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La vinya 
La vinya és una planta que apareix a l’era terciària, és a dir, que de forma salvatge, existeix en 

tots els continents, que en aquella època estaven units. A Europa l’intens període glacial de fa 100 a 

120.000 anys va fer desaparèixer la vinya salvatge, conservant-se només a les costes orientals del mar 

Negre, a l’actual Geòrgia. D’allà s’expandirà, ja com a planta de conreu, novament a tot Europa. A 

Amèrica per contra, es va conservar i es conserva en l’actualitat àmpliament la vinya salvatge que, s’ha 

de dir, no serveix per a fer vi, doncs de les moltes varietats de plantes del gènere Vitis vinifera és 

adequada per a l’elaboració de vins. Cal dir que aquesta varietat corrent a Europa no existia a Amèrica i 

va ser portada pels colonitzadors europeus.  

Ens cal saber que la vinya no pot créixer a tot el planeta, sinó tan sols en dues petites franges, 

entre els 28º i els 50º de latitud, tant al nord com al sud. A la zona nord s’hi troba la Mediterrània i sud 

d’Europa, la part sud d’Amèrica del Nord (Califòrnia) així com algunes zones d’Orient Mitjà i en la 

actualitat algunes zones de Xina. A la part sud de l’equador hi trobem les zones del continent sud-

americà, la zona de Sud-àfrica i també Austràlia i Nova Zelanda. 

 

Malgrat les moltes varietats catalogades de vinyes, tan sols una cinquantena tenen interès 

vinícola, entre les quals es troben les que caracteritzen els nostres vins. Així, per exemple, entre les 

varietats blanques tenim: macabeu, xarel·lo, parellada, garnatxa blanca, pansà, montònega, picapoll, 

subirà parent, malvasia, moscatell, Pedro Ximénez, chardonnay, riesling, gerwurstraminer, cabernet 

franc, sauvignon blanc, etc. I dins les varietats negres podem comptar-hi: ull de llebre, garnatxa negre, 

carinyena, samsó, sumoll, trepat, manto negro (Balears), monastrell, cabernet sauvignon, pinot noir, 

merlot, shiras, etc., algunes d’elles desaparegudes o no identificades en l’actualitat: macabeu, moltònex, 

somoi o somoll, xarel·lo, picapoll, moscatell, carrega rucs, dent de llop,, moc de gall, garnatxa, malvasia, 

reial, cardador, clotet, forcalla blanc i negre, farrandolla, afartapobres, de gos, marceguera, fumat, 

morastrell, borcegell, romà, negret, negrelleta, roget, serró, de tir, valencià i verdal. Aquestes varietats 

produeixen vins amb diferents qualitats, els vins que bevem solen ser barreges d’aquestes varietats per 

tal d’obtenirvins equilibrats i complerts, si bé alguns d’excepcional qualitat s’embotellen sols: 

monovarietals o més correntment anomenats varietats. 

 

Són molts diversos els factors vitícoles que ens marcaran la qualitat final d’un vi, alguns com la 

climatologia queden fora de l’abast de l’agricultor que mínimament pot intentar modificar l’acció del clima 

sobre les plantes. El clima és el responsable de què no existeixin dues anyades iguals. Repassarem ara 

alguns dels factors d’actuació agrícola que afectaran la qualitat del vi, una sèrie de tasques que el pagès 

ha de realitzar curosament per obtenir un bon resultat. 
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És important una bona decisió pel que fa al “marc de plantació” d’una vinya, que fixa la distància 

entre ceps i fileres, o sia el nombre de ceps per hectàrea, en funció, en funció del sòl i la climatologia de 

la zona. Cal que sapiguem que plantar vinya comporta arrelar un peu o portaempelt i un cop arrelat 

(l’any següent) cal empeltar-lo, és a dir, donar-li la configuració varietal productiva, que es tria 

normalment en funció del tipus de terreny i demanda del mercat. Val a dir que en l’actualitat les 

empreses especialitzades subministren al pagès peus ja empeltats per tal de guanyar un any, i és que el 

temps és un factor important donat que la vinya trigarà tres anys en començar a donar fruit i alguns més 

a ser rendible. 

La tradicional forma de conreu “en vas”, és a dir, cada cep com un arbust independent amb una 

brancada fixa on cada any naixien els sarments, està sent abandonada a favor del conreu “emparrat”, 

que permet una millor maduració del raïm i òbviament en facilita la recollida, tant manual com 

mecanitzada. Aquestes diferents formes de la planta s’aconsegueixen amb el que és una de les 

principals tasques anyals del conreador: “la poda”, activitat de vital importància en la producció final del 

raïm i això està totalment relacionat amb la qualitat del vi. Cal podar de tal manera que la producció no 

sigui excessiva, ja que l’excés de fruits fa baixar la qualitat. 

Altres feines, comuns a tota l’agricultura també s’apliquen a la vinya com ara llaurar, adobar, 

treure males herbes, la vigilància i combat de les plagues, amb productes el més ecològics possible. 

Altres feines específiques serien l’aclariment de sarments no productius (despampolar) per donar 

prioritat de creixença als raïms i facilitar-ne la maduració, i fins i tot en cas d’excés de raïms fer una 

poda selectiva per eliminar gra. 

Finalment caldrà collir el raïm: la verema, que manual o mecanitzada ha d’aconseguir dur el raïm 

en les millors condicions possibles al celler elaborador. Cal saber que per tal de collir-lo en el millor 

moment de qualitat, els celler fan un seguiment al llarg d’algunes setmanes en base a una anàlisi de 

control de maduració, no solament de sucres (que donaran el grau alcohòlic) sinó també d’acidesa i 

continguts aromàtics. 


