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El primer document que parla de
malvasia a Sitges data de 1597
Pierre Vilar va escriure que la vila exportava malvasia al segle XV, però mort l'historiador,
no s'ha trobat cap documentació que ho acrediti
Antoni Sella

La llegenda que explica que va
ser un almogàver qui va portar
els ceps de malvasia de l'illa de
Monembàsia a Sitges és només
això: llegenda. Ahir, al cinquè
simposi sobre malvasies mediterrànies, celebrat a Maricel, l’investigador Josep Maria Puiggròs,
membre de l’Institut Català d’Estudis Agraris, es va decantar per
una explicació menys heroica:
van ser els comerciants i no els
guerrers qui es van encarregar
de dur aquest vi d’origen grec i
els seus ceps des del llevant mediterrani a les costes de ponent. I
ho van fer a partir de les darreries del segle XIII, després que els
venecians, de retruc de la quarta Creuada, conquerissin Creta i
hi plantessin ceps importats de
Monembàsia.
El venecians van dominar el
comerç de la malvasia durant
400 anys, com els napolitans ho
farien amb l’anomenat vi grec i
els genovesos amb la garnatxa.
Tots ells, vins blancs i dolços, elaborats a partir de recollir el raïm
molt madur, quasi fet pansa.
La crònica de Ramon Muntaner, que explica la gesta dels almogàvers, i altres cròniques de
l’època no fan cap menció a la
relació entre aquests mercenaris
i la malvasia. En canvi, se sap que
el 1298, pel port de Tortosa va arribar un carregament d’aquest vi.
És la dada més antiga que parla
de malvasia a Catalunya.
Segons Josep Maria Puiggròs,
els primers ceps de malvasia es
deurien plantar a Catalunya en el
decurs del segle XIV i amb la cla-

Chaucer i, ja dos segles després,
en parla el mateix Shakespeare.
En qualsevol cas, la malvasia és
un vi de prestigi, car i propi de les
taules dels reis i els nobles i per
això surt citada en obres de cultes escriptors.
L’investigador Puiggròs destaca que les vinyes de malvasia
es trobaven molt repartides pel
país i cita la data de 1597 com la
primera que un text parla específicament de la Malvasia de Sitges. No resulta casual que el seu
autor, Honofre de Menescal, sigui un canonge de la Catedral de

L'investigador Josep Maria Puiggròs, ahir a l'entrada de Maricel.
ra intenció d’elaborar un vi que
imités l’autèntic, procedent de
les costes gregues. D’aquest segle daten les primeres mencions

literàries, que es troben Francesc
Eiximenis i Bernat Metge, com a
Anglaterra es localitzen als Contes de Canterbury, de Geofreey

Comissió d’experts a l’Hospital
L’Hospital de Sitges ha decidit crear
una Comissió de la Malvasia per vetllar pel futur de la producció de la casa.
La iniciativa s’ha pres per vincular a la
institució organismes i persones coneixedores del producte i preocupades
per la implementació dels vins, licors
i escumosos sorgits de la casa. Sota la
coordinació de l’enòleg de l’Hospital,
Josep Pascual, s’ha convidat a formar

part de la comissió a Valentí Mongay,
president d’Slow Food al Garraf i el
Penedès; Vinyet Panyella, directora
de Museus de Sitges, un representant
del Gremi d’Hostaleria de Sitges i un
membre del Club de Tast. D’altra banda, aquesta setmana, Slow Food Internacional ha donat a conèixer en tres
idiomes un text en el que remarca la
importància de la Malvasia de Sitges.

Els ceps de Malvasia es
van començar a plantar
per tot Catalunya durant
el segle XIV
Barcelona, ja que els canonges
eren els titulars de la Pia Almoina, aleshores senyora de Sitges i
el seu terme. Menescal, en el que
més que un sermó és una descripció del país, cita la Malvasia
de Sitges i la de Falset, en parlar
dels vins de la terra per referir-se
a l’abundància de Catalunya.
Aquesta és la cita més antiga localitzada per Puiggròs, tot i que
puntualitza: “Pierre Vilar cita que
al segle XV s’exportava Malvasia
des de Sitges i Cubelles, però no
he localitzat cap document de
referència i Vilar ja és mort per
a poder-li-ho preguntar”. Per ara,
doncs, la referència escrita d'un
dels símbols de Sitges més antiga és la que data de finals de la
setzena centúria. 

