
Una premsa de biga o de lliura és una 
màquina pensada per a treballar  
en un celler amb la finalitat d’extreure  
el most tot premsant la brisa del raïm que 
prèviament ha estat trepitjat. 

Aquest tipus de premsa utilitza el  
principi de la doble palanca. 

El pes de la biga i el de la lliura  
–la pedra que hi ha a la base del cargol–, 
s’encarreguen d’exercir la pressió 
necessària.

Amb una jornada de treball de quatre 
persones, aquestes màquines podien fer 
set premsades de deu portadores de raïm. 
En total, 5.600 Kg de raïm premsat per  
dia o, el que és el mateix, uns 3.300 litres 
de most diaris.

La tipologia de premsa de biga va ser 
inventada en època romana (ca. s. II a.C.)  
i, des de llavors,  s’ha mantingut gairebé 
idèntica fins ben entrada l’era moderna.  
A l’obra Liber De Agri cultura (ca. 160 a.C.) 
Cató el Vell disposa com ha de ser un 
celler i una premsa. En descriure la 
premsa,  parla d’una biga sustentada entre 
uns ponts, que es fa pujar i baixar 
mitjançant un torn i un sistema de cordes.

La introducció del cargol, encara en època 
romana, va ser la única innovació respecte 
el model primigeni. Aquest model  
millorat es mantindria intacte durant 
l’època medieval i fins a inicis del s. XX.

La premsa porta inscrita la data de 1588. 
Prové de la masia de Cal Palau de la 
Torregassa, Sant Jaume dels Domenys, 
municipi del Baix Penedès.

El plànol cadastral de 1851 que delimita 
els terrenys d’aquesta finca dibuixa  
la planta de la masia, i identifica la zona  
en la que la premsa de biga estava 
emplaçada originàriament. 

Al cap de molts anys d’utilització, l’any 
1957 seria substituïda per una premsa 
contínua, molt més rendible i eficaç  
en el treball de premsat. 

La premsa de biga havia quedat obsoleta. 
Els propietaris se’n van desfer, i finalment 
va ser adquirida i donada al Museu  
de Vilafranca el mes de març de 1961  
per en J. Josep Forés.

Des del primer moment de la seva dona-
ció, es va valorar el caràcter monumental 
de la premsa  per damunt del seu  
valor històric i patrimonial. Per aquest 
motiu, Museu i Ajuntament van creure 
oportú de col·locar-la en un espai públic 
de gran visibilitat. 

El lloc escollit havia de ser un dels princi-
pals accessos a Vilafranca. L’objectiu era 
doble: dedicar un monument a la cultura 
de la vinya i del vi, i ubicar un reclam  
en un lloc estratègic per a la promoció  
del Museu del Vi. 

La premsa va ser inaugurada el dia  
17 de setembre de 1961, en el marc de la 
Festa de la Verema. La Reina del Vi seria 
l’encarregada d’inaugurar-la, trencant una 
ampolla de vi blanc a la pedra del plat de 
premsa. 

El treball del remuntat i instal·lació de la 
premsa a l’avinguda de Tarragona va ser 
en gran part costejat per l’associació 
“Amigos de la Viña y el Vino”, i també pel 
Museu del Vi.

La conclusió al diagnòstic de gravetat 
que presenta la premsa de biga és ben 
clar: cal procedir al seu desmuntatge 
immediat per evitar que l’estructura 
acabi col·lapsant.

Un cop desmuntades totes les peces, es 
traslladaran a les reserves de VINSEUM.

Sota cobert, la premsa desmuntada podrà 
ser restaurada en profunditat per especia-
listes en cadascun dels materials afectats.

La intervenció permetrà consolidar els 
elements estructurals i aturar els diferents 
processos d’alteració que l’afecten. Amb 
la restauració enllestida, el museu podrà 
remuntar l’antiga premsa de vi, sempre 
que es disposi d’un espai cobert i amb un 
ambient controlat i estable.

VINSEUM, com la resta d’entitats museís-
tiques, té per objectiu conservar, estudiar  
i divulgar els seus fons. L’execució del 
projecte suposarà l’assoliment de tots tres 
objectius, ja que amb la millora de l’estat 
de conservació es garanteix la seva 
correcte divulgació i allarga la vida de la 
premsa, posant-la a l’abast de les futures 
generacions pel seu coneixement i estudi.

El patrimoni cultural que preserven els 
museus és únic i irrepetible i, com a tal, 
aquestes institucions han de vetllar  
per la seva correcta conservació i allargar 
el màxim possible la seva existència. 

Per aquest motiu, és de coherència que 
VINSEUM manifesti el seu rebuig a la 
instal·lació a la intempèrie d’elements 
patrimonials amb un motiu ornamental  
o d’homenatge. Aquest reaprofitament,  
tot i que habitual, és inadequat per a 
qualsevol bé cultural i històric.

Els monuments urbans ho són des  
del moment en que són ideats com a tals,  
i mai ho han de ser aquells objectes del 
passat que formen part del nostre patrimo-
ni cultural. Davant la necessitat de 
recordar, testimoniar i identificar el nostre 
país com a terra de vinya i de vi, la millor 
opció és la de la intervenció artística,  
o bé la rèplica d’instruments que  
han esdevingut el símbol de les cultures  
del vi del Penedès i de Catalunya.
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La premsa  
de Cal Palau

Què és una 
premsa de biga?

