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Presentació
Objectiu
El treball cerca una explicació al cas de mínima afectació del vinyar del terme de Bonastre per la
plaga de l’oïdi. En aquest cas s’inicia una hipòtesi envers la localització i situació geogràfica com a
factors explicatius d’aquest fet.
Cal cercar aquestes causes i veure quins han estat els factors més significatius d’aquesta afectació
tan diferenciada respecte de la gran majoria de territoris catalans afectats, alguns d’ells molt
severament, mentre que a Bonastre, durant la dècada en que la plaga es propagava per arreu, el
vinyar fa una crescuda de més de 300 jornals. Entre aquests n’hi hauria d’estrictament lligats a la
fenologia del fong de l’oïdi i d’altres eminentment geogràfics que són els que aquí s’analitzaran.
Resum
Bonastre va ser un municipi on el vinyar va estar poc afectat per l’oïdi (Oidium tuckeri) durant la
plaga generalitzada a tot el vinyar europeu. Es descriu la situació peculiarment aïllada del territori
bonastrenc respecte dels vinyars de les planes penedesenca i tarragonina i el comportament de
l’oïdi en particular.
Es comparen dades de l’evolució a l’alça de la superfície destinada al conreu de la vinya,
comparant-les amb altre llocs pròxims i també s’analitzen els factors principals que concorren en
aquesta afectació desigual.

Paraules Clau
Bonastre (Baix Penedès). Plaga de l’oïdi. 1852-1862 Oidium tuckeri. Uncinula necator. Remeis.
Extensió de la vinya. Riquesa agrària. Impostos sobre la propietat agrària.
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Introducció
A la segona meitat del segle XIX les vinyes catalanes van ser afectades per plagues que també van
devastar la vinya a arreu d’Europa.
La primera de les plagues va ser la de l’oïdi al 1846, i més endavant la fil·loxera 1863 i el mildiu
1878 (NADAL. F. i URTEAGA, L. 2008).
La plaga de l’oïdi, era provocada pel fong anomenat científicament Uncinula necator i també
Oidium tucheri, procedent de ceps americans i conegut a les terres catalanes amb els noms
comuns, cendrosa, malura, mal blanc, fum, blanqueta o salina. (FONTANET, X. 2009)
El 1852, a França, on ja feia dos anys que patien la plaga, es publiquen articles suggerint el
tractament de la vinya amb sofre i calç, i el període de màxima afectació a la regió vitivinícola
bordelesa va ser entre els anys 1853 i 1854.
El 1851 ja van aparèixer els primers ceps afectats a les vinyes catalanes i al cap d’un any, i de
manera ja oficial, es va reconèixer l’afectació per la plaga al Boletín Oficial Provincial de 1852.
La plaga d’oïdi es va estendre ràpidament pel territori, afectant severament el vinyar.
Cap al 1853 s’informava de l’abast de la plaga i dels possibles remeis que s’estaven preparant
experimentalment per a lluitar contra la plaga.
Del 1853 al 1857, a través de la Revista de Agricultura Práctica (IACSI) es difonen diversos tipus i
procediments per al tractament i cura de la vinya dirigits als pagesos i vinyaters.
L’aplicació de sofre va ser la més efectiva de les assajades i a l’any 1854 ja es fa pública la notícia
de la bona resposta dels conreus a l’ensofrat.
El 1857, el món científic, a través de nombroses institucions de prestigi, va donar suport al mètode
de l’ensofrat amb un informe favorable sobre l’eficàcia del tractament de la vinya contra l’oïdi.
El 1858, amb l’ensofrat de les vinyes es va començar a aturar la plaga, que ja va anar de reculada,
tot i que cap a les darreries de 1860 encara hi havia vinyes d’afectades a les àrees més pròximes al
litoral mediterrani.
Amb tot, el mètode de l’ensofrat no es va generalitzar a Espanya fins l’any 1863.
A Catalunya, i terra endins, entre les serralades litoral i prelitoral, al Vallès i al Penedès l’afectació
va ser menor, i encara menys afectació van patir l’Anoia i el Bages.
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Mapa de la propagació de la plaga de l’oïdi a la Península Ibèrica

. Font i cartografía: Difusión del oidium en España Juan Piqueras 2010.

