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Introducció 
 Una manera, entre moltes altres, de conèixer i descobrir diferents aspectes de 
la història vitivinícola d’un país o d’un regió productiva és a través de les etiquetes dels 
seus productes elaborats. A més a més de que aquelles etiquetes ens puguin atraure 
amb major o menor interès per les seves formes i colors i puguin convertir-se en un 
factor molt important per a que escollim un vi o un altre, les mateixes, principalment les 
més antigues, ens serveixen de gran base documental i informativa per a investigar i 
fer recerca sobre la història i el patrimoni vinícola d’una zona determinada. L’etiqueta 
antiga d’un vi, d’un licor o de qualsevol producte derivat pot donar-nos i facilitar-nos la 
mateixa informació que una fotografia antiga, un cartell publicitari, un paper de carta 
etc.  
 Aquesta comunicació es presenta, doncs, amb la finalitat de donar a conèixer 
una important font de documentació, sovint oblidada o menystinguda, per a la recerca 
de la història vitivinícola catalana i, a la vegada, apuntar com i de quina manera podem 
descobrir aquestes diferents informacions que ens poden aportar les antigues 
etiquetes de vins i destil·lats. 
  
 
Els orígens de l’etiquetatge de vins i destil·lats  
 Des dels temps més antics de les civilitzacions mesopotàmiques i egípcies és 
té coneixement del consum de vi, com a producte de luxe, entre les classes 
benestants. Aquell vi, guardat en petites àmfores de 7 o 8 litres de capacitat, ja 
indicava, en gravats fets directament a l’àmfora, la seva procedència (bàsicament de 
Palestina i el Líban) i la seva anyada. En època de grecs i romans, amb àmfores de 
fins a 40 litres les gregues i 25 les romanes, es diversifica el consum del vi i es 
diferencia entre vins vulgars i joves per la majoria de la població i vins vells per a les 
classes socials més benestants. Amb aquesta diversificació del producte les antigues 
àmfores romanes utilitzades com a recipients per a la conservació i transport del vi 
comencen a incorporar petites etiquetes identificatives al seu broc que informaven, 
entre altres característiques, de la procedència del vi, l’anyada i el nom del cònsol 
mandatari. És una primera mostra de la importància que es donava al vi per a 
destacar-ne el seu lloc de conreu, la seva anyada i el nom del seu “productor”. Un fet 
aquest que no succeïa en altres productes i que mostren la importància que el vi tenia 
ja en aquelles antigues societats.  
 Aquelles primitives formes d’etiquetatge i identificació del vi, fetes en els taps 
segellats i no mitjançant paper adheit, es creen amb el propòsit de ser una marca, un 



certificat que garanteixi l’autenticitat, qualitat i procedència del vi. D’aquesta manera, 
segurament sense voler-ho, es comença a establir una relació entre denominació del 
lloc de producció i qualitat del vi. Des d’aquells llunyans moments els vins començaran 
a ser valorats, jutjats i pagats en funció de la qualitat i identitat que li doni la seva 
pròpia etiqueta identificativa. 
 En el decurs de l’edat mitjana el vi esdevé un producte tan essencial en 
l’alimentació diària com el pa. Forma part de la dieta bàsica i és necessari per a un 
bon àpat ja que l'aigua no sol ser potable. Igualment s’utilitza de forma molt habitual 
en la preparació de molts plats i receptes de cuina així com en la medecina per les 
seves suposades propietats curatives i/o remeieres. Estem, per tant, davant un 
creixement molt important del consum de vi i, conseqüentment, davant l’aparició d’un 
nou i important element de comercialització i enriquiment. Caldrà, doncs, diferenciar 
cada vegada més els productors, la qualitat, la procedència i les característiques del vi 
a través de la informació que ens pugui donar l’etiqueta i, a la vegada, poder vendre 
les virtuts d’aquell vi davant la competència.  
 
