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L’art del vi 

A l’entrar el primer que albirem és la gran paret, curulla de bótes i bocois apilats fins dalt el 

sostre, amb les seves aixetes com saludant-nos, al fons un petit taulell de marbre i al darrera la gran 

cambra de fred, de fusta vermellosa i llalutons daurats. Immediatament el nostre nas rep una potent 

sacsejada d’olor de vi barrejada amb vinagre, certament el terra és cobert, a peu de les bòtes, amb 

serradures de fusta que s’impregna del degoteig de les aixetes i el vi en contacte amb l’aire es torna 

vinagre i vet aquí l’olor que sentim. Però hi ha més ingredients en aquesta olor, la fusta amarada de les 

bótes, la característic flaire de les neveres, a cops algun olor de menjar, el fum del tabac i l’olor humana 

que incideix en els sons de xerrameca i a cops crits que sentim: som a la TAVERNA. 

He tingut la sort de viure, encara e petit i també de jove, aquest món catedralici que foren les 

tavernes, avui gairebé desaparegudes o reciclades cara al turisme. La major part del vi que es consumia 

a ciutat, es despatxava en aquests establiments i la gent hi anava amb ampolles o garrafes i comprava 

el vi a doll, això sí, la varietat de vins era a cops extraordinària: no hi mancava mai el Priorat, potent i 

tànic, el blanc d’Alella, les garnatxes donces, ni el Gandesa, blanc potent de grau i un xic oxidat capaç 

de fer-te voltar el cap al primer porró, perquè a més de comprar vi a doll, es podia consumir allà mateix, 

habitualment en porrons de diferents mides o en xatos, petits gotets individuals. A més de vins, també hi 

havia aiguardents variats: brandi, anís, rom, ratafia... com que molts d’aquests llocs a més tenien 

cafetera o feien cafè de mitjónn, hom podia fer el cigaló i raig, o el cafè, copa i faria, doncs també s´h 

espatxava tabac. 

És ben cert que per a la gent actua, imersa en la paranoia pels temes de salubrita i sanitat 

alimentàri, no erren en absolut modèliques, més aviat per alguns avui en dia serien de jutjat de guàrdia i 

si us estranya que les defensi a capa i espassa, us diré que no és per simple romanticisme sinó perquè, 

a més de despatxar vins i sovint menja, eren un centre molt important de vida social, especialment en 

els barris poc encopetats de les ciutats i els pobles de mida mitjana. 

Recordo que els anys 50 (del segle XX), jo era un nen i acompanyava la mare a comprar gel, 

que també venien a la taverna, el gel era per a la nevera de casa (ja que fins als anys 60 no es van 

generalitzar les neveres elèctriques). Als infant ens atreia sobremanera aquella litúrgia plena d’estris 

increïble: les grosses barres de gel, que extreien a braços de la cambra, amb ajut d’un garfi i un tros de 

sac, eren posades en una mena de taulel baix i tallade, d’un cop sec, amb una guillotina dentada que hi 

havia en un extrem, (la mesura del tros era segons el preu demanat) i el posaven en la galleda que 

nosaltres havíem portat. Al voltant, els greus bevedors, assentats a les taules o recolzats a la barra de 

marbre, departien sobre  govern (en veu baixa això, que érem en plena dictadura) i en fi sobre qualsevol 

cosa que pogués interessar a tots. La taverna era sens dubte el centre social del barri, ja que en l’època 

no hi havia gairebé res més, acomplia una funció de relacions socials del tot necessària. 
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A cops, al comprar el gel compràvem també cervesa i gasosa que un cop a casa i barrejades en 

la mesura prudent, era beguda, en aquella època, apte pels infants. Nosaltres no acostumàvem a 

compra-hi el vi, doncs teníem un subministrament distint i també força habitual en ‘època: ns duien el vi 

a casa, en garrafes, setmanalment, des d’un poble no massa llunyà de Barcelona. Deixaven una o dues 

garrafede vi i s’enduien les buides, eren les antigues garrafes de vidre, protegides amb vimet i palla avui 

desaparegudes. 

