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1 - Mapa regional vinícola de la província de Barcelona dedicat a la 

excel·lentíssima Diputació 

 

 

Autor: Ramon Roig i Armengol 

Impressor: F. Giró 

Lloc i data: Barcelona, 1890. 

Escala: 1:365 000 aprox. 

Fons: VINSEUM 

Núm. inv.: MV-16721 

 

La voluntat de l’autor del Mapa regional vinícola de la província de Barcelona era facilitar 

dades precises per a fomentar el comerç i l’exportació del vi fet a la província de 

Barcelona. Coneixem aquesta informació, així com la data de publicació, gràcies a la 

memòria que acompanya al mapa, que va ser publicada per Ramon Roig i Armengol 

el 1890.  

El document està compost per dos elements principals: un mapa topogràfic, situat a 

la part central, i dos quadres estadístics, a ambdós costats del mapa. L’autor hi afegeix 

altres informacions útils per al comerç: un requadre amb els costos que cal tenir en 

compte en els ports de Barcelona i estrangers, una llista d’elaboradors agrupats per 

partits judicials i pobles, així com una relació de comissionistes, magatzemistes i 



 
exportadors, i de fabricants d’alcohols. Tot el conjunt està emmarcat amb una orla amb 

els escuts dels caps dels partits judicials de la província. 

Pel que fa al mapa central, es tracta d’un mapa topogràfic de la província de Barcelona 

a una escala aproximada de 1:365.000. Mostra la orografia - assenyalant les cotes sobre 

el nivell del mar -, la hidrografia, les comunicacions i els límits administratius dels 

partits judicials de la província. La particularitat d’aquest mapa és la delimitació de les 

comarques vitícoles, que es fa seguint un criteri geològic. L’autor considera que hi ha 

vuit comarques vitícoles a la província de Barcelona, en funció del tipus de sòl de 

cadascuna. Aquestes són: Alta Muntanya, Costa de Llevant, Vallès, Llobregat, 

Vilanova, Penedès, La Sagarra i el Pla de Bages. En el mapa, cada comarca vitícola 

està pintada d’un color. 

Pel que fa als quadres estadístics, el de l’esquerra correspon als resultats dels anàlisis 

fets als vins dels diferents productors participants en l’estudi. De cada vi s’especifica 

el nom del propietari, la classe o color de vi, l’any de la collita, la densitat, l’alcohol en 

volum i en pes, l’extracte sec (110º i Houdart), les cendres, el sucre, l’acidesa, la 

coloració i la desviació polarimètrica. S’agrupen per comarca vitícola, de les quals 

també s’especifiquen les mitjanes. Per exemple, la mitjana de la comarca vitícola de 

Vilanova és de 13,04 (% vol.), amb 4,60 d’àcid sulfúric. 

El quadre de la dreta facilita la distància i costos de transport del vi del poble d’origen 

a Barcelona, especificant els kilòmetres per camins i carreteres fins a l’estació de tren 

més propera i els costos de transport en tren fins a Barcelona. Per exemple, transportar 

el vi de Sant Cugat Sesgarrigues a Vilafranca - que era l’estació més propera - eren un 

total de 22 kilòmetres (14 per carretera i 8 per camins), amb un cost de 2,25 pessetes 

per càrrega, i enviar-lo a Barcelona en tren costava 8,55 pessetes la tona. Aquesta 

informació es proporciona a unes 250 poblacions més.  

Existeix una versió digitalitzada tant del mapa com de la memòria. 

 

  

http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/mapesCEC/id/314
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/34659131098837340688868/index.htm


 
2 - La cartografia com a  propaganda de guerra 

 
Tarragona 

Sieur de Beaulieu 

París, 1676 

Núm. inv.: MV-7655 

Setge de Tarragona del 8 d’agost al 13 de setembre de 1644 durant la Guerra dels 

Segadors. 

 

 
Batalla del Ter 

Sieur de Beaulieu 

París, ca. 1695 

Núm. inv.: MV-7662 

Representació de la Batalla del Ter durant la Guerra dels Nou Anys. Mapa datat el 27 

de maig de 1694. 

