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Pròleg

Té una màgia el quaranta
copsada per un científcc
de pensament ben prolífc
que amb la lletra escriu i canta
els números que ell encanta.
Hem fet quaranta vermades
en Pep Lluís les ha contades
i ha ajuntat imatges fnes
amb paraules endivines
que han quedat molt ben lligades.

En Pep Lluís és un bon amic del celler, un home actiu i inquiet,
trescador i excursionista, químic que estima les matemàtiques,
professor i recitador, amant de la música, de les talaies, de La
Seu. 

Va fer una esplèndida col·laboració quan presentarem els duet
de  vins  singulars  «amicamat»,  precisament  l’any  del  700
aniversari  del  naixement  de  Ramon  Llull,  un  gran  pensador
mallorquí captivat per les lletres i els números. En Pep Lluís ens
va sorprendre amb una fantàstica recreació de la quadratura
del cercle, es posà a la pell de Ramon Llull, i al terra del celler
va pintar la quadratura i triangulatura del cercle.

Un dia va comparèixer al celler amb la proposta d’arreplegar
40 accepcions numèriques del  40.  I  ens va encantar  la  seva
proposta: 40 vermades, 40 refexions del quaranta, 40 imatges
relacionades. 

I  en el  procés d’elaborar  els  40,  en Pep Lluís  ens ofrena un
quadrat màgic de 16 rajoles -similar al de la sagrada família-. La

seva  peculiaritat  es  que  la  suma  dels  números  de  les  línies
horitzontals,  verticals  i  diagonals  sumen  sempre  40.  Un
quadrat  màgic  que  signifca  molt  bé  les  40  vermades  que
celebram a Jaume de Puntiró, les 40 màgies de transformar els
raïms dels vinyets en un líquid que alimenta l’ànima i eixample
el cor: el vi.  

Per aquest motiu hem clavat a l’entrada del celler, el quadrat
màgic de les quaranta vermades, unes peces de fang mallorquí
amb els números inserits en baix relleu, obra d’un bon amic
nostre: el ceramista Ramon Canyelles Canyelles.

Vos convidam a llegir les quaranta refexions i imatges de les
40 vermades,  cada  una d’elles  acompanyada  d’una copa  de
bon vi de Jaume de Puntiró. Cal fer una lectura atenta amb un
total de 40 copes de vi,  durant 40 dies, llegint 40 refexions
d’en Pep Lluís.

40 gràcies sentides,  40 vermades,  40 anyades,  40 copes,  40
amistats, 40 refexions... 

La màgia dels 40 ens encanta! Desitjam que a vosaltres també!

Pere i Bernat Calafat i Vich
Jaume de Puntiróc vinyes i vins

maig de 2021



1                                                                  1a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

El 40 representa, en la tradició judeocristiana, la renovació, el
canvi. És per això que el diluvi durà 40 dies i 40 nits, que els
israelites  romangueren  40  anys  en  el  desert,  que  Moisès
estigué 40 dies en el mont Sinaí, que Elies peregrinà durant 40
dies fns allà mateix, que Jesús feu un dijuni de 40 dies o, fns i
tot, que l'estada del seu cos en el sepulcre durà 40 hores.

2                                                               2a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

Fruit d'aquesta tradició judeocristiana que esmentàvem en el
punt anterior,  són diverses les expressions populars que fan
servir el quaranta, especialment per renegar. Tots tenim al cap
el  (re)quaranta  putes  sagrades  o la  seva  versió  eufèmica  en
punyetes però, per ventura no és tan coneguda aquesta altra
de,  vos deman disculpes,  quaranta  anys  de  puta i  encara no
saps remenar es cul.



3                                                               3a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

Els elements químics que formen l'univers es poden caracteritzar
simplement pel nombre de protons. 1c hidrogen. 2c heli. 3c liti... És
així que les persones hem donat al cardinal universal 40 el nom
de Zirconi. Es tracta d'un metall durc molt resistent a la corrosióc
utilitzat especialment en els reactors nuclears. Fou descobert el
1789c l'any de la Revolució Francesa. El  mot és d'origen àrab i
signifca "de color daurat" en al·lusió al seu mineralc el zircó. La
cristal·lització del seu òxid com a zirconita és emprada en joieria
com a gemma artifcial que imita el diamant.

