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NOTA DE PREMSA

La ‘Vitilectura’, la nova proposta  
enoturística d’Eudald Massana Noya

El celler vol unir la lectura amb la viticultura oferint un espai on poder llegir entre vinyes
El celler Eudald Massana Noya presenta una nova proposta enoturística que estrena 
per aquesta Setmana Santa. Es tracta de la ‘Vitilectura’, un espai entre vinyes per 
poder gaudir d’una bona lectura acompanyada de vi i cava. Des del celler es vol obrir 
les portes a tothom qui vulgui gaudir del plaer de llegir en un entorn vitivinícola i natural 
com el que envolta la finca.
L’enoturisme dóna l’oportunitat d’unir la cultura i la viticultura. És per això que amb 
l’arribada de la primavera i a les portes de Sant Jordi, Eudald Massana Noya vol 
maridar la lectura i el món vitivinícola. I ho vol fer oferint un espai per relaxar-se tot 
endinsant-se al món literari.
El celler ofereix l’espai, un paisatge vitivinícola incomparable, i també el vi i el cava. Qui 
es vulgui endinsar a la ‘Vitilectura’, doncs, només ha de portar una bona lectura i moltes 
ganes de relaxar-se i gaudir d’aquest maridatge cultural.
Eudald Massana Noya proposa degustar els vins Cepell Blanc o El Primer, o el cava 
Família Brut Nature, així com també els carquinyolis de Sant Quintí, per acompanyar 
la lectura. 
El preu és de 12€ per taula i cal fer reserva prèvia al telèfon 938994124, o al correu 
electrònic enoturisme@massananoya.com. L’horari és de dilluns a divendres de 9h a 
13h i de 15h a 19h; i els caps de setmana i festius, de 10h a 14h. 
Eudald Massana Noya és la història de nou generacions treballant les vinyes de la 
finca. Seguint la tradició, actualment el celler practica una agricultura ecològica i bio-
dinàmica, dos pilars fonamentals que demostren la seva estreta vinculació amb la terra. 
L’enoturisme també ha estat sempre una de les seves prioritats, és per això que des 
dels seus inicis, el celler obre les portes a tothom qui vulgui gaudir de les propostes 
enoturístiques que ofereix i conèixer, així, la seva filosofia i història.
Sant Pau d’Ordal, 29 de març de 2015.Divendres es va celebrar 

el Dia Mundial del Tea-
tre i, un cop més, l’Asso-
ciació d’Actors i Direc-
tors Professionals de 

Catalunya (AADPC) va reivindicar 
la racionalització del criminal IVA 
cultural i una normativa de mece-
natge més progressiva. Reivindica-
cions importants però encara molt 
tímides per aconseguir que les ma-
nifestacions culturals esdevinguin 
una prioritat de les decisions políti-
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L’ARA abordarà  
els orígens i els reptes  

de la democràcia 

HISTÒRIA

La democràcia atenenca va néixer el 
509 aC i va tenir una vida breu: la va su-
primir Macedònia el 322 aC. Més de 
dos mil anys després, però, continuem 
fent servir el mateix terme i una forma 

d’organització inspirada en el de les ciutats gre-
gues. Els problemes de la democràcia que negui-
tejaven Aristòtil o Sòcrates persisteixen. Dilluns 

que ve, 6 d’abril, l’ARA analitza-
rà en un dossier especial –de 

la mà de l’hel·lenista Dani-
el Gómez i el politòleg 

Jordi Muñoz– quina ha 
sigut l’evolució del sis-
tema democràtic, a 
partir de deu conceptes 
com democràcia, sobi-

rania, estat i corrupció. 
¿L’ostracisme que s’apli-

cava als díscols del segle V 
aC es reflecteix avui en els ca-

sos de Snowden, el jutge Garzón o Nixon? ¿An-
tígona té paral·lelismes amb les manifestacions 
contra la llei de l’avortament?  

Precisament, la preocupació sobre la quali-
tat democràtica de la nostra societat és l’origen 
de l’exposició Demos. Viure en la democràcia, 
que s’inaugura avui i que es podrà veure fins al 
28 de juny al Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya. A l’especial de dilluns també explicarem 
àmpliament el recorregut d’aquesta exposició, 
que, a través dels textos, notícies, escultures i 
les representacions de tragèdies com Antígo-
na o la comèdia Lisístrata, vol debatre un mo-
del de convivència que últimament està sent 
qüestionat.e

BARCELONA
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Mazoni despulla l’ofici de fer 
cançons a l’Arts Santa Mònica 

Davant d’una audiència que om-
plia el claustre, Mazoni va explicar el 
què i el com de cada tema, gestionant 
la inseguretat, el pudor i la il·lusió de 
mostrar material acabat de néixer. 
“No sé si els fruits són bons o dolents 
perquè no tinc prou perspectiva, pe-
rò tenim fruits”, va dir. I, mentre 
anava despullant l’ofici de fer can-
çons, va admetre que en el seu cas “a 
vegades les ganes, la motivació o la fe 
tenen més pes que les idees”. O, dit 
d’una altra manera, que cal que la 
inspiració t’agafi treballant i sobre-
tot amb ganes. El resultat d’aques-
ta estada creativa són set cançons 
molt diferents entre elles, segura-
ment perquè cadascuna neix d’un 
instrument diferent. Per exemple, el 

piano converteix Quant temps fa 
que no plores en una balada sen-
tida sobre la pèrdua; l’ukelele fa 
lleugera Vol 714 a Sydney, i el baix 
elèctric esgarrapa els versos de 
Desig imbècil.  

