
El porró, per a molts, és el primer objecte de disseny 
industrial català. Ningú dubta de la seva catalanitat 
ni de la seva utilitat per beure vi d’una forma còmoda 
i higiènica. Els dubtes sorgeixen quan es tracta 
de fixar-ne l’origen. De totes les teories que s’han 
publicat, la que sembla tenir més fonament és la que 
explica el porró com un disseny innovador basat en 
la forma del setrill i la utilitat del càntir, cap al segle 
XVII. Per bé que la mostra més antiga que en tenim 
és el porró de Poblet del segle XIV, podem assegurar 
que aquest és un objecte de farmàcia o de laboratori. 
El seu disseny és el d’un porró comú, però devia tenir 
una altra utilitat.

La forma del porró és inequívoca i no admet dubtes. 
A diferència dels setrills, els porrons no tenen nansa. 
Tenen el broc gros, per on s’agafa, i un broc o galet 
per on surt el líquid. La forma del buc o dipòsit on 
s’hi posa el vi pot variar una mica.

El porró comú és el que habitualment tenim a les 
cases, amb el broc recte o corbat. Una porrona és el 
nom que es dóna, en determinats indrets, a un gran 
porró amb una capacitat superior als dos litres de vi 
que generalment té el cos cilíndric i no cònic com 
el porró tradicional. A Vimbodí se l’anomena porró 
de segador; habitualment es posava dins un cistell 
de canya envoltat de palla humida per mantenir 
el vi fresc. Hi ha qui deia porrona al porró de coll 

recte i també sabem que el porró de coll tort, en 
determinades èpoques i en determinats llocs, rebia el 
nom de tassa.

Ramon Violant i Simorra, el 1947, en parlar del 
porró el classifica d’una manera força acurada. 
Distingeix  quatre grups de porrons: de coll recte, 
de coll tort, de valona i de segador. La valona és 
l’acabat pla del broc gros, com la forma de les ales 
d’un barret. A banda de donar a la peça un acabat 
preciós, impedia que el porró pogués relliscar en 
beure-hi. Al Museu del Vidre de Vimbodí aquesta és 
la classificació es dóna als porrons.

Les primeres referències que trobem de beure a 
galet amb un objecte similar al porró ens vénen dels 
romans. Beure a galet, expressió que no té traducció 
en castellà però sí en francès -boire à la régalade- era 
un ritual romà en honor del déu Dionís (Bacus). 
Les pintures de Pompeia recollides en un primer 
treball per l’estudiós i dibuixant francès Pierre 
Gusman ens mostren molts dibuixos on el rhyton o, 
com ell l’anomena, el corn de l’abundància, s’alça 
fins on arriba el braç per deixar caure una petita 
i fina quantitat de líquid ja sigui a un recipient; 
a terra, en senyal de fertilitat, o directament a la 
boca, generalment de Dionís. Relacionar l’origen 
del porró amb el rhyton ja ho va fer Amades. Però 
potser el treball més delicat que hem llegit és el de 

El porró

“De la vasta sèrie d’estris que constitueixen la cultura material catalana, sens dubte que és el porró el més bonic i el 
més gallard de tots. Les seves línies, sòbries i alhora gentils, li donen una elegància selecta i un tall subtil i delicat 
que el fan a la vegada arrogant i humil i li donen un sentit estètic i una plasticitat que l’eleven a veritable objecte 
d’art. La bellesa del porró, com la del setrill, ens passa inadvertida de tant que els coneixem ...” Joan Amades, 1938.

EL PORRÓ

A la pàgina anterior, 
a l’esquerra, porró de broc 
recte amb valona (s. XVIII). 
La decoració està feta 
amb un trenat de fils de 
de lacticini.
Fundació Privada Catalana 
per l’Arqueologia Ibèrica 
(FPCAI). Col·lecció Àngel 
Segarra.

