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Els cultius de la vinya i l'olivera tenen un valor mediterrari en que tots els geografs estan
d'acord. Tanmateix, la vinya, sobretot, pot penetrar en extenses zones continentals, i quan
es destaca l'entrada de la vinya en sectors del continent europeu, se li concedeix un valor
clímatic considerable. No prenem aquest fenomen en sentit molt rígid, perqué no se'ns es
capen les objeccions que poden fer-se a aquesta dada fenológica, ja que les varietats cultiva
des són innombrables i l'adaptació del propi conreu i la seva evolució en alguns indrets de
difícil instal-lació, fan perdre el valor absolut a aquesta manifestació de geografia humana.
La principal dificultat existent és que no sempre es cultiva en tots els punts on biológica
ment és possible, ja que el seu conreu té a veure amb la conjuntura económica del país,
i per tant la comparació no sempre és tan eficac com caldria desitjar.

Malgrat tot, no es pot negar que, fenologicament parlant, conserva molt valor intrínsec,
com així ho demostra l'experiencia. Respecte als llocs en que no s'exhaureixen totes les pos
sibilitats del medi físic, el fenomen no deixa de ser atractiu, perquéplanteja diferents qües
tions de geografia física i humana de gran intereso

Les dades ecologiques de la vinya i l'olivera són prou conegudes. És evident que no és
la condició septentrional, per la seva latitud, la que atura aquests cultius al nostre territori,
sinó el valor altitudinal, que coincideix amb l'orientació a tramuntana, tant als voltants,
com a l'interior dels Pirineus. Pero, tot i el que pot semblar, les diferencies entre unes
i altres valls són considerables, a causa de molts factors, entre els quals no són menys
preables els estrictament humans.

És coneguda la gran importancia de l'orientació del sol a les valls interiors de les serra
lades, ja que els raigs solars incideixen perpendicularment als vessants, durant una bona part
de l'any. La inversió de temperatures allunya la vinya i l'olivera del fons de les valls, quan
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s'acosten a la seva temperatura crítica. Pero quan les plantes arriben a una certa aleada,
les possibilitats economiques remuneradores disminueixen forca o les possibilitats d'un
cicle biologic complet queden anul-lades, i aleshores el cultiu desapareix.

Extensió hístóríca antiga de la vinya

Efectivament, l'expansió de la vinya, sobretot, s'ha degut més a un valor psíquic que
a la necessitat de l'home. Segurament va ésser la cultura romana la que amb el coneixe
ment del vi, va estendre l'area de la vinya arreu del país. Fins i tot als territoris menys
afavorits climáticament per a aquest cultiu, s'ha demostrat que des de molt antic el consum
de vi ha estat apreciat.

Molts indicis ens indiquen aquest interés pel vi. Pero potser el més significatiu sigui
l'expansió vitícola per tot el territori de Catalunya. La seva área de difusió deuria ésser
molt important, pero és de suposar que a la zona crítica del nord mai no va arribar a ésser
de gran valor, tot i que es rastregen vestigis vitícoles al llarg dels segles a territoris on
a l'actualitat la vinya' és desconeguda com a cultiu autocton,

R. Dion ha recollit l'interes que als territoris situats al nord ha tingut el cultiu de la vinya
enfront de la despreocupació a les arees mediterranies del país, en aquells terrenys on el seu
conreu no necessita una especial atenció. Les árees del nord de Franca,davant d'un vi fluix
de poca graduació, sempre han tingut els cellers molt cuidats per assegurar la seva conserva
ció, i és aquí on van néixer els famosos vins de Xampanya, de Burdeus i de Borgonya, dels
quals van aprendre la seva elaboració, sovint més tard, les regions mediterranies.

A la nostra regió mediterrania, l'elaboració del vi no ha tingut una cura especial. El
límit altitudinal, en els punts extrems, és actualment d'uns 1.000 metres, pero l'oscil-Iació
és molt gran, existint punts on no sobrepassa els 500. Com és logic, per a la comparació
del fenomen, no és suficient el simple joc d'alcades amb les temperatures que hi regeixen,
ja que cal considerar la pluviositat de la comarca i fins i tot, de vegades, la freqüencia
de les calamarsades a l'estiu.

