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SINOPSI

Teresa Serra, vídua d’un sol-
dat de la Lleva del Biberó 
desaparegut a la Guerra Ci-
vil, ha de lluitar per la super-
vivència en plena postguer-
ra. Abandona el seu poble 
a les Terres de l’Ebre amb 
la seva filla i la seva mare 
al darrere i forma una nova 
família amb un emigrant 
cordovès. S’estableixen al 
Penedès, a Sant Sadurní 
d’Anoia, on treballen i viuen 
en unes condicions difícils. 
L’amistat i la solidaritat que 
hi troben, però, els ajuden a 
tirar endavant.

La família, com tantes d’altres, creix i es diversifica amb 
unions de procedències diverses. Les quatre generacions 
que protagonitzen Terra de vinyes recullen i transmeten 
l’amor al paisatge, a l’esforç i a la feina. 

Rosa M. Prat i Balaguer s’aproxima, amb un gust deliciós 
pels detalls, al món de les vinyes, els cellers i les empreses 
del cava, i tracta amb precisió les vicissituds i el sofriment 
de les persones emigrades als anys cinquanta i seixanta. 

L’AUTORA

Rosa M. Prat i Balaguer va néixer a Terrassa el 1950 i viu a 
Sant Sadurní d’Anoia. És doctora en Ciències de l’Educació 
i llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. 
Va exercir de mestra i directora d’educació primària, i ac-
tualment està jubilada.



Ha publicat el llibre Coneguem Sant Sadurní d’Anoia 
i les novel·les Pedres blanques, finalista del Premi Autor 
Revelació de l’Ateneu Barcelonès el 2016, i El batec del 
temps.

A través de la narrativa de ficció, intenta recuperar la 
memòria històrica i donar veu a les dones.

ETAPES RECOMADES

Segon cicle d’ESO (o 3r i 4t d’ESO) i Batxillerat

OBJECTIUS DE LA GUIA

La guia de lectura del llibre Terra de vinyes pretén:

• Acompanyar l’alumnat en la lectura del llibre, propos-
tant-li eines per enriquir-la.

• Transmetre l’amor al paisatge, a l’esforç i a la feina.
• Donar informació sobre la vida en un àmbit rural com el 

Penedès de la segona meitat del segle XX.
• Aproximar-se a fet històrics com la emigracióo de la 

dècada dels anys cinquanta i seixanta.
• Descriure el món de les vinyes, els cellers i les empreses 

del cava.



1. ABANS DE LA LECTURA

1.1. COBERTA

Terra de vinyes va guanyar el VI 
Premi de Novel·la Curta Celler 
de Lletres 2020 convocat per 
la Biblioteca Municipal Ramon 
Bosch de Noya i per l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní d’Anoia. 

1.1.1. Observa la imatge de la 
coberta del llibre, els colors, 
les formes i la composició. Qui-
na idea et transmet? Quines 
sensacions et produeix? Qui-
na època de l’any creus que 
és? Què representa el camí? 
T’agrada?

1.1.2. El títol de la coberta què 
et suggereix? Dona suficient 
informació per fer una predic-
ció del què tractarà la novel·la?

1.1.3. Amb aquests dos elements —la imatge i el títol—, 
redacta un text breu on t’imagines una història amb uns 
personatges, en aquest espai i en un temps determinat. 
Deixa fluir la teva imaginació.

1.2. BIOGRAFIA 

1.2.1. Després de llegir la biografia de l’autora que hi ha a 
la solapa, quin creus que han estat el motiu o la motivació 
d’haver escrit aquesta novel·la? Hi ha algun tipus de vin-
culació personal o professional?

CONVERSA LITERÀRIA



1.3. CONTRACOBERTA

1.3.1. LA SINOPSI

1.3.1.1. La sinopsi ens explica breument algunes de les línies 
temàtiques de la novel·la. Quins elements o informacions hi 
trobes? Et semblen motivadors per iniciar la lectura? Per tri-
ar un llibre, sols llegir les contraportades? Què esperes trobar 
en aquesta novel·la? Quines expectatives et genera? 