4                                                              4a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

A Mallorca la  morberia va ser una institució creada pel  Gran i
General  Consell  l'any  1467  amb  l'objectiu  d'evitar  la  difusió
d'epidèmies  a  l'illla.  No  es  permetia  que  cap  vaixell  o  altra
embarcació pogués desembarcar persones o mercaderies sense
que els morbers l'autoritzassin.  Si  existia perill  de contagic  els
tripulants havien d'estar en quarantenac és a dirc aïllats quaranta
dies.  De  bell  antuvi  s'utilitzaren  les  torres  de  Portopí.  El  1497
s'acordà la creació d'un llatzaret en els solars que avui ocupen els
-ben anomenats- jardins de la Quarantena.



5                                                               5a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

De  la  mateixa  manera  que  els  nombres  triangulars  es  van
construint  fent  créixer  el  nombre de  punts  que  generen un
triangle començant per 1 (1, 3, 6, 10...), els nombres octagonals
es generen també per suma dels punts que generen octàgons
cada cop més grans i que comparteixen un mateix vèrtex. La
fórmula que permet obtenir-los és: an = 3n2 - 2n. Sorgeixen així
1, 8, 21, 40, 65... Per tant, 40 és el quart nombre octagonal.

6                                                             6a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

La conjectura de Goldbach, que és conjectura i no és teorema
perquè com passa sovint a l'entorn dels nombres primers no
s'ha pogut demostrar, diu que qualsevol nombre parell es pot
obtenir  per suma de dos nombres primers. En el cas del 40,
tenim fns a tres possibilitats: 3+37, 11+29 i 17+23. En aquest cas
no ens serveix la dita popular que  dos vints fan quaranta  que
al·ludeix al fet que la suma de coses petites pot ser equivalent
a una de més grossa.



7                                                               7a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

Si dibuixam sobre el plànol de Mallorca un gra de raïm de 40
km de radi amb centre al celler Jaume de Puntiró, la seva línia
passa per la serra del Cavall Bernat, la punta de l'Avançada del
moll de Pollença, Bonaire, les faldes de la talaia de la Victòria
(que dit sigui de pas, és el núm. 40 de les Rutes Amagades de
Mallorca),  Son Serra  de  Marina,  les  faldes  del  puig  de  Sant
Salvador,  Cas  Concos  des  Cavaller,  la  platja  des  Coto  a  sa
Colònia de Sant Jordi i sa Dragonera.

8                                                             8a entrada de la 1a vuitada

____________________________________________________

En l'opus bachià, el BWV núm. 40 correspon a la cantata Darzu
ist erschienen der Sohn Gottes (És per això que el Fill de Déu ha
aparegut).  Es  tracta  d'una  obra  escrita  per  al  segon  dia  de
Nadal (Sant Esteve) i que fou estrenada a Leipzig, lògicament,
un 26 de desembre de 1723. El text, d'autor desconegut, posa
èmfasi en la lluita del bé contra el mal, en el fet que Déu es fa
home per alliberar la humanitat del poder del maligne.



9                                                              1a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

Sembla ser que els Elements d'Euclides són uns  dels candidats
més  ferms  a  ocupar  el  tron  dels  llibres  més  editats  de  la
història. La proposició XL del primer llibre (d'un total de tretze
llibres) diu que si dos triangles tenen la mateixa àrea i un costat
igual de basec llavors tenen també la mateixa alçada.

10                                                       2a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

El 2015, el celler Jaume de Puntiró tragué els amicamat (negre i
blanc)  en  honor  al  pensador  mallorquí  Ramon  Llull.  Són
aquests  uns  vins  molt  especials  i  valorats.  El  versicle  40 del
llibre d'Amic e Amat diu:  Ab ulls de pensamentsc llanguimentsc
de sospirsc e de plorsc esguardava l'amic son amat; e ab ulls de
gràciac  justíciac  pietatc  misericòrdiac  liberalitatc  l'amat
esguardava son amic. E l'aucell cantava lo plaent esguardament
damunt dit.



11                                                           3a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

En cap dels 5 sòlids platònics, ni dels 13 sòlids arquimedians, ni
dels 92 políedres de Johnson, no en trobam cap que tengui 40
cares. Però si volem construir un políedre convex de 40 cares,
totes  elles  formades  per  polígons  regulars,  sempre  podem
recórrer al prisma de cares laterals quadrades i bases formades
per  polígons  regulars  de  38  costats,  és  a  dir,
triacontaoctàgons.