A dalt, El porró de Poblet, 
una esbelta peça del segle 
XIV,  considerat el primer 
porró de la història que es 
conserva. Segons el pare 
Agustí Altisent mereixeria 
un premi al disseny 
industrial. 
Museu de Poblet.
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o escultors del Renaixement. Des de Murano es va 
iniciar una nova estètica que els forns catalans van 
saber adaptar als gustos locals. 

A partir del segle XVII, en clara competència amb 
l’èxit que havia aconseguit l’anomenat cristall de 
Bohèmia -un vidre molt més pesant i brillant, tallat i 
gravat com si es tractés de cristall de roca- els vidriers 
catalans van decidir innovar creant noves peces, 
algunes de molt originals, amb pinçats i aplicacions 
de cordons de lacticini. Els càntirs, les almorratxes i 
els porrons, entre d’altres peces, són el resultat més 
visible d’aquesta nova producció catalana. Nosaltres 
creiem que aquest és l’origen del porró: el porró és 
fruit de la innovació catalana del sis-cents.

Al segle XVIII, després de la Guerra de Successió, 
s’inicià un abarrocament de la producció, seguint 
els gustos de l’època, alhora que una popularització 
del vidre que va portar a una producció molt menys 
sofisticada d’objectes destinats a l’ús domèstic 
quotidià. Curiosament, però, les peces que han 
arribat a les nostres col·leccions no són aquestes sinó 
les que, amb gran bellesa i sofisticació decorativa, 

anaven destinades a les classes més benestants. El 
segle XVIII és, sens dubte el període més ric en 
varietat de formes i decoracions del porró. 

Durant els segles XIX i XX la fabricació dels porrons 
continuà amb la mateixa línia de perfecció estètica 
i decorativa, afegint, als típics porrons de vidre fi, 
uns porrons fets amb vidre més pesant, que s’obtenia 
afegint a la pasta vítria una quantitat de plom 
semblant a la que tenen les anomenades peces de 
cristall. Aquest porrons permetien ser tallats i gravats 
i s’obtenien resultats realment admirables. Apareixen 
els acabats de plata i els taps de vidre tallats que 
donaven una presència molt més luxosa a les peces. 
Aquesta també fou l’època de la popularització del 
porró. La prosperitat econòmica del país va permetre 
a les classes menys poderoses incorporar el vidre a les 
seves llars, per bé que eren peces molt més senzilles i 
poc sofisticades. 

El porrons catalans provenen bàsicament dels forns 
de Barcelona, Mataró, Almatret, Fulleda, Vimbodí 
i Reus. El forn que actualment acull el Museu del 
Vidre de Vimbodí significa la recuperació d’un ofici 
que va existir a la població durant la primera meitat 
del segle XX, concretament del 1902 al 1954, any en 
què el darrer vidrier es va desplaçar fins a Reus. n

Conxita Boncompte que, en la seva extraordinària 
tesi doctoral sobre la influència de Pompeia en l’obra 
de Picasso, descriu l’ús del rhyton i el compara amb 
els porrons que Picasso va fer servir en algunes de les 
seves obres. Boncompte arriba a conclusions similars 
a Amades però s’arrisca una mica més: el porró i el 
rhyton són la mateixa cosa, afirma.

El porró més antic que coneixem és el porró de 
Poblet, un estri del segle XIV que probablement 
provenia de la farmàcia del monestir. Es tracta 
d’una bella peça que fou trobada durant les obres de 
restauració del monestir, miraculosament intacta. 
El pare Agustí Altisent, monjo erudit de Poblet, el 
descriu així: Una de les peces de vidre més importants 
del museu de Poblet és aquest porronet o setrill, usat 
potser a la farmàcia del monestir, i que pot ser del segle 
XIV. La seva estilització mereixeria un premi de disseny 
industrial.