1.3.1.2. Valoració inicial del què serà la novel·la. Elabo-
ra un text de 150 paraules en què expliquis quines sen-
sacions o quins sentiments et provoca la futura lectura 
després d’haver llegit la sinopsi, haver-la fullejat i llegit la 
coberta i la contracoberta de Terra de vinyes. 

1.3.1.3. Quin tipus de final creus que tindrà aquesta obra? 
Un final feliç o un final trist? Obert o tancat? Argumenta el 
perquè de la teva resposta.

1.4. DEDICATÒRIA

1.4.1. Abans de la taula trobem una dedicatòria de l’auto-
ra. Qui penses que poden ser aquests homes i dones? Qui 
pot ser la bona gent? Si fossis escriptora o escriptor a qui 
li dedicaries un llibre, un conte o un poema? 

1.5. ELS POEMES

1.5.1. Després de la dedicatòria i abans de la taula de con-
tinguts l’autora ha incorporat dos poemes, un del poeta 
català Joan Margarit i Consarnau i un text de l’escriptora i 
editora anglesa Virginia Woolf del seu llibre Un esbós del 
passat. Quina funció creus que poden tenir aquests dos 
poemes? Tria la resposta que consideris més probable 
segons la teva experiència lectora:

a) Representen el pensament de l’autora.
b) Introdueixen el tema de la novel·la.



c) Estableixen una relació entre l’autora i els escrip-
tors dels poemes.

d) Fan referència als records del passat.
c) Per estètica. 
d) D’altres.

1.6. TAULA

1.6.1. Com pots observar a la taula de la pàgina 9, el lli-
bre està estructurat en tres parts i cadascuna té una 
extensió variable. A partir d’aquesta taula podries avançar 
una hipòtesi sobre l’estructura narrativa de la novel·la? 
Penses que pot tenir relació amb l’estructura clàssica del 
plantejament, conflicte, nus, crisi i resolució o desenllaç? 
No et preocupis si no tens una resposta clara, quan acabis 
de llegir el llibre podràs reprendre de nou aquesta qüestió.

1.6.2. Què et suggereixen els títols dels capítols d’aques-
ta taula? Creus que poden estar relacionats? o per fer 
avançar informació sobre el contingut que hi trobarem? 
Quin t’agrada més? Per què? 

2. DURANT LA LECTURA

2.1. ESCENARIS I ÈPOCA HISTÒRICA

2.1.1. La novel·la està contextualitzada en quatre poblaci-
ons on es cultiva la vinya. Sabries dir quines poblacions 
són? Has estat en alguna d’elles? Busca a Google infor-
mació: On estan situades? Escriu una ressenya de la seva 
ubicació geogràfica i per què són importants?

2.1.2. El primer capítol de l’obra comença amb un fet histò-
ric que va passar a la Punta Alta, la cota 705 de la Serra de 
Pàndols durant la Guerra Civil Espanyola. Quin any va ser?

2.1.3. Quin fet històric important passa en aquest inici de 
la novel·la?



2.1.4. Busca informació sobre els es-
pais de la Batalla de l’Ebre. Coneixes 
el llibre 115 dies a l’Ebre. El sacrifici de 
la Lleva del Biberó de l’escriptora As-
sumpta Montellà autora del llibre La 
maternitat d’Elna? 

hhttps://www.casadellibro.com/libro-
115-dies-a-l-ttp://patrimoni.gencat.
cat/ca/coleccio/espais-de-la-batalla-
de-lebre

2.1.5. Per què a tots aquells soldats jo-
ves, Dolores Ibárruri, coneguda com la 
Passionària, els va donar el nom de La 
Lleva del Biberó?

2.2. PERSONATGES

2.2.1. En els quinze capítols de la novel·la Terra de vinyes 
passen coses i en moments diferents. Explica la història 
d’una família, a través de quatre generacions en las que 
les dones són el puntal més important. Sabries dir el nom 
de les cinc dones més rellevants?

2.2.2. Podries establir les connexions entre els personat-
ges que hi surten i que ajuden a entendre tota la trama? 
Elabora un quadre com aquest model en el què escriguis 
almenys deu relacions entre personatges de fragments 
diferents al llarg de la història.

