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A VILANOVA

Reprenent el tema que rn'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.

contribució per a les cárreques de
la Universitat de Cubelles.

colliters" perque "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 fer pasturar ningun bestiar".

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

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

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 l'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 regió del caspiá.
L'expansió de la vinya
rebé un fort impuls en
l'epoca de I'imperi roma.

LA VEREMA

En arribar els
primers dies d'octubre,
que és quan cornencava
la verema a meitat del
segle passat, venia una
gran quantitat de foras-
ters, homes i dones amb
matxos i rucs. Els uns
eren de la Conca de
Tremp, altres de Tuixén,
altres de l'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'altres feines del camp,
gran quantitat de gent des
d'epoques anteriors. La
collita era cosa de vuit
dies i en major part es
feia al bast (sobre les
espatlles de les besties),
"aunque los cosecheros
pudientes adoptan el ven-
tajoso uso de los carros".

ANTECEDENTS

Els antecedents a
la nostra comarca són
remots, entre elis les
citacions d'Estrabó que I

diu: "I'olivera, la vinya, la
figuera i altres plantes I

creixen abundosament en
les costes iberiques del
Mare Nostrum", i la de
Plini: "les vinyes lacetanes
a Hispánia són famoses
pel molt vi que produei-
xen".

Fem un 9ran salt
en el temps i ens situem
ara el 10 de setembre de Masarbones-Vlnya Centenaria 1989

1388, quan la reina Violant imposa Que la vinya' anava prenent
una penyora de 500 seus barcelo- extensió al nostre terme, ens en
nins, amb confiscació deis fruits, dóna fe la citació del 29 de febrer
als que portessin la verejna als del 1630 en que es diu: "Sorgí la
cups sense pagar la quota com a clássica disputa entre pastors i

INCIDENCIA A LA VILA

És evident dones que, a part deis
pagesos, que eren els qui tenien
cura de la vinya i el vi,
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molta altra gent trobaren la seva
feina a Vilanova en la transforma-
ció i comercialització del vi. Un

gremi molt important 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
I'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 'I'any 1739), en les
quals es fabricaven els aiguar-
dents.

Amb la plaga de la
fiLloxera a Franca, tot aquest món
que feia referencia al vi s'havia
convertit a Vilanova en un imperi;
pero, malauradament, també 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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I'any 1896, I'economia vitivinlcola
només era testimonial.

LA FIL.LOXERA

La fiLloxera és un
insecte d'un complicat ciele bio-
lógic. 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 ioerica 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
propagació 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 párnpols,
que s'assecaven; la segona mane-
ra era posant-se a les arrels joves
de manera que un cep atacat
només resistia "viu" dos o tres
anys.

El desencís per la mort de les
seves vinyes porta els pagesos a
canviar de conreu i hi sembraren
cereals. Pero la iLlusió la posaren
en el "regadiu", que resultaria de
la construcció, algun dia, de I'em-
bassament sobre el Foix i que en
aquells moments es cornencá 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 torea
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 crisi. 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 collita a Vilanova es xifra
pels voltants deis 19.000 hl; com
que un hl surt de 133 kg de raim,
resultaria 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



23

~~~~~~ V21

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 de cava, de manera que els
19.000hl són orientatius.

Ciele evolutiu
de la fiHoxera:
I fem ella alada

ginéf or a:
2 ou femella;
3 femella;
4 alada a ndr ó-

fora;Sou
m ascle ;
6 rn ascle ;
7 ou d'hivern;
8-13 evolució
de la femella
neogallicola
fundadora
radicícola;
19-23 i 1-14
evolució de
la nimfa i
transformació
en alada;
24 i 2S i 16-18
larva nim fal
i la seva
regressió al ciele
radicíeola

La por guarda la vinya: expressió
usada per posar en relleu que, si
hom pren precaucions, hom con-
serva alió que té.
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1, com no, del vi se n'han
fet algunes expressions familiars,
com:

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

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

Joan Llu(s Sivill i Vergés
novembre de 1992 Gran Encicloped. Catalana, Vol.V11.
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