
LA VINYA 1 EL VI EN LA HISTORIA 
(Resum dalgunes de les aportacions al III Col.loqui &Historia Agraria) 

Amb el títol "Mil anys de producció, comerc i consum de vins i begudes 
alcoholiques als Paisos Catalans. va tenir Iloc, la setmana del 14 al 18 de febrer 
a Vilafranca del Penedes i Sant Sadurní d'Anoia, el 111 Col.loqui dbHistbria 
Agraria, organitzat pel Centre d'Estudis Histories Internacionals. La tercera 
edició dels co1.loquis encetava d'aquesta manera una nova línia: la del 
tractament inonografic d'un sector productiu concret de L'economia agraria, 
trencant amb la trajectoria seguida en les dues ocasions antenors. La vinya i 
el vi tenen encara un tractament marginal i subordiat a altres aspectes en els 
renovats estudis &historia agraria local dels darrers anys. El 111 Col.loqui 
d'Historia Agraria es proposava per primera vegada aplegar les diverses 
aportacions de la recerca actual en relació amb el complex món de la vinya 
i el vi i plantejar en darrera inslincia si aquest món podia ésser individualitzat 
com a subjecte historiogrAfic amb entitat propia. 

Com qualsevol altre congrés d'aquestes característiques, el Col.loqui va 
presentar alts i baixos pel que fa a la relació entre els objectius previs, plantejats 
en i'atnpliventall tematic i cronoibgic del guió, i les comunicacions presentades. 
Aquestes, tot i ésser nombroses, deixaren al descobea ambits tematics i 
cronol6gics sencers, els quals revelen I'existencia d'importants desequilibris 
en la recerca i investigació historica actual. En general, hom pot dir que el 
tractament de la viti-vinicultura fou predominantment economic; els aspectes 
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antropologiss, socials i polítics restasen en un segon terme. Temes com els 
alcohols no vínics (ceivesa, sidra, etc.), la metrologia antiga, el transport, els 
recipients, etc., apuntasenel guió, notrobaren cap relator que els desenvolupés. 
Finalment, hem de lamentar l'absencia total d'apondcions des de l'arqueologia 
que abordessin l'etapa pre-documental de desenvol~tpament inicial i 
d'implanració de la viti-vinicultura, des de I'epoca romana fins a I'Alta E&t 
Mitjand. 

En aquest article, farem una breu ressenya de només algunes de les 
aportacions més destacades fetes al Co1,loqui i que conté el resum de les 
comunicacidns presentades. 

Del costat de la historia de la ciencia, I'aportació més destacada fou la 
ponencia inaugural de SANTIAGO RIERA ITUEUOIS, ,,L'enologia científica a Catalunya 
durant el segle m,,. SAN.~AGO RIERA va glossar la figura i i'ohra dels principals 
enótegs catalans del segle pdssat (Francesc Carbonell, Joan Jordana, sa Vall, 
Josep Roure, Luis Justo, José Hidalgo), les seves infiuencies i aportacions a la 
comprensió científica del procés químico-biologic de fermentació del most. 
Santiago Riera va saber combinar la pan descriptiva i analítica del cos de la seva 
ponencia ambunes conclusions que defugen qualsevol plantejament internalira 
de la historia de la ciencia: el fet que el progrés científic no és mai lineal i que, 
específicament, no ho fou a la Catalunya del segle XM. Després d'unes 
decades inicials d'aven~ científic, representades per la figura de Francesc 
Carbonell, es passi a una etapa de relativa esterilitat que no se superaria fins 
a les darseries de segle. Els deixebles de Carbonell perderen el rigor científic 
en pro d'un pragmatisme. Per a RIERA aquest canvi esti estretament lligat al 
procés d'industrialització de Catalunya a partir dels anys 1830s, que provoci 
un divorci del mateix amb la ciencia. La crisi de la fil~loxera a finals de segle 
seria el detonant del retorn a la ciencia enoldgica. 

L'dmbit cronologic més Ilunyi fou i'objecte de la ponencia presentada 
per JOSEP Ma SALRACH 1 -S, "La vinya i els viticultors a la Catalunya de 1'Alta 
Edat Mitjana". La ponencia fou el resultat d'una investigació empírica adregada 
ad hoc sobre una base documental constituida per unes 1.400 escriptures 
provinents del Pallars i la Ribagor~a (publicades per ARADAL), de I'Arxiu Ca- 
pitular de la Seu d'urgell, del Diplomatari de Vic i de l ' h i u  Comtal, 
pertanyents totes elles als segles IX i X. Josw SALRACH dividí la seva exposició 
en dues parts: una anilisi descriptiva de les fonts seleccionades (distribució 
quantitativa del volum documental per comarques, per tipus de transacció, la 
relació tersa-vinya per comarques en la documentació) i les conclusions del 
seu estudi, que constituiren el cos de la ponencia. En elles tracti temes tan 
diversos comla disposició de lesvinyes en els terrers, la seva relació amb altres 
conreus (associació estructural amb l'arboricultura), els viticultors, els propieiaris 