Les dades historiques ens demostren que la vinya es va estendre per arees grans o petites
(gairebé sempre escasses), a llocs on actualment ja no existeix i fins a punts molt distants
del seu límit actual. En realitat podem considerar que per tota la regió del nord de Catalu
nya van haver intents d'adaptació vinícola. Tal vegada el punt més elevat assolit per la vi
nya van ésser els 1.500 metres que sembla que va arribar a aconseguir, encara durant el
segle XIX, a Andorra (Canillo).

Les informacions més antigues que coneixem de territoris on actualment la vinya ha desa
paregut, són segurament a Valltarga (Bellver) a la Cerdanya, on se cita la vinya a l'any 890,2
tot i trobar-se a uns 1.000 metres. L'any 901 se citen vinyes a Sant loan de les Abadesses
(773 m)." A l'interior de la comarca de la Cerdanya, on actualment el cultiu de la vinya
ha desaparegut, es troba informació a Isobol de l'any 1011 (1.000 m); el 1043 a Alp (1.100
m); a Montellá (1.100 m), l'any 1198, on es conserva encara el paratge «Serrarde la Vinya»;
l'any 1255 tenim notícies documentals de vinyes a Pedra (1.100 m), i a Arcavell,: a la vora
d'Andorra, al Valira (1.140 m), l'any 1266.
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És difícil saber pels documents les cites corresponents a aquest cultiu en els llocs on
actualment ha desaparegut. Pero les que hem pogut coneixer, sense ser nombroses, són
molt significatives. A part de les de la Cerdanya, n'hi havia a Ripoll, segons un document
de 1403, on consta, que el raím madurava amb dificultar."

A la Vall d'Aran, l'any 1298, Arnau de Sant Marcal, lloctinent del rei de Mallorca, con
firmava el costum dels aranesos de poder vendre i comprar terres, vinyes, prats i cases.
El 1314 es ratifica el costum que els consols puguin destruir les vinyes plantades dins les
propietats comunals."

A Sant Llorenc de Morunys, a la capcalera del Cardener, són citades vinyes a principis
del segle XVI. En un altre document de l'any 1579, consten arrendaments de vinyes. El
1604, la duquessa de Cardona concedeix als consols de Sant Llorenc de Morunys la potes
tat de poder redactar ordenances amb la finalitat de plantar vinyes als termes municipals
de Sant Llorenc i de Castells." En el segle XVIII es troba citada diferents vegades la vi
nya «del Monjo» (a la casa Plans) i pel que sembla la vinya era molt extensa.

A la Plana de Vic eren freqüents els noms de les vinyes a documents notarials durant
el segle XI, juntament amb altres tipus de cultius.? No hi ha dubte que la collita havia
de ser molt important, tot i el que pugui dir algun document poc solvent, ja que en el
segleXV la ciutat de Vic importava vi d'Alella, Tiana, Ametlla, Valles, Caldes, Manresa,
del Bages, etc.; un altre document ens diu que en el segle XVII moltes de les vinyes de
Vic es desarrelaven, i tot que es donava la culpa als robatoris de raím, aixo només pot
indicar que les vinyes eren peques."

Antonio Ponz, a finals del segle XVIII, ens descriu que a la part alta i fragosa del bisbat
de Solsona no hi havia ni vinyes ni oliveres, pero a la mateixa ciutat de Solsona «las viñas
y sembrados alternan en un mismo campo en hojas de 40 a 50 palmos de amplitud y los
separan las viñas interpuestas que dejan crecer al modo de las parras»."

De totes formes, la distribució de la vinya, a partir del comencament del segle XVIII,
ja deuria ésser semblant a l'actual, perqué el geograf Josep Aparici exalcala producció de
vi a comarques costaneres «Y muy tierra adentro, menos en las montañas»." Navarro
i Mas, el 17fJ7, observa que a partir de la meitat de segle s'han multiplicat molt les vinyes,
creixent de forma increíble l'elaboració de vins."

No hi ha dubte que amb l'auge de la producció vinícola es van aprofitar molts terrenys
de poca qualitat, que més tard seran abandonats. El mateix Navarro Mas indica que el major
nombre de vinyes, o el de «las más preciosas a 10 menos» no pot admetre cap altre
tipus de conreu que el de l'aixadó. Igualment indica que l'exposició més favorable és la dels
vessants amb una orientació d'orient vers a migdia. Aixo expressa que generalment les vi
nyes estiguessin localitzades a punts muntanyencs o pendents.

