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Arx. paoli ( 40 min.)

pa, oli ...i vi

Senyores (i algun senyor)

Si no els agrada la conversa d'avui tenen dues opeions: 0 surten a

comprar.se dos litres de vi de vermut i se'l beuen tot, 0 be es posa

d'acord tot el public a picar de peus i entonar l'uniea canoe de

protesta universal: volem pa amb oli- pa amb oli volem.

I fixeu -vos que no me n'he anat del tema : he esmentat de bon

comencament els tres elements que penso posar sobre la taula avui.

el vi, el pa, l'oli.

Yes ara, aquest pedant que ve a dir-nos. Quina novetat son el pa el vi

i l'oli? Si en tenim a totes les cases!. Respone: una mica de paeiencia i

d'humilitat, que no ho sabem tot d'aquests tres productes i sempre

aprendrem si reflexionem. Per comenear, es innegable que ens han

acompanyat durant segles . I que l' organitacio social derivada del,

repartiment de la terra a I'EdatMitjana preveia que els masos , Is

cases de pages, tindrien terra campa per a blat, vinya i oliveres, sen

yal que en aquella economia de subsistencia i autoabastament els

tres elements es tenien presents. Son basics,
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L (OLI.

Una llesca de pa amb oli es un component de la nostra alimentacio, el

recurs per excel.lencia. Que venen els amics a fer un berenar/sopar?

Es treu una secallona 0 uns tallets de pernil 0 de formatge, el setrill i

el pa. Generalment el porro esta tambe preparat. Quan no s'havien

inventat les xuxes i menjavem una galeta cada dos mesos , el berenar

diari comencava amb una llesca de pa. AI damunt? Olio De vegades ,

en comptes d'oli, vi i sucre. Que tampoc estava gens malament. I si jo

em mirava la padrina amb una bona caiguda d'ulls, una mirada de

gosset abandonat, aleshores em comptes de vi de taula m'hi abocava

el raget de mistela 0 de moscatell.

Un il.lustre reusenc, potser no prou conegut, el professor

Josep Murgades, sol.passar uns mesos cada any ensenyant en una

universitat d'AIemanya, i en el retorn d'una seva estada al pais

germanic va passar per casa. Sabeu que va demanar per menjar?

Unes torrades amb olio N'estava perdudament enyoradis. Estava tip,

mes que tip, del menjar alemany, no perque fos dolent, sino perque

ignorava el pa amb olio Li yam satisfer el desig : ni el restaurant de

mes to i de factura mes escandalosa li hauria proporcionat un plat

millor. Per que? Perque ell, com nosaltres, com vosaltres, de petit

havia estat criat amb oli d'oliva.

II

I aquest es un aspecte central del tema : la tradicio. Com i quan

comenea, aquesta tradieio? Primer: conve que expliquem I'extensio

geografica i el desenvolupament historic de l'oli d'oliva, i, per tant, de

l'olivera, oliver, 0 oliu, que aixi l'anomenen en diverses comarques.
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No us estranyi la da rrera forma, Oliu, perque es ben catalana, viva

al Rossello i molt antiga, ha quedat en noms de poble, Olius al

Solsones, Montoliu al Segria, Olivella a l'Alt Penedes, Solivella ala

Conca ..

L'arbre d'oliva - forma emprada a l'Alguer, 0 olivera prove de la

protohistoria, cap al tres mil 0 mes lluny encara, abans de Crist, i

sembla ser que va neixer al sud de Turquia 0 terres properes, el

Liban, Palestina, per transformacio d 'unes oliveres bordes 0

ullastres. Els homes de la prehistoria devien coneixer l'ullastre, que

no fa olives.

I mes endavant va apareixer el seu parent, l'olivera amb olives,

que en botanica es olea europea sativa. Quan l'home va aprendre a

plantarne va fer-he de dues maneres : 0 per arbrisso nascut de llavor

(-un pinyol enterrat) , 0 per de planco 0 estaca (el cas dels llucs de la

soca) En el primer cas, l'arbre nat d'un pinyol te una arrel central ,

en el segon les arrels son totes ramificades.

