Biblioteca Lluís Barceló i Bou, de Palamós
Dimecres 6 de juny, a les
20 h
GRAN RESERVA D'ÒPERA
Una xerrada-audició-tast sobre l’òpera i el vi o, més aviat, sobre el vi a l’òpera. Amb els brindis més festius —
el de La traviata de Verdi, el de Marina d’Arrieta— i les àries més vinícoles del repertori: “Viva il buon vino” de
Don Giovanni o “Beva con me” d’Otello.
A càrrec de David Puertas, músic i periodista, conferenciant empedreït i autor d’una dotzena de llibres sobre
música. Amb acompanyament de vins de la DO Empordà a càrrec de la sommelier Clara Antúnez.
Places limitades. Inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou

Dijous 7 de juny, a les 18 h
CONTES DE LA TERRA, LA VINYA I EL VI
Vivim envoltats de vinyes, les veiem a l'Empordà, al Penedès, a la Terra Alta, a la muntanya, al costat del
mar… I veiem molt sovint el vi a taula per dinar, per sopar i alguna vegada fins i tot per esmorzar! Però... hem
pensat mai com s’elabora aquesta beguda tan popular? Quin és el seu origen a Catalunya? Qui era Baccus?
Nosaltres us explicarem tot allò que vulgueu saber sobre el vi i la vinya, amb humor i fent «txin-txin».
A càrrec de La Minúscula.
Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Diumenge 10 de juny, a les 10.30 h
LA TERRA AGOMBOLADA
La terra ens ofereix pràcticament tot el que ens és més essencial per viure: aliment, paisatge, cultura. Per això
creiem que cal tenir-ne cura, tractar-la amb estima, agombolar-la tendrament. Us convidem a passejar per
una horta empordanesa i sentir-ne els batecs: les olors de l'humus, l'encís de tots els verds, l'esclat del fruit
que ja és a punt, el cruixir de les pedres del camí. Per fer la festa més grossa, vestirem l'horta amb cançons,
també de la terra, també amb una aroma que us serà familiar, també amb colors del nostre paisatge. I la
regarem amb uns meravellosos vins del terrer, carregats de creativitat i poesia. En definitiva, gaudirem d'allò
que és proper, senzill, viu i autèntic.
Al Parc Agroecològic de l'Empordà, descoberta de l'entorn a càrrec de l'Enric Navarro (pagès), Mireia Mena i
Ramon Manent (músics tradicionals) i tast dels vins del celler Còsmic Vinyaters a càrrec de Salvador Batlle i
Barrabeig (pagès i vinater).
Preu: 5 €. Places limitades. Inscripció prèvia.
Lloc: Parc Agroecològic de l'Empordà (Albons)

Biblioteca Lluís Barceló i Bou, de Palamós

Dijous 14 de juny, a les 20 h
MOTS, TASTETS I VI: lèxic de la cuina empordanesa
Activitat en què s’harmonitzen la degustació gastronòmica i el tast de vi amb denominació d’origen Empordà,
amb la literatura i l’explicació lèxica d’aquest camp semàntic.
D’una banda, ens endinsarem en el món del vi de la mà de Lut Jansen, del celler d'en Marc del mas Pagès; i
de l'altra, en Toni Izquierdo, el xef del restaurant Mas dels Arcs de Vall-llobrega, ens prepararà uns tastets
exquisits, elaborats amb excel·lent professionalitat i passió.
Per acompanyar la degustació podrem gaudir de la lectura de passatges literaris que maridaran literatura i
gastronomia, i d’una introducció del lèxic de la cuina catalana, a càrrec de Teresa Cuadrado del Servei Local
de Català de Palamós.
Preu: 5 €. Places limitades. Inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Lluís Barceló i Bou

Divendres 15 de juny, a les 19 h
LLEGIM L'EMPORDANET: escriptors amb DO
Trobada amb els escriptors del projecte «Llegir l'Empordanet» Miquel Martín, Núria Masot, Vicenç Pagès,
Adrià Pujol i Rosa Regàs per parlar sobre el món de la lectura, l'Empordà i el vi. Acte moderat per l'escriptor i
periodista Pere Maruny.
Gratuït. Places limitades.
Lloc: Biblioteca Municipal de la Bisbal d'Empordà

Tot el mes, horari de biblioteca
LLETRES I VINS DE CATALUNYA
Exposició bibliogràfica de la cultura i el vi a Catalunya.