 



 

 
Setge de Palamós  

Sieur de Beaulieu 

París, 1698 

Núm. inv.: MV-7657 

Representació del Setge de Palamós, succeït entre l’1 al 10 de juny de 1694, durant la 

Guerra dels Nou Anys. 

 

Amb el desenvolupament de la impremta, els mapes es van popularitzar i estendre, 

sent un element molt atractiu, que causava molta curiositat en la població. Lluís XIV 

va aprofitar aquesta atracció per a fer propaganda de les seves victòries militars 

augmentant així el seu prestigi. 

L’enginyer militar Sébastien de Pontault de Beaulieu, conegut com el Chevalier de 

Beaulieu va ser l’encarregat de dibuixar bona part de les operacions militars del rei 

Lluís XIV de França sota el títol Les glorieuses conquêtes de Louis le Grand, roy de 

France et de Navarre, ou sont representées les cartes, profils, plans des villes avec leurs 

attaques, combats, batailles et victoires, prises, et remportées sur ses ennemis, tant par 

mer que par terre.  

El recull dels seus dibuixos i plànols es publicà a partir de 1676, després de la mort de 

l’autor, i se’n van fer moltes reedicions i adaptacions fins a inicis del segle XVIII. De fet, 

se’l considera el creador de la topografia militar. 

Sis de les deu làmines de la col·lecció de VINSEUM corresponen a episodis de la 

Guerra dels Segadors (1640-1652) i tres es refereixen a episodis de la Guerra dels Nou 

Anys (1688-1697) a Catalunya. 

En aquestes làmines s’hi representa el terreny des de diferents punts de vista, les 

plantes de les ciutats i els seus territoris circumdants, la ubicació de les tropes durant 

la batalla (tropes de terra, parapets, trinxeres i vaixells). Alguns també inclouen una 

imatge de la ciutat principal a mode de sky line. Inclouen cartel·les ornamentades on 

s’hi expliquen els detalls de la batalla i les tropes participants. 



 
3 - Els mapes de treball del museu 

 

Mapa Geogràfic de Catalunya: Full 34, Vilafranca del Penedès 

Barcelona, 1923 [1922] 

Núm. inv.: MV-19260 

 

 
Mapa Geològic de Catalunya: Full 34, Vilafranca del Penedès 

Barcelona, 1923 [1922] 

Núm. inv.: MV-19261 

L'any 1922, la Mancomunitat de Catalunya, a partir de la iniciativa de la Diputació de 

Barcelona i la supervisió científica de l'Institut d'Estudis Catalans, va organitzar un 

servei geogràfic i un servei geològic per a la publicació d'un mapa de Catalunya a 

escala 1:100 000 en les seves versions geogràfica, geològica i agronòmica. Es tractava 

d’un mapa que havia de tenir un doble ús: com a eina de treball i com a símbol de país.  

La Mancomunitat, va ser una institució activa entre 1914 i 1923/1925 que agrupà les 

quatre diputacions catalanes: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Tot i que havia 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1914
https://ca.wikipedia.org/wiki/1923
https://ca.wikipedia.org/wiki/1925
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3_de_Girona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3_de_Tarragona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3_de_Lleida


 
de tenir funcions purament administratives i que les seves competències no anaven 

més enllà de les diputacions provincials, va adquirir una gran importància política 

doncs representava el primer reconeixement per part de l'estat espanyol de la 

personalitat i de la unitat territorial de Catalunya des del 1714. La Mancomunitat va 

impulsar la modernització de Catalunya, apostant per la millora de l’educació, cultura, 

sanitat, les infraestructures de camins i ports, les obres hidràuliques així com intentant 

estendre la xarxa de telefonia.  

L’any 1923 Miguel Primo de Rivera va prendre el poder a Espanya i establí una 

dictadura militar que finalment dissoldria la Mancomunitat l’any 1925. 

