VALLIRANA, POBLE DE VINYES
Aquest enunciat pot semblar estrany per als qui coneixen la Vallirana actual on predomina l’ús
residencial del terreny. Cal, però, anar uns anys enrere i recordar a molts valliranencs d’avui que, molt
possiblement, on ara tenen la casa o el jardí fa unes quantes dècades hi havia una vinya.
Dels testimonis personals dels que van viure aquell món i dels que encara ho recorden, mitjançant la
memòria oral i de la poca documentació gràfica i escrita de que es disposa s’ha pogut elaborar aquesta
breu història.

L’escenari econòmic
Vallirana ha estat durant gran part de la seva història un poble on la majoria de la població vivia de
l’agricultura i dels boscos. Solament fa uns cinquanta anys que, amb la construcció de la fàbrica de
ciment de La Catalana i l’aparició de les primeres urbanitzacions, l’agricultura va començar a
desaparèixer. Avui pràcticament ningú no en viu i, en tot cas, ha passat a ser un complement per a unes
poques famílies.

El conreu de cereals era habitual a molts pobles

Camps del Corral

Fins a la revolució industrial tots els pobles vivien del sector primari, especialment de l’agricultura. En el
cas de Vallirana, durant la segona meitat del segle XIX i bona part del XX, l’economia local va passar per
tres sectors:
1.- L’agricultura, especialment la vinya, la ramaderia i la feina al bosc.
2.- El treball de la pedra als forns de calç de llenya i hidràulica, de guix, de ciment i en l’extracció de
pedra a les pedreres.
3.- La indústria tèxtil amb les fàbriques de les sedes i del cotó i les serradores.
Molts valliranencs combinaven la feina de la vinya amb la neteja de boscos i fent gavells de llenya, que
després portarien als forns de calç que hi havia repartits per les muntanyes. Per aquest motiu els
boscos abans estaven més nets que ara. El treball al bosc era talar troncs per fer-ne pasta per a paper;
les branques, per als forns de pa; i el sotabosc, arbres i arbustos per als forns de calç de llenya.
També hi havia unes 500 oliveres destinades a la producció d’oli i una part important a arbres fruiters.
Pel que fa als cereals, un dels llocs on se’n sembrava era al camp de l’Elena, on ara hi ha l’escola La
Ginesta, el camp de futbol i rodalia.
Una altra part del terreny del municipi anava destinada a la pastura del bestiar, com ramats de cabres i
d’ovelles que les masies tenien. També la gent, a casa, en tenia alguna, junt amb quatre gallines, alguns
conills i algun porc que mataven a l’entrada d’hivern o que engreixaven per vendre’l per tal d’ajudar la
casa, ja que la vinya no era intensiva tot l’any.
Pel que fa als horts, moltes cases, a més de les masies, tenien el seu, alguns complementats amb el
pou. La darrera zona d’horts, que encara conserva la seva funció, és la que està al bell mig del nucli
urbà, sota el carrer Major, al costat de la fàbrica de cotó, amb una extensió de 4.900 m 2. Una altra zona
d’horts era la que hi havia a la Llibra, en uns terrenys que ara ocupen les obres de la variant.

Com a molts municipis, a Vallirana hi havia la Cambra Agrària local, coneguda popularment com “El
Sindicat”, que era al núm. 226 del carrer Major. Aquestes cambres es van crear en temps de la
República i, darrerament, feien la venda als pagesos de llavors, adobs, sulfat, entre altres productes. Va
deixar de funcionar els anys seixanta. Totes les que no estaven operatives, per una llei del Parlament
van passar a dependre de la Generalitat, la qual es va quedar amb el patrimoni de totes elles i, en el cas
de Vallirana, el local va anar a subhasta.