És important remarcar la diferent afectació de la plaga en els territoris de Catalunya i de la
península d’acord amb seves les condicions climàtiques i la situació geogràfica.
Sembla clar que la plaga de l’oïdi va afectar més les àrees pròximes a la costa, essent la calor i la
humitat relativa de l’aire els principals elements propiciadors de l’escampada de la plaga.
Cal dir que al litoral català és on s’havia desenvolupat més el conreu de la vinya, gaudint d’una
territorialitat força més compacta que no pas a les terres de l’interior on el conreu era més
incipient.
D’acord amb els comportaments puntuals de la vinya, és notable que en determinades condicions
d’humitat i temperatura, l’oïdi es desenvolupa i es propaga ràpidament.
Així s’entén la diferent afectació dels territoris a Catalunya, a la Península Ibèrica i a tot Europa,
cosa que va comportar conseqüències econòmiques dispars en les regions vitivinícoles del
continent. La ruïna que van patir les unes, va significar el reeiximent econòmic d’altres de climes
més secs.(PIQUERAS, J. 2010)
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L’oïdi o cendrosa (malura, malura vella) Oídio de la vid (esp.), grape powdery mildew(ang.)
Noms científics:Uncinula necator, Oidium tuckeri
A l'oïdi se’l coneix també per altres noms vulgars segons la regió geogràfica amb els sinònims
cendra, cendrosa, cendreta, polsim, pols, cendrada, malura, roya i blanqueta.
Els oïdis són fongs (ascomicets) fitoparàsits amb la característica particular que per desenvolupar
el seu miceli sobre els teixits exteriors del vegetal els cal clavar-se en alguns punts de la planta per
a obtenir-ne els nutrients.
El nom científic propi del fong de l’oïdi és Uncinula necator, mentre que Oidium tuckeri és el nom
científic del seu anamorf, una metamorfosi en la seva etapa reproductiva asexual. És adir, quan el
fong resta inserit en les parts verdes de les branques o del cep, sobretot durant l’hivern, trobaríem
Uncinula necator, mentre que el polsim característic sobre els pàmpols i altres parts de la planta
s’identificaria amb Oidium tuckeri. Amb tot estem parlant sempre del mateix fong que depenent de
les condicions i fenologia adopta diferents formes.
Un cop s’ha desenvolupat el miceli, les espores, que es desenvolupen en minúsculs rosaris que
apareixen sobre el mateix miceli, es desprenen i viatgen per l’aire dins d’unes petites bosses
flagel·lades. 2009 FONTANET, X
Cicle de l’oïdi
( Powdery mildew disease cycle )

Font: HortFACT - Grapevine Diseases in New Zealand ,
R. Balasubramaniam - HortResearch, Marlborough Research Centre
http://www.hortnet.co.nz/publications/hortfacts/hf905020.htm
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L’oïdi pot atacar qualsevol part verda de la vinya. A les fulles els símptomes poden aparèixer tant
a l'anvers com en el revers. Sovint s’observa un polsim blanc d’aspecte cendrós, que pot limitar-se
a algunes zones, o bé ocupar tota la superfície del pàmpol.
Als brots i els sarments, els símptomes es manifesten per la difusió de taques de color verd fosc,
que es fan més grans i que passen a tonalitats més fosques en avançar el creixement, fins a negres
segons augmenta la lignificació de la vinya.
Als raïms, a l’inici de la infecció hi apareix un polsim que recobreix en poc temps tot el gra.
Els danys més importants es localitzen en els raïms, doncs el fong de l’oïdi atura el creixement de
la pell del gra, que s'esquerda, produint danys directes en la quantitat i qualitat del fruit.
La infecció dels raïms en flor redueix la qualitat dels fruits. A les baies o els grans infectats s’hi
desenvolupen les taques que finalment es cobreixen amb la característica pols. Sovint es retarda el
desenvolupament del gra. Els grans afectats presenten cicatrius que s’eixamplen i esberlen el fruit.