La supressió de la Mancomunitat va arribar quan la publicació del mapa acabava 

d'arrencar i ja s'havien publicat alguns fulls. El mapa va quedar inacabat i del total de 

42 fulls de la sèrie, només es van publicar 11 de la versió geogràfica i 5 de la versió 

geològica. Els fulls que representen Vilafranca i el seu entorn van ser els primers en 

ser publicats tan en la versió geogràfica com topogràfica. 

La secció de geologia del museu va utilitzar aquests dos mapes fins els anys 90 per fer 

seguiment de les intervencions que es feien al territori, per elaborar mapes per articles 

i altres recerques. 

 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/1714


 
4 -Mapa de la invasión filoxérica 

 

Aquest mapa forma part de la publicació Mapa de la invasión filoxérica en España hasta 

1899. De fet, n’és l’últim full. Abans hi ha  83 pàgines amb informació relativa a l’estat 

de la qüestió de la fil·loxera a Espanya. Per una banda, s’inclou un recull legislatiu que 

es titula “Compendio de la legislación vigente relativa a fil·loxera y transporte de 

plantas”. Aquest recull inclou, entre altres textos, la segona llei de defensa de la 

fil·loxera, redactada el 18 de juny de 1885 i que derogava la primera llei, del 20 de juliol 

de 1878, que va demostrar-se totalment ineficaç per a frenar l’expansió de la fil·loxera.  

Recordem que la fil·loxera entra a Espanya quasi de forma simultània per dos punts: 

Màlaga (Moclinejo, 1878) i Girona (Rabós d’Empordà, 1879). El tercer focus 

d’introducció fou a través de Portugal (Gouvinhas, 1863), i es propagà per Espanya a 

través de Galícia (Vilardevós, 1882) i Castella i Lleó (Fermoselle, entre 1884 i 1888). 

La publicació també facilita informació estadística de l’afectació de la fil·loxera a les 

províncies espanyoles. En aquest apartat, els quadres estadístics recullen, per 

províncies, el número total d’hectàrees de vinya, diferenciant les hectàrees de vinya 

afectades per la fil·loxera i les hectàrees de vinya replantades amb peu americà. 

Aquesta informació es detalla per partit judicial. Per exemple, en el partit judicial de 

Vilafranca del Penedès el 1899 hi havia 4.928 hectàrees de vinya plantades, de les quals 

1.676 estaven afectades i 3.252 s’havien replantat. Per a cada província també ofereix 

un llistat de varietats de peu americà que millor s’adapten a la zona. En total, el 1899 a 

Espanya hi havia 731.077 hectàrees de vinya plantades, de les quals 170.935 estaven 

afectades i 50.581 s’havien replantat. 

El mapa, però, només utilitza parcialment aquestes estadístiques. La llegenda és 

imprescindible per interpretar-hi la informació representada: partits judicials afectats 

per la plaga fins 1892, partits judicials afectats per la plaga des de 1892 a 1899, partits 

judicials no afectats i partits judicials sense vinya. Per tant, el mapa mostra com va 



 
evolucionar la invasió de la fil·loxera entre 1892 i 1899 i quins territoris espanyols 

encara estaven lliures de la plaga.   

En aquest punt és important esmentar que aquest és el segon mapa que la Direcció 

General d’Agricultura, Indústria i Comerç del Ministeri de Foment va elaborar de la 

invasió fil·loxèrica. El primer va ser el 1892. En aquella ocasió, el mapa també formava 

part d’una publicació més extensa, titulada Mapa de la invasión filoxérica en España en 

1892. El mapa també era l’últim full d’un total de 14 pàgines, i acompanyava a uns 

quadres estadístics. En aquest cas, la informació que es proporcionava, també per 

província i per partits judicials, era l’extensió total de la vinya existent (i sana), les 

hectàrees de vinya afectades des de 1875 i les destruïdes. Per exemple, en el cas de 

Vilafranca del Penedès, es diu que hi havia 20.010 hectàrees de vinya sana, 103 

hectàrees de vinya afectades i 24 hectàrees de vinya ja destruïdes. En aquesta 

publicació del 1892 les estadístiques no mostren la superfície ja replantada, tot i que 

la solució americanista va ser acceptada com a única solució vàlida vers el 1889. 

