les tremuges, es va
decidir entrar el raun aquell setembre de
I'any 1962, amb els paletes treballant i els
taulons per entre mig.

Des d'aquí, dones, un record per aquell
grup capdavanter d'homes vilanovins
que finalment portaren a terme el Celler,
i res millor que fer-ne esment deis seus
noms:

President: Sebastia Puig Miró
Interventor: Josep Ma Ferrer Pi
Tresorer: Josep Ma Raventós Pascual
Secretari: Joan Sivill i Mateu
Vocals: Pere Alba Vidal, Pere Piñol Soler, Pau

Alba Mañé, Antoni Hill Jansa, Joan
Soler Poch, i Josep Vila Soler.

Un home que també lluita molt engres-
cant els pagesos en aquest projecte i procla-

mant-ne els seus avantatges, que seguí de
prop-tots els seus passos, i que fins i tot els
oferí el seu suport económic, fou el Sr.Josep
Carbonell t Rovira.

, .
I també als altres que' anónimament dona-

ren e~seu suport fent-se'n socis.

Fou a partir d'aqyesta data que els cups del
poble, de mica en mica van anar deixant de
tenir utilitat com a cups. Si uns han estat enru-
nats, com passa quan es transforma una casa
vella en una de nova, altres han estat reciclats
com a cisterna i altres encara estan igual, ésa
dir, buits i tapats.

Sí que és de destacar I'efecte positiu que va
representar per als pagesos la construcció del
Celler Cooperatiu I'any 1962, millor qualitat del
vi, millor preu final?, també ho ha estat per al
poble i només cal fer una reflexió: Que podria
passar a la Vilanova actual durant els mesosde
setembre i octubre, en el casde no tenir els
pagesos el Celler Cooperatiu construrt?

Amb la circulació viaria actual, si els
carros ara ja tot són tractors?, anessin ocu-
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pant durant uns minuts els carrers on hi ha
els cups per a descarregar-hi les portadores
plenes, quan en molts carrers no hi ha I'am-
plada suficient per passar un vehicle mentre
un altre ocupa una part del mateix, seria el
caos, tothom estaria nerviós!. També a l'ho-
ra de vendre el vi a un deis comerciants,
quan aquest "aparques" tata una renglera
de bocois de 5 cargues perque el paqes els
omplís?

Com a mostra, explicaré el que va passar
fa una colla d'anys. Devia ser cap a I'any
1958. Hi hagué un cas, en que un municipal
del nostre Ajuntament va posar una multa a
un paqes davant la casa n° 9 del carrer
Fossar Vell perque, un cop ja tenia les nou
portadores (tres piles de tres) buides a sobre
de la vorera, el paqes es va "entretenir" a
carregar-Ies al carro per marxar, en comptes
de maniobrar per deixar passar un vehicle
que s'estava esperant. Les persones que
varem intervenir en aquest afer foren: el
guardia de torn, que es deia Facundo i que
també s'estava esperant, el paqes, que era
el meu pare i el trepitjador que era jo
mateix. Les portadores s'havien buidat
darrera mateix de la porta d'entrada, o sigui
que I'espera no podia ser exagerada.
Aquelles voreres eren altes i les rodes rellis-
caven, i per pujar el carro a sobre feia falta
un temps. En canvi, posar les portadores a
dalt el carro, Iligar la carda i marxar, hagués
estat un momento Doncs ens va multar.

Si algun carrer ha permetia per la seva
amplada o pel poc transit, el carro es posa-

Inicis de Celler Coopeiatiu de Vilanova, 16/09/1962.
Foto: Horro. ~

va travesser de cul a la casa i la descarrega-
da era una mica més rápida.

És de destacar que molts deis cups rodons
de 50 cargues fets amb cairons estaven cons-
truits arrambats en un angle de la casa. L'angle
acostumava a ser ran de carrer, darrera la
porta d'entrada i just a tocar les parets. Algun
cup fins i tot es posava cap a dins la paret mit-
gera o també a sota d'un tram d'escala.