Te una fusta molt llenyosa, i forta : la soca se li fa gruixuda

amb el pas dels anys. Que poden ser molts, hi ha oliveres de vuit

cents 0 mil anys de vida. I la fusta, aleshores, polida i descorcada,

apareix plena de linies d'aigiies ondulades. Se'n fan objectes artistics

i placat de mobles. Un refrany diu : "fusta d'oliver, fusta de

cavaller" . Com mes llucs i rebrots li traiem de soca i branques, mes

llarga sera la seva vida. Els grecs i els romans, per aquesta rao, el

consideraven l'arbre de l'eternitat, de la gloria, i ellloc millor per

enterrar els seus morts era al peu d'una olivera.
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Tornem a la geografia i a la historia : des de l'AsiaMenor l'olivera va

passar a colonitzar les illes del Mediterrani oriental,. Xipre, Creta,

etc, la Grecia continental, el sud de l'antiga Jugoslavia, Italia, el sud

de Franca i la Peninsula Iberica. Tambe elMarroc i Tunisia. Grecs i

romans, doncs, la van estendre i aqui la coneixem des d'abans de

Crist

Pero es la Biblia , Antic i Nou testament, que ens parla a cada

passa d'aquest arbre : en un salm, els fills asseguts entorn del pare es

comparen als rebrots d'olivera al voltant de la soca. Tots tenim la

imatge de Jesus, a punt de comenear la Passio, resant a I'Hort de les

Oliveres. Just uns dies abans I'havien rebut a Jerusalem amb

branques de palmera i d'olivera. La coloma que torna a l'Arca de Noe

despres del Diluvi duia una rameta d'olivera al bec. Per als grecs

l'olivera havia nascut d'un cop de llanca a terra donat per la deessa

Atena. En tot cas el grec va ser el poble que mes la va enaltir i

propagar, i els atletes es fregaven el cos amb oli d'oliva, i els

vencedors eren coronats amb corones fetes de branquetes d'olivera,

A Catalunya tenim moltes oliveres, no tantes com a Andalusia, pero

algunes de gran qualitat. La plantacio regular d'aquest arbre,

ordenada en fileres 0 a quadre, es fa des del segle XVIII, abans cada

pages les ten ia escampades. Per tant, els camps d'oliveres disposades

en fileres 0 quadres, daten d'abans d'ahir.

L'oliva de mes prestigi per a extreure'n oli es l'arbequina,

coneguda de tothom. Ocupa una franja que va des de I'Anoia, passant

per la Segarra, la Noguera, I'Urgell, la Conca i les Garrigues i

s'enfonsa bastant a l'Arago catala . Ensota d'aquesta franja trobem
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l'oliva de Tortosa i la Terra Alta i del Baix Arago, considerada bona

pero sense la finor de l'arbequina.

L'oliva andalusa , en diverses varietats, sol donar un oli mes

acid, i per aixo el compren els italians i el refinen.

L'oli refinat es bo, pero li falta, naturalment ,1'010r i el gust de

fruita de l'oli natural. Que te la categoria maxima quan porta

l'etiqueta oli verge d'oliva. Si l'etiqueta diu, Oli d'oliva, a seques , no

es verge; si una llauna de conserva, per exemple de sardina, diu que

es feta amb oli vegetal sera girasol, blat de moro, colza 0 altres

llavors, no oliva ..

Un dels espectacles estacionals era la recollida de l'oliva. Un

geograf frances cap als anys trenta del passat segle va estudiar i

comparar les tasques agricoles entre tots els paisos de la

Mediterrania. S'assemblen molt totes aquestes tasques entre elles -en

el seu llibre destaquen fotografies dels marroquins batent el blat 0

entre les oliveres , que al temps de la collita era forca identica ala

dels homes i dones de les Garrigues, de Grecia 0 de l'Arago,

EI temps de la collita comencava mes 0 menys el darrer terc de novembre,

simbolicament per Santa Caterina: "Abans de Santa Caterina, no cullis

I'oliva" Antigament el collidors i collidores cantaven en grup, unes corrandes

especifiques de I'operacio .1 no nomes aqui: jo n'he senitdes a 'Alguer, a l'illa

de Sadenya N'he triat una, d'Ulldemolins :

Lo sol sen va ja a 1aposts, i 1a lluna a 1es Garrigues,

quina cara fara l'smo si hem collitpoques olives.