En el cas exposat de Vilafranca del Penedès es pot apreciar com el nombre total 

d’hectàrees de vinya sana és molt diferent: el 1892 era d’unes 20.000 mentre que el 1899 

aquesta ha reduït a quasi 5.000. A l’hora d’interpretar aquestes xifres cal tenir en 

compte varis aspectes. Per una banda, quan la fil·loxera va destruir les vinyes 

franceses (la fil·loxera es detecta per primera vegada a França el 1863) a Catalunya es 

va plantar molta vinya per a produir el vi que França necessitava. Per altra banda, la 

fil·loxera va tenir una lenta propagació al llarg del territori i, per exemple, al Penedès 

no hi arriba fins el 1888, completant la invasió el 1890. També és important tenir en 

compte que els estralls de la fil·loxera van comportar una replantació progressiva de 

la vinya, però també un abandonament del cultiu de la vinya en certes zones 

tradicionalment vitícoles.  

Tant el mapa del 1899 com el del 1892 van ser elaborats pels enginyers agrònoms del 

Servei Agronòmic. Just el 1892, quan el Marquès de Monistrol era Director General 

d’Agricultura, es va aprovar el projecte pel qual les estadístiques agràries passaven a 

ser competència del Cos d’Enginyers Agrònoms.  

 

Mapes en format digital: 

Mapa de la invasión filoxérica en España hasta 1899 

Mapa de la invasión filoxérica en España en 1892 

 

 

  

http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=13747
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/109167


 
5 - Maqueta física del territori del Penedès incloent Alt i Baix Penedès, 

Garraf, part de l'Anoia i Baix Llobregat  

 

 
 

 

L’any 1903, es va establir la segona Estació Enològica de l’Estat a Vilafranca del 

Penedès, amb la missió de fer recerca i difusió dels nous coneixements sobre el treball 

a la vinya i l’elaboració de vins per millorar el rendiment i la qualitat del vi. Alumnes 

d’arreu de Catalunya i de l’Estat van passar per les seves instalacions durant dècades. 

 

Un dels molts recursos pedagògics que van crear i utilitzar a l’Estació Enològica va ser 

aquesta maqueta de grans dimensions (235 cm x 193 cm x 28 cm). Està formada per 14 

peces individuals de guix pintat de contorns diversos, que degudament combinades 

representen l’orografia de les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i part de les 

comarques de l’Anoia i el Baix Llobregat, a més d’alguns municipis de l’Alt Camp i 

Tarragonès. Aquest territori que representa la maqueta és el que va acabar formant la 

Denominació d’Origen Penedès al 1960.  

 

La maqueta es va construir entre finals dels anys 20 i la primera meitat dels anys 30 

del segle XX. No ens ha arribat informació escrita sore la seva fabricació. Però gràcies 

a les fonts orals de tècnics de l’Estació recollides per Josep Ribas, Director de la DO 

Penedès del 1990 fins al 2011, sabem que la maqueta va ser projectada per Josep 

Bertran Soler, un empleat habilitat de l'Enològica. Bertran va fer un model retallant 

corbes de nivell en suro i a partir d’aquest model els guixaires Germans Esclasants van 

realitzar un motlle i la peça final en guix.  

 

Aquesta maqueta no és una simple representació física del territori. La seva elaboració 

aporta un seguit de dades importants sobre el territori representat. Per començar, 

l’escala horitzontal i la vertical són diferents: l’horitzontal és 1:50000 i la vertical 



 
1:25000, això fa que el relleu estigui exagerat per apreciar millor els desnivells del 

terreny. Els colors amb què està pintada no son aleatoris. Els colors de les elevacions 

corresponen a diferents tipus de terrenys geològics, es diferencien els terrenys calcàris 

dels argilosos i les petites zones de llicorella.  Els rius i rieres principals estan pintats 

de color blau. Les diferents coloracions de verd indiquen, de més a menys intens, les 

varietats Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Sumoll. Les poblacions es representen en 

negre i els termes municipals amb línies de punts del mateix color. En vermell estan 

pintades les carreters principals i en negre el ferrocarril. 