--El vi, objecte de comerç. L’època contemporània. 
 A l’època moderna, especialment a partir de finals del segle XVII, les vinyes 
europees tenen grans transformacions tècniques i productives per poder fer front a la 
gran demanada que anava creixent d’una forma desmesurada. Les elits interessades 
en el comerç del vi veuen en la inversió en la terra, la compra d’equips de producció,  
la comercialització de diferents varietats i categories de vi i l’establiment de nous 
sistemes i tècniques (vins d’oxidació, enriquiment d’alcohol destil·lat, ús del sofre, etc.)  
com una gran oportunitat de negoci. A partir de finals del segle XVII i primera meitat 
del segle XVIII els clients rics cada vegada volen gaudir, apreciar i comparar vins: 
neixen els vins i licors de qualitat amb denominació d’origen: Bordeus, Oporto, etc. Es 
comercialitza la “revolució del gust” en la que a més a més dels productes arribats des 
del Carib (xocolata, te, cafè, sucre, etc.) s’hi incorporen els vins de reputació i les 
begudes espirituoses. La difusió d’aquesta producció serà essencial per a la seva 
comercialització i, en definitiva, per a la obtenció de beneficis i la recuperació de les 
inversions fetes en les noves grans zones vitivinícoles.  
 A partir de 1800 l'oferta i la demanda cada vegada és més gran i el vi es 
converteix en una beguda popular predominantment urbana. Satisfer aquesta creixent 
demanda serà ara molt més fàcil a través de les noves carreteres i les noves xarxes 
de ferrocarril que facilitaran que el vi pugui vendre’s i transportar-se amb molta més 
facilitat. Aquest increment de la oferta i de la demanda canvia, també, els hàbits de 
consum, augmenta la diversificació dels tipus i qualitats de vi i incrementa els avenços 
en viticultura, enologia, transport i distribució. A partir de la segona meitat del segle 
XIX es produeix l’arribada dels grans vins i la consagració de les grans varietats, 
sense oblidar el vi de taula i el vi de garrafa, encara majoritari a Catalunya. La 
diferenciació i reconeixement de la categoria dels vins s’imposa i cal diferenciar la 
seva qualitat mitjançant les etiquetes. Per tant el vi no és aliè a la moda, una moda 
que els historiadors poden seguir a través de l'estudi dels preus, a través de llibres i 
registres de la propietat, registres comercials, correspondència privada o, també, 
etiquetatges i anuncis. Per tant, en els temps moderns, els vins esdevenen articles 
comercials obedients a la oferta i la demanda.  
 
 
 
Les primeres etiquetes  
 La història de l'etiqueta del vi, en la forma d'un petit paper primerament anotat 
a mà i més tard impresa, comença a partir de la segona meitat del segle XVIII. És en 
aquell moment que coincideixen dos factors que determinaran un canvi substancial i 
definitiu en el procés d’identificació mitjançant etiquetes de les característiques, 
procedència i singularitats del vi i els seus derivats. A la regió francesa de Champagne 



es descobreix i incentiva la producció de vins escumosos que, per a poder-los guardar 
i comercialitzar, precisaran d’ampolles de vidre més fort i barat així com la necessitat 
de començar a utilitzar de forma més habitual els taps de suro. La combinació 
d’ampolles de vidre i taps de suro canviarà radicalment els models d’embalatge per a 
guardar i transportar els productes vitivinícoles i, conseqüentment, també les formes 
d’etiquetatge i identificació d’aquests nous productes i sistemes de transport. 
 És, però, a partir de l’any 1797 quant amb la invenció de la litografia es dóna 
sortida a la realització de grans quantitats d’etiquetes iguales que venen 
acompanyades, ara si, de tot tipus d’il·lustracions que donen un impuls fonamental per 
al desenvolupament de l'etiqueta moderna. Ja en els primers anys del segle XIX, 
Alemanya i les regions franceses de la Borgonya i la Champagne, aviat seguits per la 
resta del món, produeixen i generalitzen aquestes petites vinyetes de paper que 
adornaran des de llavors, les ampolles de vi. Les primeres etiquetes identificades com 
a tals són del 1800 i pertanyen a vins de Bordeus. 
 Aquestes primitives etiquetes de vins, amb posterioritat apareixeran els 
etiquetatges de destil·lats,  neixen amb el simple propòsit de saber el nom del 
productor i l’origen d’aquell vi i per tal de poder formalitzar i tancar la transacció 
econòmica de la venda a gran escala o exportació. Els primers motius decoratius, les 
escenes de la vida quotidiana, les vistes panoràmiques, les obres artístiques o les 
medalles guanyades a la competència adornen i envolten de forma molt simple i 
sòbria el nom del lloc de producció i, de vegades, l’any de la verema, sense existir 
encara un nom identificatiu específic, o marca, per a cada tipus de vi comercialitzat.  
 