Despres d'ensacar, les olives van al moli, 0 mes ben dit a

I'almassera, mot tambe arab, quasi identic en castella, almazara .. Hi
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ha pobles que han ressuscitat les velles moles de pedra, i la premsa

amb esportins 0 cofins, per on regalimava la pasta oliosa que anava a

la pedra solana i a les piques de decantacio. L'interior d'aquests

molins antics, tots de paret de pedra, enfosquits, amb els sectors de

fusta llisquents , el foe de fer bullir l'aigua purificadora, foe que

servia per fer-.hi rostes, 0 torrades olioses, era un decorat insuperable

per ales nostres infanteses il.lusionades .. Els sistemes moderns i la

motoritzaoio han canviat la velocitat del proces que en tot cas es

diferent pel diferent nivell cultural i economic actual dels paisos. EI

que no ha canviat es la necessitat de posar-se molta roba a sobre a

I'hora de collir el producte primer, el fruit, perque es feina d'hivern i

particularment ales terres de Ponent, tan genloses en glacades.

I ja tenim l'oli obtingut, i ja tenim les morques 0 deixalles, i el residu

mes aprofitable, el pinyol 0 pinyola, esplendid combustible.

� Sobretot, podem endur-nos a casa l'or liquid que va comencar en la

xica oliva ull de griva, que deia el poeta. On el posarem?

Setrill, garrafa 0 tenalla, que aqui es engerra. Calia tapar be el

recipient, per evitar que hi caiguessin cuques 0 rosegadors . Molt

modernament, com a consequencia de les regulacions de la Unio

Europea s'ha generalitzat I'us dels bidonets de cinc litres,

transportables i que es troben a totes les tendes i cooperatives. No cal

emmagatzemar en diposits 0 grans engerres litres i litres d'oli, com

feiem abans , es a dir, fa quatre dies.

Com a component de remei estricte els laboratoris

farmaceutics en fan un us abundant, mai en l'estat natural, sino

formant part d'especifics d'higiene, bellesa, suavitzants, medicacio.

De vegades combinat amb d'altres olis - ametlla, cacauet, sesam.
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Ens afecta a la higiene la importancia de l'oli combinat amb la

sosa, per a la fabricaci6 domestica 0 industrial de sab6. Recordem que

a cada casa hi havia una caldera per fer sab6 � el sab6 de color verd6s,

el sab6 " de poble", encara el recomanen els metges per a certes

afeccions de la pell.

Nosaltres creiem en les virtuts de tot ordre, en la sanitositat de 1'oli

d'oliva. "L'oli d'oliva tot mal esquiva ". Pero no fa pas tants d'anys hi

va haver una campanya en contra. Avui sembla inexplicable, pero

fins alguns metges i dietistes recomanaven altres olis, sobretot de

soja i girasol. Es deia que 1'oli d'oliva era massa fort, que engreixava,

que perjudicava la circulaci6 sanguinia. EI que passava era que

s'importaven tones i tones d'olis d'aquells, dels altres, que sortien

barats, mentre es valorava molt el d'oliva que s'exportava. Era una

necessitat de divises que tenia el govern de Franco. I poe despres va

venir el desastre de l'oli de la colza.

Precisament ara s'ha tornat a valorar les virtuts sanitoses de

1'oli d'oliva. Es emolient, ajuda el tract intestinal, excel.lent per al

fetge, digestiu, fa mes bona pell, mes bon cabell. Visca.

No podem viure sense greixos. I el greix primer que ens pot

beneficiar es el vegetal de 1'oli. Perque conte el que se'n diu acids

grassos essencials. I afavoreix tambe el colesterol positiu, no el

dolent. Es dar que si be el nostre cos necessita greixos, tambe es cert

que hauriem de fer mes exercici i aixi no ens sobrarien els greixos

acumulats al cos ..
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Els romans 0 llatins van heretar dels grecs el conreu de

l'olivera i la van estendre arreu ..Els seus cronistes ens parlen de com

es desermava el terreny" fent retrocedir la boscuria per plantar-hi

oliveres i tenir oli"

Posteriorment, un poble vingut al segle VIII, els sarrams 0

arabs, van cultivar perfectament l'olivera i del territori que s'esten

entre l' Arago i la Segarra, i dels plans de lUrgell i la Noguera en

van dir AI Azeitun.

Tots aquests pobles empraven l'oli per a tres usos : 1- el

condiment i la conserva, 2-la llum - 3 -les virtuts curatives i el

simbol cerimonial i religios.

L- EI condiment: amanir, formar salses, posar ala cassola, fregir.

Operacions antiquissimes. 2 - la Ilum : il.luminar de manera

constant, segura, enfront de les torxes primitives, conservar una font

d' il.luminacio a base de llums d'oli, despres de descobrir-se les

virtuts del ble, fou un avene de eivilitzacio. Pensem que elllum d'oli,
�

el de ganxo 0 les llumeneres permeteren treballar, escriure i llegir a

les nits! I que fins entrat el segle XIX el petroli primer i l'electricitat

despres el van desbancar.