 

Davant d’aquesta maqueta Pere Giró, tècnic de l’Estació Enològica i gran coneixedor 

del territori, impartia classes magistrals sobre geografia, geologia, meteorologia, 

climatologia, viticultura, comunicacions... del Penedès.  

 

En el moment en què l’Estació Enològica va passar a formar part de l’Institut Nacional 

Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), la maqueta va romandre en un espai visible fins 

que, per motius de trasllat de la seu i de renovació de l’edifici, l’INCAVI la va dipositar 

a VINSEUM juntament amb el seu fons de maquinària històrica i el seu arxiu.  Entre 

els fons hi havia també els motlles de les diferents peces que es trobaven 

emmagatzemades a l’edifici. 

 

Com a dada interessant, val a dir que anys més tard, a la dècada dels anys 70 del segle 

XX, els guixaires Germans Albornà varen fer una còpia per a la museografia de l’antiga 

secció de Geologia i Paleontologia del Museu de Vilafranca. Mn Lluís Via, director de 

la secció, la va fer construir per a poder-hi pintar els diferents sòls geològics del territori 

en colors vius. Aquesta maqueta també es conserva al fons VINSEUM. 

 

  



 
6 - El primer mapa de Catalunya 

 

 

Cataloniae Principatus Novissima et accurata descriptio 

Editor: Ioannes Baptista Vrients 

Lloc i data: Anvers, 1612 

Escala: 1:700 000 aprox. 

Núm. Inv.: MV-6599 

 

Es tracta d’un document extraordinari. I es que és el primer mapa imprès de Catalunya 

que s’ha localitzat. El va traçar el cartògraf flamenc Jan Baptist Vrients per encàrrec 

de la Deputació del General i es va publicar a Anvers el 1602.  

N’existeixen dues versions: una de mural –molt més gran que aquesta- destinada a 

presidir la Sala Nova del Palau de la Generalitat; i una segona –la que veiem- en forma 

de làmina perquè, juntament amb la descripció del Principat de l’historiador fra 

Francisco Diago, anava inclosa en les edicions del primer atles modern, el Theatrum 

Orbis Terrarum del qual se’n van fer edicions en llatí, en italià i en castellà.  



 
Aquest exemplar correspon a l’edició llatina de 1612. 

El mapa és molt acurat, els pobles estan ben situats, la toponímia és en un català molt 

correcte -hi ha ciutats, pobles, muntanyes, rius, ermites i esglésies, entre d’altres-, i 

inclou tota la xarxa hidrogràfica i també els ponts per on es podien travessar els rius. 

Tot plegat fa pensar que va ser elaborat sobre el terreny i no copiat del mapa d’algun 

taller de cartògrafs de França. 

El mapa és anterior a la Guerra dels Segadors i al Tractat dels Pirineus; per tant, inclou 

els territoris ultrapirinencs i una petita part de les terres d’Aragó i de València. 

L’autor, Jan Baptista Vriens (1552-1612) va ser un gravador, comerciant i editor 

flamenc. Establert a Anvers, hi adquirí (1601) dels hereus d'A. Ortelius els materials i 

els drets de publicació del Theatrum Orbis Terrarum, i en publicà les darreres edicions 

impreses per la casa Plantin. El Theatrum és primer atles sistemàtic universal, és a dir,  

es tracta d’una col·lecció de mapes de mida uniforme en la qual imatge i text formen 

un conjunt unitari. 

 

  

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0047788.xml


 
7 - Mapa parcel·lari de Vilafranca 

 

 
 

Plano Geométrico topográfico del distrito municipal de Villafranca del Panadés. 

Autor: Carlos Gauran 

Mides: 114 x155 cm 

Material: paper entelat sobre lli i tinta negra i de color 

Lloc i data: Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 1851.  

Escala: 1:5 000 

Núm. inv.: 17187 

 

A inicis del segle XIX Vilafranca, com moltes viles catalanes, creix arribant a trencar, 

literalment, la cotilla de les seves muralles. La muralla es va desmuntant per trams a 

mesura que les necessitats urbanístiques ho exigeixen i les tres guerres carlines ho 

permeten. 

