per VICENT GIL

Lany 1786 de les 3.841 hectarees conreuades a la Vila, 258 es dediquen a la vinya.Alexandre Laborde, uns anys més tard,
escriu al seu Voyage pittoresque
et
historique. ..:
"Produeix també una gran abundancia
d'altres vins de qualitat inferior i que només son avaluats segons Ilur vellura.
Aquests tenen generalment, forc;a cos
i se'n fan excel.lent aiguardents, lavenda rapida i segura de les quals disposa quasi tots els cultivadors a sotmetre
lIurs vins a la destil.lació" (1).
Aquesta destil.lació del vi mitjanc;ant un
alambí senzill era, cap als segles XVIII i XIX,
tot un art convertit en practica quotidiana als
quatre o cinc "colaors" d'aiguardent de la
nostra Vila.
1. Eis possibles
ció d'aiguardent

orlgens

de la destil.la-

El progrés de les destil.leries d'aiguardent valencianes és correlatiu a I'esfondrament de les vinyes franceses (1768-1782). A
conseqüencia de la crisi vitícola francesa
s'intensifica I comercialització de vins i
aiguardents comuns del País Valencia arreu
d'Europa (2).
Les primeres noticies documentals, que
avui per avui, coneixem de I'existencia de
certa activitat comercial del nostre vi per
transformar-lo en aiguardent son del 1716.
El "mercader de vara" frances Sichet compra vi en nom de la companyia Vague i Richerme, que tenien uns quants alambins dispersos pel Camp de Morvedre i el Alt Palancia i es dedicaven a exportar aiguardent
cap als pa.jsos del Nord d'Europa (3). A darreries de la decada deis anys 60 les compres les fan Sichet i Sarthou a nom de Honorato Dalliot. Per aquestes dates també sabem que el segon aprovisionava a la desti1-1eriade Enrique Platet de Sagunt amb tres
quartes parts de vi i dues d'aiguardent de
la prova d'Holanda elaborats al seu "colaor"
de Vila-real (4). No hi van esser anys propi:
cis per iniciar-hi la empresa. Pare ix ser que
a la primera meitat de la decada deis anys
70 hi apareix per la nostra terra el fantasma
amenac;ador de la crisi (fi1-1oxera?)que va
paralitzar la destil.lació d'aiguardent. Juan
Laporta, comercianf de gros a la ciutat de
valencia, amb forts interessos i contactes a
la Plana, fa suspensió de pagaments el
1776. Lesraons que adueix davant del Tri-
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bunal de Comer9 no deixen cap tipus de
dubte sobre aquesta crisi i de rebot ens donen informació deis costos d'un "colaor":
"... los inopinados contratiempos que
he experimentado en mis comercios me
han constituido en el estado de no poder satisfacer a mis legítimos acrehedores; proviniendo en parte mi maior
desgracia de que haviendo expendido
en lo material de una cassa Fábrica para colar aguardiantes, calderas y demás
ahinas competentes 9781 Libras, 6 sueldos y dos dineros no he podido lograr
ningún año de cosecha abundante, ni
aún regular, haviendo estado suspendida, sin trabajar, como era correspondiente, y assi me ha sido mucho más
de perjuizio que no de alivio..." (5).
A darreries del segle XVIII, I'any 1794, entre els bens embargats als germans Sarthou
trobem: "siete mil pesos en p\pas trabajadas, madera para ellas, aros, leñas y demás
enseres de dicha fábrica coladora de aguardiente" (6).
Segons el Almanak mercantil de I'any
1804, deis cinc alambins de la Vila son en
mans de cases comercials franceses i irlandeses, establides a Valencia y Vinaros, dos.
Ja I'any 1789 la companyia Gourges i Siau
tenen interesas amb fabricants d'aiguardent
de la Vila, que es trenquen I'any 1793 amb
I'expulsió de la dinamica colonia francesa
establida, desde 1740, al nostre poble (7).
Malgrat la primera impressió que aques-

ta documentació pot produir d'una forta COmercialització del nostre vi i aiguardent, la
realitat es bén distinta. Es dificil deduir unes
xifres certes que ens puguen donar una
cuantificació deis excedents o deficits en la
producció de vi. Ara bé si tenim en compte
que la producció de 1794, xifrada per Cavanilles, fou de 6720 hectolitres (8) i considerem un consum local de 50 litres per habitant i any (9), els excedents d'aquest any
tan sois foren 3576'5 hectolitres. La major
part d'aquest vi es vendria als mercats deis
pobles del costat.
La debilitat de la comercialització deis
nostres vinsi aiguardents fora del mercat local i comarcal es manifesta si tenim present
que les exportacions de vi i aiguardent de
La Plana, en el quinquenni de 1791-1795,
tant sois representa 36 canters de vi i 35
d'aiguardent de 770977 de vi i els 276566
d'aiguardent exportats pels ports depenents
de 1"'Aduana de Valencia" (10).
Aquestes quantitats confirmen la importancia del mercat consumidor local. Per aixó,
com pensa Josep Maria Doñate (11), la pre-

sencia de quatre "colaors" dedicats a abastir d'aiguardent al ve'jnat de la Vila no és tant
men~preable com en principi es pot 7reure,
2. La destll.laci6
gle XVIII

