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Enguany, el cicle Va de Novel·la Històrica se centra en el món del vi. Componen el cicle un seguit d’acti-
vitats culturals que tractaran el passat, el present i el futur del sector a Badalona. Comptarem amb reconeguts 
agents del camp de les lletres, i del sector del vi i comptarem també amb la col•laboració d’enòlegs experts i 
historiadors.

Badalona ha estat una ciutat de passat industrial: la Manchester del Mediterrani, se l’anomenava amb orgull a 
principis del segle XX. Tanmateix, hi havia una altra Badalona agrària, més silenciosa i més antiga, molt més 
discreta que la que imposava el paisatge de xemeneies i la cridòria incansable de la maquinària: Hi havia una 
Badalona de les feixes, reclosa als vessants dels turons que l’envolten, la Badalona del vi. D’ençà que Baetulo 
esdevingué coneguda arreu del món romà pels seus vins fa dos mil anys, mai s’hi ha deixat de conrear la vinya, 
mai s’hi han deixat d’escenificar els rituals vitícoles. Un altre rellotge, un altre temps, compassat amb els cicles 
de la natura ha marcat les vides de moltes generacions de badalonins.

La Badalona mil·lenària del vi, bé es mereixia un cicle de novel•la històrica que tingués en compte el patrimoni i 
els agents locals d’aquest sector.

Un altre factor important ha estat l’adscripció de les biblioteques públiques de Badalona al projecte DO, amb 
una proposta de dinamització cultural que pren com a punt de partida l’encreuament entre la cultura del vi i les 
altres expressions culturals. A partir de les DO vinícoles catalanes es pretén posar de manifest que cada bibliote-
ca és diferent en la mesura que ho és el territori en què s’ubica, perquè s’adapten i canvien en funció del seu en-
torn per poder oferir uns serveis més ajustats a les necessitats de cada lloc i, consegüentment, de més qualitat.

Joaquim Molina col•labora en la producció de Va de Novel•la Històrica i conduirà algunes de les activitats del ci-
cle. És professor d’història i escriptor, autor de La rosa entre els llops (editoral Columna), amb la qual va guanyar 
el Premi Néstor Luján de novel•la històrica, i d’Els ulls d’Al•là, la seva segona novel•la.
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Badalona, 
segles de tradició vinícola amagada

Can Coll. Vinyes de pansa blanca.



La cultura del vi vincula les tres històries. Des d’èpoques i trames diferents, des de peripècies personals 
allunyades l’una de l’altre, els seus protagonistes estan o acaben vinculats a les vinyes i a la terra. Tots ells 
queden seduïts per la poderosa atracció que exerceix el món dels ceps i del raïm i senten l’impuls del creador, 
la màgia i l’alquímia, sempre envoltada de misteri i misticisme, que batega darrere de l’elaboració del vi. Però 
darrere del raïm també s’hi pot amagar el dolor i l’amargura, quan la feina a les vinyes concita treballadors 
que són el resultat de la crisi i el desarrelament. A El raïm de la ira, de John Steinbeck, se’ns presenten uns 
personatges que reflecteixen la tragèdia humana de la crisi econòmica dels anys trenta als Estats Units, un 
relat descarnat i honest, una esmena a l’anomenat somni americà. A través d’aquest clàssic de la literatura 
nord-americana, seguim la tragèdia d’una família de camperols del mig oest obligada a emigrar a Califor-
nia per motius econòmics. La prosa d’Steinbeck descriu magistralment els matisos de l’explotació laboral, la 
degradació moral que imposa la pobresa i la desesperació fins a arribar a la violència extrema.
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L’autor se centra en la vida 
atzarosa d’en Jean León, exemple 
de superació i resiliència. Del seu 
Santander natal al Hollywood 
dels anys cinquanta va esdeve-
nir propietari d’un famós local 
freqüentat per les estrelles. La 
passió que sent per l’hostaleria 
el portarà a elaborar el seu propi 
vi. Comprarà terres al Penedès i 
les replantarà amb rabasses de 
les varietats, cabernet sauvignon, 
merlot i chardonnay, aleshores 
desconegudes a la comarca.

Narra la història d’uns tempo-
rers d’Oklahoma durant la Gran 
Depressió i de com s’enfronten a 
les dures condicions econòmiques 
que els obliguen a immigrar. Les 
terribles dificultats de la família 
Joad encarnen la tragèdia de 
desenes de milers de pagesos, 
expulsats de les seves petites 
propietats i obligats a emigrar a 
Califòrnia, la terra promesa. Una 
novel•la que denuncia el classis-
me, la desprotecció, l’explotació, 
la pobresa i la fam.