 

 

 

Etiquetes de vi de la zona francesa de Vaucluse,  

propera a Avinyó, datades cap a l’any 1805. 
 
   
El paper de la impremta i la fabricació en sèrie d’ ampolles i etiquetes de vi 
 Amb l’arribada de la impremta litogràfica (1797), inventada per l’alemany Aloys 
Senefelder, i de la producció en sèrie d’embotellats, ja siguin vins, alcohols, fermentats 
o destil·lats, es creen les primeres etiquetes identificatives que ens informen del 
producte, el productor, el lloc de procedència, etc. d’aquell vi o d’aquell derivat de la 
producció vitivinícola. Aquella nova etiqueta identificativa haurà d’anar enganxada i/o 
adherida als diferents suports d’emmagatzematge i transport d’aquells productes. 
Juntament amb el desenvolupament de la litografia es desenvolupa, també, la indústria 
de les coles i els papers especials.  
 Les noves possibilitats de la litografia, impressió d’etiquetes amb gràfics i 
dissenys inicialment en monocrom i a partir de la segona meitat del XIX en total 
policromia, farà oblidar ràpidament a aquelles petites etiquetes de no més de 5 
centímetres amb les bàsiques i mínimes informacions.  



 Tal i com ja s’ha dit, el mitjà habitual de conservació i transport del vi fins a 
l’edat mitjana és l’àmfora d’argila, reservant-se els envasos de vidre per a ocasions 
molt excepcionals (rituals festius i/o funeraris) i per a les classes més benestants. A 
partir dels segles XIV i XV comencen a trobar-se ampolles fetes de metall i revestides 
de cuir tot i que comença ja a generalitzar-se l’ús del vidre bufat en forma de 
carabassa però per a portar el vi a taula, no com a sistema de conservació i transport. 
Per a aquesta finalitat segueix utilitzant-se els bots de cuir i progressivament les botes 
de fusta, marcades fora del celler no amb el guix habitual sinó a la seva part superior 
amb un ferro roent on s’esmentava el nom i el lloc d’origen del productor, així com un 
incipient mercat de garrafes de vidre en diferents tamanys. L’ampolla, tal i com la 
coneixem, s’utilitza fins a la primera meitat del segle XVIII com a servidor del líquid 
que omple el got de vi a la taula. A partir de la segona meitat del segle XVIII el 
transport del vi i els seus derivats es segueix fent en botes de fusta i bots de pell per 
tal que, els comerciants, comencin a embotellar el producte en ampolles de vidre però 
en el lloc de destinació. Caldrà, doncs, introduir un nou concepte a la etiqueta 
identificativa, el de l’embotellador i el lloc d’embotellatge per tal de diferenciar-lo del 
lloc de producció real del vi.  
 La producció d’ampolles de vidre, a partir de la segona meitat del segle XVIII, 
en formes de carbassa o semi esfèriques i folrades de material aïllant i protector, 
esdevé industrial. Ja a partir del segle XIX la forma de les botelles també servirà per a 
diferenciar i identificar la regió de producció i per tal de començar, encara de forma 
minoritària, a embotellar-se i a conservar-se directament dins de l’ampolla de vidre. 
Les diferents formes de les ampolles aniran evolucionant fins a generalitzar-se l’ús 
d’ampolles cilíndriques de vidre i, conseqüentment, l’etiqueta rectangular enganxada 
al cos cilíndric de vidre, evitant-se els problemes que comportava enganxar-les en 
formats d’ampolles còniques, rodones o aixafades. A finals del segle XIX, 
probablement a la regió francesa de Cognac, es comencen a utilitzar màquines de 
fabricació en sèrie d’envasos de vidre dur, de color fosc. Amb aquest procés es pot, 
per primera vegada, estandarditzar l’embalatge, el volum i la qualitat del seu contingut 
i, indirectament, dels formats de les etiquetes.   
 