Personatges Relació entre ells Pàgina on surten
Pau Coromines
Teresa Serra

Soldat de la Lleva del Biberó 
La seva xicota

Terra cremada
p. 15-16

Rosita Torres
Teresa Serra Ferré 

Mare 
Filla

El silenci de les vinyes
p. 17

Tinent Marcos Ramírez
Teresa Serra

hhttps://www.casadellibro.com/libro-115-dies-a-l-ttp://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/espais-de-la-batalla-de-lebre
hhttps://www.casadellibro.com/libro-115-dies-a-l-ttp://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/espais-de-la-batalla-de-lebre
hhttps://www.casadellibro.com/libro-115-dies-a-l-ttp://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/espais-de-la-batalla-de-lebre
hhttps://www.casadellibro.com/libro-115-dies-a-l-ttp://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/espais-de-la-batalla-de-lebre


Paco Cabello
Abril Coromines
Paco Cabello
Teresa Serra
Abril Coromines
Rosita
Rosa Cabello
Alba González
Abril Coromines
Alba González
Alba González
Teresa Serra
Rosa Cabello
Teresa Serra

2.2.3. Quin personatge creus que és el protagonista o 
la protagonista de la novel·la? N’hi ha més d’un? Quins 
són?

2.2.4. Quin personatge destacaries o t’ha cridat més 
l’atenció? Justifica-ho. (Per què t’agrada com pensa, pel 
seu caràcter, pel que fa, perquè t’hi sents identificat/da?).

2.2.5. Penses que hi ha un antagonista a la novel·la? 
Quan apareix per primer cop? Quines característiques té 
aquest personatge? Quina presència té a la trama? Quan 
desapareix? Per què?

2.2.6. Elabora l’arbre genealògic de les quatre últimes 
generacions de la teva família. Demana l’ajuda dels avis i 
dels pares. Tens algun avantpassat emigrant? D’on proce-
dia? A on va arrelar? A quin any? 

2.3. ESTRUCTURA

Terra de vinyes està dividida en tres parts. La primera té 
dos capítols, la segona deu i la tercera tres. Total quinze 
capítols, no massa llargs, però molt intensos.



2.3.1. Quina creus que va ser la intenció de l’autora a l’hora 
de fragmentar la novel·la d’aquesta manera?

2.3.2. Per què creus que l’autora a l’inici de cada part de 
la novel·la presenta un tipus de raïm amb la seva definició 
i les seves característiques?

2.3.3. Sabries dir quin producte estrella s’elabora amb 
aquests tres tipus de raïm?

2.4. LES VEUS DEL RELAT. LA VEU NARRADORA

2.4.1. Al llarg de les dues primeres parts del llibre cada 
capítol té una alternança amb dues veus narradores: Una 
veu Omniscient i una veu en Primera persona, que rep el 
nom de narrador Testimoni. Identifica quines són:

Vam buscar una casa. La gent del poble no ens volia 
llogar res perquè érem de fora i no es refiava de no-
saltres. A banda que el lloguer era molt car, per les 
nostres possibilitats econòmiques. Vam anar a parar 
a cal Benaiges. Així és com s’anomenava aquell ha-
bitatge del centre de la població, al carrer Cavallers, 
on vivíem moltes famílies en unes condicions lamen-
tables. Pagàvem un duro al mes per poder estar en 
una habitació. Compartíem la cuina i la comuna, que 
era al final del passadís, a l’exterior (p. 77).

Veu narradora___________________________

Quedaven enrere el record de les nits a cal Benaiges, 
els sorolls que se sentien dels plors de les criatures i 
els roncs d’algun veí. També les olors dels sopars de 
les famílies, que flotaven a l’ambient fins ben tard. La 
pudor de pixum de la gibrella de l’àvia Trinitat, que 
de nit la sentien quan s’aixecava. La ràdio d’algun veí 
i les campanes de les hores del rellotge de l’Ajunta-
ment. Ara a la nit, la vida, com l’esperança, seguia 
bategant en aquella vila del xampany (p. 76).