 

En un moment d’expansió, de canvis socials i econòmics, els ajuntaments necessiten 

un instrument de gestió del territori més enllà de la seva muralla i que afecta tot el 

terme municipal. Amb la creació de la Contribució Territorial l’any 1845 per part 

d’Hisenda sorgeix la necessitat d’elaborar mapes parcel·laris, uns instruments de 

control territorial molt important que fins aleshores no s’havien utilitzat de manera 

sistemàtica. Aquests mapes són la gran eina per a poder tenir clars els límits de cada 

finca a partir dels quals s’organitza la recaptació dels impostos de bens immobles. 

L’any 1848 es crea la Comissió Estadística Provincial de Barcelona que, juntament amb 



 
les altres comissions provincials, satisfan les necessitats administratives que 

requereix aquest nou impost. 

 

Actualment es coneixen 250 mapes i documents parcel·laris corresponents a 150 

municipis de Catalunya i Balears. 

 

El primer parcel·lari que es fa a Catalunya és el de Barcelona l’any 1849. Al Penedès 

se’n coneixen diversos, però el més antic conservat és el de Vilafranca del Penedès de 

1851. També se’n conserven dos de Gorner (Puigdàlber), un de 1858 i un de 1961, tres 

de Sant Sadurní un de 1861, un de 1863 i un altre revisat de principis del segle XX. 

 

Al Baix Penedès es conserven els de Sant Vicenç de Calders (1852), El Vendrell (1861), 

Masllorenç (1861), Calafell (1862) i Bonastre (1881). Al Garraf, Sitges conserva diversos 

parcel·laris, el més antic els quals data del 1851 com el de Vilafranca. Els altres mapes 

cadastrals del Garraf són els de Sitges (1857,1859 i 1860), Vilanova i La Geltrú (1860) i 

Canyelles (1878). 

 

El cas del mapa cadastral de Vilafranca del Penedès presenta una peculiaritat afegida: 

Hisenda no estava d’acord amb l’amillarament (l’informe que redactaven els 

ajuntaments sobre la riquesa del municipi) que tenia l’Ajuntament de Vilafranca i 

l’elaboració del mapa parcel·lari i de la seva corresponent memòria eren 

imprescindibles per a resoldre el conflicte. 

 

Així doncs al 1851 s’elaborà el mapa parcel·lari a escala 1:5000 i l’atles amb el mapa 

fraccionat a escala 1:2500 de Vilafranca per aclarir possibles errors o desviacions. 

L’autor va ser Carlos Gauran, un arquitecte que va estudiar a la Llotja de Barcelona i 

acadèmic de la Real Acadèmia de San Fernando. Es vincula a la Comissió Estadística 

l’any 1849. És el mateix tècnic que signa els parcel·laris de Puigdàlber i de Sant Sadurní 

d’Anoia. 

 

Al 1902 es va fer una còpia de l’atles parcel·lari de Vilafranca amb les modificacions 

oportunes que es grafiaren als mapes com la construcció de la línia del ferrocarril i les 

primeres naus industrials del carrer del Comerç de Vilafranca que estaven dedicades 

al comerç del vi. 

 

Durant anys el mapa parcel·lari va estar emmagatzemat en un espai de l’antic Museu 

de Vilafranca. L’any 2006, arran del procés de renovació del museu que implica 

l’elaboració d’un nou inventari i l’adequació dels diferents espais, es redescobreix el 

mapa i el seu valor patrimonial. Es aleshores quan es restaura, emmarca i conserva en 

espais de reserva adequats. 

 

L’any 2008 l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va decidir fer una reproducció 

digital en una làmina per a difondre’l. La imatge digital va ser tractada per a poder fer 

més visibles les anotacions del mapa.  

 



 
 

8 - Mapa Vitícola Nacional 

 

 

Mapa Vitícola Nacional, distribución superficial e intensidad de plantación 

Autor: Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas  

Impressor: Grafiplas, S.A. 

Lloc i data: Madrid, 1959. 