2 - Les virtuts curatives . Els humans aviat van descobrir que l'oli

anava be per tapar ferides, cremades, per suavitzar i rejovenir la

pell, fer-lo entrar com a component de pomades i altres remeis, i per

perfums.

3-L'oli passa a ser ,per tot plegat, un element quasi sagrat, i
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per aixo penetra en els dominis de les liturgies de les diferents

religions: els rei de -Iuda eren ungits, se'ls passava oli pel front. Les

asglesies cristianes tenen els olis consagrats , olis que serveixen per

als sagramentseKtrems, el comenc de la vida,(el naixement)iftel final,
la uncio extrema.

I existeix una transposicio de llenguatge entre les virtuts curatives

i la utilitat politica i social de la trampa ,
i diu : "qui oli remena els

dits se n'unta.", Cada dia en surten exemples al diari.

EI PA - Un boci de pa per caritat. Nosaltres, diguem els d'una certa

edat, encara hem vist captaires que demanaven aixo. Ara

generalment els captaires pidolen diners, no pa
- A casa nostra, al

poble, em feien baixar a fer la caritat als pobres, que passaven en

grup el divendres. De fet estava convingut que algunes cases segons

els dies dela setmana, farien caritat a tota aquella tropa de

miseriosos ambulants., s�pre el mateixc grup. Jo els repartia unes

infimes monedes de coure i uns trossos de pa. Alguns es portaven la

llesca 0 el crosto a la boca i el besaven. Eren pobres que valoraven

aquell pa, que ells no podien comprar i que per ales seves penuries i

estretors era molt benvingut. Miserioses vides que hem presenciat de

prop.

Quan va comencar a decaure el consum de pa, que va ser als

anys setanta del passat segle, es a dir quan ja hi havia de tot i el pa

no calia que fos el recurs, els gremis de forners van fer un anunci on

es deia que les dues lletres de la paraula pa indiquen I'oxelencia del

produte : Pa, PiA, primer aliment.
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No tenir un pa a la post es ser pobre total. EI pa abans es tenia

a la post. Amb pa de moment ja passem ." Con pan Y vino se anda el

camino" Aixo esta be per dir-ho, pero a I'hora de la veritat escoltem

ekrefranyj Mireu els mes espavilats que deien : "Un pa a la post i

cansalada al rebost, encara que els italians formulaven la feIicitat

dels pobres fent una pel-licula titulada Pa amori fantasia ..Amagueu

el pa, que ve la gana .. Avui pa i gana dema. Pero tambe cal guardar

per a dema gana i pa.

Tot pa, per essencia , es honorable i quan un es fa el fatxenda i

menysprea allo que Ii ofereixen, perque no ho troba prou refinat se Ii

diu : noi, de quin pa fas rosegons! AI pa pa i al vi vi. Si surt

malament una cosa diem que hem fet un pa com unes hosties. I es

que el pa ha de ser, inflat, gruixut, amb presencia, no pas prim com

un paper, com el pa d'angels, tan primet que potser alimenta

l'anima, pero no el cos.

Fer una cara de pa de ral ,
mira quins pans de greix que se li

fan a la Filomena! ( Els pans de greix nomes els critiquem als altres)

Aixo es el nostre pa de cada dia, Tenir pa a l'ull. Tu yes fent

que ja sabras quin pa s'hi dona, aixo es pa sucat amb oli (facil ) Ser

de pa sucat amb oli ( de poca importancia ) Malaguanyat el pa que es

menja ( malfeiner) . Qui no te pa moltes se'n pensa, I com que del pa

se'n fan sopes, qui menja sopes se les pensa totes. Aquesta da�era

paremia era de fet una propaganda de les sopes, possiblement

nascuda per incitar la canalla a no refusar aquell plat, que ajudava

a creixer i fer-se gran i espavilat. En temps de pa de debo les sopes

anaven assaonades amb un bon raig d'oli, precisament. 0 sigui, que

en la nostra cultura rural es impensable servir un plat de sopes

amanit amb margarina . Cal oli.i nomes oli

'I
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Voldria esmentar encara el pa de madrastra. , que fa

refereneia ales llesques exageradament primes.

EI pa calia Ilescar-lo , no tallar-lo. I molt millor partir-lo-
"

Prengue el pa i, partint-lo, el dona als seus deixebles tot dient:
"

Si el pa es llescava, calia fer-he repenjant -.10 contra el cos i

accionant el ganivet cap ala pitrera. Abans de tallar, pero, les

mestresses feien amb el ganivet el senyal de la creu a la base del pa ..