La Cambra Agrària local era al c/ Major, 226
Però l’agricultura tenia en la vinya el cultiu majoritari. Per entendre la importància que hi tenia
respecte de la resta de conreus, cal fixar-nos en la seva extensió. L’any 1881, amb una població de
1.497 persones, hi havia 337 hectàrees destinades a la vinya, amb més de 2.000.000 de ceps
plantats, la major part de la varietat de raïm negre anomenada sumoll, mentre que el conreu de
cereals rondava la cinquantena d’hectàrees. Si ho valorem respecte a l’extensió total del terme
municipal, que són 23,93 km2, la vinya n’ocupava el 14%. Respecte a la superfície cultivable, el
percentatge podria arribar al 70%.
Un episodi que va marcar la història de la vinya va ser la plaga de la fil·loxera. Aquesta vingué a
Europa cap a l’any 1860 des d’un carregament de cep americà que anava cap a França. Ràpidament la
plaga es va estendre per tot Europa, si bé a Catalunya va arribar una mica més tard, cap a final del XIX i
inicis del XX. Com a conseqüència de la seva mortaldat, la producció de vi francès disminuí
dràsticament.
És quan el nostre territori va aprofitar l’avinentesa per augmentar aquest conreu a causa de la demanda
i van començar a sorgir moltes de les feixes amb els marges de pedra seca, i s’ubicava una vinya en
qualsevol racó. És interessant també veure aquests marges de pedra que queden i que es feien per
esglaonar la terra amb feixes i guanyar terreny pla a la muntanya.
Aquest fong, que produeix a les fulles una mena de cendra, va entrar a Catalunya infectant i destruint
bona part de la vinya catalana. Aleshores comença el declivi de les vinyes situades en llocs costeruts i de
difícil accés. Es va replantar de nou a les que estaven situades en millors condicions per treballar-hi.
Es va haver d’arrencar els ceps afectats i plantar-de uns altres d’americans que eren bords. Se’ls va
empeltar els d’aquí perquè la malaltia era a l’arrel del cep i no pas a les fulles.
Les varietats de raïm més conreades a Vallirana, a més del sumoll, eren el xarel·lo, el picapoll (de
gra petit), i, en menor quantitat, el moscatell entre els blancs.
En establir-se les regulacions i les denominacions d’origen dels vins, els de Vallirana van quedar
enquadrats a la DO Penedès. Va ser contemplat a l’ordre 62/2006, de 16 de febrer, per la qual es
va aprovar el Reglament de la Denominació d'Origen Penedès
Per tant, la vinya va ser l’activitat agrària principal a Vallirana fins que, amb el tombant de segle, va
aparèixer l’esmentada fil·loxera. Aquelles extensions van passar a ser boscos de pins que es van
plantar per fer-ne pasta per fer paper. Més tard, quan aquesta activitat ja no era rendible, es van plantar
altres varietats de raïm resistents a la malaltia. Aquestes vinyes van durar fins ben entrada la segona
meitat del segle XX. Actualment, on hi havia les vinyes properes al centre urbà hi ha urbanitzacions en
haver-se qualificat aquest espai com a sòl urbà.

Cada masia tenia la seva vinya i les que, dins la seva propietat, eren arrendades. Normalment, en el
repartiment, s’anava al quart (un quart per a la propietat i tres per al pagès). En temps de la república
es va aconseguir anar a la vuitena, però va durar poc. En el cas d’haver-hi més d’un interessat,
s’escoltaven les ofertes i es podia anar al terç.
Resumint i fent un paral·lelisme amb la situació actual veiem que, en principi, cada família tenia la
seva vinya i vivia del seu treball; per tant, normalitat. En arribar la fil·loxera a França i en haver-hi
demanda de vi, s’aprofitava qualsevol espai, per inaccessible que fos, per plantar-hi vinya. Per tant,
especulació. Al passar la malaltia a Catalunya i quedar-nos gairebé sense vinyes, arriba la crisi al
sector. La sortida va ser innovar, empeltant altres varietats, reconvenint cultius, i especialment la
creació del cooperativisme agrari amb la creació dels cellers cooperatius. També va caldre emigrar a
altres sectors com la indústria.

Cup amb estris a can Capellades (Centre Excursionista de Vallirana) en l’actualitat

Les feines
Hi ha la imatge que la feina a la vinya estava centrada en la verema, però el cert és que hi havia feina
tot l’any. Després de collir el raïm hi havia un seguit de tasques que es feien de manera consecutiva.
Eren llaurar i cavar la terra amb els arpiots, podar els sarments, magencar, que era treure les males
herbes, escaparrar (tallar alguns brots), escavallar (treure cavalls o brots que no fan raïms), esporgar
(aclarir), ensofrar, que era el tractament contra la malura i sulfatar, que ho era contra el míldiu.
Moltes cases disposaven del cup per xafar el raïm d’on passava el líquid al xupet i a la premsa. Les que
no en tenien feien servir les de les cases que en tenien a canvi d’una quantitat de diners o bé d’una part
de la collita. Un cop trepitjat s’havia d’entrar al cup i treure la rapa (esquelet del gotim sense grans). Era
una pràctica perillosa pels vapors carbònics que es desprenien i que havia provocat més d’un ensurt i
algun mort.