12                                                        4a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

La representació i grafa dels nombres ha anat canviant al llarg
dels  temps.  A  Mallorca,  els  primers  nombres  que  trobam
escrits són romans. Després vengueren els àrabs. Amb el rei En
Jaume tornàrem enrere, fns que més endavant recuperàrem
els  dígits  indoaràbics.  En  base 3,  el  quaranta  és  un  nombre
monòton que s'escriu 1111. Ara, gairebé sempre, un 40 és -a les
màquines- un nombre binari: 101000.



13                                                        5a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

La descomposició factorial de 40 ens dona 2x2x2x5. Com que
tots els factors primers són divisors de 10, nombre insígnia del
nostre  sistema  decimal,  les  divisions  de  qualsevol  nombre
natural entre 40 serà sempre un nombre decimal fnit de, com
a  màxim,  tres  xifres  decimals,  perquè  1/40  =  0,025.  A  més,
podrem construir sis paral·lelògrams diferents: el de 2x2x10, el
de 2x4x5, el d'1x1x40, el d'1x2x20, el d'1x4x10 i el d'1x5x8.

14                                                       6a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

A  Lo  llibre  de  les  quarterades (que  fa  part  del  llibre  del
Repartiment)  un  tal  Pere  d’Osca  portava  ab  si  corda  de
mesurarc zo és a ssaber de .xl. bracesc e segons que es daya era
de les braces del Senyor Rey davant dit. Una de les defnicions
primigènies de quarterada era la quantitat de terra quadrada
avent quatre lats egals  de XL braces.  D’aquesta manera,  si  la
quarterada medieval fos igual que l’actual equivalent a 7.103
m2,  això  implicaria  un  quadrat  d’uns  84  m  de  costat  que
repartits entre 40 braces donaria una braça de 2,10 m.  I com
que  més  o  manco  la  braça  coincideix  amb  l’alçada  d’una
persona, el rei En Jaume hauria estat un vertader gegant! 



15                                                        7a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

El 40è dia del calendari  gregorià actual és el 9 de febrer. És
Santa  Apol·lònia  d'Alexandria,  verge  i  màrtir.  Aquest  dia  de
1908  s'inaugurà  el  Palau  de  la  Música  Catalana,  obra  de
l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. Un 9 de
febrer de 1884 naixia l'escriptor Josep Carner, i el de 1950, el
dissenyador  Xavier  Mariscal.  El  9  de  febrer  de  1881  moria
l'escriptor Fiódor Dostoievski, el de 2019 la lingüista Aina Moll i
Marquès i el de 2020, la soprano Mirella Freni. 

16                                                       8a entrada de la 2a vuitada

____________________________________________________

El  Kegel  núm. 40 del  catàleg de Wolfgang Amadeus Mozart
correspon  al  concert  per  a  piano  i  orquestra  núm.  3  en  re
major. Però segurament, el 40 més emblemàtic de la producció
del  músic  salzburguès  és  la  seva  coneguda  simfonia  en  sol
menor K. 550 que porta aquest ordinal.



17                                                         1a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

El  1774,  l'astrònom  francès  Charles  Messier  va  publicar  un
extens catàleg d'objectes de cel profund amb 110 referències.
Encara  avui  en  dia,  es  mantenen  aquests  noms.  L'objecte
conegut com M40 és una estrella doble de la constel·lació de
l'Óssa Major  que Messier  descobrí  el  1764.  Les observacions
actuals fan pensar  que en realitat  podrien ser dues estrelles
visualment  properes  però  desconnectades  com  a  sistema
binari.

18                                                       2a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

En el  casc  antic  de  Ciutat,  al  barri  del  puig  de Sant Pere,  hi
trobareu el carrer del vi. La primera vegada que hi vaig passejar
vaig pensar que es tractava del carrer del sis. Ja ho veis, no és
estrany  que  la  gent  digui  que  estic  malalt  i  que  veig
matemàtiques  pertot  arreu.  En  la  numeració  llatina,  el
quaranta  és  escrit,  com  sap  tothom,  XL  que,  mirau  per  on,
també  correspon  a  un  tallatge  de  roba,  en  aquest  cas  de
l'anglosaxó eXtra Large.