de vinyes i llur procedencia social, l'origen del dret de propietat de les vinyes, 
els contractes agraris (la complantatio), els petits pagesos aloers, la relació del 
viticultor amb el mercat, les dimensions, Iímits i formes de les vinyes, el seu 
preu, les formes de pagament, etc. En tot moment JOSEP M ~ A L R A C H  no defugí 
I'dptica d'anilisi de la problematica de la transició del món antic al feudalisme 
per arribar a la conclusió que I'opció cerealística i vitícola és pre-feudal i 
heretada pel feudalisme. Pera I'adveniment del feudalisme implica una 
expansió constant de la superfície conreada de vinya, una difusió creixent de 
la geografia viticola i ,  amb el temps, una accentuació de les diferencies entre 
viticultors i propietaris de vinyes en relació a I'aparició del mercat. Ainb tot, 
el ponent acaba introduint una matisació pel que fa a I'abast real de la 
iduéncia del mercat: els Iímits estmcturals del sistema, que serien els reflexos 
d'autosubsistencia del pages i la migradesa de l'excedent que explicarien en 
darrera instincia la pervivencia de la petita explotació aloera. 

En el mateix marccronoldgic pera dins d'un imbit geogrific més reduit, 
se situi la comunicació ~'ALBERT BENET I CIAR& <,L'expansió del conreu de la 
vinya al Bages als segles X-XI., en la qual, a partir d'una analisi serial d'un miler 
de documents de transaccions de terres al pla del Bages, i'autor establí una 
cronologia de I'expansió del conreu de la vinya a partir de I'observació d'un 
augment progressiu de la proporció de la vinya respecte a la resta de béns 
immobles enel conjunt de compra-vendes entre el 970 iel1070. El comunicant 
posa el preu de la vinya en funció de la proximitat d'un centre de consum com 
Barcelona, la qual cosa implica una precog articulació comercial del Bages 
amb la ciutat comtal. 

Perla seva banda, M-EL PIIAR VALI)EPENAS I LOZANO determina en la seva 
comunicació, -La vinya i la seva explotació a Sant Serní de Tavernoles (s. IX- 
XII). una escassa presencia de la vinya a les valls &Andorra, malgrat que el vi 
fos d'ús quotidia en la vida de la comunitat monistica. 

Larnbit cronolagic baix-medieval tingué per oposició a i'anterior un 
tractament mes monografic i més dispers. No va haver-hi cap ponencia que 
es proposés una síntesi o, si més no, un estar de la qüestió de les investigacions 
sobre el tema en aquesta etapa histdrica. 

Una font qualitativa, el procés de 1297-1298 entre el ciutada Pere 
d'Espiells i el procurador de la Pia Almoina pel domini de la torre de Sant 
Andreu, fou utilitzada per JOAN JOSEP BUSQUETA I RIu en la seva comunicació, 
-Sobre I'expansió de la vinya al Pla de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana,., per 
a aproximar-nos a la geografia agraria local de la zona oriental del Pla, 
caracteritzada per un predomini aclaparador del conreu de la vinya. 
L'aproximació de BI~QUE.~A a I'espai local permeté copsar altres aspectes de la 
realitat, més enlla dels que gran part de les comunicacions presentaven a nivel1 
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de tendencies quantitatives i serials, com ara el procés d'elaboració del vi (a 
partir de I'anilisi deis elements d'un celler enumerats en un inventari). La 
comunicació s'inscrivia dins la linia d'investigació ja habitual en I'autor: les 
relacions camp-ciutat, enles quals la viti-vinicultura hi juga un paper de primer 
ordre. 

La Catalunya interior i, més en concret, la comarca de Collsacabra, 
tradicionalment considerada com a cerealícola, fou l'objecte de la comu- 
nicació d'Assumpta Sena i Clota, .El vi, la seva importancia i la seva elaboració 
entre els seglesXi11 i XVI a la Catalunya Central.,. AssumptaSerra posa de relleu 
la importancia secundaria de la vinya en una zona predominantment 
cerealícola com la Catalunya central i, a partir de l'analisi d'inventaris, capbreus 
i documetltació notarial diversa, aborda temes com l'evolució del contracte de 
complantatto, la pressió senyorial en el foment del conreu de la vinya, la 
constitució dels cellers, etc. 