La verema era un treball familiar
La majoria de cases tenien un celler al soterrani, on unes velles i grans bótes guardaven el vi premsat.
Es podia observar també unes bótes petites que eren la del vinagre i la del vi ranci, que era un vi bullit,
també dita bóta del racó. A més de ser per al consum propi, el vi era per vendre’l als barraloners.
Tot i la importància de la vinya i el vi a Vallirana, aquesta va ser en els darrers anys una activitat
complementària de la que es feia com a feina laboral habitual. Es treballava a la vinya els diumenges i
després de la jornada laboral. Un cas ben normal era treballar a la pedrera durant la setmana i, els
diumenges, anar a la vinya. Abans l’activitat laboral estava entre les diferents formes d’agricultura i els
treballs al bosc.
El fet d’anar a la vinya en diumenge havia portat alguns problemes. En l’esplendor del franquisme, la
guàrdia civil i el mossèn no veien amb bons ulls això de treballar en diumenge i moltes vegades ho
impedien. Una altra qüestió era que, atès que la Festa Major (el dia 21 de setembre i següents) cau en
plena verema, segons com venia el raïm s’havia de collir aquells dies. Els joves demanaven canviar els
dies de la festa, tot i que no es va arribar a canviar mai.
Les vinyes eren situades a l’actual primera corona d’urbanitzacions i les més grans a Can Prunera, el Mas
de les Fonts i el Lledoner. Eren camins per on només passava el matxo. Faltava mà d’obra i, sobretot,
animals. Per aquest motiu els “patxets”, que eren uns homes acompanyats del seu matxo, venien a
treballar per treure el raïm de la vinya. Provenien del sud, de les comarques de l’Ebre. Al Penedès, per
contra, la feina es podia fer amb carros.
Una de les pràctiques que hom feia era posar lluquet a la bóta. Es tracta d’una tira de sofre que, en
cremar, desprèn anhídrid sulfurós per evitar que el vi es piqui en estar en contacte amb l’aire a causa de
les propietats antioxidants i desinfectants, sobretot en el vi de no massa grau. Era característic el fort
olor a ous podrits que desprenia. Ara les ampolles de vi ja adverteixen que contenen sulfits.
També es feia el que es deia fiblar la bóta, que era punxar-la per treure una mostra de vi i tastar-lo.
Després, el forat es tapava amb paper d’estrassa.
La importància del vi era a causa del fet que, a més de l’aigua, era l’única beguda realment a l’abast. No
n’hi havia altres. Després va venir la gasosa, la cervesa, l’aigua de Litines, etc.

Portar vi a Barcelona
Una activitat relacionada que ocupava bona part de la població activa era portar vi a Barcelona i a
alguns pobles del Baix Llobregat, primer en carros i després en camions. Per valorar la seva incidència
cal veure hi havia més de trenta cases que s’hi dedicaven i només al carrer de l’Esglèsia n’hi havia cinc.
Es portava en garrafes i, en imposar-se la pràctica de gastar el vi embotellat i no a granel, aquesta feina
va anar desapareixent.
Ho feien també aquells anomenats barraloners, que passaven pels pobles, anaven als cellers de les
cases a comprar el vi per portar-lo al seu celler i després el duien a vendre a Barcelona. Posaven el vi de
la bóta al seu bot, que era com les bótes de beure a galet però molt més grosses i fetes amb la pell
d’un animal. No eren rígides i costava de carregar-les a l’espatlla. Aquests barraloners, també dits aquí
“barloners”, portaven un aparell per mesurar la graduació del vi.

Camió de cal Canals
En Lucas Carrasco té la relació de les cases que portaven vi a Barcelona. Al carrer de l’Església eren;
Canals, Tremp, Pelat, Segarra, Eusebio. Les altres eren: Ferran, Julià, Manela, Doctor, Patusca, Turull,
Leandro, Pau Xola, Mariona, Burro, Bundó, Joanet Girona, Candu, Segarra, Capeta, Xicus, Isidre
Bassons, Francisquet, Alfons de cal Blanco, Mataporcs, Xelin, Tantarantan, Canals (2), Amadeu, Marotes,
Joan Pau, Peret Vermell i Mansió.