En el desenvolupament vitícola del segle XVIII van influir causes generals. La població
va créixer, com s'ha demostrat a diferents punts, amb l'expansió dels nuclis de població,
que pot veure's amb l'aspecte arqueologic i amb altres proves característíques." A Man
lleu, segons Torrent i Garriga, hi van haver vinyes que van mantenir-se fins a mitjans del
segle XVIII. 13
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A Castelltercol es van ampliar els cultius i es van estendre les vinyes per les solanes.
A l'actualitat el seu conreu s'ha perdut." En aquesta ampliació dels cultius, segurament
general a tot Catalunya, la de la vinya havia de tenir una representació brillante Ampliació
que va anar creixent durant el segle XIX en el moment que la marina a vela catalana havia
d'afavorir la tramesa dels nostres vins al mercat americá,

Varea de la vinya al segle XIX

Del segle XIX tenim moltes notícies sobre l'extensió de la vinya i per l'examen d'aquests
territoris crítics, gracies als estudis existents i a la memoria d'alguns supervivents, a més
del record tradicional dels avantpassats més proxims.

A l'any 1853 va apareixer l'oidium, fong parasitari que va ésser la causa de grans estralls
i de la disminució dels rendiments, comencant per l'abandonament d'algunes vinyes localitzades
als lIocs més difícils." Amb nous tractaments es van pal-liar els efectes d'aquesta plaga, i
la viticultura conegué un nou auge, posteriorment, en el moment que la fil-loxera es va apo
derar de les vinyes franceses, incrementant-se les exportacions i els preus dels nostres vins.
Des de l'aparició d'aquest insecte a Franca, l'any 1865, fins el 1878 que va penetrar a la
província de Girona, el cultiu de la vinya es va estendre molt per la nostra regió. Pero
el 1882 va penetrar a la província de Barcelona, que va patir una devastació gairebé abso
luta després de 1890.16 Sera la gran crisi vitícola, agreujada per l'aparició del mildium,
el fong parasitari introduít amb les especies americanes, destinades a salvar o refer les vinyes.

El 1899 el partit judicial de Sort no es trobava encara afectat per la plaga, cas únic entre
tots els partits viticultors catalans." P. Birot diu que la fil-loxera va entrar-hi l'any 1906.18

En el període de lluita contra la fil-Ioxera, entre els anys 1880 i 1890, la viticultura dels
territoris crítics va patir un fort retrocés, afavorit per les causes generals de la conjuntura
económica del momento La repoblació feta amb plantes americanes va ésser activa, ja que
l'any 1899 hi havia a Catalunya 12.268 hectarees de vinya replantada, quedant-ne 20.000
de fil-Ioxerades.".

Com a conclusió de l'examen de conjunt que hem realitzat, sobresurt una dispersió de
la vinya, molt superior a l'actual, amb senyals evidents de supervivencia allIarg del temps.
Dins del període d'invasió de la fil-loxera, Roig Armengol dóna xifres concretes per a algunes
poblacions de la plana de Vic als voltants de 1890, i els assenyala una producció de 1.625
hectolitres i, actualment, a practicament cap no apareix la vinya. A la comarca de Berga,
deixant a part aquells pobles on hi ha actualment producció, el mateix autor assenyala
una colIita de 1.700hectarees a 34 pobles, 31 dels quals queden sense especificar, pero que
necessáriament han d'ésser tots aquelIs que a l'actualitat no tenen vinya, perquéja s'hi indica
una escassa producció, que aleshores era per a tot el conjunt de només 1.000 hectolitres,

Probables causes de l'antiga extensió de la vinya

En primer l1oc, una de les causes d'aquesta extensió vitícola, fou segurament la del presti
gi del vi en un país mediterrani, pero de clima dur per les altituds de les zones de muntanya.
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Les necessitats religioses, encara que a petita escala, degueren afavorir la propagació de
la vinya, i els monestirs i parroquies havien d'obtenir el vi, sempre que n'hi hagués possi
bilitat. Les difícils comunicacions degueren incrementar aquest intereso

Per altra banda, l'extensió de la vinya, tant en aquells temps com a l'actualitat, depen de
les possibilitats dels terrenys de cultiu, gairebé tant com de les possibilitats climatiques,
En terrenys pedregosos o de molt pendent, on difícilment és practicable l'ús de l'arada
i les feines s'han de fer a ma, la collita de cereals és d'obtenció difícil. Pero per a la vinya,
el cultiu manual és forca indicat i els forts pendents dels vessants afavoreixen la insolació,
tan convenient a les arees crítiques d'aquest cultiu.