L'aforament de les botes de vi

L'Ajuntament de Vilanova, durant el
segle passat, tenia establert un arbitri sobre
el vi. El cobrava un cap s'havia acabat el
temps de trafegar, passant pels cellers i
enganxant un irnpres a cada bóta plena.
Cobrava per cada una segons la capacitat
que tenia o pel vi que el paqes deia que hi
havia, i el funcionari intentava confirmar-ha
picant la fusta amb el puny de la rna, per si
la bóta feia soroll de plena o no.

Moltes bótes anaven acumulant els impre-
sos de cada any enganxant el nou a sobre el
vell. D'aquesta manera les capacitats ja venien
donades d'un any per I'altre.

En les Ilistes oficials deis aforaments del vi
de finals de segle XIX i també en els correspo-
nents a I'any 1939, veiem que la capacitat
donada a cada bóta és menys de la que tenen
les bótes estandard de 8 cargues. Consultant
sobre aquest fet, resultava que els pagesos sí
que omplien de vi la bóta pero ja sabien que
en el moment de treure'l no hi sortirien els
mateixos litres que hi havien posat. El vi dins la
bóta minva. La fusta se'n pot veure fins a 60
litres i les mares que fa també són una minva.
Per tant, era normal de no pagar per un vi que,
encara que el posessin, a I'hora de buidar la
bóta no sortiria per vendre'l.

D'aquí venia que les bótes oficialment afo-
ressin menys que no la capacitat real per a la
qual havien estat fetes.

A principis del segle XX, l'Ajuntament de
Vilanova tenia comptabilitzats en tot el seu
terme un total de 19.000 HI. Actualment, al
Celler Cooperatiu que ara té ambit comarcal,
només la meitat del rarm que entra és del nos-
tre terme municipal, la resta és deis pobles deis
voltants. En total entren de 3 a 3,5 de milions
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de kg. de ralms cada any, que en Hls. vindria a
ser una quantitat una mica superior a la de fa
100 anys. Un 70% d'aquesta quantitat que és
el millor vi es pot dir la flor del vi?, es recull a
raig en el moment d'entrar al celler, i és el que
es pot destinar a cava.

Les premses de I'hospital

Al segle XIX pocs pagesos tenien una
premsa de propietat. Molts s'havien fet una
casa a I'eixample, s'havien fet un cup, es
feien el clot i treien la terra ells mateixos? ,
pero la seva capacitat vinícola i económica
tampoc era per exigir-se una premsa de pro-
pietat. Llavors, hi havia unes premses a
domicili propietat de I'hospital que utilitza-
ven en lIoguer i, com que estaven muntades
sobre de rodes, els era fácil de portar-la
d'un celler a un altre tirades per un animal.
Naturalment, eren manuals com les premses
fixes que hi havia en altres cellers, pero s'es-
talviaven: primer, de traginar la brisa amb
els carros fins un altre celler o als locals que
van instal·lar més endavant, el "Xinxola" i el
"Genovevo", amb premses hidrauliques i
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segon, també s'estalviaven de retornar el vi
premsat t~pal celler amboels barrals.

unapremsa modificada
t "

Fa deu anys, vaig tenir rrorkia oral per part
d'un paqes d'una pjernsa modificada i millora-
da en relacló a la premsa tradicional que molts
hem fet servir. Li deien.prernsa de XIXARRA,
que també era manual i inventada i fabricada
a Vilanova, a la fundició del Sr. Isidre Roset
Soler, i va sortir al mercat vers I'any 1880.
Aquesta premsa tenia l'avantatqe que en el
recorregut de la barra endavant i endarrera
per la force deis homes, sempre espremia la
brisa, quan tots sabem que les altres premses,
les manuals que s'usaven als cellers mogudes
entre dos o tres homes agafats a la barra,
només estrenyien la brisa en una de les dues
direccions, i en el retorn, la barra es desplace-
va sense fer forca perque no I'espremia.
D'entrada, dones, hauríem de dirque estalvia-
va temps.

Joan Lluís Sivill i Vergés.
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