Tina de cal Pere
Montclar
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Cal Pere
Al costat de la casa cal Pere

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.01753
1.75775
397147
4652469

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08130-169
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval Modern
XIV-XVI
Bo
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
002303100CG95D0001IX
María del Agua Cortés Elía
dl., 20/03/2017 - 01:00

Descripció
Tina excavada en pedra que es troba al costat de la casa de cal Pere, a la banda esquerra
de la casa tocant l'era. És una tina excavada a la roca, circular, i que té una pica d
edecantació a un nivell inferior, on dóna la boixa.
Observacions:
La primera informació de l'existència de la tina va ser facilitada per la Societat d'Arqueologia
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del Berguedà, a partir del treball dels germans Corominas.
Fotografies de Corominas (2017: 199).

Història
La tina era un element imprescindible per l'elaboració del vi on es tirava el most que sortia un
cop xafat el raïm amb les premses; aquí fermentava fins a convertir-se en vi. Generalment les
tines es feien en llocs amb desnivell per tal de que a sota es pogués obrir un forat, la boixa, pel
qual es retirava el vi que després es guardava en botes. La diferència d'alçada permetia abocar
el most per dalt amb comoditat i recollir el vi per baix. A l'edat mitjana les tines es feien
excavades a la roca (RIU, 1989), mentre que a partir del segle XVII es construïen de pedra i es
folrava el seu interior amb cairons envernissats que impermeabilitzaven el recipient circular
(BALLBÉ, 1993). Desconeixem el moment de construcció d'aquestes tines, ja que no es
conserva documentació, però segurament poden datar de finals de l'edat mitjana, quedant
abandonades en el moment en que perdessin utilitat.
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