El nom de porró apareix en textos literaris com el 
Sermó del Bisbetó, manuscrit del segle XV, i l’Spill o 
Llibre de les dones, de Jaume Roig, també de mitjans 
del segle XV, on s’explica que serveix per beure-hi 
aigua. Però no s’ha trobat cap estri de vidre que 
s’assembli al porró ni tan sols cap referència escrita 
que faci suposar que es bevia a galet amb alguna cosa 
similar. Sí que hi havia, en canvi, un estri de disseny 
molt diferent, fet de terrissa, que anomenaven porró. 
Les peces trobades a les voltes gòtiques d’algunes 
esglésies catalanes ho certifiquen. No hem d’oblidar 
que el porró ha estat durant segles una mesura de 
capacitat per a vins i fins i tot per a llet.

Hi ha un gran buit documental entre el porró 
de Poblet i els porrons que trobem a nombroses 
col·leccions que s’inicien al segle XVII. Una absència 
de més de dos-cents anys fa malpensar a l’hora de 
determinar-ne l’origen. Fins als nostres dies han 
arribat estris de vidre procedents de les cultures més 
antigues de la humanitat. Algun porró hauríem 
hagut de trobar, no? El fet que el porró no estigui 
representat en la iconografia medieval ni renaixentista 
pot fer pensar que el porró, o bé encara no existia 
com ara el coneixem, o bé no era un objecte d’ús 
quotidià a les classes benestants que eren les que 
encarregaven els retrats, pintures o gravats.

Cronològicament la següent dada important que 
coneixem és la llinda d’un antic forn de vidre que hi 
havia a Vallbona d’Anoia, on hi figura un porró, o 
potser un setrill, i la data de 1671. Josep M. Gudiol, 
en el seu treball sobre el vidre publicat el 1935, ens 
diu que aquest fou un forn de vidre important des 
del segle XVI fins al segle XVIII.  El setrill i el porró, 
al llarg de la història, es confonen sovint. Fins i tot 
Gudiol anomena porró-setrill a l’estri de Poblet. 

En ple segle XVI, els vidriers catalans establerts 
principalment a Barcelona i Mataró van adoptar la 
millor tècnica del moment: la dels forns venecians. 
Es començaren a fabricar peces de vidre lleugeres, 
molt cristal·lines i de formes sofisticades. Segons 
Ignasi Domènech, la singularitat d’aquells vidres era 
deguda a la recuperació d’antigues tècniques formatives 
i decoratives romanes que els vidriers venecians van 
actualitzar, igual com ho van fer els arquitectes, pintors 

El porró és fruit de la innovació dels 
forns vidriers catalans del segle XVII.

EL PORRÓ

A l’esquerra, dos porrons 
de broc recte amb valona. 
La diferència entre ells és 
la finura del vidre. 
El de l’esquerra, lleuger i 
finíssim, esta acabat amb 
un reforç de costelles a la 
base, el de la dreta és llis 
i sobri i molt més pesant. 
Ambdós són models del 
segle XVIII per bé que el 
de l’esquerra sembla molt 
anterior.
FPCAI. Col·lecció Àngel 
Segarra.

A la dreta, porró o taça dit 
de cristall. Aquesta mena 
de porrons es fan encara 
amb un vidre que porta 
una proporció molt més 
alta de plom per poder 
ser tallats i treballats a la 
mola com si es tractés de 
cristall de roca. Així mateix 
s’anomenaven algunes 
peces de Bohèmia.

Museu de la Vida Rural.

EL PORRÓ

En aquesta pàgina,
a l’esquerra, porronet de 

broc recte amb sobrecoll 
(s. XVIII). La decoració està 

feta amb fils de lacticini.
FPCAI. Col·lecció Àngel 

Segarra.

A la dreta, porró de coll 
tort dit de galet llarg (uns 

40 cm). El broc gros està   
cargolat en  una suau 

trena. Prové de Mataró, 
(finals segle XIX)

FPCAI. Col·lecció Àngel 
Segarra.

CULTURA I PAISATGE98 CULTURA I PAISATGE 99