Qui pa enceta i no hi fa creu, el dimoni se'l fa seu .Perque el pa es

sagrat, es el primer aliment. EI nostre pa de cada dia doneu -nos

Senyor. Sense el pa la civilitzacio tradicional semblava no tenir

energia, Deien : "EI foe es mitja vida, i el pa, tota ".

II

La Biblia esmenta sovint el pa. Els pobles primitius tenien com

a principal collita el cereal ,i d'ell depenien. I alliarg de la historia el

comerc del blat ha estat principalissim.,Un dels grans miracles de

Jesus es la multiplicaeio dels pans. La cuita del pa te unes fases que

es venen repetint alllarg dels segles. Farina, sal, aigua, llevat,

fermentacio, preparacio de les formes i cuita. El pa sense llevat es

propi de la Pasqua jueva.

Les formes de presentaeio que ha adoptat el pa son

variadissimes, i es poden dividir sumariament en el perfil allargat i

el perfil rodo. Eren, als pobles , els dos tipus de pa basics, la barra i el

pa de pages. Aquest permetia les mes espctaculars torrades. Tambe

hi havia pans petits, com el pa de ronyo, que poes forners saben fer

avui dia -. I el pa de Viena, amb mantega. EI mes tradicional dels

pans petits fou elllonguet, la gent en deia llengUet, pa ovalat que

sobre un pam aproximadament de Ilargaria presentava un tall

II
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longitudinalque en facilitava la cuita. Els malpensats deien que barra

i llonguet simbolitzaven alegrement els dos sexes, masculi i femeni

respectivament. Mes tard van venir els pans amb mantega
- viena,

brioixos,etc ; - mes modernament, davant laminva del consum de pa,

els pans de fantasia, amb soja, sesam, pa foradat, de trena, etc etc,.

I el pa integral, que no es altra cosa que el pa que s'ha fet a

muntanya molts anys. Anecdoticament podem dir que el pa de motllo,

de llesques quadrades, tan usat avui, es tambe dit pa angles, pero els

britanics en diuen pa frances. I, finalment, l'adjectiu "panarra" fea

refereneia als forts consumidors d'aquest primari aliment. Tan

primari que s'associa ala gana dels pobres, i es el darrer aliment a

perdre. Aquells que, com he dit abans,
"
no tenien un pa a la post" els

calia enganyar la gana :

Quan el pare no te pa la canalla la canalla, quan el pare no te

pa la canalla fa ballar.

A la postguerra barcelonina que jo vaig viure , les

restriccions i racionament ens feien menjar el pa de farina de panis 0

blatcfe moro, groc com un llimo i que s'enduria com la pedra passades

nomes tres hores de la compra.

Suposem que hem de fer. -nos un entrepa, posar quelcom entre

dues capes de pa : sigui el que sigui podem dir que allo que hi posem

entremig es el companatge. 0 sigui el que fa companyia al pa.Per

cert que la paraula entrepa es molt moderna, no te mes que uns

quartanta anys de vida, no figura als diccionaris anteriors a darreries

del segles passat, i es diu que se'l va inventar l'escriptorManuel de

Pedrolo, per trobar un substitut al castellanisme bocadillo, 0

l'anglicisme sandwich. Per cert que aquest nom, sandwich, prove del
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comte de Sandwich ( segle XVIII) el qual ,com que feia llargues

expedicions de cacera que duraven 24 hores, per no haver de fer foc,

s'emportava talls freds de vedella entre llesques de pa. Una altra

versio diu que el noble senyor es feia servir aquest tipus demenjar a

la taula de joe, per no distreure's de la partida.

He esmentat abans que el pa es un element de la Iiturgia. Es

pot combregar amb hosties 0 amb pa. Aixo prove de la tradicio

evangelica. L'Evangeli de Joan, al capitol 6, ens relata el rebombori

que va armar Jesus entre els jueus perque havia dit "Jo soc el pa

baixat del cel". Ala primera Epistola als Corintis Sant Pau

pregunta: "El pa que partim, (,No es la comunio del cos de Crist?" Aixi

la sacralitzacio del pa quedava consumada, elevada ames dignitat.

El pa de la Biblia, com encara es conserva el costum enre els pobloes

semitics, no es gruixut, doble, sino prim com una coca, i l'accio de

partir-lo i no taUar.lo, i molt menys Ilescar-Io, sembla mes raonable.