Escala: 1:1 000 000 

Núm. inv.: MV-17778 

 

Mapa elaborat per l’Institut Nacional d’Investigacions Agronòmiques (INIA) i publicat 

el 1959. L’INIA va ser creat dins de la Direcció General d’Agricultura del Ministeri 

d’Agricultura, Indústria i Foment el 1932, amb la finalitat de coordinar i donar major 

eficàcia als treballs d’investigació i experimentació agronòmica. Entre les seves 

funcions, s’encarregava de difondre, a través de publicacions, els resultats dels 

treballs que realitzaven els centres d’investigació i experimentació agronòmica que 

l’integraven, un dels quals era el Centre d’Ampelografia i Viticultura. El 1959 

l’organisme encarregat de la recollida de dades referents a la producció vitivinícola era 

la Secció d’Estadística de la Direcció General d’Agricultura, que ho feia mitjançant les 

xifres aportades per les Jefaturas Agronómicas Provinciales. Amb aquestes dades, 

l’INIA va elaborar aquest Mapa Vitícola Nacional. 

 

El mapa mostra la densitat de plantació de vinya per unitat de conreu. L’ombrejat 

permet detectar fàcilment aquells territoris on la vinya és un dels seus principals 



 
motors econòmics. Segons la seva escala d’intensitats, en un nivell molt alt s’hi troben 

La Mancha i Màlaga, seguit pel Penedès, Tarragona, Requena i Jumilla. 

En el 1959 Espanya es trobava en una fase d’expansió del cultiu de la vinya. En termes 

generals, la superfície de vinya plantada a Espanya va créixer a partir dels inicis del 

segle XX, quan s’estava recuperant dels efectes de la fil·loxera. Es calcula que el 1915 

la vinya cobria un superfície de 1,25 milions d’hectàrees, fins a arribar als 1,5 milions 

el 1940. Fins el 1945, la vinya perd unes 125.000 hectàrees, sobretot per substitució de 

la vinya pel cultiu del blat. Però és una regressió momentània, ja que la vinya recobra 

la fase expansiva i el 1960 hi ha 1,6 milions d’hectàrees de vinya plantada. És a partir 

del 1985 quan la vinya pateix un veritable procés de regressió. En l’actualitat la 

superfície de vinya a l’estat espanyol no arriba al milió d’hectàrees, en concret les 

dades de 2015 són 941.154 hectàrees de superfície de vinya no de taula. 

 

  



 
9 - La restauració dels mapes de la col·lecció del museu 

 

Procés de restauració 

 

Les intervencions de conservació-restauració del fons de cartografies del VINSEUM, 

s’inicien l’any 2007 amb el Plano Geométrico Topográfico del Distrito Municipal de 

Villafranca del Panadés de Carlos Gauran del 1851, un document trobat durant les 

operacions del trasllat de col·leccions del Palau Reial. Atesa la importància 

documental de l’obra, el mateix ajuntament de Vilafranca del Penedès dona suport 

econòmic per poder completar la restauració. 

Entre 2013 i 2019 també es realitzen diverses restauracions de mapes amb l’ajut de 

subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. S’intervenen 

per ordre: Mapa Regional Vinícola de la Província de Barcelona de Ramon Roig i 

Armengol, 1890; Mapa de Catalunya de Francesc Filos y Calcat i Antoni Utrillo 

Viadera,1906;  CATALONIAE / PRINCIPATUS / NOVISSIMA / ET ACCURATA DESCRIPTIO 

de Joannes Baptista Vrintis, 1612; Cataloniae Principatus nec non Ruscinonensis et 

Cerretaniae comitatus in eorum Vicariatus peraccuratè Distincti de Nicolaes Visscher, 

1680; La Europa dividida en sus principales estados. Según las últimas y nuevas 

observaciones de las academias de París y Londres d’autor desconegut, segona meitat 

segle XVIII. 

L’any2019 també es restauren per a l’exposició “Cartografies” els mapes: REGNI 

HISPANIAE POST OMNIUM EDITIONES LOCUPLETISSIMA DESCRIPTIO d’Abraham 

Ortelius, 1572; i Croquis topográfico de Vilafranca del Panadés de Gairell Guardia, imprès 

per Pere Alagret, 1872. 