El uactament preferent de determinats tipus de fonts (contractes agraris, 
documentació notarial, capbreus, etc.) va orientar el Col.loqui vers un 
predomini de l'imbit temitic de la producció sobre els del consum i del 
comer$. Les fonts més importants per a I'estudi del consum, i també en pan 
del comer$, són de caracter normatiu o legislatiu i judicial. Les fonts de cadcter 
normatiu són, perd, indirectes, donat que requereixen elements crítics i 
contextuals que mediatitzin la connexió entre la norma (el que havia d'ésser) 
i la realitat (el que fou). Les fonts de caracter judicial o penal (processos, 
sentencies, bans, etc.), en canvi, ens parlen directament de la realitat, de les 
pautes de componament d'una població, etc. En aquest sentit, I'aportació de 
FLOCEL SABA~É, ,-El han de vi a Puigcerda a la segona meitat del segle XIV.,, fou 
innovadora tant pel que fa al tipus de font analitzada, els bans o penes 
econdmiques dictades pel municipi per infracció de normatives, com pel tema 
d'estudi, el comer$ delvi en un ambit urbi, el Puigcerdi del segle XiV. L'analisi 
de l'amplia casuística d'aquest tipus de punicions permeté a l'autor una 
tipificació i quantificació dels delictes i infraccions més freqüents en relació a 
la venda del vi. 

Perla seva banda, AN.~ONI UD~NA a i-L'adn~inistració i el consum de vi en 
els monestirs gironins a la Baixa Edat Mitjana,., també a panir d'um font 
judicial, les queixes i qüestions suscitades entre l'abat de Camprodon i el 
cellerer sobre la qualitat i adminismció del vi, analitza aspectes relaciona% 
amb el consum del vi en I'ambit de la comunitat monistica. 

El consum del vi en un espai singular, la Con reial, fou I'objecte de la 
comunicació de Josep Trenchs, -El vi a la taula reial: documents per al seu 
estudi a I'epoca del rei Cerimoniós.. L'estudi de JOSEP TRENCHS fou el resulta1 de 
I'anilisi de la riquíssima documentació de les series Stcreúzrum, Curtae, Peccunie 



U n  gran crller del wgle XV. El del rnoncstir de Sanies Creus. (Foiogratia exiretm del Ilibre: G r ~ w f i o  
Ge,!,ml de Coroluvo. dirigida per Franccsc Carreras i Candi). 

i Cofnfnrriie dels registres de 1'A.C.A.. ki qiial, al iost:it d'aspcctes rnés qiian- 
tiratilis com les iiiiportacioiis de vi i conipra a deteriiiiiiüdes zones del regne. 
posa al descol->ert temes dificilnient aprccial>les a pirtir d'altres fonls roiii el 
color. I'anyadü i I:i rliialitar del liquid. Ic,s iiiesures. els ripiis de rontinents. etc. 
L'aiitor inten~3 iaml>E umi riproxirn:ició <1~i:tlitativ:i :iI constiiii clel vi per prtn 
dels iiieiiil~rcs de Iri kiiníli:~ rcial en la seva dicki cliioridian:~ i en ipats iiiCs 
excepcionals. 

t:n el rnarc gcogrific [le les Illes kilrars i dins del teiiiri del ci>merc., 
excel.lí I'aportnció d' A N I - ~ N I  R I I H A  I MI:.I.I\. ~ExyansiO cle la vinyo i iiiiporl:icioiis 
de vi ri la Mallorc:~ del darrer ter< del segle XIII-. AIX~ONI RI:KA tr:i~i iinri lini:i 
rontinuri i precisa de  I'evolució di3lcctic:i del conreii 'le la vinyri a les illes i 
les iiiiportarions tle vi de In C:iralunya Nova i de I.igúria en el dccurs del scgle 
XiII. remarc:ir dos aspectcs de Ir1 coiiiiinicacií>. l n  priiiier Iloc. la precisió 
de les kises de I'cvolució <~iie I'aiitor c~st;il,li en iin iiiarc cronol«gic i:i prou 
reduit (el darrer terc del scgle XIII). qiic conrcist:i :iiiih les cronologies iiiés 



difuses i de llarga durada d'altres estudis. En segon Iloc, la influencia directa 
que els esdeveniments polítics i culturals exerceixen damunt l'economia. En 
aquest sentir, i'autor pondera aspectes com els efectes limitadors de la 
prohibició coranica del consum de begucles alcohóliques o la influencia de les 
relacions entre la Corona d'Aragó i el regne de Mallorca en I'orientació de les 
importacions de vi. 

Josep JUAN VIDAL, amb -L'evolució de la producció vitícola a Mallorca 
entre els segles XIV i XVII., reprengué l'estudi de I'evolució de la producció 
vitícola a I'illa de Mallorca en el marc cronoldgic immediatament posterior, el 
segle XIV. De fet, l'autor només analitzi yuantitativament les series del delme 
del segle XIV i, en concret, la proporció de les participacions dels diferents 
estaments, pero a partir d'altres fonts i elements contextuals, intenta dibuixar 
l'evolució general de la producció en el llarg període que va fins al segle XVII. 
Els trets generals d'aquesta evolució serien: expansió de la vinya al segle XIV, 
regressió del conreu i importacions al XV, nova expansió i integració de les 
exportacions en el mercat europeu a partir de rnitjans del segle XW i fins al 
segle XWII. 

