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nguany es compleixen se-
tanta-cincanysd’històriadel
Museu de Vilafranca del Pe-
nedès, conegut avui amb el

nomdeVINSEUMMuseude lesCul-
turesdelVideCatalunya.Tresquarts
de seglequehanpermèsdeconcen-
trar les eines necessàries per a un
correcte coneixement del territori,
que es representa a través de la con-
servació, la recerca i la difusió de
col·leccions tanemblemàtiquescom
la d’arqueologia, la d’ornitologia, la
de paleontologia i geologia o bé les
d’art i arts decoratives (pintura, gra-
vat, dibuix i escultura, però també
ceràmica, vidre imobiliari). Tot això
per no esmentar el vast fons docu-
mental que actualment preserva el
Centre de Documentació de VIN-
SEUM, hereu d’antics arxius com el
bibliogràfic, elmusical i el fotogràfic.

Però la popularitat i el reconeixe-
ment d’aquest museu vilafranquí es
deu a l’esplèndida col·lecció etnolò-
gica que explica l’evolució del món
de la vinya i del vi des de la seva
implantació en terres catalanes en
temps dels ibers fins a l’expansió del
vi i del cava als mercats mundials
ocorregudaacavalldels seglesXIX i XX.
Es tracta de l’antic Museu del Vi, el
primer de l’Estat espanyol, nascut a
redós del museu vilafranquí l’any
1947 i que amb els anys ha esdevin-
gut la col·lecció de material vitiviní-
colamés importantdeCatalunya ide
la resta de l’Estat.

Desde l’any2006,VINSEUMestà
immers en un intens procés de

transformació integral amb la ferma
voluntat demodernitzar unaentitat
quehauràde ser una referència cul-
tural en el món del vi en l’àmbit
internacional.

Demoment, i amb la intenció de
no tancar mai portes durant aquest
període de reformes, des del 2008
VINSEUMmostra els nous planteja-
ments museogràfics a través d’una
exposició de 500m2 que, sota el títol
revelador de «TAST de VINSEUM.
Què hi ha dins d’una copa de vi?»,
proposaun viatge suggerent a través
delpregonllegatculturalquehandei-
xatel conreude lavinya i l’elaboració
del vi al nostre territori enparticular,
el Penedès, i, per extensió, als Països
Catalans.

L’exposició tradueix la voluntat
de construir VINSEUM a partir de
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l’intercanvi i el diàleg, tot gaudint
de la contemplació des d’una
mirada insòlita del món de les cul-
tures del vi.

Unamuseografia que vol traduir
tot aquest esperit i fer possible
aquest exercici de compartir; un
recursquehadegenerar comunica-
ció i que ajudarà a endevinar quins
seran els futurs continguts de VIN-
SEUM i la seva prefiguració.

«Què hi ha dins d’una copa de
vi?». Aquesta és la pregunta que
se’ns fa a l’entrada. I per ajudar-nos
a contestar-la, el Museu ha disse-
nyat una exposició. Una exposició
queés, sobretot, una invitació agau-
dir d’un tast que explicarà el futur
VINSEUM. És també una invitació
al fet que el visitant ajudi amb la
sevaparticipació, curiositat i conei-
xements a formalitzar noves pre-
guntes i completar els futurs con-
tinguts.

Més que una exposició, és una
explicació de què es vol fer per con-
figurar VINSEUM, però li direm
exposicióperquèésunaexhibicióde
materials originals i peces antigues
que deriven en lamàgia que produ-
eix la terceradimensiódels objectes
i les maquetes.

L’exposició té forma de trenca-
closques, comel joc de construcció
dels infants, i és una evocació, per-
què explica amb quins materials
conceptuals s’estan construint els
continguts deVINSEUM.Per aquest
motiu té tota ella un to d’interro-

gació i fa de la pregunta una eina
essencial d’interlocució.

Ambuns cubsd’unmetre d’ares-
ta, s’ha fet una estructura adaptable
a l’interiord’unade les salesantigues
del Museu, que, per acollir aquesta
mostra, ha suprimit les barreres
arquitectòniques ihacondicionat les
seves instal·lacionsper taldecomplir
el màxim de requeriments museo-
gràfics, a més de rehabilitar tots els
murals amb temàtica vitícola de
l’artista local PauBoadaqueomplen
les seves parets per recuperar part
d’un patrimoni poc aprofitat.

Uns cubs que, a les seves cares
retroil·luminades, enspresentenuna
llarga llista de preguntes sobre tots
els aspectesqueens interessenoens
poden interessar del vi i ens oferei-
xen un grapat d’iconografies que
ajuden a visualitzar els temes i les
qüestions plantejades.

Poques preguntes queden resol-
tes; nomésenalgunsd’aquests cubs
hiha respostes. Els cubsque les acu-
llen són transparents i, amanera de
vitrines, guardenzelosament alguns
dels objectes que es mostren com a
exemple de resposta a la curiositat
del visitant.

ELS SIS ÀMBITS DEL TAST:
BOIRA,TIR, CLOS, APLEC,
MOLL I SOBRETAULA

A més a més dels cubs retroil·lu-
mitats i les vitrines, la conceptualit-

zació dels sis àmbits en els quals
s’ordena l’exposició s’ha disposat a
partirdediversosaudiovisuals temà-
tics que apunten alguns continguts.

La Boira és un espai que parla de
com són d’incerts els orígens de la
vinya,mentre que alTir es parla dels
treballs que acompanyen els ritmes
de la vinya. En el primer hi ha un
audiovisual... i en el segon n’hi ha
quatre, projectats en quatre cubs,
queensexpliquenelprocésperobte-
nir un gotim de raïm sa i generós.

En el Clos, de forma evocadora,
s’entra en una tina moderna d’acer
inoxidable, on es pot veure que fer
bons vins és qüestió de ciència i de
paciència i comapartir de diferents
i màgics processos el raïm trepitjat
es converteix en un vi exquisit.

L’Aplec,d’altrabanda,aprofitaun
magníficmural tambédePauBoada,
de 7 × 4 metres, que actualment ja
ocupa una de les parets de les sales,
en el qual es representenmolts dels
protagonistes que intervenen en el
móndelvi, lagentqueha fet ihades-
fet el paisatge de la vinya, des d’un
diàlegcreuatdels seusprotagonistes
amb l’ajuda d’una llum temporit-
zada que permet seguir-ne el fil.

Enels dosdarrers àmbits, elMoll
i la Sobretaula, es parla dequanel vi
s’obre almón i elmóns’obre al vi; de
quanel vi s’internacionalitza i ajuda
aunir cultures i costumsdiferents, a
banda de dinamitzar i expandir
l’economia dels països, i de com es
presenta l’instant en el qual s’assa-
boreix el vi, ambelmóndel consum
igaudidel vi, el de lesmarques, el de
la seva iconografia i el de ladistinció
de les seves denominacions.

Finalment, calparlard’algunesde
lespecesoriginalsquesón forade les
vitrines per raons de mida i que
ens ajuden a fer-nos una idea de
l’extens i ric fons de què disposa el
Museu: vaixells de congreny, alam-
bins, un canó contra pedregades,
àmfores, arades, maquetes i altres
objectes que acompanyen els es-
mentats murals de les parets i l’es-
tructura lluminosa de l’exposició.

L’actual exposició de VINSEUM
vol servir de caixad’einesper ajudar
a comprendre i a tenir consciència
d’una societat que es mou i creix.
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