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El boter del Carme  (2008) 
 

Els bots de vi d’aquella època s’han ben acabat; alguna vegada he vist que porten el vi 
en un substitut dels bots, fet de materials actuals: tela plastificada o alguna cosa per l’estil, de 
forma ben cilíndrica i amb un tap gran i rodó. El bot de vi – 60 litres -- era fet amb una pell de 
cabra girada, el pèl quedava a l’interior i s’untava  amb una mena de pega. La part que 
corresponia al coll de l’animal era per on omplíem i buidàvem el vi, jo aguantava l’embut amb 
les dues mans perquè en Jaume hi anés abocant el vi amb un atuell de llauna de forma 
especial fet expressament per a aquest menester.  Penso que era d’un maial de cabuda -- 15 
litres. Abans d’omplir el bot s’havia d’inflar bufant i quan estava ple es treia l’aire sobrant per 
poder-lo lligar bé. Es lligava amb una corda que tenia un cap fixat en el que havia estat una 
pota davantera de l’animal i en Jaume lligava el bot amb molta traça i d’una manera ben 
estudiada. 

Això és el que vaig escriure en el llibre “Els carrers del meu barri”. Com que és molt 
poc aclaridor, he telefonat a en Josep Fajula per demanar-li més detalls per què i quina pega 
es posava als bots, ja que a casa seva tenien magatzem de vi. No he aclarit gaire res. En 
Josep m’ha assegurat que mai se li havia acudit fer-se aquestes preguntes. 

De sobte he recordat que a la plaça del Carme fa molts anys hi havia un boter que feia 
bots i botelles de cuir per a posar-hi vi. Una seva filla està casada amb el germà de l’amic 
Pere Peiris i li he telefonat. M’ha fet l’efecte que la senyora estava esperant que algú li 
demanés informació sobre l’assumpte, i sense haver aclarit qui era el que li telefonava,  m’ha 
abocat un doll d’informació. Més endavant m’ha dit que ja em coneixia. En Roura alt, ha dit. 

El boter de la plaça del Carme es deia Francesc Buxó i la seva filla Bernardina m’ha dit: 
“Si Déu té algú al seu costat, segur que és el meu pare; era un home bo”. El padrí de la 
Bernardina, que es deia Bernardí, era capellà i acceptà ser padrí amb la condició de posar-li 
el seu nom. La Bernardina només tenia padrí perquè en aquella època si el padrí era capellà 
s’estalviaven la padrina.  

El senyor Buxó procedia de Vic, zona especialitzada, penso que encara ara, en adobar 
les pells. Era un vertader artesà que estimava el seu ofici d’una manera total, era la seva vida. 
Llevat de criar la cabra, el senyor Buxó feia tot el procés per a la elaboració d’un bot de cuir o 
una botella. Comprava la cabra al pagès, després de morta li llevaven la pell com als conills 
per tal de que no hi hagués cap costura en confeccionar el bot. A casa seva adobava la pell, 
suposo que seguint el procés més o menys convencional descrit en les pàgines  anteriors 
però sense treure’n el pèl. Una vegada cosits tots els forats menys el corresponent al coll, es 
girava la pell per fer anar el pèl a fora, s’inflava i es tallava el pèl per igualar-lo i s’empegava 
fonent la pega i aplicant-la amb una pala de picar la roba quan es rentava. Si hi havia algun 
forat, es tapava amb una butana, una mena de botó de boix col·locat de manera convenient. 
Les xeremines de les botelles per veure a galet eren de banya. Les botelles a vegades es 
feien de bots de vi vells perquè no se sentís tant la pega. 
 



Del Museu de l’Art de la Pell de Vic: “Els bots eren fets amb una pell sencera de cabra, 
que calia escorxar sense talls ni esquinços, així com cosir-ne tots els forats -- potes, anus, 
urèter, melic --, per tal de formar una mena de sac amb només una obertura (el coll). 
Seguidament s’adobava amb escorces vegetals i s’assecava al sol. Per tal de fer-la servir 
com a recipient, s’havia d’impermeabilitzar, la qual cosa es feia a base d’impregnar amb pega 
la superfície del pèl que quedaria a l’interior. Després de col·locar-hi un broc al coll i un cop 
assecada, ja es podia omplir de líquid”. 

En Buxó fonia la pega barrejant-hi altres productes: oli,  peles de taronja etc, perquè la 
pega no donés mal gust al vi o el que fos. Per cosir les botelles hi feia el forat amb un punxó 
més fi que el fil de cànem a 3 o 4 caps i untat amb cera verge. Per passar el fil ho feia fuant-lo 
i unint-lo amb una arrel de pèl de porc senglar.  

Els bots petits -- 30 litres -- suposo que es feien amb animals que mataven de petits. 
En època de guerra i postguerra eren utilitzats per fer canvis. Com en èpoques remotes, no hi 
havia cap confiança en la moneda que moltes vegades era local, de cada municipi. A Olot no 
teníem oli, però sí jerseis de gènere de punt. Les dones sortien d’aquí amb alguns jerseis i un 
bot buit petit i tornaven sense jerseis i “embarassades”, per tal de despistar els controls de la 
guàrdia civil. 

La pega.  
“La pega es feia de pi blanc i pi negral o ginebre. Per  l’obtenció de pega s’omplia el 

clot des de les parets fins al centre amb estelles de teia col·locades verticalment; es tapava la 
boca i es cobria la part superior amb escorça. Després s’hi calava foc. Les teies cremaven de 
dalt cap a baix, alliberant el quitrà per les altes temperatures de l’interior, que circulava en 
forma líquida pel canal fins arribar a l’olla, escalfat i remenat durant mitja hora. Després de 
refredat es tornava una substància sòlida negra, la pega”.  
 

 