Pero malgrat els documents citats, que demostren l'existencia de la vinya a moltes pobla
cions que avui no la coneixen com a cultiu propi, i a part de la gran quantitat de toponims
que conserven el nom de Vinyal, Vinyel, la Vinya, etc., la llista dels quals" seria llarga
d'establir, podem treure la conclusió que la dispersió vitícola no va ésser intensa, tot i la
seva extensió. Alguns indrets privilegiats amb un microclima que podia afavorir la vinya
tenien una producció escassa, no sempre coetánia a tots els punts a través dels segles, amb
moviments d'avanci de retrocés, segons les necessitats del poblament, quan amb una gran
densitat era necessari obrir nous cultius per obtenir nous medis de vida; potser en alguna
ocasió l'increment de preus va fer oscil-lar la petita producció vitícola d'aquesta zona críti
ca, alllarg dels temps.

La conclusió corresponent és que la producció no tindria mai una importancia
económica considerable, i la vinya tan sols viuria en precari, depenent de les vel-leítats
climatiques, en uns moments en que les poblacions allunyades de les grans vies de comu
nicació i amb uns medis de transport cars, intentaven portar un tipus d'economia
tancada.

Pero la crisi de la fil-loxera i la modernització dels transports, van capgirar tota
l'economia vitícola. Per una part, les atencions necessaries per combatre les per
sistents plagues de l'oidium i el mildium fan disminuir el rendiment economic, Per
altra, la necessitat de plantar de nou les vinyes amb noves especies americanes, per evitar
la devastació de la fil-loxera, modifica de sobte la dispersió geográfica de la vinya. Ales
hores sera quan es produira un gran retrocés, que delimitara aproximadament l'area
actual.

No és que es modifiqui el clima, pero no cal temptar la natura enindrets poc favorables
al cultiu. La competencia amb els vins de les terres planes és impossible, ja que a l'escassa
qualitat se li afegeix una rudimentaria elaboració. El nivell de vida té una tendencia al crei
xement i la gent prefereix bons vins.

Entrem en el segle XX amb el signe de la recuperació vitícola, pero a les terres altes
el cultiu ha cedit. No només en ellímit septentrional pirinenc que estem estudiant, com
a Macaners (Saldes), al peu del Pedraforca, i a la Vall d'Aran (Bossost), també a d'altres
zones. Al Montseny, a la serralada prelitoral, hi ha una regressió i el mateix passa a gairebé
tots els nuclis muntanyencs de les serralades litorals catalanes. A Sant Llorenc de Morunys
la vinya pujava forca i encara s'hi conserven les feixes construídes, actualment cobertes
pel bosc. És el mateix que passa a diferents punts de la serralada Litoral.
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El límit septentrional a l'actualitat

En general, podem dir que el cultiu vitícola ha descendit uns 200 metres en molts indrets,
pero a d'altres no s'ha mogut, mentre que a d'altres lIocs, el descens ha estat més acusat.
Naturalment no s'ha pogut establir la minva amb exactitud, ja que les dades no sempre són fi
dedignes, si bé, la persistencia de la tradició a molts pobles, que ha estat comprovada docu
mentalment en alguns, permet concloure que el descens mínim s'ha donat a la majoria
de les poblacions proximes allímit actual.

A part de les dades tradicionals que es troben a tot arreu i dels documents d'alguns in
drets, aquesta suposició previa queda demostrada així mateix per la persistencia d'enclaus,
bastant allunyats de la línia normal més alta. Aquests són, per exemple, un grup de vinyes
existents a Valencia d'Áneu, a 1.100 metres d'altitud; un altre grup a Andorra la VelIa, a
1.050m; a Sant Julia de Cerdanyola, a l'alt Llobregat, sobre els 800 metres, on encara subsis
teixen algunes vinyes. A les Guilleries, a la parroquia de Sant Andreu de BancelIs (Vilanova
de Sau), a 820 m d'altura, hi ha la casa de Tortaders, que hi manté encara alguna vinya
i la toponímia conserva encara els noms de SolelI de la Vinya i Font de la Vinya.