Amb a col·laboració de: 

 1 Anquer principal
 2 Anquer balancer
 3 Biga
 4 Cargol
 5 Nou / Femella

 6 Lliura
 7  Plat de premsa
 8 Llibant
 9 Espadelles
 10 Timons

Esquema de funcionament  
de la premsa de biga

Núm. Registre:  
MV-1442

Nom de l’objecte: 
Premsa de biga  
o de lliura

Materials:  
fusta, corda, ferro, pedra 
calcària.

Procedència:  
Cal Palau, La Torregassa 
(Sant Jaume dels 
Domenys, Baix Penedès)

Fitxa tècnica

Descripció

• Una gran biga o palanca, 
formada per quatre grans 
jàsseres de fusta unides 
mitjançant claus metàl·lics.

• Un cargol de fusta amb 
una femella de fusta que 
serveix per aixecar la lliura 
de la part del davant.  
La femella porta tallada  
a la fusta la data 1588.

• Dos anquers o ponts, fets 
amb muntants i travessers 
de fusta. Un situat  
a la part del darrere de la 
biga, l’altre, a la meitat de 
la biga. Als ponts hi 
reposen les espadelles, 
grans falques en forma  
de tauló que serveixen per  
a controlar el grau 
d’inclinació de la biga.

Aquesta premsa de biga o de lliura  
està formada per:

• Un plat de premsa fet de 
pedra calcària, de planta 
circular i amb un canal per 
a recollir el most, situat 
entre els dos ponts, més a 
prop del pont posterior.

• Una cubella o dipòsit de 
pedra de planta 
rectangular, amb un 
desguàs d’aigua a l’extrem 
oposat al plat de premsa.

• Una pedra de suport per 
als muntants del pont 
central.

• Una gàbia per a la brisa 
feta de corda (llibant) amb 
tapa de fusta al damunt, i 
situada sobre el plat de 
premsa.

Ubicació actual: 
Vilafranca del Penedès,  
av. de Tarragona

Data:  
1588

Mides:  
11,85 m de longitud  
1,70 m d’amplada  
5,65 m d’alçada
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Planta de Cal Palau que indica la ubicació  
de la premsa dins la masia. 
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Grup de nens posant  
al voltant del cargol  
de la premsa.  
Anys seixanta.
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Desmuntatge i trasllat de la premsa de biga  
ubicada a l’antiga sala de premses del Museu del Vi.  
Moment de l’arribada de la biga a les reserves  
de Cal Berger. Any 2010.

Les peces de la premsa desmuntades i ubicades  
al magatzem de VINSEUM. Any 2010.

La fusta, el ferro i la pedra són els materi-
als originals de la premsa. El seu grau  
de degradació varia en funció de la seva 
naturalesa i de la seva interacció amb 
l’entorn ambiental –humitat, temperatura, 
llum, contaminants, plantes, fongs, 
bacteris, insectes, animals vertebrats, 
acció humana–, i amb els nous materials 
afegits –resines, morters fustes, coles– 
que alteren les propietats físico-quími-
ques i mecàniques dels suports originals.

Actualment la premsa conforma  
un conjunt variat de formes d’alteració.
A la fusta, trobem debilitament de  
les fibres, esquerdes i biodeterioració.  
Al ferro, corrosió per oxidació activa.  
Per la seva banda, els elements de pedra 
presenten disgregació, descamació, 
trencaments, fissures, pàtina  
i biodeterioració.

La fusta és el material que ha patit més 
alteracions degut al seu origen orgànic,  
i algunes peces presenten un avançat 
estat de deteriorament que posen en perill 
l’estabilitat de la premsa. Les parts més 
afectades són les testes superiors i les 
orientades a nord-oest, que reben l’impac-
te directe de l’aigua de pluja, i on aparei-
xen les esquerdes i les pèrdues de fusta 
més significatives. 

Al llarg dels anys d’exposició a l’avinguda 
de Tarragona, se li han practicat dues 
restauracions importants, a l’any 1986  
i al 2003, així com una intervenció de 
manteniment el 2007. Des de l’any 2008, 
VINSEUM ha redactat dos informes 
tècnics alertant de l’estat de conservació 
de la premsa i aconsellant el desmuntatge  
i la restauració urgent.

Tant les alteracions com els afegits 
moderns han modificat notablement 
l’aspecte estètic de la premsa, desvirtu-
ant-ne progressivament l’objecte.  
Si no s’hi intervé, acabarem amb un 
collage de materials moderns que substi-
tuiran per complet les peces originals de 
la premsa del segle XVI. Si se seguís per 
aquest camí, perdríem un testimoni 
valuós i irrepetible de la cultura del vi.

El preu de ser 
un monument

Restauració de 1986 
Moment de l’encofrat de la 
biga per recuperar el 
volum de la fusta perduda 
amb materials moderns  
de reompliment.

Restauració del 2003
L’empresa Abracadabra  
va intentar frenar les altera-
cions actives, consolidar  
la fusta i el ferro, i restituir  
les parts més malmeses 
amb materials moderns.

Any 1986, imatge que 
recull l’estat de la fusta de 
la biga, afectada pel corc  
i per les inclemències  
del temps.

Any 2008 
El tronc inferior de la biga 
presenta un forat de grans 
dimensions resultat de les 
constants filtracions de 
l’aigua i de l’acció del corc.
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