En aquelles èpoques el vi embotellat, pel seu preu, no era un producte a l’abast de tothom i les 

tavernes varen acomplir la seva funció d’abastiment amb tota dignitat i a més varen promoure el 

contacte social com poques altres coses. Un brindis per elles, això sí amb porró, si us plau. 

Però, d’on venien aquells vins que despatxaven les tavernes? Cal que tornem enrere, a les 

masies que practicaven l’economia d’autosuficiència on, tal i com s’havia det des de temps 

immemorials, el vi s’elavorava a casa. La majoria de cases, tan aïllades com de poble, teniem el seu 

cup, que era un dipòsit soterrat, e 5-10.000 litres de capacitat (algunes cases en tenien varis), amb una 

petita obertura superior, quadrangular, d’uns 40-60 cm. de costat, que habitualment restava tapada amb 

uns taulons a mida, que no ajustaven del tot i deixaven escletxes inermèdies. El terra, és a dir, la 

superfície sobre el cup feia una pendent lleugera, cap al forat del centre. Per la verema, els raïms eren 

abocats allà al damunt i trepitjats a peus, allà mateix. A alguns llocs, s’acostumava a posar una o més 

cordes, lligades a les bigues del sostre, ales que s’agafaven els trepitjadors, per no relliscar. Deíen 

alguns vells que era millor trepitjar amb espardenyes, com més brutes I suades de la vinya, millor, I en 

certa manera tenien raó, ja que els llevats necessaris per fermentar el vi són a la mateixa vinya I les 

espardenyes els transportaven. El most en rajar, s’escolava entre les fustes de la tapa del cup I queia a 

dins. Abans era costum fer els vins brisats, és a dir, fermentar-los amb la pellofa i fins i tot les rapes, tant 

els blancs com els negres, i així en acabar el trepig, eren abocades dins del cup, que es tapava amb 

arpillera i les fustes per tal que no entressin insectes i no fos hermètic del tot i l’anhídrid carbònic produït 

per la fermentació tingués per on sortir. 

El vi fermentava de forma espontània i natural en un temps més o menys llarg, pel soroll es sabia 

si era encara fermentant o no. 

El cup, si no tenia sortida a la part baixa aprofitant un desnivell de terreny, disposava al costat 

d’un petit pou de la mateixa fondària, que hi comunicava per la part de baix del cup, per tal que la pellofa 

no anés a parar dins el poe es posava al forat de comunicació, a manera de filtre, el que per la zona de 

l’Anoia en deien un garbó (per garbell suposo), que era un feix de branques amb fulla, de roure, alzina o 

altres plantes, que permetia passar el líquid però no les pellofes, aguantantamb dues pedres grans. El 

contingut del cup, ja fermentat i convertit en vi s’extreia d’aquest pou per mitjans mecànics que podien 

anar des de les galledes a les bombes impulsores de mà o més tard a les elèctriques. Més tard es 

baixava al cup, amb cura de portar una espelma, per saber si hi havia oxigen i s’hi podia respirar, si 

l’espelma s’apagava, corrents a tornar cap a dalt. Aquesta brisa que es treia del cup, podia ser 
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premsada, per recuperar el vi que hi quedava, si es disposava de premsa, o bé destil·lada per fer 

aiguardent, o simplement passava a engreixar els porcs, que es posaven força contents. 

El vi extret del cup era posat d’immediat dins les bótt, on reposava fins el moment del consum. 

Algunes masies més grans, a més del vi per la despesa de la cas, es feien per vendre, o directament a 

tavernes o més habitualmen a magatzemistes de vins, que eren els que distribuïen a tavernes i 

embotelladors. Alguns d’aquests productors de vins en varen convertir amb el pas del temps, en cellers 

elaboradors, i altres varen acabar portant el raïm a les cooperatives, que amb prevísió de futur va 

promoure la Mancomunitat al seu temps, fou l’època daurada dels cellers construïts per Cèsar Martinell, 

que avui encara podem admirar. Les possibilitats i millores tècniques que aquesta evolucio va 

representar, varen ser lja palpables en la millora de qualitat dels vins, i es va completar amb el segon 

salt tecnològic, als anys 70 del segle XX. 