Condicions climàtiques favorables per a l’oïdi
La temperatura, la humitat i la radiació solar són els factors que més condicionen el
desenvolupament de l’oïdi. La temperatura és el factor més influent en el desenvolupament de la
malaltia:
•A partir de 15 º C: comença el seu desenvolupament.
•Entre 25 i 28 º C: el fong troba el rang òptim de temperatures per al seu desenvolupament.
•A partir de 35 º C: el fong atura el seu desenvolupament
•A partir de 40 º C: el fong mor perquè la temperatura li resulta letal.
La humitat ambiental també és molt important i influeix en el desenvolupament del fong.
Amb humitats relatives altes germinen els conidis.
Al contrari del que succeeix amb el míldiu, les pluges abundants poden aturar el seu
desenvolupament
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Pàmpol i gotim afectat per l’oïdi
Font: VitiViniCultura http://www.vitivinicultura.net
Via Rural http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura

Factors afavoridors
Pot reproduir-se i desenvolupar-se sense necessitat de precipitacions
Temperatures per damunt dels 20ºC són suficients per a la seva proliferació
La proximitat del mar i les humitats relatives elevades
El nitrogenat excessiu del sòl (BARRIOS, G. i REYES, J.)
Varietats amb major risc d’afectació
Carinyena, moscatell, malvasia, picapoll, cabernet sauvignon, chardonnay i merlot. (BARRIOS, G.
i REYES, J. ; BENAIGES ARIS, C.)
Als llocs on la plaga va ser combatuda i en altres on l’afectació va ser mínima, no hi hagué una
substitució dels conreus. No obstant els pagesos i viticultors van prendre nota de les varietats de la
Vitis vinifera més resistents a l’oïdi, com la garnatxa, la monestrell i la bobal i descartaren les més
vulnerables com la malvasia i el moscatell.
A partir de l’aplicació del sofre, la plaga va passar a ser un risc de tipus puntual i molt depenent de
la localització geogràfica i l’evolució meteorològica anual.
Els pagesos, sistemàticament i com a prevenció, ensofren la vinya durant la primavera.
Així doncs, la plaga no es pot eradicar però en l’actualitat es controla eficaçment. (PIQUERAS, J.
2007)
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Combat contra l’oïdi. L’Ensofrat
Com a estratègia de protecció, els moments més adients per als de tractaments fitosanitaris són:
1.Quan els raïms (gotims) es fan visibles i els brots mesuren entre 5 i 10 cm.
2.Al començament de la floració
3.Quan els grans tenen la mida d’un pèsol.
4.A l’inici de la verolada amb els 5-10% dels grans canviant de color.
En varietats més sensibles i en àrees o anys propicis pot ser necessari realitzar tractaments
addicionals. En varietats menys sensibles i anys menys favorables caldria menys tractaments dels
indicats.
L’ensofrat, procediment rutinari en el conreu de la vinya
L’empresa Cros, que fabricava adobs i productes químics va difondre l’aplicació del sofre a
Catalunya i el territori espanyol. El 1856, Joan Cros, va escampar gratuïtament uns fullets entre el
ajuntaments i els agricultors on es detallava els avantatges de l’aplicació del sofre i els diferents
sistemes i estris per a la dispersió sobre el conreu.
L’evolució de les eines i maquinària per a l’ensofrat de la vinya per a combatre l’oïdi ha resolt les
ja feixugues feines dels agricultors.
L’ensofrat ha resolt els problemes de la propagació de l’oïdi. Tot i que la plaga persisteix des que
va arribar el segle passat, per això es qualifica amb el nom de plaga, ja que no es pot eradicar. Amb
tot, l’aplicació pers mitjans mecànics dels productes fitosanitaris més moderns i els tractaments
periòdics n’han reduït considerablement l’abast.

1.Ensofradora manual de llauna que s’emprava per a ensofrar. Dimensions: 25 x 11 cm. Procedència:
Col·lecció

Etnològica

de

Can

http://www.santjust.org/centredestudis
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Padrosa

Fotografia:

2. Ensofradora manual
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http://petreraldia.com

3. Ensofradora mecànica en remolc arrossegat per tractor

www.cal-

masover.blogspot.com

La plaga de l’oïdi i l’extensió del vinyar a Bonastre entre 1853-1861
Malgrat l’extensió generalitzada i la producció de pèrdues en tot el vinyar català, el cas del terme i
contrades de Bonastre van tenir un grau menor d’afectació.
J. PIQUERAS fixa la durada de la plaga a la península en la dècada de 1852 a 1862.
De la mateixa manera defineix una afectació desigual fruit de la situació geogràfica dels territoris
amb vinyars.
Aquesta afectació desigual, obre una hipòtesi consistent en considerar la situació geogràfica i les
condicions climàtiques del vinyar local, com a factors influents.
Un cop inspeccionats alguns documents del període, la plaga d’oïdi no va afectar el vinyar de
Bonastre en la mateixa mesura que ho va fer en altres municipis pròxims.
Entre 1853 i 1861 l’increment del vinyar va passar de 774,1 a 1.099 jornals (1 jornal=3500m2)

Bonastre. Evolució del vinyar 1853-1861
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Repartiment dels conreus al terme municipal de Bonastre els anys 1853 i 1861

Conreus % sobre total 1853
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades contingudes als amillaraments de 1853 i 1861 del
municipi de Bonastre. (ACBP)

D’acord amb les dades de l’amillarament de 1861 en el qual es declaren més jornals de vinya que
al de 1853, cal pensar que aquest augment s’ha produït realment, més encara quan és sabut que tots
els municipis, sense excepció, miraven de reduir l’impost tant com podien.
D’altra banda, comparant les dades d’ambdós amillaraments, al de 1861 també es declaren més
jornals de vinya de tercera i de quarta categories, cosa que pot atribuir-se a l’expansió del vinyar,
arrabassant l’espai forestal en àrees més costerudes, o bé a un intent de minorar l’impost.
Altres dades significatives són el creixement de la població que en un cens de 1857 assolia els 889
habitants (BLAY i NAVARRO 2005) on una tercera part eren menors de 15 anys i els majors de
65 anys només eren el 4% . El 1860 hi havia 180 cases habitades i el cens arribava al nombre de
918 habitants i un recompte de 1861 als 936 habitants, xifra mai més assolida en la història del
municipi.
Les professions majoritàries eren la de pagès i pastor i només quatre dels veïns constaven com a
propietaris entre altres categories (colonos, cortijeros, jornaleros, labradores, boyeros y pastores).
L’augment del nombre de mules i ases també demostren una major activitat agrícola.
En tot cas, és evident que el conreu de la vinya va augmentar en els anys que la plaga d’oïdi feia
estralls en tots els territoris de la plana costanera.

Jornals que ocupava la vinya a Bonastre els anys 1853-1861
i liquidació segons els amillaraments

Categories
de vinya
1ª
2ª
3ª
4ª

Contribució
per jornal
Rals de
billó
148
111
74
37

Nombre de
Jornals 1853
74,65
245,35
270,95
183,15
774,1

Nombre de
Jornals 1861
38,34
234,27
464,18
362,78
1.099,57

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels amillaraments de 1853 i 1861. Fons
documental del municipi de Bonastre. Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
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Cupo del Viñedo a Bonastre 1853 i 1861 i percentatge sobre el cupo agrari
(només agricultura)
líquid
per jornal

Jornals 1853

Jornals 1861

ha

diferència

%

Reials 1853

1ª

148

74,65

38,34

13,12

-36,31

-48,64

11.048,6

5.624

2ª

111

245,35

234,27

80,21

-11,08

-4,52

27.233,29

25.974

3ª

74

270,95

464,18

158,93

193,23

71,32

20.050,1

34.336

4ª

37

183,15

362,78

136,21

179,63

98,08

6.776,19

13.431

774,1

1.099,57

388,47

325,47

42,04

*65.108,18

*79.365

Riquesa agrària (exceptuant ramaderia, animals de feina i altres) Cupo total General

144.569,7

150.130

Vinya categoria

Reials 1861

(*) Cupo del viñedo per categories de vinya i total
(percentatge del vinyar sobre el cupo total al 1853: 45,03%
(percentatge del vinyar sobre el cupo total al 1861: 52,86%)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels amillaraments de 1853 i 1861. Fons
documental del municipi de Bonastre. Arxiu Comarcal del Baix Penedès.