19                                                       3a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

Segons  el  magnífc  Diccionari  Català-Valencià-Balear  d'Antoni
Maria Alcover i Sureda i Francesc de Borja Moll i Casasnovas, a
Gandesa,  la  bota  de  quaranta  cànters  era  anomenada
quarantena. En alguns indrets com Ripoll o Montblanc també
anomenen quarantena la  Matthiola incana,  crucífera de color
morat, rosa o blanquinosa que per aquí anomenam violer i que
es pot cultivar però que també apareix escapada per la serra.

20                                                     4a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

Si provam de situar-nos a 40º de latitud Nord i 40º de longitud
Est, apareixerem en una zona muntanyosa un poc al nord de la
ciutat turca d'Otlukbeli. 



21                                                        5a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

En un quadrat màgic la suma dels nombres que comparteixen
columna,  fla  o  diagonal,  és  sempre  la  mateixa.  Aquest  ret
homenatge al celler Jaume de Puntiró en el seu 40è aniversari.
Hi podeu trobar més de 40 maneres d'agafar els nombres de 4
en  4  i  sumar  40.  La  seva  construcció  s'ha  fet  a  partir  del
quadrat màgic de Josep Maria Subirachs de la Sagrada Família
de Barcelona, que a la vegada és hereu del d'Albert Durer del
gravat  Melangia.  A  més,  aquí,  els  dos  primers  quadrats  en
nombres romans, diuen...

22                                                      6a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

A l'espera d'una carta magna pròpia, l'article 40 de l'Estatut
d'autonomia  de  les  Illes  Balears  diu  que  el  Parlament
representa el  poble  de les  Illes  Balears,  exerceix la  potestat
legislativa, aprova els pressuposts de la Comunitat Autònoma,
controla  l’acció  de govern i  exerceix totes les  competències
que li  atribueixen aquest  Estatut,  les  lleis  de l’Estat  i  les del
Parlament mateix. I també que la seva seu radica a la ciutat de
Palma.



23                                                      7a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

Actualment, les temperatures de fermentació dels vins blancs i
rosats  se  solen  mantenir  entre  16º  i  18º  C.  Per  als  negres,
l'interval oscil·la entre 20º i 26º C. Si fóssim a EEUU parlaríem de
graus  Fahrenheit.  Doncs  bé,  l'única  temperatura  a  la  qual
coincideixen les  escales  Celsius  i  Farenheit  són els  40  graus
sota  zero.  Avui,  és  preocupant  que  l'estiu  de  2020  es
registrassin,  a  la  zona  vitivinícola  del  Raiguer,  màximes  que
arribaren als 40º per primera vegada en la història d'ençà que
se'n tenen registres.

24                                                     8a entrada de la 3a vuitada

____________________________________________________

La romança per a violí i orquestra núm. 1 en sol major és l'op.
40  de  Ludwig van Beethoven.  És  una  composició  en un  sol
moviment (andante) que fou composta, curiosament, cinc anys
després de la que porta el núm. 2, tot i que s'edità dos anys
abans, el 1803, i d'aquí la seva numeració. S'hi respira la pau i el
mestratge dels mestres clàssics, Haydn i Mozart, portats a la
maduresa.



25                                                       1a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

El  Rubaiyat  del  matemàtic,  poeta  i  astrònom  persa  Omar
Kahyyam, és un compendi de saviesa sufí.  Els seus versicles,
molt  lligats  a  la  cultura  del  vi,  s'han  d'interpretar  en  clau
espiritual. Alguns emperò, són ben clars. El núm. 40 diu: Oblida
que ahir havies de ser recompensat i no fou així. Sigues feliç. No
planyis res. No esperis res. El que t'ha de succeir està escrit en el
Llibre que fulleja a l'atzar el vent de l'Eternitat.

26                                                     2a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

La rondalla núm. 40 del recull  original de Mossèn Alcover és
s'aucellet.  La  trobareu  al  volum  núm.  4.  Per  Puntiró:
caderneres,  verderols,  gafarrons,  passarells,  teuladers,
busquerets,  coa-rotges,  xàtxeros,  rossinyols,  ropits,  vitracs,
reietons,  passaforadins,  butxaquetes,  ferrericos,  pinsans,
titines,  guàtleres,  perdius,  tords,  mèrleres,  estornells,
trencapinyons,  sól·leres,  capsigranys,  puputs,  papamosques,
enganapastors,  oronelles,  falzies,  sebel·lins,  tudons,
formiguers, mussols, òlibes, xorics, corbs, milanes, esparvers i
qualque voltor.