Les mesures
La manera de mesurar la producció era utilitzant com a unitat la càrrega. Una càrrega era allò que
podia transportar el matxo o la mula, ja fos llenya, gra, raïm, etc. En el cas del vi s’equiparava a quatre
barralons i a uns 121,6 litres o 128 porrons. D’aquesta manera, una bóta de les grosses tenia vuit
càrregues i 972 litres. Se’n deia també la quantitat de raïm que es posava dins les portadores i que
equivalia generalment a dotze roves. Una rova eren 26 lliures o 10,4 quilos.

Celler de Cal Capeta

L’ofici de boter
Una feina derivada era de la fer aquestes bótes. L’ofici de boter era difícil perquè les bótes havien de
ser totalment estanques. Eren de fusta, normalment de roure o castanyer, més llargues que amples, de
secció transversal circular o oval i més gran al ventre que a les testes. Les cases que s’hi dedicaven a
Vallirana eren tres: Cal Boté, Cal Marotes i Cal Vicenç.
Un testimoni valuós és el d’en Josep Tres que al c/ Major, 33 encara hi té el taller. Aquesta casa, que té
el sobrenom de Marotes, derivat de les mares del vi, que era el solatge que se sedimentava al fons de
la bóta. El seu pare, en Narcís, tenia aquesta professió. Als anys seixanta van tenir una botiga al c/
Major, 248.
Les bótes es feien per encàrrec i amb dedicació gairebé exclusiva per a cases d’aquí i per a pobles com
Torrelles i Begues. També feien portadores, barrals i carretells. Un carretell era una bóta molt petita
per beure vi a galet a la feina, tenia un broc i es podia portar penjada. Una feina associada era la
d’arranjar les mateixes bótes i altres recipients així com escatar les botes; es posaven a dins i treien les
incrustacions de la fusta que se’n deia tartrà i del qual es feia pólvora en temps de la guerra.
La fusta venia tallada en taulons i, per treballar-la, l’eina bàsica era un ribot de grans dimensions (foto)
amb el qual li donaven forma. S’escalfava al foc i s’anava girant al torn per donar-li la forma corbada. Els
cercles de ferro venien en rotllos i es picava per eixamplar-lo. Tardaven una setmana aproximadament
per fer una bóta de les grans i es tapaven amb un tap de suro.
Les botes grans eren de 8 o 9 càrregues però també eren normals les de 4 o 5. Les botes més petites
eren les del vi ranci i del vinagre.
Les bótes eren al celler que tenia cada casa perquè a Vallirana no hi havia cooperativa.

Josep Treserras al taller de cal Marotes

L’arquitectura
L’activitat de la vinya i el vi ha deixat també uns elements arquitectònics propis que encara es poden
veure i estudiar. En són característics els de pedra seca com barraques i marges i els cellers,
especialment els de factura modernista.
Les barraques de vinya són de pedra posada en sec i, a Vallirana, normalment són rodones. Servien
per dormir, per guardar les eines i per aixoplugar-s’hi.

Barraca de vinya al Mas de les Fonts
És interessant també veure els marges de pedra que queden. Eren per subjectar les terres i esglaonar
el terreny amb feixes i guanyar espai pla a la muntanya. Aquest procés d'aterrassament dels terrenys en
pendent era per habilitar-los per al conreu. També per donar ús a la pedra sobrera d'arrabassar els
camps així com per fer camins.
En els planers s’hi construïen parets de pedra seca per delimitar propietats o impedir l’entrada de
bestiar.
Els cellers són, tal vegada, l’element més característic del món del vi. Els d’estil modernista ens
donen testimoni de l’època del cooperativisme agrari, pel que fa als de grans dimensions. Tot i que a
Vallirana no hi havia celler cooperatiu, algunes les masies en tenien d’una estètica acurada,
especialment pel que fa a la façana. Altres construccions específiques eren el cup i l’interior dels cellers.

Celler modernista de Can Rovira

Les vinyes
Els propietaris de les vinyes eren les famílies de les masies. Recordem-les: Can Prunera, que donava la
producció més gran, Can Batlle, Can Campderrós, El Lledoner, Can Bogunyà, Can Rovira, El Mas de les
Fonts, Can Montané i Can Julià, a més d’altres cases pairals com Cal Jep, la Casa Nova i Can Culleretes.