Noah Gordon ens proposa un 
viatge en el temps, fins al segle 
XIX per seguir les peripècies d’un 
jove de família de viticultors hu-
mils que s’obre pas a la vida per 
aconseguir el seu propi celler. La 
trajectòria personal ens convida a 
aprofundir en el món del vi i les 
seves complexitats i en el rerefons 
històric de l’època; les guerres 
carlistes i l’assassinat del general 
Prim.

De vins i de mots

Dijous 7 de març, a 
les 19 h, a l’Espai 
Betúlia, carrer d’En-
ric Borràs, 43-47.

A càrrec de David 
Vila.

Present i futur
de la DO Alella

Dijous 14 de març, a 
les 18 h, a Cristina 
Guillen Selecció de 
Vins, carrer del Ca-
nonge Baranera, 95.

A càrrec de Josep 
Maria Pujol-Bus-
quets, propietari del 
celler Alta Alella.

«La força d’un 
destí» i un tast
de fa dos mil anys

Dijous 21 de març, 
a les 18 h, al Museu 
de Badalona (Ter-
mes-Decumanus), 
plaça de l’Assemblea 
de Catalunya, 1.

A càrrec de Martí 
Gironell i Joaquim 
Molina.

«De los vagabundos 
de la cosecha a las 
uvas de la ira»

Dilluns 25 de març, 
a les 19 h, a la 
bodega Vins Teixidó, 
al carrer del Canonge 
Baranera, 125.

A càrrec d’Emili 
Muñoz, moderat per 
Gerard Remendo i 
Sílvia Muntané.

L’alquimia del vi

Dissabte 30 de març, 
a les 10 h, a la Ma-
sia Can Coll, carrete-
ra de Canyet, 73.

A càrrec de Josep 
Coll i Joaquim 
Molina.

«Bacus, 
les màscares
del Déu»

Dimecres 3 d’abril, 
a les 18 h, al Museu 
de Badalona, plaça 
de l’Assemblea de   
Catalunya, 1.

ACTIVITATS

Inscripcions:
Presencialment, trucant a qualsevol biblioteca municipal de Badalona o enviant un correu electrònic a: badabiblios@gmail.com



Recital i xerrada participativa, a 
càrrec de David Vila i Ros, en la 
qual els contes s’aniran interca-
lant amb curiositats i explicacions 
amenes sobre l’origen de les 
paraules i de les expressions del 
món vinícola.
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David Vila i Ros, escriptor i dinamitzador lingüístic català. Ha estat 
membre d’algunes organitzacions de defensa de la llengua com la 
Coordinadora d’Associacions per a la Llengua Catalana. Destaca pels 
seus contes amb altes dosis d’ironia, humor, reivindicacions socials i 
polítiques, surrealisme i realisme màgic.

DE VINS I DE MOTS

Conferència a càrrec de Josep 
Maria Pujol-Busquets, propietari 
del celler Alta Alella, i tast de 
diferents productes del celler Alta 
Alella.

Josep Maria Pujol-Busquets és propietari i director tècnic d’Alta 
Alella. Llicenciat en Enologia, enginyer tècnic en indústries agrícoles i 
màster en Enologia, ha treballat en diverses empreses del sector com 
Parxet o Marquès de Monistrol. Ha exercit la docència com a professor 
d’Enologia, enotècnia i gestió d’empresa al màster d’Enologia Innova-
dora a la Facultat de Farmàcia del País Basc, la Facultat d’Enologia de 
la URV de Tarragona i a l’Escola Superior d’Agricultura de la UPC de 
Barcelona. Amb aquesta àmplia i reeixida trajectòria, Josep Maria, segur 
i experimentat, va decidir lliurar-se en cos i ànima al seu propi projecte, 
Alta Alella.

Cristina Guillén propietària de la botiga Cristina Guillén Selecció de 
Vins, des de 1988 comparteix la cultura del vi a Badalona. També és 
propietària del celler d’agricultura ecològica Alta Alella, juntament amb 
el seu marit l’enòleg Josep Maria Pujol-Busquets. Tots dos van fundar 
aquest projecte familiar fa gairebé trenta anys quan van adquirir la 
finca noucentista de can Genís. Una família lligada a la viticultura, amb 
coneixement, passió, perseverança i dedicació. Un estil de vida.

PRESENT I FUTUR LA DENOMIINACIÓ D’ORIGEN ALELLA

7 de març, a les 19 h,
a l’Espai Betúlia

14 de març, a les 18 h,
a Cristina Guillen
Selecció de Vins
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Martí Gironell (1971, Besalú). Llicenciat en Filologia Anglesa i Pe-
riodisme per la UB i la UPF, és un dels autors catalans destacats en 
novel•la històrica amb una ambientació situada a Catalunya. Després 
de treballar a la ràdio com a periodista, va decidir dedicar-se a la seva 
passió, l’escriptura. El 2005 va publicar la primera novel•la, La ciutat 
dels somriures, i el 2018 va guanyar el premi Ramon Llull amb l’obra 
La força d’un destí. Com a periodista, treballa als serveis informatius de 
Televisió de Catalunya i col•labora com a articulista als diaris El Periódi-
co i El Punt Avui, a la revista Sàpiens i al portal de literatura L’illa dels 
llibres.