A les taules observem l’elevat percentatge de la riquesa agrària que significava la vinya del terme
de Bonastre. també hi podem veure l’intercanvi de jornals entre les quatre categories registrat entre
els anys 1853 i 1861, cosa que podem atribuir a un intent de minimitzar l’impost.
Curiosament descendeixen força les de primera i no tant les de segona categoria, alhora que
augmenten molt les de tercera i quarta.
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Els perdons fiscals
El procediment recaptatori del règim fiscal vigent era el repartiment de la contribució entre els
habitants d’un municipi en funció de la seva riquesa mitjançant l’adjudicació d’una quota agrupada
i assignada a la riquesa d’un municipi.
El Ministerio de Hacienda, amb Alejandro Mon com a titular, va establir el cupo provincial i la
provincia al seu torn fixava el cupo als municipis i aquests a traves dels amillaraments o padrons
territorials reclamaven la part a cada contribuent.
El cupo era invariable i actualitzable i no tenia en compte la riquesa generada o les pèrdues
ocasionades.
L’import en reials de billó que havia de satisfer el municipi a l’administrador de la hisenda pública
provincial, s’estipulava amb la confecció i formalització dels amillaraments o cuadernos de
evaluación. La inspecció d’hisenda, si procedia, també consultava l’ajuntament en qüestió amb una
interrogatòria sobre la producció agrícola i ramadera del municipi.
En cas de calamitats excepcionals com ara inundacions, pedregades, sequeres, focs o plagues, la
hisenda pública, prèvia sol·licitud de perdó, podia modular a la baixa la quota.
A partir de 1854, molts municipis, van presentar sol·licituds amb motiu de les malvestats causades
per l’oïdi sobre la vinya, que en aquell moment era el conreu que aportava major riquesa al camp
català. Els jornals de vinya eren els conreus més gravats tributàriament, és a dir, els que pagaven
més. (NADAL, URTEAGA, MURO, 2006).
Les rebaixes fiscals reclamades pels estralls de la plaga de l’oïdi van ser dispensades
ocasionalment els anys 1853, 1854 i 1860. i aplicades estrictament a la vinya (cupo del viñedo)
que era el conreu més productiu i amb major repercussió impositiva.
La ocultació de jornals també va ser habitual i també l’adscripció de part de la vinya a un altre
classe de conreu com ara el cereal.
Tot i que en algunes contrades del Maresme es va procedir a l’arrencada dels ceps, no queda prou
clar que el vinyar quedés gairebé reduït a la meitat per causa d’una crisi que podem qualificar com
de curta durada. (NADAL, URTEAGA, 2008)
Les comarques més afectades per la plaga van ser les de la plana litoral, sobretot les del Maresme i
del Garraf i les terres que eren més a prop de la costa. Els municipis amb important vinyar van
demanar el “perdón” previst per a grans catàstrofes, inundacions, pedregades i plagues.
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Al Vallès i al Penedès ho van demanar el 22% dels municipis i al Garraf el 73%, al Baix Llobregat
el 45% i al Bages el 9% i al Maresme el 80%

A les contrades més pròximes a Bonastre com Calafell i Cunit, Baix Penedès, a l’any 1858, on el
cupo del viñedo representava el 51,8% i el 68,9% del total respectivament, es va aconseguir una
reducció del 11,8 % i del 16,1%.
A Valls i Aiguamúrcia, Alt Camp, aconsegueixen una reducció del 8,9% i el 7,7 respectivament.
Reus, al Baix Camp, i més pròxim a la costa, el cupo del viñedo era del 16,7% , i va aconseguir el
perdó reduïnt-lo fins un 51,6%. 2008, MURO, J.I. (veure la taula).
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2008, MURO, J.I., ”La estadística territorial del distrito de Tortosa de Medín Sabater y Palet
(1868) CT. Catastro. Unitat de Geografía. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

Els factors que van ocasionar una menor repercussió de la plaga de l’oïdi a Bonastre.
Factor 1
Orografia. Enclavament i situació fisico-geogràfica de Bonastre.
Bonastre està enclavat al centre del Massís de Bonastre, que és una branca de la Serralada
Prelitoral Catalana que des de la Serra del Montmell es perllonga cap al Sud i que davalla fins a
escassos tres quilòmetres de la costa mediterrània, prop del Roc de Sant Gaietà (Roda de Berà,
Tarragonès), gairebé al límit entre les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès.
El fondal de Bonastre resta envoltat per muntanyes d’una altitud mitjana que s’acosta als 300m que
el separen de les terres de la plana litoral, del Penedès i les del Camp de Tarragona. La distància al
mar en línia recta des del centre del terme municipal és de set quilòmetres.
El centre del territori del terme municipal de Bonastre és un gran i ampli fondal que concentra les
aigües dels diversos torrents fins al torrent principal que és l’Aguilera, torrent que discorre en
direcció cap al mar per un congost de quatre quilòmetres fins a la plana litoral.