Veu narradora___________________________



2.4.2. Quina veu narradora et sembla que t’arriba més di-
recte?

2.4.3. Les dues veus narren els mateixos fets, però de ma-
nera diferent. Es tracta d’una repetició intencionada. Per què 
creus que l’autora ha utilitzat aquesta tècnica narrativa?

2.4.4. La tercera part del llibre en quina veu narradora 
està escrita?

2.5. LÈXIC DEL MÓN DEL VI I DEL CAVA

2.5.1. Busca el significat de les paraules relacionades 
amb el treball a la vinya i amb el món del vi i del cava.

Cerca també què volen dir tots aquells mots que no en-
tenguis durant la lectura: aquesta pràctica t’ajudarà a en-
tendre millor el text i et servirà per ampliar el teu vocabulari.

PARAULES SIGNIFICAT
Enologia
Desgorjar
Degollament
Arrop
Segona fermentació
Gotim
Circell
Empeltar
Esporgar
Rima
Esclarissar
Morrió de filferro

2.5.2. Recordes en quin any el xampany canvia el nom i 
passa a dir-se cava? A quina pàgina ho has llegit? 

2.5.3. Consulta algun d’aquests enllaços virtuals per a ob-
tenir més informació.



https://ca.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3_
d%27Origen_Cava

https://www.avantgrup.com/ca/enoturisme-les-rutes-del-
vi-i-del-cava/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vi_de_Catalunya

https://santsadurni.cat/cic_fassina

https://catedraldelvi.com/catedral-del-vi/?v=04c-
19fa1e772

2.5.4. Una altra novel·la que també et pot interessar:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Denominació_d'Origen_Cava
https://ca.wikipedia.org/wiki/Denominació_d'Origen_Cava
https://www.avantgrup.com/ca/enoturisme-les-rutes-del-vi-i-del-cava/
https://www.avantgrup.com/ca/enoturisme-les-rutes-del-vi-i-del-cava/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vi_de_Catalunya
https://santsadurni.cat/cic_fassina
https://catedraldelvi.com/catedral-del-vi/?v=04c19fa1e772
https://catedraldelvi.com/catedral-del-vi/?v=04c19fa1e772


2.6. L’ENIGMA

2.6.1. Al llarg de la novel·la hi ha l’enigma d’un penjoll amb 
una fotografia d’un soldat. Quin personatge descobreix 
aquest enigma? En quin moment es produeix aquesta re-
velació? A quin lloc? Què fa després aquest personatge?

2.6.2. Realitza una descripció de deu ratlles d’aquest per-
sonatge.

2.7. CONTEXT ESPACIAL. GEOLOCALITZACIÓ

2.7.1. Terra de vinyes s’ubica a Catalunya. S’inicia el relat a 
les Terres de l’Ebre, a la població de Pinell de Brai i acaba 
a Sant Sadurní d’Anoia, a l’Alt Penedès. Et proposem que 
a través de l’eina digital de geolocalització a través de 
Google Maps recreïs el viatge cap al nord que fa la Te-
resa Serra amb la seva filla, Alba Coromines i la mare de 
la Teresa, la Rosita per a sobreviure, buscant treball i una 
vida millor. A partir dels espais reals que han anat sorgint 
cronològicament a la novel·la. 

2.7.2. Fes el mateix amb les poblacions d’origen dels ho-
mes i dones que van emigrar dels pobles d’Andalusia i 
de la franja de Ponent de Catalunya que van emigrar 
per anar a treballar a les Terres de Vinyes. 

Totes les persones que vivíem allà érem nouvingu-
des. Hi havia gent que havia arribat de pobles de 
la província de Màlaga, de Casarabonela, Carratraca, 
Casabermeja… d’altres de la franja d’Aragó, Calaceit, 
Beseit… de la Terra Alta, de Miravet… L’Abril i jo par-
làvem en català i el meu marit l’entenia. No obstant 
això, la gent del poble ens deia xarnegos a tots els 
que vivíem allà (p. 78).



