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L’art de la verena 
Ressona encara el toc de laudes en la fosca vall, quan una portella s’obre en la part de pedra i 

en el rectangle de llum es retalla una figura de negre hàbit amb caputxa, que amb quatre passes es 

planta vora el marge del rocallam, tot guaitant cap avall, en la negror de la fondalada. Un somriure 

s’endevina en la cara del monjo en veure la llum i sentir la fressa en l’estret corriol que puja cap al 

monestir. Són la colla dels veremadors, contractats d’avançada uns jorns abans; alguns han arribat des 

de França i seguiran cap al nord en acabar la verema aquí i cobraran el seu treball en moneda, altres 

són gent dels pobles propers; de Vall de la Creu, de la Selva de Mar i treballen a canvi de vi per a la 

despesa de casa. 

En l’horitzó marí s’endevina més que no es veu, la propera sortida del sol i en Ramon Pere de 

Novas, mestre cellerer de l’abadia de Sant Pere de Rodes, respira tranquil. Ha treballat dur les darreres 

setmanes per tenir tot a punt per la verema. Ell sap millor que ningú que per fer bon vi cal tenir cura i 

netedat de tots els estris. Els vaixells (les grans bótes amb cèrcols de fusta) ben desinfectats amb el 

sofre, sense malmetre’ls, que ha calgut reinflar amb aigua i assecar bé després. Mentalment repassa si 

tot és en ordre. Els sis novicis que el pare abat ha posat a la seva disposició per aquesta tasca estan 

preparant els muls que serviran per traginar les grans portadores de fusta, curulles de raïm, pels estrets 

i pendents camins entre les feixes, fins al lloc de trepig. Dos d’ells estaran gairebé tota la jornada 

trepitjant el raïm amb els peus, amb un ritme que un diria que és de sardana. Dos d’ells gairebé tota la 

jornada trepitjant el raïm amb els peus, amb un ritme que un diria que és de sardana. També ha 

previngut el germà cuiner, que cal tenir a punt bona menja pels treballadors, que això és part del tracte i 

són nombrosos els àpats: el “pa i trago” de tant en tant, l’esmorzar i el dinar. El sopar serà ja al 

monestir, entrada la nit, en una zona habilitada on podran també dormir els dies que duri la verema. 

En Ramon Pere de Novas va deixar escrit el que es considera un dels primers tractats d’enologia 

d’Europa. Està redactat en un català incipient i datat l’any 1130. En aquesta època el conreu de la vinya 

assolia una gran importància econòmica, sobretot establert en l’entorn dels monestir, varen ser els 

monjos d’arreu els qui varen donar impuls a l’elaboració del vi a Catalunya i a Europa. La verema solia 

anar de setembre a octubre, encara que en l’actualitat algunes varietats foranies es cullin alguna anys i 

en alguns indrets, el mes d’agost. 

Segons ens explica en Joan Amades, les veremes començaven a molts llocs quan apareixia el 

que en deien l’estel de sant Miquel o també l’estel veremador. En realitat començaven pel sud (on feia 

més calor i el raïm madurava abans) i anaven pujant cap als Pirineus. En alguns llocs creien que s’havia 

de començar la verema amb llum creixent. Arreu es formaven les colles de veremadors en les que eren 

abundants les dones (alguna d’”eixerida”, diu Amades, fins i tot  era a cops “cap de colla”, és a dir qui 
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dirigia i repartia les feines). Elles collien els raïms amb ajut del falçó (també anomenada falcilla, falseta, 

veremall, veremella, ganivet en forma de ganxo gairebé angular, que ben esmolat permetia tallar el raïm 

d’un sol cop). Els homes s’ocupaven de traginar els cistells on es posava el raïm en collir-lo i també les 

grosses portadores on s’abocava. Les portadores eren recipients de fusta construïts de forma semblant 

a les bótes, amb peces de fusta i cèrcols de ferro, tenien forma tronc-cònica i secció el·líptica, obertes 

per la banda més ampla i tenien dos resistents i curts mànecs de fusta cap enfora en el sentit de l’eix 

més llarg, quedaven un xic inclinats cap avall, fet que permetia que passant dos gruixuts bastons (els 

semalers) per sota, els poden transportar entre dos o mes homes; cal tenir present que en molts hi 

cabien 80 quilos de raïm o més. A cops, per augmentar la capacitat, espitjava el raïm al màxim, 

aixafant-lo i es feia un munt de raïm sobresortint de la portadora que per evitar que caigués durant el 

transport es cobria amb un caparró de teixit o sac, que es lligava a la portadora, amb això el pes podia 

arribar a 120 quilos. Si bé la majoria de colles no solien moure’s de la seva contrada, algunes anaven a 

cops fins a França. En començar la verema, en molts indrets es cantava o es feien rituals i jocs 

específics i fins i tot alguna menjada especial, en acabar-les era obligat arreu un bon àpat i fins i tot en 

alguns llocs festa i ball. En tots els casos i en especial mentre es treballava, els tragos de vi eren 

abundants, car era de ferma creença que donava forces per a la feina. Un dels esmorzars habituals era 

el pa amb figues, si bé s’empraven també alguns fruits secs com les nous. En molts llocs es feia entre 

hores, el que se’n deica “pa i trago”, un boci de pa i un bon trago de vi. 

Com hem vist, era costum que els àpats durant la verema fossin a càrrec dels contractant i part 

de la paga. Aixó va generar un bon munt de plats tradicionals de verema, (…) 

Cal tenir present que la feina de veremar és força dura i requereix plats sòlids i contundents. Pot 

semblar que fa massa calor per aquestes escudelles, però si pensem que abans la veremna era més 

tardana, ho trobarem més lògic. 


