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Després de la verema 

I fent un bon salt en el temps, veurem ara de forma breu i intel·ligible quin és el procés pràctic 

actual per elaborar els diferents tipus de vins que trobarem en el mercat. 

El raïm recol·lectat en la verema i transportat en les degudes condicions, perquè el gra no 

s’aixafi, arriba al celler on és pesat i se’n treu mostra per determinar-ne el contingut en sucres i l’acidesa 

de la partida, desprès és abocat a unes tolves de recepció. La primera intervenció es passar-lo per una 

màquina desrapadora que separa el gra de la rapa (la tija que aguanta els grans). A partir d’aquí el 

procediment serà distint segons el tipus de vi, blanc, negre o rosat. 

Per elaborar el vi blanc els grans són conduïts a una premsa lleugera que extreu un 50 o 60% 

del seu pes de most, és el que s’anomena most flor, i que serà portat per mitjà de bombeig als dipòsits 

de desfangat, habitualment refrigerant-lo en aquest mateix pas. La resta serà premsada a major pressió 

i amb aquest most s’elaboraran els vins corrents, de poca qualitat o destil·lats. 

El desfant consisteix a eliminar una bona part de la pola del raïm que està en suspensió dins el 

most i que l’enterboleix. Aquesta operació es fa per medis físics o amb ajut de substàncies clarificants, 

també en l’actualitat s’empren directament centrifugadores, després el most, ja més clar, es condueix 

als tancs de fermentació. 

 

Els tancs de fermentació són dipòsits amb sistema de refrigeració que permeten mantenir la 

temperatura del contingut al grau desitjat, aquí normalment amb ajut de llevats seleccionats i nutrients 

afegits s’opera la transformació dels sucres de la fruita en alcohol etílic, així com l’evolució d’altres 

substàncies contingudes en el most, és a dir, el suc del raïm es converteix en vi. L’operació s’intenta 

conduir a temperatures baixes per evitar la pèrdua de substàncies aromàtiques que s’evaporarien 

ajudades pel despreniment d’anhídrid carbònic que es produeix en la fermentació. En alguns casos el 

dipòsit de fermentació es substitueix per bótes de roure,s parla llavors de “fermentació en barrica” i 

“criança sobre lies”, això es fa a cops per obtenir vins de qualitat especial. La brisa, el residu sòlid, la 

pellofa, s’aprofita per fer-ne pinsos i adobs, o bé per destil·lar-ne alcohol. Operada la transformació del 

most en vi, els llevats, que han fet aquesta feina moren i es sedimenten junt amb altres substàncies no 

dissoltes al fons del dipòsit, restant ja el vi a punt per a les darreres operacions de clarificació i 

estabilització. La clarificació cerca deixar el vi absolutament nte, perfectament transparent ibrillant, això 

s’aconsegueix des de fa molts anys ams substàncies naturals com per exemple la cola de peix, la clara 

d’ou i les gelatines de diferents procedències, ixí com per procediments diversos de filtració que 

eliminen, per exemple, l’excés de matèries proteiques, evitant la seva posterior precipitació en la botella. 

L’estabilització busca mantenir aquest estat del vi net i brillant el major temps possible i és que no hem 

d’oblidar que el vi és un element viu que sofreix una constant evolució, no sempre desitjable. Per a tal fi 

s’empren diferents productes quìmics o precessos físics com la refrigeració per sota de 0ºC que evitarà 
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la posterior precipitació de tartrats en l’ampolla. Passats aquests processos, el vi està en condicions de 

ser i distribuït. 

 

L’elaboració del vi negre presenta algunes diferències substancials respecte al blanc, ja que un 

cop separada la rapa no es procedeix a un premsat sinó mimplement a un extrujat que trenca la pell i 

provoca una sortida de most, ja que en aquest cas ambdues coses fermentaran juntes. El motiu per 

procedir en aquesta forma és que la coloració resultant depèn exclusivament de la pell del raïm ja que la 

polpa del raïm negre no té color. 

Es procedeix, doncs, en aquest cas a una doble operació de fermentació i maceració amb la 

pellofa, que es separarà en el moment que es considereix que el vi ja té prou color. Els residus són, ara 

sí, premsats i s’obté el que se’n diu “vi de premsa” que en alguns casos és parcialment barrejat amb la 

resta o destinat a altres preparats, ja que els continguts en tanins són molt elevats i el seu sabor és molt 

astringen. Pel que fa a la fermentació s’opera de la mateixa manera que en el cas dels blancs, si bé les 

temperatures són més altes per afavorir l’extracció de color de la pellofa. El vi ja elaborat pot seguir el 

mateix camí del blanc, clarificació i estabilització o passar un procés entremig que és l’envelliment en 

bótes, habitualment de roure, on es deixa més o menys temps en funció del tipus de vi i del resultat final 

que es desitgi, parlarem en aquest cas de criança en bóta. Aquesta operació també es fa a vegades 

amb determinats vins blancsTambé i un cop acabat d’embotellar es pot deixar un temps més o menys 

llarg al celler abans de la seva distribució, és el que s’anomena envelliment en ampolla. La diferència 

entre la criança en bóta o en botell es basa enquè en el cas de la bóta, a més de cedir el sabor i aroma 

de la fusta al vi, l’oxigen de l’aire encara que de forma molt atenuada, intervé en l’evolució del vi. 

Evidentment la clarificació i estabilització es realitza sempre abans de l’embotellat. 

En el cas del vi rosat, es procedeix inicialment com en un negre, deixant la pell en maceració un 

período curt, normalment a baixa temperatura per no iniciar la fermentació fins havet separat la pellofa, 

l’elaboració es condueix llavors com si d’un vi blanc es tractés. 