Josep Sicart Martínez

Geografia Cultural. Estudi de Casos

Curs 2011-2012

14

La plaga de l’oïdi al municipi de Bonastre. “Un cas peculiar de mínima afectació”

0

1000m

N

Imatge: Terme municipal de Bonastre. Font: Base Comarcal ICC, Baix Penedès

Cal dir que en aquest tram el sòl és poc apte per al conreu, constituït bàsicament per dolomies en
forts pendents, on el conreu és complicat sinó gairebé impossible. En cas de realitzar-se en algun
planell pròxim al torrent, sempre restaria exposat a les torrentades i esllavissades que són
reiterades i pròpies del territori mediterrani costaner.
Aquesta àrea del territori que comunica amb el pròxim litoral, per les característiques abans
descrites, s’ha mantingut gairebé sense conreu fins a l’actualitat, entre 1850 i 1860 hauria estat
ocupada per una bosquina i una brolla mediterrània amb pi blanc que, en temps passats, hauria
estat força més densa que la que hi trobem actualment.
La densa vegetació pot considerar-se com un obstacle que, a mode de barrera física, limitaria la
difusió aèria de les sàmares portadores de les espores de l’oïdi.
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Imatge: Vista cap al sur del Massís de Bonastre, amb el mar al fons, des del poble de Masarbonès, al nord
del terme de Bonastre. Font: Observatori del Paisatge, massís de Bonastre, catàleg fitxa 24

Factor 2
Clima
El clima a Bonastre és suau per la proximitat del mar. La temperatura mitjana anual és de 15,5 ºC,
la mitjana dels mesos més freds és de 8 ºC i la dels més calorosos entre el 23,5 i els 24 ºC. Les
precipitacions mitjanes anuals arriben als 551mm.
Les condicions de temperatura i humitat s’han revelat com les més significatives per a avaluar la
progressió i permanència de l’oïdi sobre els vinyars i altres conreus.
Temperatura i humitat de l’aire que al litoral presenten una conjunció més favorable per a l’oïdi a
diferència de les zones de l’interior, on les condicions no es donen ensems en igual grau. És a dir,
l’aridesa de les terres més allunyades de la influència marítima i l’amplitud tèrmica marcada dels
territoris amb major índex de continentalitat, són obstacle per a la difusió i permanència de l’oïdi.

Aquest fet ja ha estat destacat per diversos autors, i va representar durant el període més àlgid de la
plaga, una protecció per als vinyars com ara els de la Vall de l’Ebre, Priorat i Bages, on l’afectació
va ser mínima i en alguns casos fins i tot nul·la.( 2010 PIQUERAS, J.)
Les temperatures entre els 25ºC i 35 ºC afavoreixen el desenvolupament i reproducció de l’oïdi.
La humitat de l’aire representa una qüestió important per al desenvolupament de les hifes de l’oïdi
sobre els vegetals i en els pàmpols de la vinya en particular.
La humitat és potser una condició encara més important que la temperatura pel que fa a la
propagació, perquè l’aire carregat d’humitat reté les sàmares i les espores que en un aire sec
tendirien a una major dispersió.
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Si bé aquestes temperatures són freqüents a Bonastre durant tot l’estiu, les altes humitats no són
tan constants i l’ambient és força més sec en aquesta època de l’any cosa que coincideix amb el
període de major desenvolupament de les sarments, dels pàmpols i la grana del raïm.