2.8. EDUCACIÓ EN VALORS. 
BUSQUEM I ANALITZEM ACCIONS I VALORS DELS PER-
SONATGES

2.8.1. Al llarg de la novel·la en aquest camí per a sobreviu-
re, per buscar treball i donar una vida millor als seus fills i 
filles, els personatges malgrat la guerra, la misèria i les si-
tuacions difícils i conflictives que han d’afrontar treuen de 
dins seu coses molt positives. En canvi d’altres, en treuen 
de negatives. 

ACCIONS I VALORS PERSONATGES FRAGMENT DEL LLIBRE
Assetjament sexual
Humiliació
Aprenentatge
Solidaritat
Responsabilitat
Amistat
Solitud
Sofriment
Respecte
Amor
Repressió
Tendresa
Alcoholisme
Silencis

2.9. FRAGMENTS DE LA NOVEL·LA

2.9.1. Realitza un comentari sobre aquests fragments de la 
novel·la. Quines idees hi trobes? Què et suggereix? Quins 
sentiments expressen? 

Van tancar la porta de la casa dels seus avantpassats 
i es van endur la clau de ferro pensant que un dia, 
quan les coses canviessin, tornarien (p. 33).



__________________________________

L’home era conscient que aquella dona l’esquivava. 
Es preguntava quina història devia tenir. En aquells 
temps de la postguerra, la vida estava plena de si-
lencis. Silencis i ferides que havia deixat la guerra, de 
sofriment, de lluita i de passions (p. 39). 

__________________________________

Vaig trobar bona gent en el meu camí per la vida, mai 
caminem sols.

Hi ha persones que ens acompanyen, que marxen 
de costat nostre i que potser no veiem o no coneixem. 

O senzillament les ignorem (p. 46).
__________________________________

Era difícil explicar a una filla l’amistat amb la Lola. Era 
diferent a l’amor que jo havia sentit amb el Paco i 
l’amor que sentia per ella. Són sentiments totalment 
diferents. Hi ha moltes maneres d’estimar perquè 
l’amor és immens. L’amistat amb la Lola em va ajudar 
a passar bones estones i a sobreviure a les pèrdues 
d’aquells anys. Quan plovia escoltàvem la pluja des 
del llit, estirades l’una al costat de l’altra sense to-
car-nos. Deixàvem la finestra una mica oberta i sen-
tíem l’olor de la pluja. Amb la Lola vam establir un 
pacte: ens cuidaríem l’una a l’altra fins al final de les 
nostres vides (p. 116).

__________________________________

Mentre tothom brindava amb la copa de cava, la Rosa 
va pensar en la seva mare, l’Abril. Havia de parlar 
amb ella i demanar-li que li expliqués aquella història 
de la Teresa i d’en Pau Coromines. No volia que li pas-
sés amb la seva mare el mateix que li havia passat 
amb la seva àvia. Volia conèixer la vida de les dones 
de la seva família, tot allò que van sofrir en temps de 
la guerra, que deien que van haver de marxar dels 
seus pobles per buscar un futur millor. Ella formava 



part d’aquest futur pel qual havien lluitat elles. Volia 
conèixer les seves vides i els seus secrets, perquè ella 
també els podria transmetre a la seva filla i el dia de 
demà a les seves netes (p. 143).

2.9.2. Selecciona algun altre fragment de la novel·la que 
t’hagi agradat, escriu-lo i comenta’l. 

3. DESPRÉS DE LA LECTURA

3.1. ASPECTES TEMÀTICS

3.1.1. Si tinguessis de triar una única paraula per definir el 
tema de la novel·la Terra de vinyes quina seria?

3.2. FINAL I VALORACIONS

3.2.1. Ara que ja has acabat de llegir Terra de vinyes, pots 
comprovar quines hipòtesis de la teva valoració inicial eren 
certes i quines no.

3.2.2. Redacta una valoració final d’unes 200 paraules en 
la què expliquis quina sensació has tingut en acabar-la, 
quins moments destacaries com més colpidors i si can-
viaries qualsevol aspecte. Les últimes paraules de la teva 
valoració han de ser: “La meva puntuació global és un 
___________ (l’obra es puntua sobre 10).