 
 

Ampolla troncocònica del segle XIX amb el gravat identificatiu, directament al vidre,  de 

“Vinos Salvat. Reus” 



 
 
 

Les antigues etiquetes del segle XIX i primers anys  del segle XX  
 Aquelles antigues etiquetes del segle XIX són excepcionalment sòbries, sense 
gairebé cap detall decoratiu en el disseny i amb una finalitat merament identificativa. 
Les primeres etiquetes tenen inicialment una finalitat exclusivament administrativa 
més que no pas un valor d’imatge, d’informació de marca o de prestigi. En les 
mateixes hi comencen a poder-se identificar el tipus de vi, l'any, cellerer i direcció, tot i 
que no era constant en tots els embotellats. Inicialment, doncs, les etiquetes complien 
amb una finalitat senzillament informativa sobre la regió vitivinícola de procedència, i 
poques dades més. Progressivament, però, els productors de vi es comencen a 
preocupar per una millor presentació, una major diferenciació amb els altres cellerers, 
una millor venda del seu producte i, en definitiva, una constant i progressiva aplicació 
del màrqueting per tal de tenir una major presència pública, un major coneixement i, 
en definitiva, un augment i millora de les vendes començant-se a introduir la 
participació i intervenció en el disseny de les etiquetes de destacats artistes plàstics 
de cada època. 
 
 

 
 

Dues etiquetes molt simples dels primers anys del segle XX. Una de  vi escumós en que 

solament informa del productor,localitat i probablement anyada així com del nº 

d’embotellador, i una altra de vi embotellat pel propi productor, sense especificar anyada, 

graduació, lloc de procedència del raïm, etc. 

 
 Les primeres reglamentacions que fan referència a l’etiquetatge del vi 
coincideixen amb la introducció legal de les anomenades “denominacions d’origen” a 
diferents països d’arreu del món durant la primera meitat del segle XX fins a arribar a 
les actuals etiquetes que són una veritable cartilla d’identitat del vi amb informació 
com el volum, la graduació alcohòlica, la zona de producció, les varietats de raïm, 
l’anyada, el cellerer, la temperatura ideal per servir-lo, etc. etc. 
 Ja a l’últim quart del segle XIX les etiquetes, a més a més d’informar de tots 
aquests aspectes relacionats amb el producte comencen a preocupar-se 
progressivament per tenir una millor presentació, incorporant-hi detalls decoratius que 
milloren notablement la imatge corporativa dels cellers i productors arribant a establir-
se una gran competència per a poder disposar del treball creatiu de grans i 
reconeguts artistes plàstics. Avui dia les possibilitats dels colors i dissenys i la 
multiplicitat de formes rectangulars, circulars o triangulars fa possible identificar 
ràpidament als prestatges el vi que volem, arribant-se fins i tot a l’existència 
d’etiquetes dinàmiques amb aplicacions de codis QR, això sí, tenint en compte 
sempre la informació que, per llei, ha de guiar al consumidor: nom, marca, any de 
collita, zona de producció, denominació d'origen (si n'hi ha), percentatge d'alcohol, 