27                                                      3a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

Les regles de divisibilitat tenien sentit especialment abans de
les calculadores electròniques. Ara, emperò, són una bona eina
per al càlcul mental. Perquè un nombre sigui divisible per 40,
ha d'acabar en zero i la meitat del nombre que quedi llevant
aquest zero ha de ser parell.

28                                                     4a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

Segurament,  el  primer  nombre  important  per  a  qualsevol
persona és  precisament el  quaranta.  Efectivament,  la  nostra
gestació en el ventre de la mare dura, de mitjana, 40 setmanes.
L'origen de  la  setmana  podria  ser  el  recompte  de  les  fases
lunars.



29                                                     5a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

Actualmentc  es  considera  normal  una  jornada  laboral  de  40
hores  setmanalsc  això  ésc  cinc  dies  de  treball  de  vuit  hores
diàries.  Però aquesta dignifcació del  treball  (un terç  diari  per
dormirc un terç per fer feinac un terç lliure i dos dies de descans)
no es va aconseguir a la majoria de paÏsos desenvolupats fns a la
dècada dels 70 o principis del 80. Podeu estar segursc emperòc
que als vinatersc  durant el  mes de setembrec no els surten els
comptes.

30                                                    6a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

L'any quaranta vaig segarc aic devora una jovençana... Aquesta és
una cançó de segar, popular menorquina, cantada i publicada
per Maria del Mar Bonet ara fa 50 anys dins el seu segon LP. Fa
40 anys,  el  va reeditar  amb la  inclusió de  L'àguila negra que
donaria títol al recopilatori, bàsicament de cançons populars.
En  el  mateix  LP,  hi  trobam la  cançó de  pitjar  raïm,  popular
mallorquina: Madona de sa Cabanac aixecau-vos de matí... I l'any
quaranta va néixer, també, el cantautor de Xàtiva Raimon.



31                                                        7a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

La  pàgina  40  del  primer  volum  del  citat  Diccionari  Català-
Valencià-Balear  d'Alcover  i  Moll  ens  presenta  una  curiosa
accepció  d'abocar.  La  núm. 6.  Abocar  un  cep:  amurgonar-lo,
tòrcer-lo i colgar en terra una sarment sense tallar-la, perquè
en surti un altre cep (Gandesa, Calasseit).

32                                                      8a entrada de la 4a vuitada

____________________________________________________

L'opus 40 de Frédéric Chopin correspon a dues poloneses per a
piano compostes precisament a Valldemossa l'any 1838. Anton
Rubinstein,  en referir-se  a  aquestes  obres,  interpreta  que  la
primera, una de les més famoses i que porta el sobrenom de
militar,  representaria  la  glòria  de  Polònia  mentre  que  la
segona, faria referència a la tragèdia del país.



33                                                      1a entrada de la 5a vuitada

____________________________________________________

Ens contava el padrí de la meva dona, taujà de Son Sanxo, que
per  trascolar  el  vi  es  posava  a  la  boca  del  cup  un  manyoc
d'aritja.  Per  Puntiró:  mates,  ullastres,  esparregueres,  cards
marians,  cards  calapoters,  carritxeres,  aritges,  esbatzers,
cirerers  de  Betlem,  calcigues,  foravies,  safranets,  rapes,
porrasses,  cebollins,  allasses,  llevamans,  pipius  blaus,
vinagrelles,  sordonaies,  picarols,  ravenisses  blanques,
ravenisses grogues,  fonolleres,  corritjoles,  lletreres,  vidalbes,
santjoanins,  roelles,  orquídies,  garrovers,  ametlers,  oliveres,
ceps,  lledoners,  romanins,  ginebrons  balsàmics,  estepes  i
pins... i qualque alzina.