“LA FORÇA D’UN DESTÍ” I UN TAST DE FA DOS MIL ANYS

Termes romanes i decumanus
Al subsol del Museu es conserven 3.400 m2 de restes de la ciutat romana de Baetulo, un conjunt excepcional 
tant per l’extensió com per l’espectacularitat d’alguns elements i la seva innovadora museografia. Es poden 
veure les termes i seguir un itinerari pels principals carrers de la població, propers al fòrum. El conjunt mostra 
la ciutat i la vida quotidiana dels seus habitants a l’època de màxima esplendor, en temps de l’emperador 
August (27 aC-14 dC), tot i que també hi ha restes d’algunes edificacions posteriors.

La Sargantana Cooperativa
Fundada el 1996 té com a objecte de la seva activitat proveir serveis i productes en els camps de l’alimentació 
(hostaleria), la cultura i l’impuls de l’economia solidària.
Des de fa uns anys hem intensificat la nostra relació amb el món de la producció, distribució i promoció de 
productes vitivinícoles impulsant la recuperació del cultiu de la vinya a la Vall de Betlem, a les faldes del Mo-
nestir de Sant Jeroni de la Murtra, desenvolupant una plantació que ara ja compta amb 2800 ceps de varie-
tats blanques mediterrànies i de les que esperem obtenir el primer vi a partir del 2020.

21 de març, a les 18 h, 
al Museu de Badalona

Conferència-tertúlia sobre l’obra 
La força d’un destí amb la presèn-
cia de l’autor, Martí Gironell, i de 
l’historiador Joaquim Molina. 
Seguidament, i en el marc del 
decumanus de l’antiga Baetulo, 
us proposem un viatge sensorial 
a la Badalona romana, des de la 
qual s’exportaven vins a una part 
important de l’imperi. Com tas-
taven aquells vins? Amb l’ajuda 
de la Clara Forn, arqueòloga del 
Museu de Badalona i els amics 
de La Sargantana, ens atrevirem 
a reviure’l i reconstruir-lo i us 
convidem a un tast perquè jutgeu 
si els gustos han canviat gaire en 
els darrers dos mil anys.
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Emili Muñoz: llicenciat en Filosofia i Lletres, professor d’educació se-
cundària i coordinador de l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Mataró. 
Va participar en l’experimentació i difusió de la reforma educativa LOG-
SE i en diverses recerques i publicacions educatives a l’ICE de la UAB.

«DE LOS VAGABUNDOS DE LA COSECHA A LAS UVAS DE LA IRA»

Saltamartí és un establiment de referència de venda de llibres de Badalona. Fundat el 2004, els propietaris 
descriuen la llibreria com un espai on s’ofereix i comparteix cultura i s’acompanya els actes culturals de la ciu-
tat. Destaca per ser una llibreria relacionada amb la cultura badalonina, ja que al llarg dels anys ha realitzat 
nombroses activitats culturals.

Vins Teixidó (ca la Ramona), celler de més de cent anys dedicat a la venda de vins, begudes i licors. Un local 
emblemàtic amb un caràcter propi i ben definit, on trobem tant vins en botes per vendre a granel com també 
embotellats. És un establiment que continua donant categoria i temperament al barri.

25 de març, a les 19 h,
a la bodega Vins Teixidó

Tertúlia literària sobre l’obra Las 
uvas de la ira, de John Steinbeck, 
dirigida per l’historiador Emili 
Muñoz i moderada per Gerard 
Remendo i Sívia Muntané, de 
Saltamartí Llibres. Una obra que, 
combinant ficció i realitat, analit-
za les diferents conseqüències de 
la crisi i convida a debatre.
El celler can Teixidó és el marc 
ideal per parlar del llibre Las uvas 
de la ira, envoltats de botes i 
ampolles de vi,

John Steinbeck (California, 1902 – Nova York, 1968),  va estudiar 
literatura anglesa a la Universitat d’Standford, tot i que mai va arribar 
a graduar-se. Va debutar com a novel•lista amb l’obra La copa de oro 
l’any 1929. És reconegut com l’exponent literari del realisme social als 
Estats Units, ja que les seves obres destaquen per la proximitat al perio-
disme i la sensibilitat cap als grups socials més desprotegits. Las uvas 
de la ira va ser una de les novel•les més conegudes per la polèmica 
generada i amb la qual va guanyar el Premi Pulitzer l’any 1940. L’any 
1962 va guanyar el Premi Nobel de Literatura.