d'aiguardent

de vi al se-

El popular Uibre dels Secrets de Agricultura.,., de Fra Miquel Agustí (12), tres articles publicats, de 1797 a 1808, a El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (13) i quatre memories presentades
a la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia (14) ens donen una visió detallada del proces seguit a I'elaboració d'aiguardent de vi,
Tots els tractats de I'epoca ens diuen que
es pot ter aiguardent de tot vi blanc, negre
o rosat, sempre que sigui bó i tingui cos.
Lelaboraci6 consistia, així ho conta Juan
Smith i la memoria de Tomás Vague i Joseph
Inocencio de Llano en omplir de vi fins a un
ter<;:un calder6 de coure sobre el qual es
col'locava I'alambí ajustat amb clares d'ous,
o bé incens de tal manera que no pogues
escapar-se'n cap vapor. Tot seguit, s'escalfaba el vi a temperatura de "agua caliente"
o "d'escalfor de la cendra". La condensació deis vapors despresos era alcohol més
o menys pur.
Aquesta primera fase de destil'lació del
vi, segons Juan Smith a la seua Descripci6n
de una nueva olla o alambique
de
aguardiente:
,'depende en mui alto grado no solo de
la calidad del vino, si(no) maiormente
-de la alambique u olla utilizada en tan
arduo proceso en el que no tan solo depende el producto si(no) también, como la madre experiencia, a dado en demostrar amargamente la vida del
manipulador",
Certament la fabricació amb alambins
senzills tenia els seus perills. Josep Maria
Doñate ens ha contat com de tant en tant
es tirava clara d'ou sobre el vi amb la finalitat de recollir certes substancies despreses
per el coure del calder i d'efectes venenosos que es replegaven amb una canya una
vegada ja hi eren adherits a la clara d'ou.
D'altra banda a més d'un alambí mal ajustat va petar-Ii la campana que tenia sobre
el calderí i de la qual sortia el tub inclinat que
conduia al refrigerant i que tenia com a funci6 limitar I'arrosegament de liquid i servia
per desflemar-lo parcialment.
Davant d'aquests alambins añtics, Juan
Smith proposava un model molt més senzill
i segur que tant sois constava d'un calderí
on és vaporitzat el vi, un serpent' dintre d'un
recipient pie d'aigua per gelar el vapor produit al calderí, un refrigerant encarregat de
gelar elliquid fins una temperatura que permeta de replegar-lo sense risc i perdues i
un col.lector on hom recull I'alcohol.
El rendiment del vi en passar-Io a aiguardent, depen de la fortalesa que te el vi. Malgrat no poder fixar unes equivalencies constants es calculava, a 1.8segona meitat del segle XVIII, per als nostres vins tres o quatre
canters de vi per obtindren un d'aiguardent
(15).

3.

Les

diferents

qualitats

deis

aiguardents
Lany 1796, Tomás Vague y Josef Inocencio de Llano proposaven a la Sociedad Ecónomica que abans de comercialitzar qualsevol aiguardent es mesures la seua qualitat experimentalment,
EIis proposen la prova del'oli, Si queja
al fons, a causa de tenir més densitat
I'aiguardent era de bona qualitat, Aquesta
prova correspon a uns 61'6 graus al alcohometre centesimal,
E11844es presenten a la Sociedad Económica unes Mididas propuestas para mejorar la fabricaci6n de vinos, aceites y aguardientes, En el cas de I'aiguardent les mesures recollides tanteigen les possibilitats
d'aconseguir aiguardents de for9a alcohólica més elevada, Aquesta proposta del conde Ripalda es condicionada per I'economia
del transport, La major part de la producció, segons I'informe, tenia el mercat assegurat a l'América. En aquest cas interessava més I'alcohol concentrat que els vins davant la necessitat d'assegurar el bon estat
deis aiguardents en els mars caljds de la travessia. Calia per lo tant obligar a la fabricació d'aiguardent de la prova del solo de la
polvora. Aixó és, en el primer cas, quan al
bo de I'estiu, lIen9ant-ne una mica d'aiguardent als raigs del sol, s'inflamava en caure
a terra, Practicament era alcohol pur (15). La
segon prova consjstia en mesclar aiguardent
en la quantitat d'una cullerada amb pólvora, en encendre-ho cremava I'aiguardent primer i després la pólvora, En el cas d'ésser
poc concentrat I'aiguardent, I'aigua que portava al banyar la pólvora no la deixava cremar, Lequivalencia a I'alcohometre es de
90'6 graus,
Normalment els aiguardents que es consumeixen a la Vila no ultrapassen els 40-45°,
per tal de rebaixar la graduació alcohólica
es solia recorrer a I'aigua de pluja, Laigua
que convenia afegir a cada volum d'ajguardent per redu'jr-Io a la prova d'Holanda era
314, Un aiguardent era de la prova d'Holanda quan despres d'agitar-Io en un got no pie
del tot, quedava bromera a la superficie i
bombolletes
a les parets, les quals
comparant-Ies amb perles o amb els grans
d'un rosari, es deja, lIavors, que I'aiguardent
feja la perla o el rosari.
Laiguardent Holanda comú era d'uns 19
graus al areometre de Cartier j de 51'8 al alcohometre i, I'Holanda fort o refinat marca
de 20 a 22 graus al areometre i 53'4 al
alcohometre.
Eis aiguardents anisats, gracies als quals
tan renom assolí, no fa tants anys, el de "La~

xulva" a la replica a aquest: .'la clau del Cavera", es feien a partir de la prava d'Halanda, a la qual s'hi barreiava I'essencia de
I'anís. Bans aiguardents que perfumaven la
PlaQa de la Vila i es bevien en Deus i Deuets,
avui, ja d'incerta memoria.
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