Els treballs de restauració s’externalitzen, atès que requereixen de personal 

especialitzat en document gràfic. En gran part són intervencions realitzades per 



 
Beatriz Montoliu en col·laboració amb altres professionals. Els tractaments de 

restauració aplicats serveixen per estabilitzar el suport i les tintes sustentades: neteja 

mecànica i humida, desacidificació, consolidació i reintegració del paper. 

Des de l’àrea de Conservació-Restauració del VINSEUM, es realitzen actuacions 

curatives puntuals i s’estableixen protocols de conservació preventiva per garantir 

unes condicions d’exposició adequades, incidint directament en l’obra o en els suports 

i espai expositiu. 

Els mapes estan dibuixats o impresos sobre un suport de paper, un material orgànic 

susceptible de patir infestació i danys dimensionals irreversibles quan la temperatura 

i humitat relativa sobrepassen paràmetres crítics elevats, alhora és un material 

altament foto sensible. Així doncs, s’aconsella una exhibició en ambient de clima 

estable amb il·luminació baixa, a l’entorn de 50 LUX.  

En magatzem, els mapes es guarden desemmarcats en carpetes de conservació dins 

planera, a excepció dels més grans que es guarden amb marc penjats en reixa. 

 

Mapa Regional Vinícola de la Província de Barcelona 

    

General abans intervenció               General final intervenció 

 

Plano Geométrico Topográfico del Distrito Municipal de Villafranca del Panadés 

   

Detall abans intervenció    General final intervenció   



 
 

10 - Mapa d’Europa 
 

 
 
Títol: La Europa dividida en sus principales estados según las últimas y nuevas 
observaciones de las academias de París y de Londres 
Lloc i data: Londres, segona meitat s. XVIII 
Dimensions: 61,5 x 55 cm 
Escala: 1:12 000 000 
Fons: VINSEUM 
Núm. inv.: MV-19248 
 
Aquest mapa polític d'Europa estampat amb tinta negra és  una versió en castellà d’un 
mapa francès editat a Londres. Els diversos països estan pintats amb altres tintes, però 
els colors estan en molt mal estat. Només es conserva la part pintada verda, color que 
ha virat a marró. El vermell gairebé ha desaparegut. 
 
Al segle XVIII la cartografia va patir un procés de transformació que la va portar a la 
cartografia moderna. En aquest moment els mapes es van ajustar cada cop més a la 
realitat pel que fa a les proporcions. També van aparèixer els primers mapes temàtics, 
i l’any 1730 s’introduïren per primer cop les corbes de nivell.  
 
Durant aquest segle, la cartografia va esdevenir una eina imprescindible per als 
diferents països que creien necessari l’aixecament topogràfic dels seus territoris 
sobretot per raons militars. A partir de la Revolució Francesa, l’Acadèmia de les 
Ciències de França impulsà la creació del sistema mètric decimal que va ajudar a 
estandarditzar mesures i escales. 
 



 
En aquest mapa s’hi poden veure representats els meridians i els paral·lels que, amb 
el gran augment dels desplaçaments marítims cap a noves terres per a explorar o 
colonitzar es van convertir en referències imprescindibles (tot i que el meridià de 
referència universal, el de Greenwich, no s’establirà fins al segle XIX). 
 
L’Absolutisme i el principi del final de l’Antic Règim, les guerres de successió a 
Espanya, Polònia i Àustria, les colonitzacions d’Amèrica, Àfrica i la Índia, la Revolució 
Americana...  la Il·lustració, les bases del pensament científic modern de Newton, del 
capitalisme, la noció de Sobirania Nacional de Rousseau, la publicació de les 
enciclopèdies a París i Londres el 1751 i al 1768 respectivament... Europa estava 
agafant nova forma i direcció. 
 
La cartografia d’aquell moment es va convertir en un instrument per visualitzar de 
manera clara els canvis que va suposar la nova ordenació territorial. 

 
 

 


