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Un vermut literari i una sortida al voltant del món de la vinya a
Castellar, propostes de les Jornades Europees de Patrimoni

Dimecres 4 d'octubre de 2017
Programes| Jornades Europees de Patrimoni 2017

Un vermut literari a Can Juliana i una sortida a peu per descobrir el patrimoni
vitivinícola del municipi són les propostes de les Jornades Europees de Patrimoni
(JEP) a Castellar del Vallès. La vila s’ha adherit un any més a aquesta proposta
cultural que enguany parteix del lema “Patrimoni i natura: un paisatge de
possibilitats”, per posar en relleu els valors patrimonials incorporats a la natura, la
importància del medi ambient sobre els estils de vida de les persones i la influència
que té sobre el benestar i el creixement socioeconòmic de les comunitats.

La primera de les propostes al municipi tindrà lloc dissabte, 7 d’octubre, i s’ha
titulat Els Jocs Florals Clandestins de Castellar del Vallès i la figura d’Aurora
Bertrana. L’activitat tindrà lloc a Can Juliana (ctra. Sant Feliu BV-1249, km. 2)
d’11 a 14 hores, i té per objectiu reviure els jocs florals clandestins que s’hi van
celebrar el 7 de maig de 1967. La masia, propietat de la família Arús, va acollir
aquesta iniciativa, que va presidir el poeta castellarenc Joan Arús, per celebrar el
centenari de Prudenci Bertrana. Aurora Bertrana hi va fer un parlament del qual ara,
gràcies a la celebració de l’any Bertrana, s’ha pogut recuperar l’àudio.

La proposta també pretén reivindicar el patrimoni literari castellarenc i la figura
d’Aurora Bertrana, i tindrà format de vermut literari. Entre d’altres el programa
inclou les intervencions d’Oriol Ponsatí-Murlà, per part del comissariat de l’Any
Bertrana, d’Antoni Seguí i Eulàlia Sagrera, de l’Arxiu d’Història de Castellar, per
explicar la història del Jocs Florals i la contextualització dels Jocs Florals
clandestins de 1967, de Josep Bargalló i Sílvia Nicolàs, que presentaran la figura
d’Aurora Bertrana (de qui es passarà l’àudio del seu discurs amb motiu dels Jocs
Florals clandestins), i de Miquel Desclot, Joan Sellent i Òscar Rocabert, que llegiran
tres poemes guanyadors dels Jocs Florals clandestins.

La segona activitat programada és la sortida a peu Barraques, vinyes, vi i esperits:
el patrimoni vitivinícola de Castellar del Vallès, que tindrà lloc a partir de les 10
hores de diumenge, 8 d’octubre. L’activitat engegarà des de l’Arxiu d’Història de
Castellar (c. de la Mina, 9-11), i mostrarà als assistents el patrimoni relacionat amb
aquesta activitat important en l’economia local del primer terç del segle XX. La
sortida acabarà a Can Borrell, on es preveu arribar cap a les 13 hores, amb un tast de
vins de les varietats tradicionals que es van cultivar a la zona conduït per la
sommelier Clara Antúnez. Aquesta activitat, limitada a 50 places, requereix
d’inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l’adreça
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arxiuhistoriacastellar@gmail.com.

L’Arxiu d’Història de Castellar i l’Ajuntament de la vila organitzen ambdues
propostes, que compten amb la col·laboració d’ERC Castellar del Vallès, la
Institució de les Lletres Catalanes, Can Juliana, Miquel Desclot, Joan Sellent i Òscar
Rocabert en el cas del vermut literari, i de Can Borrell Weddings&Events,  el Grup
de la Pedra Seca del Centre Excursionista de Castellar del Vallès, Cal Gorina i la
Masia La Muntada en el cas de la sortida de diumenge.

Les Jornades Europees del Patrimoni s’organitzen a nivell internacional amb el
suport del Consell d’Europa des del 1991 amb l’objectiu de facilitar el coneixement
del patrimoni cultural.
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