El VI .

I la vinya, amies. Ala nostra ruralia, viles i pobles, eneara es

usual que les families tinguin una vinya, 0 moltes vinyes, i de segur

alguna parra. Nosaltres, els mediterranis, som gent de vi, el tenim

com un element mes de la nostra dieta. Oli, pa, i vi.



14

EI vi arriba a taula despres d'un proces d'elaboraci6 mes llarg

que el del pa i el de l'oli, que s'enllesteixen en molt poc temps. Del

cubell de farina en podem fer pa en un parell d'hores i d'un cabas

d'olives en tindrem l'ampolla d'oli tambe en qiiesti6 d'hores .. EI vi, en

canvi, se'ns en va a mig any, comptat i debatut.

EI pa i l'oli ens s6n absolutament necessaris en la nostra

cultura, i en d'altres alguna cosa de semblant : la farina de blat de

moro a America llatina, l'arros 0 fruits 0 arrels farinosos en d'altres

latituds equivalents al nostre pa ; i greixos animals, mantegues 0 olis

vegetals (cacauet, p.e.) equivalents a l'oli. Pero el vi no es

imprescindible, i existiren cultures on era totalment desconegut.

Quan els colonitzadors van arribar a parses exotics hi van introduir

licors i vi i produiren una epidemia d'alcoholisme i malalties. Tots

coneixem algu, entre nosaltres i tot, que no beu vi, beu aigua, com

molts pobles dels que anomenem primitius 0 alguna llei de

vegetarians. No passa res si deixem de beure vi.

De tota manera, dins l'alimentaci6 mediterrania, que es hereva

de la jueva i de la greco/romana, el vi es corrent. Ens costa

d'imaginar un apat sense una raci6 de vi. Als menus de les fondes i

restaurants hi apareix la frase, pa, aigua i vi compres. Vi de la casa,

per descomptat. Si volem un vi de mes to, paguem-lo a part.

A mes de formar part de la dieta, el vi es un estimulant , pero

begut fora de mida, una droga. Malauradament, les persones que

beuen sense mesura acaben dominades per l'alcohol, que es la

caracteristica basica del liquid que anomenem vi. Dels components

que entren en un litre de vi, el grau d'alcohol es determinant dels

possibles efectes sobre l'organisme, euforia, estupor, somnolencia 0

embriaguesa efectiva. Aixo es plenament admes i perfectament
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estudiat. EI refranyer es ple de consells contra l'exces : "EI vi surt a

la cara i puja al tupi":
" Dones i vi fan perdre el cami". de passada

dire que hi ha una persistenlmania a combinar les dones i el vi en els

nostres refranys : "Dona bonica i vi bo no duren gaire",
" Dona jove, i

vi veil -: "La dona com el vi, enganya el mes fi"

Tot i saber que cal beure'l amb compte, cauen en l'exces encara gran

nombre"k persones, de vegades forca joves. Aqui podriem parlar amb

exacta valoracio del vi i de qualseol beguda alcoholica . La mateixa

alegria que encomanen els primers glops, fa que el bevedor

experimenti una mena de fermesa que alguns desconeixien abans de

beure. Els homes son molt sensibles a aquesta falsa seguretat, que

assimilen ames baronia, ames condicions masculines, empenta,

atreviment. La dita "EI pa fa earn i el vi fa sang" es indicativa d'una

ereenea en les virtuts vigoritzants del vi. Que pot durar tota la vida:

"Pam que beu bon vi, triga amorir". I pot arribar, per

sobrevaloracio del biomi vi =mascle ,a la mes exagerada de les

injusticies:
" L'aigua per als blats, el vi per als homes i el baste per a

les dones ".

II

Tambe el vi surt al refranyer com element de consol, refugi per a

despres d'una dificultat , que es un dels perills afegits. Ellamentable

cas de dones que viuen existencies indignes ,
sotmeses a violencies

domestiques , degradades en l'ambit familiar i es refugien en la

beguda, tristament solitaria i molt secreta ( nomes al comencament

), dones d'ampolla al fons de l'armari, es avui bastant estes 0 mes

conegut que no abans. 0 mes corrent, aquelles persones que no poden

dormir i es creuen que el vi es un somnifer : A mala nit, matalas de

vi"
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II

La llengua te una rica varietat de vocables per indicar que una

persona esta ebria, 0 beu molt per costum : borratxo, pet, begut,

envinat, buidampolles, torrat, escanyaporrons, bufat, trompa, pitof,

gat, barraler , lluent. Generalment el begut es considera una persona

de poe fiar, perque
" el vi trenca secrets".