Masia i vinya del Lledoner
Actualment només hi ha una masia que es faci el seu propi vi, el Mas de les Fonts. En altres temps
havien arribat a fer fins a 60 bótes de 8 càrregues, però actualment en surten dues o tres. Aquesta
masia ha portat el vi de dir missa a l’església des de sempre. Abans era un vi ranci i actualment és
mistela feta amb el most i aiguardent.
D’aquell més d’un centenar de vinyes que ocupaven aquelles 337 hectàrees, actualment encara es
poden veure, a més de la del Mas de les Fonts, les que hi ha a les heretats del Lledoner i de Can
Montané. La resta d’aquell passat l’hem de buscar en elements museístics guardats en cases i masies,
especialment el que hi ha a Can Capellades, actual seu del Centre Excursionista.
De les moltes vinyes del terme de Vallirana, en Miquel Vendrell, n’ha recordat les següents, A més de les
del Lledoner i els altres masos:
A Can Rovira, cantó de la carretera on hi ha la masia: Capellades, Mansió 1, Miquel de la Ramona,
Turull, Xola, Cal Jep, Xarau, Xicus, Leyes, Burro, Peret Sells.
A Can Rovira, cantó de la carretera on hi ha El Xipreret: Matalot, Trompón, Patusca, Peret de cal Pelat,
Pelat 1, Tomeu, Tòfol, Paisano, Ciment, Pepus, Tremp, Barquera, Vall d’Arús, Vella, Fustera, Font del
Vermell, Cantí, Ca la Seca
A Can Montané: Boté, Rifenyo, Montané, Clic, Caputxí, Pepet Maco, Pau Coix.
Al Mirador: Carreter, Xelín, Paisano, Francisquet, Corral, Capeta, Candu, Burret.
A la Llibra: Fuster, Sergent, Joan Sans, Casa Nova, Lari. A Can Julià: Pelat 2
A la Vall del Sol: Sac, Ros, Serra, Hostal, Isidre Bassons
A Can Batlle: Ràfols, Petit de la caseta, Camp de l’Elena
A la Solana 1: Tormo, Felipe, Ponet, Maxuques, Patates, Xinus, Arengada, Jaume Sastre, Pau Meco.
A la Solana 2: Pansit, Mansió 2, Marc, Manu, Can Sala, l’Esquilador, Jeroni, Fisas, Bardis, Guardabosc,
Sebio, Segarra, Pau Làzaro, Tou, Urpina, Pau Bofi, Pepet Maco, Noi del Racó, Martí Massana.
A la Selva Negra-Can Bogunyà: Campderrós, Patrón, Radín, Gavatx, Vall d’Arús, Andalet, Guardabosc.
A Can Prunera: Can Prunera, Peret Vermell
Al Mas de les Fonts: Isidre, Pansit, Burré, Augé, Patusca, Ràfols, Jaume Badell, Tou, Vicenç Massana,
Masseu.
* Aquesta llista pot variar en funció del nom de la vinya i de la zona que en cada moment hagi pogut
tenir.

PETIT VOCABULARI DEL VI I DE LA VINYA
Arpiots

Eina en forma de càvec amb la fulla dividida en dues o tres pues llargues per cavar i llaurar la terra.

Barraló

Portadora de fusta, prima i rodona, que serveix per abocar vi quan es trascola.

Barraloners Els que anaven pels pobles a comprar el vi per vendre a Barcelona
Bóta

barrica, barril, bocoi, carretell, tona
Recipient de fusta més llarg que ample, de secció transversal circular o oval i més gran al ventre que a les testes,
que serveix per guardar i envellir el vi. Normalment són de fusta de roure o de castanyer, amb cèrcols de ferro.
Segons la mida i capacitat té diferents noms. La bóta catalana té un volum de 500 l. El carretell (o botell) té uns 30 l
de capacitat. El barril entre 70 i 150 l. La barrica entre 250 i 500 l. El bocoi uns 600 o 650 l. La tona entre 500 i 700
l. Tanmateix, la denominació segons les capacitats pot variar d’un indret a un altre.

Bot

Cuir, generalment de boc, cosit i empegat que serveix per transportar vi.

Brisa

Residu sòlid que resta del raïm després de trepitjat i premsat. La brisa és formada per la rapa, la pellofa, la polpa i el
pinyol.

Buquet

Combinació d’aroma, sabor i tacte d’un vi.

Cep

Planta de l'espècie vitisvinifera, de la família de les vitàcies, de fulles (pàmpols) palmatilobulades i irregularment
dentades, flors petites en panícula i fruits (grans de raïm) en forma de baia arrodonida, que s'agrupen en una rapa
formant el raïm. Els ceps joves fan una producció bona a partir del quart any i se solen arrencar a partir dels
quaranta.