nom i direcció d'embotellador, lloc d'embotellament, contingut net, registres de sanitat i 
d'exportació, impremta, etc. etc. 
 El disseny de l'etiqueta ha tingut, a partir de finals del segle XIX, un 
desenvolupament impressionant, malgrat que ha continuat existint un gran nombre de 
productors al món que es conformen imprimint les etiquetes de qualsevol manera. El 
vi, com sempre, s'ha de vendre sol, i és tant en les etiquetes com en les marques que 
el productor ha de reflectir els atributs i la personalitat del seu vi, el seu estil i el seu 
caràcter. Però, més encara, quan l'etiqueta és artística aquesta ens transmet, també,  
equilibri, color, fermesa i altres qualitats també d'un bon vi. No hem d’oblidar que 
l'etiqueta no és l'essencial en una ampolla de vi, sinó que és com el marc d'una obra 
d'art. No forçosament una bella etiqueta ha de ser garantia que el contingut a l'ampolla 
sigui excepcional.  
 Ja entrat el segle XX l’etiqueta es converteix en la principal font d’informació 
per al consumidor a l’hora de realitzar la seva elecció entre la multitud de vins i 
derivats que té per escollir. Per tant, cal pensar i dissenyar molt bé les noves etiquetes 
i, si cal, s’utilitzaran els dibuixos i gravats realitzats per destacats artistes del moment 
(Picasso, Miró, Rusiñol, Casas, etc. van realitzar diferents dissenys per a etiquetes de 
vins i derivats) per tal de convertir-les en referents i veritables obres d’art. A més a 
més de l’etiqueta frontal apareixerà la contraetiqueta (a la part del darrera), el collarí i, 
fins i tot, la subetiqueta, permetent ampliar la informació fins a detalls com les varietats 
de raïm utilitzades, el tipus d’envelliment que ha tingut, la temperatura ideal per a 
servir-lo, etc. A poc a poc les etiquetes es fan més complexes, es diversifiquen les 
formes, s’abandona l’enganxat manual per l’adhesiu, apareix el disseny i producció 
informàtica i s’arriba a personalitzar cada una de les ampolles per tal d’influir cada 
vegada més en el consumidor. A finals del segle XX molt poques etiquetes es 
mantindran fidels a la tradició noucentista d’emprar la litografia per ressaltar paisatges, 
personatges, ciutats, etc així com medalles d’honor i premis obtinguts en concursos i 
exposicions.  
 

 
 
Aportacions de les etiquetes de vins i destil·lats a la història vitivinícola catalana  
 Tota la informació reglamentada actualment en l’etiquetatge del vi i els seus 
derivats, té uns antecedents que, com hem vist, reculen fins a finals del segle XVIII. La 
observació detallada i detinguda de les etiquetes del segle XIX i primers anys del 
segle XX permet descobrir i disposar, i en el cas de Catalunya amb l’afegit de l’idioma, 
d’una importantíssima font d’informació i documentació, sovint menystinguda i 
desconeguda, per a estudiar i conèixer la història industrial i el patrimoni vitivinícola de 
Catalunya.  
 De la observació de les etiquetes podem saber, quantificar, classificar i 
documentar, entre altres, les següents informacions: 

- Nom del celler, productor o destil·leria 
- Lloc d’el·laboració o embotellatge 
- Lloc o zona geogràfica de conreu 
- Productes derivats més habituals 
- Anyades 
- Premis i distincions obtingudes 
- Llocs d’exportació 
- Impremtes que realitzaven les etiquetes 
- Tipus de vi 
- Graduació  
- Altres informacions 
 La combinació d’aquestes informacions ens permet saber l’evolució de les 
graduacions al llarg dels anys, els diferents tipus de destil·lats i gustos del públic al 
llarg del temps; llocs de producció i llocs d’embotellatge; productors i industrials 



que es dediquen al negoci i comercialització del vi, formes de les etiquetes, 
evolució del disseny, etc. a més a més de poder veure a través de les imatges i els 
dibuixos que contenen aquestes etiquetes els models de vestits i pentinats de 
l’època, l’idioma emprat, el pas de la el·laboració artesanal a la industrial, els 
paisatges d ela vinya, els paisatges urbans, etc. 
 Presentem tot seguit una breu mostra d’algunes d’aquestes etiquetes que ens 
permeten veure i valorar diferent documentació que podem obtenir a través 
d’aquesta important font d’informació com ho són les etiquetes de vins i derivats.  
 
 
 
 

 
Etiqueta noucentista que ens informa de 

l’exportació de vi del Prioritat a Buenos Aires. 

Sense indicació de l’ anyada, ni la graduació ni 

localitat de producció podem deduir que seria 

vi de taula exportat a granel en botes de fusta i 

embotellat en ampolles de vidre al lloc de 

destinació.  
 
 

 

Licor realitzat a partir de la destil·lació de vi 

del Priorat. A l’igual que la primera etiqueta, 

el prestigi del vi del Priorat és ben present. A 

destacar la figura i vestimenta del personatge, 

la bandera amb l’escut de Falset i el nom de 

“Prioratina” associat al prestigi del nom 

Priorat. 

