Tertúlies a la fresca

Si és que va ser ell, Déu va crear els estius per xerrar a la
fresca. Per fer-la petar a l’ombra d’una parra entre traguet i
traguet de vi.
I això és tot el que perseguim aquest estiu, i això és el que
us convidem a fer a Mas Ardèvol tots (o gairebé tots) els
divendres d’aquest juny, juliol i agost.
Una cosa senzilla. Per sopar i parlar plegats amb un amic
de la casa convidat especialment cada setmana. Sense cap
vocació de tesi doctoral. Sense cap ànsia de sentar càtedra.
Li hem posat a l’invent: “Tertúlies a la fresca”. Així de
simple. Segur que hi teniu alguna cosa a dir.
Les tertúlies es faran els divendres al vespre i aniran
acompanyades d’un sopar de buffet concebut especialment
per a cadascun dels temes que es tracten.
-Sopar buffet i tertulia 50 € (vins i iva inclós)
-Allotjament cap de setmana habitació amb sala (dues nits)+ visita
celler + sopar tertulia del divendres 340 €
-Allotjament cap de setmana habitació doble (dues nits) + visita
celler + sopar tertulia 270 €

Tel. 630.324.578
info@masardevol.net
www.masardevol.net
Cal reservar amb antel·lació!!

19 de juny
Una de romans
Amb Magí Seritjol
El fundador del festival cultural Tàrraco Viva ho sap tot
sobre els romans. Com feien les campanyes electorals, com
es divertien, com feien l’amor i com feien la guerra… En
parlem i reflexionem sobre la sang romana que encara ens
córre per les venes. Com qui mira un peplum en un cine
d’abans.
LINK:
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&id=366
26 de juny
La petita salut
Amb Cori Fargas
Aquesta reconeguda fisioterapeuta i ergonomista ens
proposa parlar de petites coses que, sense adonar-nos-en,
són bàsiques per tenir una bona salut i ser més feliços.
Petites coses del dia a dia que tenen a veure amb menjar,
beure i, fins i tot, amb seure.
4 de juliol (dissabte)
Historietes de la guerra
Amb Toni Orensanz
L’autor del llibre ‘L’òmnibus de la mort’ ens proposa que
ens expliquem historietes i anècdotes de la guerra civil i
que comencem a qüestionar-nos què i com ens han contat
la guerra els nostres iaios. Malgrat tot, es pot ser feliç en
temps de bombes?
LINK: http://ca.wikipedia.org/wiki/Toni_Orensanz

10 de juliol
Menjar i beure
Amb Josep Lluís Pérez i Josep Sucarrats
Josep Lluís Pérez és un dels grans enòlegs d’aques país, un
dels impulsors del nou Priorat, i Josep Sucarrats és el
director de la revista Descobrir cuina. Amb els dos volem
parlar del gaudi de menjar i beure. De receptes de tota la
vida. Del goig de seure al voltant d’una taula. Del plaer de
fer vi i de beure-se’l en bona companyia.
LINK:
http://www.pilarvi.cat/2009/02/una-xerrada-amb-joseplluis-perez.html
17 de juliol
Parlem de cançons
Amb Feliu Ventura i Borja Penalba
Volem parlar de cançons amb aquests dos grans músics
valencians. De cançons de tota la vida. De les cançons que
ens enamoren. D’aquelles que ens entristeixen. De
maneres de cantar. De les cançons de cada dia. De qui
canta i els seus mals espanta.
LINKS:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Feliu_Ventura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Borja_Penalba
7 d’agost
Els estius d’abans
Amb Andreu Carranza
Parlem amb l’escriptor de ‘Impremta Babel’ o ‘La clau
Gaudí’ de com eren els estius d’abans. De sortir a prendre
la fresca. De banyar-se a les basses, als rius. De la taula
parada. De quan no fèiem vacances. De records idealitzats.
O no n’hi ha per tant?
LINK: http://ca.wikipedia.org/wiki/Andreu_Carranza_i_Font

14 d’agost
Quin paisatge?
Amb Rafel López Monné
El fotògraf per excel·lència del Priorat és un geògraf que es
pregunta què és el paisatge. I resulta que el concepte és
d’allò més modern, es va inventar fa quatre dies. Existeix
un sol paisatge? O hi ha tants paisatges com gent els mira?
Construeixen el paisatge les emocions?
LINK:
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&id=68