Pero al costat dels punts on ha disminuít l'altura assolida per les vinyes, en trobem d'altres
on des de l'últim segle no ha disminuít gens o gairebé gens. De tal manera que existeix una
gran diferencia entre l'altura crítica de la vinya a les diferents comarques catalanes. Així,
a la comarca d'Olot (Garrotxa), aconsegueix aproximadament els 600 metres (Sacot a Santa
Pau), pero no arriba als 500 a la comarca de Vico En canvi a la capcalera del Segre asso
leix els 1.000 metres d'alcaria.

Aquestes diferencies d'altitud en ellímit actual són degudes principalment a condicions
físiques. A la regió d'Olot, per exemple, on l'altura máxima és de 450 metres aproximada
ment, l'important pluviositat estiuenca no facilita la maduració del fruit i succeeix que l'oli
vera arriba a més aleada que la vinya, en alguns casos, no per raó de les temperatures, sinó
per causa d'una excessiva humitat. Per altre costat, el mateix aquí que a les Guilleries, la
possibilitat d'altres cultius és considerable i no es té l'obligació d'apurar les possibilitats vití
coles. Els punts més elevats amb una certa quantitat de vinya es troben a la vora de Sant
Hilari Sacalm, a 700 metres" i al Montseny als 938 metres en un punt del municipi d'Ar
búcies i a la parroquia de la Castanya, a l'extrem NE del municipi del BrulI. 22

Pero si a la Plana de Vic la vinya tan sols penetra tímidament a l'extrem sud, en una
petita extensió del terme de Centelles," tot i la seva escassa altitud, la presencia de vi
nyes és deguda a la inversió de temperatura de les parts baixes i a un cert rigor invernal
als vessants. A la conca del Llobregat, la regressió ha estat molt considerable. Actualment
sols arriba als 600 metres, aprofitant la protecció dels tardans vents freds pirinencs. Lla
durs té vinyes a 800 metres, al fons de la depressió de Solsona. En resten algunes com
a residus d'anteriors expansions a Sant Julia de Cerdanyola.

,.#

On la vinya penetra fins més al nord és a la conca del Segre i a la Noguera PalIaresa.
A la primera, tot i la regressió que s'ha donat des d'antic i sobretot des del segle passat,
com arreu, la vinya a Aristot i Toloriu, sobre els abruptes vessants de la gorja del Segre
(congost del Barida), assoleix els 1.000 metres. Al terme municipal de Músser i Aranser,
assenyalades per P. Vila," hi havia altres vinyes en terreny silúric, desaparegudes recent-
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mento Tot i aixo, aquests terrenys vitícoles es troben en plantació regular i en plena explo
tació. Gairebé a tots els engorjats, les vinyes ocupen bona part de la solana, en terrenys
granítics de clima fred, i fins i tot es troben a Bar (Toloriu), en un paratge d'imperfecta
exposició i de terreny silúric, on les vinyes més altes arriben als 1.050 metres.

Aquestes vinyes de l'alt Segre són de les més significatives. S'han conservat en una zona
alta, desafiant el clima, per aprofitar el terreny pedregós, als costers més drets, en una adap
tació modélica als terrenys de pendent. Són l'avancada de les abundants vinyes de la petita
fossa de la Seu d'Urgell. Tot i que les més elevades tenen una tendencia a l'abandonament,
es troben en plena activitat i els camperols les exploten amb bastant satisfacció per la seva
collita d'octubre. Pels voltants de la Seu d'Urgell, a 700 metres, les vinyes són nombroses,
i a Castellbo, a 800 metres, coexisteixen amb algunes oliveres. A Tora de Tost, les vinyes
també assoleixen els 1.000 metres. Seguint aproximadament el recorregut del Segre, amb
alguna petita vall, la vinya s'atura al peu del Montsec, per entrar, per la gorja de la Nogue
ra Pallaresa, a la depressió de la Conca de Tremp i seguint la vall del riu arriba fins els 700
metres a les rodalies de Sort. La vall del Flamicell, afluent de la Noguera Pallaresa, amb
el qual s'uneix a la Pobla de Segur, és poblada d'oliveres i vinyes, les primeres arriben
molt a la vora de la Pobleta de Bellveí, al fons de la vall, a 800 metres aproximadament,
mentre que a Senterada, al coster de la muntanya, la vinya i l'abundant olivera s'enfilen
fins els 750 metres, ascendint a Serradell fins als 950.