Llibreria Saltamartí
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Al celler de can Coll s’elabora un vi molt especial amb una varietat 
excepcional: la pansa blanca o xarel•lo, la mare de tots els raïms blancs. 
Creix sense pressa als vessants del terme de Badalona i es transfigura 
en vi a les tines de la veïna Alella. De la mà dels enòlegs, els quals 
coneixen els secrets per a fer un bon licor, descobrirem com els brots de 
la rabassa arriben a convertir-se en els magnífics vins amb DO d’Alella.
Finalitzarem l’activitat amb un tast.

L’ALQUIMIA DEL VI

Josep Coll, enginyer agrònom i productor del vi Orígens. És propietari de les vinyes de la masia can Coll 
del barri de Canyet, Badalona. Can Coll va decidir l’any 2004 recuperar la seva tradició familiar i produir el vi 
Orígens que va aconseguir la denominació d’origen d’Alella l’any 2012.

30 de març, a les 10 h,
a la Masia Can Coll,

Tertúlia sobre l’obra El celler de 
Noah Gordon, amb Joaquim Moli-
na i Josep Coll. Visita a les vinyes 
de can Coll i tast de vins locals.

Can Coll. 

Noah Gordon (Massachussetts, 1926), és llicenciat en Periodisme, tot 
i que va estudiar medicina durant uns anys. La seva trajectòria profes-
sional comença com a periodista i reporter a diferents publicacions com 
Worcester Telegram i el Boston Herald. Va ser també editor i articulista 
de diverses revistes mèdiques. L’any 1965 s’estrena amb la seva primera 
obra, El Rabino, a partir de la qual van començar a néixer novel•les que 
s’han convertit en autèntics best-sellers de la literatura a escala mun-
dial. La seva obra més reconeguda és El médico, una obra del 1986 que 
segueix vigent i que demostra la influència que té l’autor en la majoria 
de les seves obres quant a drama històric i aspectes de la medicina.

El celler de Can Coll. 



 1.- Las uvas de la ira,John Steinbeck Barcelona: Tusquets, 2010.
 2.- El celler, Noah Gordon. Barcelona: Roca, 2009
 3.- In vino veritas. En el vino está la verdad, Virginia Gasull. Barcelona: Suma de Letras, 2015
 4.- La cata, RoaldDahl. Madrid: Nórdica, 2014
 5.- Los discípulos de Baco, Daniel García Gimenez. Barcelona: Plataforma, 2014
 6.- Un viñedo en la Toscana, FerencMáté. Barcelona: Planeta, 2011
 7.- Quan en dèiem xampany, Rafel Nadal. Barcelona: Columna, 2013
 8.- El silenci de les vinyes, Gisela Pou. Barcelona: Planeta, 2011
 9.- Temps de família, Tània Juste. Barcelona: Columna, 2015
10.- El vi fa sang, Salvador Balcells. Barcelona: Meteora, 2010
11.- Malanyet, Pere Audí. Barcelona: Edicions de 1984, 2013
12.- La força d’un destí, Martí Gironell. Barcelona: Columna, 2018
13.- El vi en l’ època romana. Col•lecció Baetulo quotidiana. Editat pel Museu de Badalona.
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“BACUS, LES MÀSCARES DEL DÉU”

El vi i la seva divinitat. Visitem l’exposició “Bacus, les màscares del déu”
al Museu de Badalona. Visita guiada que tocarà aspectes relacionats
amb l’antiga Baetulo i el seu paisatge envoltat de vinyes.

Lloc de trobada: Centre Cívic Dalt la Vila.
Més informació: cultura@badalona.cat

3 d’abril, a les 18 h,
al Museu de Badalona

1.- Encadenados, Alfred Hitchcock, EUA 1946.
2.- Días de vino y rosas, Blake Edwards, EUA, 1962.
3.- El secreto de santa Victoria, Stanley Kramer, EUA 1969.
4.- Entre copas, Alexander Payne, EUA 2004.
5.- Guerra de vinos, Randall Miller, EUA 2008.
6.-Somm, Jason Wise, Canada, 2012.

Bibliografia: EL MÓN DEL VI

Pel·lícules i vi



En conveni amb:

Hi col·labora: 

Inscripcions i més informació a:

www.badabiblios.cat

Biblioteques Públiques de Catalunya | Servei de Cultura de la Generalitat de Catalunya | Diputació de Barcelona | 
Institució de les Lletres Catalanes | Museu de Badalona | Espai Betúlia | Can Coll | Celler Alta Alella | 
Cristina Guillén Selecció de Vins | La Sargantana | Saltamartí Llibres | Vins Teixidó.
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