 
 
 

 



 
Dues etiquetes que també fan referència al vi 

del Priorat però en aquest cas en una clara 

mostra del primitiu màrqueting a l’utilitzar el 

nom de l’anís “Infernal”, fet per triple 

destil·lació, per a dir que està fet amb els 

pitjors vins del Priorat. Tot i que aquesta 

informació pugui ser certa, no ens dóna cap 

dada referent al productor i lloc d’elaboració. 

Podem saber que  és fet a la destil·leria de 

Miquel Serra, a Lleida, a través de la 

informació obtinguda en una  altra etiqueta 

més tardana del mateix producte.. 

 

Casa de licors de Reus fundada el 1864. No ens 

indica quin tipus de licor és però si que va tenir 

diferents reconeixements. A destacar la 

il·lustració d’un lleó abatut que el subconscient 

pot relacionar amb el nom local de la 

serralada del Montsant.  

 

 

Producte vitivinícola del qual no sabem si es 

tracta de vi, destil·lat o cava, fet a Castellnou 

de Seana (Pla d’Urgell) per un tal  Segura. Tot 

i la poca informació podem trobar  les dades de 

la litografia barcelonina  que va realitzar 

l’etiqueta. Per la grafia prefabriana de Lleida, 

la senyera i l’al·legoria sardanista podríem 

situar aquesta etiqueta a la primera meitat de 

la dècada de 1920. 

 

 
Els gustos de la societat dels primers anys del 

segle XX passen també per la informació que 

ens dóna aquesta etiqueta: “Brandy escarxat” 

(sobresaturat de sucre), de 40º i embotellat per 

un productor local de Sant Fruitós de Bages.  

 
 

 
 



 
 
Dues etiquetes circulars de grans dimensions 

(fins a 31 cm. de diàmetre) de finals del segle 

XIX que anaven enganxades a la part superior 

dels barrils de fusta destinats a exportació. En 

l’etiqueta superior informa solament del 

productor, amb referència a que es dedica però 

sense especificar anyada, producte de la bota, 

destinatari, etc Probablement aquesta etiqueta, 

impresa en sèrie, serviria per a identificar 

l’expenedor en totes aquelles exportacions 

mitjançant  botes del mateix tamany i sense 

necessitat de cap altra informació. 

La segona té més informació ja que explica que 

el contingut és de moscatell, que les bodegues 

estan situades a Vilafranca del Penedès però 

que el que comercialitza el producte és el 

reconegut exportador i navilier Romulo Bosch 

Alsina, que participa també de la societat 

productora (juntament amb Pelegrí Güell) i 

Cia.) i que presenta el seu escut familiar com a 

mostra i garantia de fiabilitat del 

comercialitzador.  

 

 
 

 
Popular etiqueta del licor Calisay, de l’any 

1973, amb abundant informació i seguint el 

mateix i innovador  disseny i característiques 

gràfiques que les primeres etiquetes d’aquest 

producte de finals del segle XIX. A banda del 

seu identificatiu i singular disseny, disposa de 

subetiqueta, contraetiqueta i collarí. A la 

contraetiqueta, part superior, podem observar i 

datar els diferents premis i reconeixements 

d’aquest prestigiós producte de la casa 

Mollfulleda, d’Arenys de Mar (Maresme). 

 

 
Etiqueta noucentista de l’anís Muntal, de 

Manlleu (Osona) que ens informa que aquest 

producte està elaborat com a mínim des de 

l’any 1886. Observem, també, les dades de la 

litografia que va imprimir l’etiqueta 



 
 

 
Coincidència d’interessos descoberts a través 

de dues etiquetes comercials. Una de l’anís fet 

per Josep Magriñà a Valls (Alt Camp), amb un 

magnífic i emblemàtic disseny litografiat dels 

castellers locals i comercialitzat amb despatx 

propi a Barcelona i l’altra de la fabricació de 

maquinària per a la destil·lació de vins i 

alcohols del propi Magriñà, també a la 

localitat de Valls. 

 

 
 

 
Dues etiquetes de la destil·leria Lladó, 

d’Arenys de Munt. 