Des d'allaes dirigeix al sud de nou pels serrats que per l'oest tanquen la Conca de Tremp
i pel peu meridional del Montsec occidental penetren a la vall de la Noguera Ribagorcana,
arribant fins al municipi de Sapeira i el d'Espluga de Serra a l'indret de Castarné de les
Olles, que és el punt més septentrional de la vinya i de l'olivera en aquesta vall extrema
catalana.

El límit altimetríc de l'olivera

En aquesta analisi dellímit septentrional de la vinya a Catalunya s'ha vist la gran diferen
cia que hi havia entre uns punts i altres i s'ha notat que a l'est és on assoleix menys alearía,
malgrat que es trobi més fácilment la influencia mediterrania, A més, s'ha de fer notar
que en molts punts, al contrari del que marca l'ecologia, l'olivera ascendeix una mica més
que la vinya en algunes valls.

En aquests casos hem equiparat el valor fenologic de la vinya al de l'olivera, ja que pels
valors de la temperatura, igualment no poden existir ni l'una ni l'altra. La diferencia es deu
trobar segurament en la diferent humitat de l'ambient que quan és considerable ataca la vi
nya, al mateix temps que diferents i variats cultius tenen la possibilitat de reemplacar-la,
En altres casos, algunes oliveres, si no es troben en plantació regular, tenen la possibilitat
de persistir amb més facilitat, a desgrat d'un canvi en l'economia vitícola; és a dir, encara
que s'arrenquin les vinyes, resten per desarrelar les oliveres, ja que cal una decisió impor
tant per a vencer la inercia davant d'uns arbres que no molesten.

Aquest és el cas, per exemple, de la parroquia de Llorona, terme de Bassegoda, i de
Casserres i Montmajor (comarca del Bergueda), així com de Rialb de Noguera i la Poble
ta de Bellveí (Pallars Jussá). Tanmateix, en aquesta comarca del Pal1ars, es troba una difusió
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de l'olivera, insospitada en comarques pirinenques, forca més si se segueix la línia septen
trional des de les comarques orientals. Si a la Conca de Tremp són abundants les vinyes
i les oliveres, en canvi quan ascendim pels vessants de l'interior de les valls de la Noguera
Pallaresa i del FlamiceIl principalment, les oliveres són predominants, sense que la vinya
en quedi exclosa. Ni una més elevada sequera, ni el terreny pedregós, ni la miIlor orienta
ció solar són suficients per explicar l'auge de l'olivera a considerables alcades, que poden
arribar al doble del maxim assolit a la zona oriental.

Hi ha grans oliverars a Sant Martí de Canals (Claveró) a 650 metres i a Pessonada als
868 (Hortoneda); l'olivera ascendeix fins els 950 metres a Herba-savina (Hortoneda).
Birot ha assenyalat oliveres als agregats de Bresca i Useu, a un maxim de 900 metres;
assoleixen també els 900 al Montsec, i els 1.000 metres a la Serra de Lleras." A
l'oest de la Pobleta de BeIlveí, a la Serra de Santa Coloma, Henri Gaussen les cita
fins a una aleada de prop de 1.200 metres, i el mateix més enlla de Serradell." Menys
aleada aconsegueix a Castarné de les OIles, a la vall de la Noguera Ribagorcana, ja
que els últims oliverars apareixen amb les darreres vinyes, a 780 m. Gaussen indica que
més al nord es troben alguns peus solts, pero en la línia que estem seguint no els
tindrem en compte. Tampoc no prendrem en consideració tres peus aillats que residual
ment persisteixen a Sant Llorenc de Morunys, a la vall de Cardener," pero que fructifi
quen difícilmente

