
DOCUMENTACIÓ SOBRE LES VARIETATS DE CEPS AL 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ VINSEUM

El  Centre de Documentació Vinseum (CDV) és l'àrea de Vinseum encarregada de gestionar la
col·lecció  documental  del  museu.  Des  del  1935,  conserva  documentació  de  tipologia  molt
variada, centrada principalment en dos eixos temàtics: les cultures de la vinya i el vi, i Vilafranca
i  el  Penedès.  La  raó  de  ser  del  CDV  és  conservar  i  posar  a  disposició  del  públic  aquests
documents, amb la voluntat de contribuir a la recerca sobre les cultures del vi i els temes locals.
http://www.vinseum.cat/?cat/Documentacio 

El 2004 ingressa al CDV la biblioteca i  l'arxiu personal de l'historiador Emili  Giralt i Raventós
(Vilafranca del Penedès, 1927 – Barcelona, 2008). En la seva trajectòria docent i de recerca, va
destacar en l'estudi de la població, de la història agrària i dels moviments socials als Països
Catalans. 
http://www.vinseum.cat/?cat/Documentacio/Arxiu
http://www.vinseum.cat/?cat/Documentacio/Biblioteca

Entre el fons donat per Emili Giralt és d'especial interès destacar l'existència del  Fitxer general
d'ampelografia. Són 10 caixes, amb un total aproximat de 15.000 fitxes escrites a mà i ordenades
alfabèticament, corresponents a noms de varietats (inclou sinònims i variants dialectals) de Vitis
vinífera, la majoria de les quals amb presència als Països Catalans. Cada fitxa acostuma a anar
encapçalada pel nom de la varietat, un comentari i/o cita, i la font bibliogràfica d'on s'ha extret la
informació.

La recerca feta amb aquestes fitxes va portar-nos a pensar que fora bo informatitzar-ho, amb
l'objectiu de facilitar el  seu estudi i  difondre el  seu contingut.  Crèiem que la informació que
aquestes  fitxes  contenen  podia  aportar  arguments  en  l'estudi  de  la  història  i  origen  de  les
varietats de vinya que avui en dia cultivem. 

Amb aquesta idea i l'impuls del GREVA (Grup de recerca de les varietats autòctones de la vinya
de l'àrea dels països de parla i cultura catalana), el CDV va liderar el projecte, que s'inicia el
gener  de  2014.  Es  va  proposar  la  creació  d'un  sistema  interrelacionat  de  bases  de  dades,
disposant la varietat en el nucli del sistema i envoltant-la d'àtoms informatius que proporcionin
dades des d'un punt de vista agronòmic i enològic, des d'un punt de vista terminològic i des d'un
punt  de  vista  bibliogràfic.  Es  va  encarregar  el  desenvolupament  a  l'empresa  Nubilum,
especialitzada  en  la  gestió  de  la  informació  i  documentació.  Entre  els  requisits  per  al  seu
desenvolupament, es volia que fos una eina desenvolupada amb codi lliure (no subjecte a cap
programari propietari) i oberta a tothom (disponible a internet).
http://www.nubilum.cat/#inici-2

Actualment, el projecte es troba en fase de desenvolupament i avaluació del prototip. S'han
introduït 648 registres de variants lèxiques, corresponents a 127 varietats diferents. Pel que fa a
la bibliografia, s'han creat 73 registres.

Un cop es tanqui el prototip, caldrà introduir les fitxes més significatives, desenvolupar l'eina
final i fer-ne difusió.

Jordina Escala, 20 de febrer 2015
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