34                                                     2a entrada de la 5a vuitada

____________________________________________________

L'any 1981 el  celler  Jaume de Puntiró va fer  la  seva primera
vermada. Aquell mateix any, en fa quaranta, Robert L. Griess
jr., matemàtic estatunidenc, construí el Monstre, un dels més
misteriosos  grups  anomenats  esporàdics.  Es  tracta  d'una
entitat  matemàtica  de 196884 dimensions  que presenta 1053

simetries.  És  mal  d'entendre  que,  en  aquell  temps,  el  pare
d'aquesta criatura no fes servir cap ordinador.



35                                                      3a entrada de la 5a vuitada

____________________________________________________

Per renyar algú o retreure-li  les malifetes sovint és emprada
l'expressió de cantar-li les quaranta. L'origen d'aquesta dita el
trobam en un joc de cartes espanyol, el  tuti,  on l'objectiu és
reunir  40 punts amb amb el  cavall  i  el  rei  del  pal  dominant.
Quan això s'esdevé, llavors el jugador ha de cantar, cosa que
resulta una amenaça per als altres ja que hauran perdut.
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____________________________________________________

40 és la suma dels quatre primers nombres pentagonals, 1 + 5 +
12 + 22. És, per tant, un nombre piramidal pentagonal.  L'any
1798, just abans de la batalla de les piràmides, Napoleó digué
als  seus  soldats:  des  de  dalt  d'aquestes  piràmidesc  40  segles
d'història vos contemplen.
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____________________________________________________

Que  voleu  ser  vinaters  o  vinateres?  Se  vos  ha  girat  feina:
espedregar,  esterrossar,  femar,  senyar,  sembrar,  taconar,
entrecavar,  endoblar,  cloure,  empeltar,  murgonar,
esbroquerellar,  esporgar,  espodassar,  lligar,  empolitxonar,
arcar,  emparralar,  coronar,  ensofrar,  sulfatar,  vermar,
aixinglonar,  carregar,  traginar,  trepitjar,  premsar,  reprendre,
estanyar,  petgencar,  sulftar,  descupar,  colgar,  trascolar,
trasbalsar, manxar, embotellar, tastar, paladejar... i assaborir.

38                                                    6a entrada de la 5a vuitada

____________________________________________________

Ens acostam al fnal d'aquest recull. Si algú de vosaltres sortís
d'aquí dient que això ha estat més llarg que una corema hauré
fracassat  en  l'intent  de  fer-vos  passar  una  bona  estona.  La
Quaresma  és  aquell  període  de  40  dies  que  va  entre  el
dimecres de cendra i el diumenge de Pasqua. El mot deriva del
llatí quadragesima que també vol dir quarantena. Els que tenim
una  edat,  sabem  que  durant  aquest  període  la  gent  se
proposava  coses  que  suposassin  un  cert  sacrifci:  deixar  de
fumar, llevar-se el dolç, no dir paraulotes, etc. Jaia Coremac peu
petit; pixa enterra i caga en es llit!
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____________________________________________________

Si  mai  heu de fer  un coupage,  teniu una bona varietat d'on
triar: alacantí, alicambúixer, barrovell, batista, botxet, cabernet
sauvignon,  callet,  calop,  carignan,  chardonnay,  de  grans  de
jueu,  de  Jerusalem,  fogoneu,  garnatxa,  giró ros,  giró negre,
gorgollassa, jaumet, joanillo, macabeu, malvasia, manto negre,
merlot,  mollar,  monestrell,  montanac,  moscatell,  pàmpol
rodat, premsal blanc, premsal negre, quigat, riesling, sabater,
sansó, senyal de gall, tintorer, ull de llebre, valent blanc, valent
negre i xarel·lo. I si encara no en teniu prou, acabau d'espigolar
el Vinyòvol!
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____________________________________________________

I acabarem, també, amb bona música.  L'opus 40 de Serguei
Rakhmàninov és el seu concert per a piano i orquestra núm. 4
en  sol  menor.  El  de  Richard  Strauss  és  el  magne  poema
simfònic  autoreferent  Ein  Heldenleben (una vida d'heroi)  i  el
d'Antonin Dvorak és  un exquisit  nocturn per  a  cordes  en  si
major, imprescindible. 



Aquest opuscle es començà a escriure el 40è dia de
l’anyc és a dirc un 9 de febrer. I fou acabat 40 dies
desprésc és a dirc el 21 de marçc primer diumenge

de primavera. Salut!