Pel contrari, a la vall del Segre, l'olivera ascendeix menys que la vinya. Aquesta ateny
a Tora de Tost els 1.000 metres, mentre que l'olivera no hi arriba. En el terme de CasteIl
bo, a 800 metres, totes dues van juntes i al Segre l'olivera ascendeix fins als 750 metres,
mentre que la vinya arriba als 1.050. En canvi, els últims oliverars de la vaIl del Cardener
(a excepció dels esporádics de Sant Llorenc de Morunys) es troben a Solsona i Olius, a
700 i 600 metres. Al Llobregat, no ascendeixen a més de 500 metres a la colonia del Gui
xero, entre Puig-reig i GironeIla, i als 470 a la vaIl del Congost-Besos; als 600 a la Tordera
(pero a 760 als seus afluents); als 460 al Ter (part més elevada de Susqueda, casa Puig
de Rajols) i 620 al Fluvia, als Bastons, al municipi de Ridaura, prop d'Olot.

Tracat de la línia límit

Per tant, per la línia límit altitudinal del nord, dibuixada en el mapa adjunt, s'ha consi
derat l'estació més septentrional aconseguida per la vinya, que d'acord amb la seva ecolo
gia per a la majoria dels casos es troba una mica més alta que l'olivera. Quan resulta que
l'olivera es troba a més aleada, s'ha calculat que l'altitud de la vinya era la mateixa que
la de l'olivera, ja que en tots aquests casos és biologicament possible. Finalment, s'ha esti
mat la simple existencia d'aquests arbres aillats o d'algunes files de vinya solta, en succes
siva continuació, com a fmal de l'area de conreu en aquests moments, tota vegada que
la historia, la tradició i les informacions de testimonis presencials, afirmen que eren més
extensos recentment. Si a l'actualitat han deixat de cultivar-se ha estat per un major nom
bre de plagues i despeses de conservació que fan disminuir els rendiments, en un moment
donat, de la conjuntura económica, Com que no és possible discriminar on la vinya té
un valor rendible, del plenament biologic, s'han acceptat com a bons tots aqueIls punts
on el raím pot madurar bé, sense cap resguard especial com tenen les parres que s'enfilen
als edificis.25
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L'aleada, per si mateixa, no explica el límit septentrional

Si examinem la línia límit, es pot observar que per l'orient penetra poc a l'interior i
la seva aleada és escassa, fenomen que suposem es deu a l'elevada pluviositat estiuenca
de la regió Olot-Collsacabra-Guilleries. Pel sud, la zona més meridional segueix la base
del massís paleozoic del Montseny i muntanyes neozoiques de la part alta del Valles, en
contacte amb el Bages. En contrast amb aquesta posició meridional dellímit altimetric
i septentrional de la vinya i l'olivera de I'area més mediterrania de Catalunya, trobem dos
grans penetracions a l'alta vall del Segre i a les Nogueres, amb una gran extensió vinícola
i oleícola a la depressió de la Conca de Tremp.

Aquests dos entrants no es poden explicar només per la insistencia humana en els cul
tius que estem estudiant, perqué ja hem vist que des d'antic, a la Plana de Vic, Ripolles
i Cerdanya l'home ha tractat d'imposar el cultiu de la vinya a través dels segles. La seva
desaparició ha estat influenciada per la fácil substitució d'altres plantes en un clima relati
vament humit; les plagues modernes han encarit molt el producte, fent disminuir el rendi
ment economic, ja bastant precari de per sí; la presencia próxima de les planes plenament
mediterránies amb cultius de fácil producció han fet forca senzilla la importació de sucs
del Bages, Valles i Empordá, principalment en una regió de bones i modernes comunica
cions. Pero tot aixo no és suficient per explicar aquesta diferencia entre unes i altres valls.

Segurament son índexs climatics els que han pogut conservar i fer créixer les vinyes
en aquests grans entrants pirinencs. La inversió de temperatura és molt accentuada a la
Plana de Vic, forcosament més dura que a la Conca de Tremp, ja que aquí biologicament,
el cultiu no resisteix si no és en indrets resguardats."

Aquests freds invernals són forts a la Plana de Vic, on si bé l'alcada és escassa, amb
la inversió térmica s'han arribat a enregistrar en algun punt i en determinades circumstán
cies, 25 graus sota zero en el transcurs de les grans gelades hivernals."

