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Dimecres 1 de juny, a les 19.30h  

Divigacions sobre la novel·la negra. Tertúlia sobre novel·la negra i 
vi, amb Eduard Puig Vayreda, enòleg i Joan Manel Soldevilla, professor de literatura. 

Degustació de vi del celler Terra Remota, de la DO Empordà i de un vi francès de la zona 

de Sancerre. Organitza: Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà (UdG). 

  

De l’1 al 30 de juny - Mostra de llibres sobre el vi: secció 
VINS de la Biblioteca i novel·les i poesia sobre el vi de la col·lecció personal 

d'Eduard Puig Vayreda. 

 

Divendres 10 juny, a les 19.30h 

Vins i vinyes de Tramuntana vistos per Josep Pla.  

Conversa entre Adrià Pujol Cruells, escriptor i Jordi Esteve, enòleg. 

L’obra de Josep Pla és plena de referències al paisatge i a la seva gent. Josep Pla no 

va deixar res per verd quan va escriure sobre l’Empordà. I nosaltres us oferim una 

selecció de textos planians, acompanyats d’un tast de vins de la terra. Casarem les 

opinions de l’escriptor amb les vostres, mentre tasteu i escolteu. Degustació de vi del 

celler Can Torres i formatges Mas Marcè. 

 

Dissabte 11 juny, a les 11h  

El ratolí Valentí descobreix el vi 

Aquest conte amb titelles explica la història d'un ratolí que s'escapa del cau per 

descobrir d'on surt el vi, visita les vinyes en diferents èpoques de l'any, descobreix 

com surten els pàmpols, les tasques dels pagesos, i finalment la verema. I molt content 

celebrarà el seu aniversari amb suc de raïm. Un conte amb titelles i música per explicar 

l'origen del vi als més petits. 

  

Dimecres 15 juny, a les 19.30h 

Digueu el vi pel seu nom! Conferència sobre la poesía bàquica d’Abu-Nuwàs, 

a càrrec de Jaume Ferrer, traductor i especialista en literatura àrab. Amb recitació de 

poemes a càrrec de Magda Bosch.Abu-Nuwàs és considerat el més gran poeta en llengua 

àrab, però la seva obra és encara prou desconeguda. Amb Jaume Ferrer descobrirem la 

vigència de la personalitat i l’obra d’aquest autor clàssic del segle IX. Degustació de 

vins del celler Castell Peralada, de la DO Empordà, i melmelades salades de Can Tuies el 

rebost de l’Empordanet. 