El vi apareix ala Biblia, i la vinya es coneguda des de milers

d'anys abans de Crist, a totes les ribes de laMediterrania, comencant

a Palestina (miracle del pa i el vi, el vi del calze) , pero ja abans del

Nou Testament, perque trobem un il.lustre patriarca que es va

emborratxar un dia : Noe, el de l'Arca, era agricultor, i va plantar

una vinya ,diu la llegenda que la primera vinya coneguda. La va

regar amb sang de Ileo i d'ovella, simbols de la forca i del valormistic.

) Va beure del vi produit i es va embriagar perdut momentaniament

el seny es va truere tota la roba i els seus fills el van haver de cobrir

amb una flassada. Aquest episodi fa pensar en una compensacio de

contrast entre el vi d'un dia i la moltissima aigua dels quaranta dies

del Diluvi Universal.

El llibre de l'Exode decreta que els sacrificis a Jahve es faran

sacrificant un xai sobre l'altar, i abocant tambe una petita quantitat

de mescla de farina, oli i vi ..

Entre els grecs el vi s'atribuia de primer a un pastor Stafilos,

que veie una ovella que menjava una planta desconeguda . El seu

amo, Oinos, dona nom al sue. Despres es generalitza la llegenda del

deu Dionis, que els romans van passar al seu elenc de divinitats amb

el nom de Baccus. Dionis va ser una divinitat tardana , en una epoca

que la religio dels grecs demanava ,per pressio social, una renovacio.

II

"



16

Hem parlat de dificultats que volen compensar-se amb la

beguda. Es frequent en els homes, per altra banda, que considerin el

fet de beure una recompensa a esforcos 0 treballs fets.
" Acabar el

jornal dins del barral ", es a dir, acabada la feina, vin ga tragos , 0"

EI dilluns mercat al mati, i a la tarda vi
"

I'

II

La llengua te una rica varietat de vocables per indicar que una

persona esta ebria, 0 beu molt per costum : borratxo, pet, begut,

envinat,buidampolles, torrat, escanyaporrons, bufat, trompa, pitof,

gat, barraler ,
lluent. Generalment el begut es considera una persona

de poe fiar, perque
" el vi trenca secrets".

El vi apareix a la Biblia, i la vinya es coneguda des de milers

d'anys abans de Crist, a totes les ribes de laMediterrania, comencant

a Palestina (miracle del pa i el vi, el vi del calze) , pero ja abans del

Nou Testament, perque trobem un il.lustre patriarca que es va

emborratxar un dia : Noe, el de l'Arca, era agricultor, i va plantar

una vinya ,diu la llegenda que la primera vinya coneguda. Va beure

del vi produrt i es va embriagar: perdutmomentaniament el seny es

va tr.e're tota la roba i els seus fills el van haver de cobrir amb una

flassada. Aquest episodi fa pensar en una compensaeio de contrast

entre el vi d'un dia i la moltissima aigua dels quaranta dies del

Diluvi Universal.

El llibre de l'Exode decreta que els sacrificis a -Iahve es faran

sacrificant un xai sobre l'altar, i abocant tambe una petita quantitat

de mescla de farina, oli i vi ..
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Ales cerimonies solemnes i encarcarades dels mes antics grecs el

culte de Dionis afegia situacions d'embriaguesa, unes dones

dansaires en processo desordenada, que coneixem com bacants, una

exaltacio dels sentits que s'originava en el vi, llegendariament sorgit

pel conreu de vinyes i estesa de parres ales illes gregues, Naxcos,

Paros, Quios ...EI vi s'ha perpetuat a Grecia i la varietat mes curiosa

es la retzina.

Els romans van fer festes en honor d'aquest deu incorporat

amb el nom de Baccus, les bacanals , nom que ha arribat fins a

nosaltres per identificar una festa, generalment privada,

organitazada amb el proposit de l'exces de tota mena originat pel vi.

Allo va ser una bacanal, diem per definir una farra incontrolada,

sempre amb la intervencio de dones i homes beguts ..

Pero el vi es cosa seriosa : els metges no posen objeccions al seu

consum, particularment als apats . Per a la majoria de nosaltres, el

dinar diari te la presencia del got de vi 0 d'un element molt peculiar

anomenat porro. El nom , amb aquesta forma 0 en el de porra , 0

urcel ( gerro ) es molt antic, i no sempre indica el nostre conegut , de

coil 0 empunyadura poc ample, broc conic i panxa i cul grossos. Hi

ha porrons que son cilindrics, segons les zones geografiques.

