Cup de Cal Cai
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Plaça d'en Serafí Pitarra
142

Coordenades:

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

41.43866
2.01047
417333
4587927

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

Descripció
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08158 - 124
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XIX
Regular
Només es conserva una part de l'estructura dels cups
Legal
BPU. H-06-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament del Papiol, Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 7-9,
08754 El Papiol, Barcelona
Juana Maria Huélamo Gabaldón
ds., 26/01/2019 - 01:00

Al mur oest de la plaça dedicada a Serafí Pitarra, que limita per l'est el carrer de l'Abat-Escarré, i baixant pel
passatge de Mossèn Martí Albanell, a ma esquerra, es troba la paret d'un cup quadrangular amb un mur
recobert amb rajoles vidrades. Aquest cup està al costat de parets que semblaven formar part, com a mínim
d'una altra estructura quadrangular dedicada a la transformació del raïm.

Observacions:
La casa a la que corresponien aquests cups era la de cal Cai, en la qual es venien tota classe de
queviures.

Història
Aquest cup resulta un testimoni de caire urbà de la importància de la vinya en el municipi es reflecteix fins i
tot en la tradició d'interpretar l'origen del nom del municipi en el cultiu del raïm i l'olivera, dos dedicacions
rellevants ai tradicionals a l'agricultura local, i que venen de la conjunció del: pa-vi-oli.
La importància de la vinya va ser gran fins arribar al moment en que la fil·loxera va arrasar tots els ceps del
Papiol el 1865. Es va plantar el cep americà, que el va portar al Papiol Pere Amigó i Arús de cal Milet, i es
va empeltar amb xarel·lo o macabeu, que eren els ceps més cultivats al municipi, o també amb pica-poll,
que era una varietat destinada bàsicament a fer-ne panses (Faura Arís, 1996: 118).
Els vins es repartien a domicili a Barcelona. El Papiol era el principal poble barraloner de Catalunya. Tant
és així, que la Junta de Colliters de Vins tenia la seva seu exclusivament al Papiol (Faura i Casanovas:
1999: 198).
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