No pot explicar tampoc aquesta persistencia a la comarca de Tremp ni a l'Alt Urgelll'avan
tatge economic que representa la presencia d'un producte mediterrani al peu de la munta
nya, que necessariament és compradora d'aquests productes. Ni tampoc no és suficient
la gran capacitat de substitució de cultius de la zona oriental. El cas és que necessariament
ha d'haver-hi, en aquests entrants occidentals de la vinya i l'oliverar, una temperatura més
elevada a altituds iguals. Sobretot durant l'estiu, els efluvis cálids continentals de la de
pressió de l'Ebre, deuen ajudar a madurar el fruit al Pa1lars i Alt Urgell, on en el mes
d'octubre madura bé als 1.000 metres a Aristot i al Pont de Bar (Alt Segre). Encara que
tendeix fins i tot en aquestes valls a disminuir l'alcada per les condicions economiques
generals de la resta de la comarca, es manté encara forca i, el que és més important, es
demostra que el cultiu és perfectament possible, biologicament i economicament,

Resum

A Catalunya ellímit septentrional de la vinya i l'olivera no es regeix per la latitud, sinó
pel valor altitudinal que coincideix amb una orientació nord, a l'entorn o a l'interior dels
Pirineus.
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Les dades historiques demostren que la vinya va estar més o menys estesa per tot Catalu
nya o almenys es va intentar adaptar a prácticament totes les poblaciones del nord de la
regió. A la Cerdanya, Plana de Vic, Vall d'Aran i Bergueda, tenim notícia d'antigues vi
nyes. Al segle XIX aquesta difusió encara existia amb major o menor exit; diferents pro
cediments ens informen de la importancia que encara tenia quan la plaga de la fil·loxera.
La crisi subsegüent va marcar un important retrocés en la línia septentrional de la vinya,
ja que pel fet d'haver de lluitar amb les diferents plagues, va minvar molt el rendiment
i no es va verificar la replantació.

L'antiga extensió de l'area vitícola era deguda a diferents factors: les necessitats religioses,
terrenys pobres i que tan sols es podien treballar amb la forca dels bracos, bona insolació,
economia tancada. Les modernes comunicacions van afavorir l'abandonament de la zona
més crítica, així com la propia crisi de la fil-loxera, A gairebé arreu, ellímit altitudinal
va patir una regressió, que si en molts punts és de 200 metres, a d'altres pot resistir aproxi
madament l'alcada primitiva.

En l'examen de la línia altimetrica, podem observar com a la comarca d'Olot només
excepcionament arriba als 600 metres i no passa dels 500 metres a la Plana de Vic i en
canvi a l'Alt Segre assoleix els 1.000 metres d'altitud. A la zona d'Olot, la poca aleada
d'aquest cultiu es deu a una major pluviositat, i l'entrant meridional de la Plana de Vic
és degut als grans freds de l'hivern amb intensa inversió de temperatura. Per la Noguera
Pallaresa i el Flamicell, ellímit de la vinya assoleix aproximadament els 800 metres.

Al contrari, l'olivera, tot i el que pot semblar per la seva ecologia, arriba fins els 1.200
metres, segons H. Gaussen i, en tot cas, és quelcom freqüent que assoleixi més altura
que la vinya. Aixo succeeix també a la comarca d'Olot i a Bassegoda. Al contrari, a molts
punts, l'olivera ascendeix menys que la vinya, com és normal ecologicament, sobretot al
Segre, on la vinya arriba als 1.000 metres a diversos punts, mentre que l'olivera arriba'
a 750 o 800 metres aproximadamente

Pero l'alcada per sí mateixa, no explica ellímit septentrional. Tots els factors humans
tampoc no expliquen suficientment l'ascensió de la vinya pel Segre i la Noguera, tot i que
puguin tenir una part d'influencia, El cas és que a la zona del Segre i de les Nogueres
ha d'existir una temperatura més elevada, almenys a l'estiu, per influencia de la depressió
de l'Ebre, i temperatures menys baixes a l'hivern, a una mateixa altitud. El que és impor
tant és que l'olivera i la vinya, en aquestes comarques, es mantenen molt bé a molts punts
fins als 800 i els 1.000 metres.

Saragossa, 1950

* Traducció de Jordi Clua. Artic1einclos a Actasdel PrimerCongreso Internacional de Pirenaístas, Saragossa, 1950.
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