 

 
Magnífica etiqueta il·lustrada amb una 

al·legoria al treball de l’obrer industrial. 

Sabem que aquest licor es fet a Sabadell i la 

impremta que va realitzar-la però desconeixem 

quin tipus de licor és, anyada, graduació, etc. 

 
 



 
Màrqueting d’un important productor de vins 

de la zona de Tarragona. El fet d’exportar vi de 

missa al Vaticà per a diferents papes dels 

primers anys del segle XX segueix sent encara 

actualment una font de reclam i prestigi. 

 

 
Un productor d’anís i destil·lats a Badalona 

amb una marca prou significativa. 
 

 
L’antiga casa Noguera, de Sallent (Bages), que 

va destacar per diferents destil·lats va produir 

en els primers anys del segle XX un producte 

anomenat “Cualquiercosa” que amb aquest 

nom i sense cap altre informació a la seva 

etiqueta identificativa deixa a l’aire qualsevol 

suposició sobre el tipus de producte que era i 

molt menys, encara sobre qualsevol altre tipus 

d’informació. 

 
Anís de les destil·leries Morell, fundades el 

1840 a Sant Fruitós de Bages. 

 

 
Etiqueta escrita en francès del licor 

Chartreuse.  L’etiqueta ens informa del  lloc de 

fabricació a Tarragona,  d’impressió de 

l’etiqueta a Barcelona i del seu lloc original 

d’elaboració a França.  

 

 
El popular licor “Aromas del Queralt” fabricat 

a Berga per les destil·leries  Vila des de l’any 

1917. 

 
 
 
 



 
 
 

 
Un bon exemple de les solucions que la 

moderna litografia pot facilitar a l’etiquetatge 

de vins i derivats. A la part superior podem 

veure la singular forma de l’anís “del Topo”, 

fabricat per les destil·leries Germà, a Sabadell 

i que, en un moment donat, opten per 

catalanitzar el nom mitjançant la inserció 

d’una etiqueta adhesiva rectangular amb els 

mateixos colors i tipus de lletra que eliminin la 

paraula TOPO en substitució del catalanitzat 

TAUP. A banda de l’apreciació física d’aquest 

adhesiu el revers de la mateixa etiqueta ens 

mostra el nom original així com un bon gravat 

que es podia observar a mesura que s’anava 

buidant l’ampolla. 

 
 

 
La famosa etiqueta de l’Anís del Mono, feta per 

Ramon Casas l’any 1898 on es pot observar el 

comparatiu de Darwin amb un mono. La 

mateixa etiqueta s’ha utilitzat durant molts 

anys, sense gaires variacions, adherida a un 

singular i pioner model d’envàs per a l’anís des 

de l’any 1902. Aquesta etiqueta, a més a més, 

ens informa del nom oficial de la destil·leria de 

l’anís del mono, que era la de Vicenç Bosch, 

establert a Badalona des de l’any 1870, les 

moltes distincions i premis aconseguits i, en 

lletra menuda i al voltant de tot l’habitual 

octògon utilitzat en les etiquetes dels anissos el 

nº d’embotellador, la graduació, el volum del 

contingut, etc. 

 
 

 
Conyac-brandi elaborat per les destil·leries 

Capdevila, de Martorell. Una etiqueta 

acolorida, amb la imatge del pont del diable, 

però amb la mínima i imprescindible 

informació. 



 
Una altra emblemàtica etiqueta, la del Rom 

Pujol, hereva de la importació de roms 

americans implementats a casa nostra des del 

1818 per les destil·leries de Pujol i Grau 

 
 

 

Etiqueta noucentista de la destil·leria Perich, 

de Girona. La marca de l’anís  gairebé no es 

llegeix, destacant-ne la informació del tipus 

d’anís superfí i la imatge de la fàbrica gironina 

on s’elaborava.  

 

 

 

 
Antiga etiqueta de traç molt simple i clar de les 

destil·leries Fiter, de Santa Eugènia de Berga 

(Osona) amb una imatge del poble de Rupit que 

dóna nom al seu producte 

 
Etiqueta minimalista en quant a informació de 

la prestigiosa destil·leria Regàs, de Girona

 

 
 
 
 