Fonamentalment el porro presenta el broc en forma d'embut molt

prim per la punta, per on cau el rajoli. EI coil serveix per agafarlo i

per aixo els molt borratxins saon coneguts, ho he dit abans, com

escanyaporrons , i aqueix con pot ser vertical 0 arquejat. Sembla que

elporro tipie catala es el de coil vertical , recte. Existeix tambe la

porrona, que es quasi com una garrafa de gran.
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•
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El porr6 es troba descrit a l'Edat Mitjana, i segurament es va

estendre a partir del segle XII. Abans es bevia nomes en copes 0

anaps, en gerretes i en vasos.

L'Esglesia ha recollit , a mes de l'oli i el pa, la substancia vi per

ala liturgia , vi i no altra cosa, com ocorregue en el darrer sopar. El

vi de missa es una varietatmolt gustosa , i sagristans i escolans en

xarrupaven un glopet ... {�P� ��
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Dels tres productes que he estat evocant, el vi es el que te una

mes complicada industria al darrere. L'oli ,per exemple, fora del

premsat ila separaci6 de l'aigua i residus, ja el tenim fet i a punt, el

retirem i el consumim, si volem el mateix dia. El vit�quereix una
•

��414:1
seguida d'operacions,�s. La recol.lecci6 0 verema (a ma 0 a

maquina ) , la vinifcaci6 composta de , -si conve-, barreja de varietats,

obtenci6 del most per premsat 0 per centrifugaci6, separaci6 de la

rapa, fermentaci6, (amb conservaci6 de la pell 0 no) trafegament 0

canvi de cup a altre recipient, amb la consegiient oxigenaci6 , segona .

fermentaci6 lenta, despres envelliment ,
mes 0 menys. en b6ta i

finalment embotellat.

Processos d'afegits : enguixada 0 sulfat calcic, sulfataci6 ( sofre)

i fosfataci6 . El resultat es el vi, en la composici6 final del qual hi

entra majorment aigua, mes alcohol etilic, altres alcohol7 tanins,

nitrogenats i sals minerals
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Tecnicament, els vins son, almenys les denominacions

principals: abocat , agulla, anyenc,aromatitzat, blanc, dole., eseumos,

de mel 0 de solera. Pero la gent s'ha acostumat a distingir-ne molts

pel raim base que els ha donat origen : vi macabeu, garnatxa, trepat,

moscatell, etc.

Son moltes les arees de produccio del vi ; a Europa arriba molt

al nord, jo n'he vist a 'I'xequia, per tant no cal que els parses calids en

monopolitzin el conreu. Ara, es veritat que Franca, Italia i la

Peninsula Iberica - amb Portugal, dones, - en son els principals

productors. Pero els segueixen Russia, Argentina, Xile, California i

Australia. De fet, hi ha un exces de produccio i els grans reguladors,

com la Unio Europea, procura retallar-Ia, com be sabe els agricultors.

La gran varietat de vins i la quantitat de productors obliga a

les denominacins d'origen, que permeten certificar d'on ve aquella

ampolla, i les caracteristiques que en singularitzen el contingut. A

Catalunya tenim les segUents denominacions d'origen sovint

corresponents a comarques 0 a zones defnides "Conca de Barbera,

Montsant, Priorat, Alella, Costers del Segre, Penedes, Tarragona,
--

......... "'?

Emporda, PIa de Bages , Terra Alta. En totes hi trobarem vins de

taula excel.lents. de bon preu, .. .i tambe de molt de preu. I cava,

Perc hi ha massa vi, Europa en produeix en exces.La darrera

mesura del comissariat de la U.E.ha estat impulsar l'abandonament

massiu de la vinya i la Iimitacio de noyes plantacions. Per tant ,

empenyen l'agricultor cap a l'arreneada : per a que? per deixar que a

partir de 2013 hi hagi una total liberalitzacio i tothom pugui tornar a

plantar, i aixo menara a unes situacions salvatges, 0 potser ala

proteccio per part dels grans grups industrials elaboradors d'uns

determinat productors als quals i nomes a ells, compraran. Un
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embolic. Potser per aixo hi ha un corrent de plantar varietats extra i

tendir a fer del vi un producte per a rics, com eomenca a passar al

Priorat, i potser anira passant arreu ..

Brindem? Brindem.

I\.