Cava

Galeria subterrània que fa les funcions de celler d'envelliment i que serveix especialment per envellir-hi el vi
escumós. Cal que mantingui la temperatura entre 10 i 14º C i que no hi entri llum. D’aquí prové el nom de ‘cava’
destinat al vi escumós elaborat al Penedès amb el mètode tradicional amb què s'elabora el xampany (terme amb el
qual legalment només es poden anomenar els vins escumosos francesos).

Celler

Local on és elaborat i sotmès a envelliment o maduració el vi. El mateix nom s’aplica al lloc on es guarden els vins, i
als establiments on es posen a la venda. També vinateria (en castellà,‘bodega’).

Cup

Recipient on el most fermenta i, després de fermentat, el vi es passa a la bóta. El recipient pot ser d'obra, metàl·lic o
bé de fusta. També se’n diu ‘tina’.

Ensofrar

Tractament contra la malura.

Escaparrar

Tallar alguns brots. Es deixa la brocada i s’escaparra el sobrecoll.

Escavallar

Treure els cavalls o brots que no fan raïms.

Falçó

Falç petita usada especialment per tallar raïms a la verema o branques d’arbustos.

Fassina

Local destinat a la fabricació de licors destil·lats com l'aiguardent.

Fil·loxera

Malaltia de la vinya causada per l'insecte phylloxeravastatrix, que ataca les arrels i mata els ceps. Aquesta malaltia
va causar estralls durant el s. XIX i principis del XX a tot Europa, i va caldre la importació de peus de vinya
americans resistents a la malaltia, als quals s'empelta la vinya autòctona.

Gotim

Porció esquinçada d'un raïm, constituïda per una branqueta de la rapa i uns quants grans.

Llevataps

Aparell que serveix per treure el tap de l’ampolla.

Lluquet

Tireta impregnada de sofre que es crema a l'interior de la bóta per treure’n les emanacions malsanes. En cremar
desprèn diòxid de sofre, d'acció conservant i antioxidant.

Mangencar

O 'esmagencar'. Entrecavar superficialment les plantes quan comencen a néixer o quan han estat trasplantades.

Most

Suc de raïm abans de fermentar i, per tant, abans d’esdevenir vi.

Pellofa

Pell del gra de raïm separada de la polpa.

Pàmpol

Fulla del cep, més aviat rasposa i de classe dentada, trilobulada i palmatinèrvia.

Parra

Cep enfilat i amb els sarments recolzats en una estructura, com ara una xarxa o un emparrat.

Picapoll

Cep d’una varietat que dóna raïm blanc o negre de pellofa molt prima i molt saborós.

Patxets

Homes que venien de les terres de l’Ebre amb el matxo a ajudar a fer la verema.

Portadora

Receptacle cònic de fusta, d'1 m d’alçada i 0,4 m de diàmetre mitjà, que serveix per transportar el raïm acabat de
veremar de la vinya al remolc.

Raïm

Fruita de la vinya, comestible, que s’usa per a l’elaboració del vi. També rep aquest nom un grup de baies unides per
una rapa.

Rapa

Branca o part llenyosa del raïm després de llevar-li els grans. També se’n diu ‘barrusca’.

Sarment

Branca d'un cep o d'una parra d'on pengen els raïms.

Semaler

Pal que forma part d’un parell amb què dues persones traginen una portadora, l’una agafant-lo per l’extrem anterior i
l’altra pel posterior.

Sulfatar

Tractament contra el míldiu.

Sumoll

Varietat de cep negre, encara que també n’existeix una subvarietat blanca. És una varietat rústica, resistent a la
sequera i de desenvolupament uniforme. El raïm és llarg i el gra és gros i llargarut.

Tast

Acció de tastar els vins que requereix certa tècnica. A l'hora de tastar un vi es distingeixen la fase auditiva, la visual,
l'olfactiva i la fase gusto-olfactiva. L'acció del tast permet descriure les qualitats d’un vi mitjançant diversos adjectius
(elegant, sobri, carnós, afruitat, lleuger, etc.) i és la que fa que un vi sigui considerat menys o més bo. En castellà,
‘cata’.

Trafegar

Treure el vi d'una tina i posar-lo en una altra, amb la finalitat d’airejar-lo i clarificar-lo. També se’n diu ‘tramostar’.

Verema

Collita dels raïms per a l'elaboració del vi (a mà o amb màquina). A Catalunya sol tenir lloc durant els mesos de
setembre i d'octubre.

Vinya

Camp plantat de ceps.

Xupet

Part inferior del cup per on sortia i es recollia el vi