Com a testimoni d’aquesta re-
sidència quedarà l’enregistra-
ment del concert, que formarà 
part d’un llibre-disc editat per 
Bankrobber i Labreu de només 
310 còpies que també inclourà 
un dietari amb les reflexions de 
Mazoni sobre tot el que ha passat 
aquest mes al Santa Mònica i una 
llarga entrevista, molt revelado-
ra, que va mantenir amb el peri-
odista Nando Cruz durant la gira 
dels 31 dies del 2010.e 

Mazoni durant la interpretació d’una de les cançons que ha compost 
al llarg del mes de març a l’Arts Santa Mònica. MARC ROVIRA

Jaume Pla tanca un mes de residència artística amb un concert

MÚSICA

A Jaume Pla, més conegut com a 
Mazoni, li agraden els reptes. Si 
més no, no s’espanta davant alguns 
desafiaments. Fa cinc anys va de-
cidir que faria 31 concerts en 31 di-
es i se’n va sortir, alhora que evi-
denciava la precarietat de l’ofici de 
músic a Catalunya. Com ha recor-
dat el mateix Mazoni aquests dies, 
va ser una experiència “molt des-
mitificadora pel que fa a la percep-
ció que la gent pot tenir sobre el fet 
de ser músic i fer una gira”. Després 
va anar deixant el folk elèctric per 
endinsar-se en el territori electrò-
nic del disc Sacrifiqueu la princesa 
(2014). I, cul inquiet de mena, ara 
Mazoni ha acceptat el repte de fer 
una residència artística a l’Arts 
Santa Mònica que va acabar ahir.  

Cada dia durant un mes ha fet via 
cap al final de la Rambla per treba-
llar en la composició de cançons no-
ves, que ahir al vespre va presentar 
en públic al claustre de l’Arts San-
ta Mònica. És a dir, ha treballat so-
ta la pressió, acceptada per ell ma-
teix, de tenir una data de lliurament 
i un espai concret, el Media Quiosc, 
a la vista de tothom. I encara hi va 
posar un obstacle més: compondre 
i tocar cada cançó amb un instru-
ment diferent. A favor, a part del seu 
talent, hi ha tingut l’entorn imme-
diat: l’exposició de màquines de so 
de CaboSanRoque i la mostra Pop 
cèntric, que d’alguna manera han 
influït en la seva feina. Però també 
l’entorn virtual, perquè gràcies a 
alguns suggeriments rebuts al seu 
mur de Facebook ha pogut tirar 
endavant alguna peça.  

BARCELONA
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Idees per a unes noves regles 
de joc entre l’Estat i la cultura

cenatge, en la línia del que es fa al 
mon anglosaxó. Aquest sistema 
afavoreix que les rendes altes, 
que tenen més possibilitats de fer 
mecenatge, aportin quantitats 
significatives perquè millora el 
seu tractament fiscal. A Angla-
terra, el 2007-2008, el 54% dels 
adults van fer aportacions. I la 
recaptació el 2011-2012 va arri-
bar als 9.000 milions d’euros, se-
gons l’informe UK giving 2012.  

2. Desgravació directa de la 
quota de l’IRPF del 100% de les 
aportacions inferiors a 200 euros 
(considerades crowdfunding).  

3. Tractament diferenciat de 
l’IRPF per als treballadors del 
sector cultural, donada la inesta-
bilitat dels ingressos i la inherent 
temporalitat de la seva feina 
–que provoca que un professio-
nal pugui arribar a pagar el 46% 
un any i el següent no tenir feina 
i, per tant, no tenir ingressos de 
cap mena.e

ARTS ESCÈNIQUES

ques i rebin un tracte diferenciat, 
d’acord amb l’aportació que la cultu-
ra fa en termes de retorn social i de 
valor econòmic. No n’hi ha prou amb 
pedaços ni amb programes polítics 
generalistes. Cal establir unes noves 
regles de joc que impliquin en la vi-
da cultural tots els actors de la soci-
etat civil (particulars, associacions, 
fundacions, empreses), en paraules 
del president Jacques Chirac, pro-
nunciades en remodelar la llei de 
mecenatge francesa el... 2003! Cal 
una revolució impositiva amb mesu-
res concretes que subscriguin els 
partits polítics abans de les elecci-
ons. Aquí llancem tres idees. 

1. Desgravació directa de la base 
imposable de l’IRPF i l’impost de 
societats per les aportacions de me-

 
 

Dilluns, un  
dossier especial  

El dia 6 d’abril el diari 
analitzarà la democrà-

cia en l’actualitat a 
partir de la Grècia 

clàssica 
 