Factor 3
Exposició eòlica
Els vents més presents són el mestral durant l’hivern i la marinada durant l’estiu. Menys freqüents
ho són el xaloc, el llevant i el ponent. La boira apareix puntualment a l’hivern i a l’inici de la
primavera.
La part més alta del terme municipal resta oberta a l’Alt Camp i la vall mitjana del riu Gaià, amb la
entrada i la influència dels vents de tramuntana i ponent, amb un component més eixut i un altre de
moderador, fred o bé càlid, segons l’estació de l’any.
Durant el període estival i per la proximitat de la costa s’estableix una dinàmica característica del
territori mediterrani. Durant les hores centrals del dia amb major radiació solar, la marinada entra
amb força, mentre que durant part del matí, la tarda i sobretot a la nit, l’aire de terra endins cau
envaint tot el fondal.

Factor 4
Discontinuïtat del vinyar. desconnexió dels grans vinyars circumdants
Encara que s’han descrit les barreres orogràfiques mínimes però significatives en el context
territorial, és pertinent insistir-hi, ja que no existia una connexió directa amb les vinyes dels
municipis circumdants que per la seva situació i exposició estaven abocats a una major afectació.
Cal dir que aquestes grans àrees de vinyar sí que estaven connectades a través de la plana litoral,
mentre que als fondals i les muntanyes del massís que envolten el “fondo” de Bonastre, els camps
amb vinya eren clapes enmig d’un territori agrest. Aquests fondals són reblats amb dipòsits del
quaternari disposats en terrasses i replans al·luvials de petita dimensió.
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Aquest aïllament del vinyar bonastrenc respecte de les vinyes de les planes circumdants seria un
dels factors que explicaria l’afectació menor de la vinya del terme.
Tot i que el tipus de sòl no és un element determinant en el desenvolupament i propagació de
l’oïdi, sí que ho és en el cas de l’homòpter afidid Phyilloxera vastarix, conegut com fil·loxera.
Cal dir que la basicitat conforma la majoria dels estrats del sòl bonastrenc on existeixen nombrosos
vestigis de pedreres i forns de calç i de guix en un territori amb topònims significatius com La
Guixera.
Els sols del Massís de Bonastre, tot i ser molt variats en localitzacions puntuals, es caracteritzen
per ser sedimentaris, amb predomini del calcari a les parts més enlairades i estan constituïts
bàsicament per margues, argiles i guixos.
Una altra qüestió és si els productes d’aquests forns van ser emprats inicialment com a fitosanitaris
seguint les primeres indicacions d’alguns remeis proposats contra l’oïdi en declarar-se la plaga.
Cal dir que en un inici es proposaven tractaments i remeis de tipus químic tant sobre els ceps com
sobre el sòl, com ara compostos de clorurs, de calç, de lleixius, de cendres, d’amoníac i fins i tot
d’àcids.

Conclusions
1. Les dades que contenen els amillaraments de Bonastre de 1853 i 1861 assenyalen una expansió
de la vinya en més de 300 jornals i encara que les dades no siguin del tot fiables, apunten
l’expansió del vinyar, sobretot si tenim en compte que la declaració comporta un impost.
2. El municipi no va sol·licitar el “perdón” com sí que ho van fer altres municipis pròxims de les
comarques veïnes. Podem pensar que en el cas d’una gran afectació, com a mínim, el tràmit
s’hagués produït.
3. Les característiques fenològiques i el comportament de l’oïdi, admeten la hipòtesi de les
dificultats del fong per escampar-se i ascendir en un territori que presentava unes dificultats més
adverses dins del context territorial litoral.
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5. L’aïllament físic de gairebé la integritat del territori del terme municipal i per la poc elevada
però complicada orografia que es desplega dibuixant una mena de corones circulars que l’envolten.
6. El factors geogràfics analitzats, localització, situació, exposició i clima, sumats als de la
desconnexió i discontinuïtat del vinyar, ofereixen arguments importants alhora d’explicar la
mínima afectació de la plaga.
7. A manca de documents i dades que aportin una major informació a nivell local en el període en
el qual va tenir lloc la plaga, podem afirmar que al el territori de Bonastre, la plaga de l’oïdi entre
1852 i 1862 va ocasionar una afectació diferenciada respecte del territoris pròxims i mínima o
gairebé nul·la en quant a pèrdua de la superfície dedicada a la vinya.
8. A part dels documents i factors presentats per a la confirmació de la hipòtesi que planteja aquest
treball, convé pensar en l’existència d’altres línies explicatives i tanmateix d’altres que la
desmenteixin total o parcialment i que serien objecte d’un altra nova.
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