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abies que a la Bíblia 
apareixen més de 
cent referències al 
vi? I que en català 
hi ha més d’un miler 

d’expressions que tenen a veure 
amb la cultura vitivinícola? I 
que les vinyes ploren a la pri-
mavera? I que els refranys refe-
rents al vi permeten fer tota la 
volta al calendari? Són només 
algunes de les curiositats que 
es poden aprendre durant 
l’activitat “De vins i de mots”, 
inclosa en el cicle Biblioteques 
amb DO.

Una vintena de persones 
van assistir el 28 de març a 
aquesta activitat organitzada 
per la Biblioteca de Can Pedrals 
de Granollers, una iniciativa 
maridada amb una copa de 
Pansa Blanca Muscat de Can 
Roda. Una hora parlant “De 
vins i de mots” durant la qual el 
públic va gaudir amb els jocs de 
paraules de l’escriptor, rapsode, 
professor i dinamitzador lingü-
ístic David Vila que, en tot mo-
ment, va fer gala d’un domini 
exquisit del llenguatge. I és que 
aquest mag de les paraules s’ho 
passa tan bé jugant amb els 

mots i les històries que és difícil 
no sorprendre’s a un mateix es-
coltant-lo embadalit, totalment 
desconnectat del món, havent 
deixat aparcats els maldecaps i 
les obligacions que tenies al cap 
abans de la sessió.

“De vins i de mots” és un 
espectacle que el mateix David 
Vila defineix com “una confe-
rència plantejada com un punt 
intermedi entre un recital i 
una xerrada oberta i partici-
pativa, una activitat en què els 
contes es van intercalant amb 
curiositats sobre les paraules 
i les expressions del món del 
vi. Tot plegat, amb l’objectiu 
de despertar l’interès envers 
la llengua, els contes i, lògica-
ment, el vi”. Per aconseguir-ho, 
Vila fa participar el públic 
formulant dues preguntes amb 
què aconsegueix despertar 
l’interès dels assistents i les 
ganes de fer aportacions. Tot 
seguit comença un recorregut 
per diferents etapes històriques 
fent petites parades per expli-
car contes i llegendes amb el vi 
de protagonista: passatges de la 
Bíblia, mites de l’antiga Grècia, 
llegendes de Pèrsia i contes de 

la Catalunya medieval. Per en-
filar la recta final de la xerrada, 
Vila posa l’accent a reivindicar 
paraules del món del vi que 
ens permeten referir-nos-hi de 
manera correcta en català: hem 
de dir tast en lloc de cata, celler 
en lloc de bodega i ull de llebre 
en lloc de tempranillo... I de les 
paraules passa de nou a les 
expressions i refranys: als ca-
talans ens agrada beure a galet 
i tenim molt clar que no volem 
ser cornuts i pagar el beure!

Una sessió itinerant
Al llarg del mes de març, David 
Vila ha presentat “De vins i de 
mots” a les biblioteques de Gra-
nollers, Llinars del Vallès, Sant 
Fost de Campsentelles, Marto-
relles i Badalona, tots ells mu-
nicipis de la DO Alella. I és que 
el març ha estat, un any més, el 
mes dedicat a la DO Alella dins 
la iniciativa Biblioteques amb 
DO, impulsada pel Servei de 
Biblioteques de la Generalitat 
amb la intenció de portar la 
cultura del vi a aquests equipa-
ments i que enguany ja arriba 
a la setena edició. La voluntat 
és dinamitzar l’espai bibliote-

cari amb activitats i propostes 
culturals variades, dirigides a 
tots els públics, per mostrar els 
trets característics de cada ter-
ritori vitivinícola i, a la vegada, 
a partir d’aquest tret distintiu, 
subratllar l’arrelament de cada 
servei bibliotecari amb l’entorn. 
L’edició del 2019 ha incremen-
tat un 12% la participació de 
biblioteques respecte a l’any 
passat: 69 equipaments de tot 
el territori català, que es preveu 
que organitzin al llarg de l’any 
més de 400 activitats amb més 
de 20.000 assistents. 

Pel que fa al conjunt de la 
DO Alella, hi han participat 
tretze biblioteques: Alella, 
Badalona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, el Masnou, Granollers, 
Llinars del Vallès, Martorelles, 
Sant Fost de Campsentelles, 
Teià, Tiana, Vilanova del Vallès 
i Vilassar de Dalt. Al llarg del 
mes de març, totes aquestes 
biblioteques han organitzat 
activitats com exposicions, 
xerrades, recitals de poesia, 
clubs de lectura, hores del con-
te, tasts... sempre amb el ma-
teix eix comú: el vi com a tema 
principal. 
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Participem en una de les activitats més innovadores del programa d’enguany
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David Vila durant la sessió “De vins i de mots” que va tenir lloc a la biblioteca de Granollers.

“Tastavins i tastamots”, una altra 
activitat amb vins i paraules, en 
aquest cas, a la biblioteca d’Alella. 
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