El zenit de la producció vitícola a I'illa de Mallorca s'assoliria, pero, al 
segle XIX, amb la integració dins del mercat capitalista mundial. PERE J. RRUNET 
ESTARELLES, a la seva comunicació -El ferrocarril i el mercat vinícola a la Mallorca 
del segle m", estudia el paper clau que hi juga I'element ferroviari, pensat 
inicialment com a mitja de transpon de persones i productes del camp. 

Pel que fa a I'epoca moderna i dins del Principal, cal destacar la 
comunicació de LLORENC FERRER i ALOS, .La vinya i el vi en un poble de la 
Catalunya Central: Anés (segles X W I - m - .  FERRER I hós escollí un marc local, 
el poble d'Astés, pera estudiar a partir &un ampli repertori de fonts L'evolució 
del conreu de la vinya des del 1693 fins al segle XX. Peró la seva analisi no 
s'atura al nivel1 de la producció: hi foren presents també els antagonismes 
socials derivats de la vinya, I'aniculació complemenl2ria de la viticultura amb 
la indústria textil, les epidemies, etc. 

Un altre cas local, Sant Sadurní d 'hoia,  fou presenta1 per MONT~EKRAT 
COSA 1 VIA a .Evolució de la vinya. Sant Sadurní d 'hoia  del cadastre de 1771 
a I'arnillararnent de 1851". MON~~EF~ATCOSTA exposa les possibilitats dambdues 
fonts pera I'estudi de diversos aspectes de la historia local i, en concret, pel 
que [a a la viticultura, copsa el seu creixement sostingut al llarg del període 
estudiat. 

L'expansió de la viticultura fou presentada com iin preces economic per 
la majoria de cotnunicacions, preocupades per determinar-ne el ritme i les 
fases, pero restava el tema dels costos de I'expansió en termes de conflictivitat 
social. La comunicació '350 anys de confictivitat., a l'entorn de la producció, 



San1 H~lari Sacalm. Prrmsii p r  pwiii\ar VI. cn plr h s r .  i Cm Ciamhada. (Fciiuprafiü cntrcia del Illhre: 
G~oyraf io  Genrrol dr Cu«i l i in~u ilr C<iroli,nwi. dirigida pr Francrsc Cmeras i Candi). 

comer< i consum de  vins i I>egutles :ilcohOliqiies: el corregiment de Vilafranca, 
1750-1800", de  KAMC)N AHP(AIIA.I. I MA.~A.  intenti pal.liar el deficit d'hist0ria s~x'ial 
que presentava el CoI.loqiii. A p:irtir de I'cstudi de  diferents processos 
jlidicials, I'autor estahli tina tipificacii) de I:i conflictivitat tant a nivel1 de Ics 
cstnictures de la propictat de I:I tcrm con1 de la producció i del comerv. 

El I>alan(. genecil <pie Iioin poi fer del rongrés com a primera expe- 
riencia intcrdiscipliniria d'aplec- d'estiidis diversos sobre un imhit concret de 
I'economia agririü 31s I'aisos Catakins és positiii. En el futur. per0, caldri que 
la comissió organitzadora del proper <:i>l.loqui, que tractari monogrificament 
el món de la cimaderia, rcflexioni sohw ülgiines de  les deficii.ncies que 
presenti. Per exemple. el fet que la pr<)pia estructura i dinJmica del Col.loqiii 
no contemplés el del~at entre els panicipants i les apel.lacions als comunicants. 
En aquest sentit. és m:ir<.;it c.1 contrast ainh el que s'csdevingué en el 11 Col- 
loqui. Es de  lamentar tsnil>é I'cle~adissim noinhre d'absencies de comunicants 
fins al punt que va incidir en I:i propia clinimica del congrés. vbligant a ajuntar 
els dos gmps paral.lcls qiie s'havien previst. A I'alxencia dels comunicants. cal 



també afegir-hi una escassa participació de 
públic percomparació a I'edició anterior. Sembla 
que la propera publicació de les actes permetra 
als estudiosos tenir aviat accés a moltes de les 
comunicacions que ara només coneixem a 
través de l'opuscle que conté els resums. D'altra 
bandü, esperem encara amb interes I'aparició 
de les actes del 11 Co1,loqui &Historia Agraria, 
celebrat a Barcelona, Olot i Girona el desembre 
del 1986. 

SegeiideYAjontamentdeIpoble 
de Botarel1 (Baix Camp), pobte 
rural de 411 habitanrs (1981). 