3.2.3. Seria interessant que poguéssiu compartir la pun-
tuació final de la vostra valoració personal amb el vostre 
grup classe, o curs de l’institut que ha llegit també aques-
ta novel·la. Podeu iniciar un debat oral a classe en què jus-
tifiqueu la vostra puntuació i escolteu l’opinió de la resta 
de companys i de companyes. 

3.2.4. A partir de totes les puntuacions, elaboreu en grup 
una estadística en què, mitjançant un rànquing, establiu 
la nota mitjana que li doneu a la novel·la Terra de vinyes. 



3.3. PIULEM LA NOVEL·LA. CITES A TWITTER

3.3.1. La idea la de compartir idees i frases d’una novel·la 
mentre la llegim atrau a les persones que reben i llegeixen 
el missatge. És per això, que et proposem fer una lectura 
col·lectiva a Twitter, per aprendre a citar (entre cometes i 
esmentant el número de la pàgina). A més, es pot afegir la 
possibilitat d’incloure piulades valoratives de 144 caràcters.

3.4. ENREGISTRAMENT D’UN VÍDEO

3.4.1. Si la novel·la t’ha agradat molt, pots plantejar-te en-
registrar un vídeo en què presentes la novel·la i la reco-
manes, fins i tot pots enviar la recomanació a pàgines com 
ara la de http://kuentalibros.blogspot.com.es/ on pots 
penjar-la i invitar a llegir-la.

3.5. BOOKTRAILER

És com el tràiler d’una pel·lícula però sobre la història del 
llibre que heu llegit. Es juga amb la imatge, la música i la 
trama per tal que sigui motivadora i que convidi a la lec-
tura del llibre. I sobretot, no pot desvetllar el final, que a 
ningú li agrada que li facin espòiler!

3.5.1. Si t’ha agradat la lectura del llibre fes difusió del bo-
oktrailer de Terra de Vinyes realitzat per la professora de 
secundària Anna Massana Prat, llicenciada en Ciències de 
l’Educació i de l’esport per l’INEF de Barcelona.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ym_gR_xZPA

3.6. TERRA DE VINYES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

3.6.1. L’opinió dels membres del jurat del Premi. Entre-
vista realitzada per Sílvia Romero i Olea, Presidenta del 
certamen literari.

http://kuentalibros.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=9Ym_gR_xZPA


El jurat del certamen de novel·la curta ha destacat en 
l’obra el desenvolupament molt reeixit sobre els temes de 
superació personal i dolor, així com la descripció dels pai-
satges de les terres de l’Ebre i de Sant Sadurní, i el retrat 
que fa de l’emigració durant la postguerra.

Joan Guilera: Ens mostra les vivències dels seus protago-
nistes.

Dolors Coma: Amor de dona, Amor de filla i Amor de mare.

https://bibliosantsadurni.blogspot.com/2020/11/entrevis-
ta-dolors-coloma-i-joan-guilera.html

3.6.2. El que ha publicat la premsa

Terra de vinyes és una història d’amor i d’amistat

https://el3devuit.cat/2021/04/13/91620/cultura/literatu-
ra/rosa-maria-prat-presenta-terra-de-vinyes-a-sant-sa-
durni/

3.6.3. Pots consultar la ressenya de l’entrevista a l’au-
tora realitzada per Sílvia Romero i Olea

http://bibliosantsadurni.blogspot.com/2021/01/entrevis-
ta-rosa-maria-prat-i-balaguer.html

3.6.4. El que s’ha comentat a les tertúlies literàries

3.6.4.1. Club de lectura Celler de Lletres

https://bibliosantsadurni.blogspot.com/2021/10/trobada-
del-club-de-lectura-celler-de.html

3.6.4.2. Club de lectura Segona Fermentació

http://bibliosantsadurni.blogspot.com/2021/10/troba-
da-del-club-de-lectura-segona.html?m=1

https://bibliosantsadurni.blogspot.com/2020/11/entrevista-dolors-coloma-i-joan-guilera.html
https://bibliosantsadurni.blogspot.com/2020/11/entrevista-dolors-coloma-i-joan-guilera.html
https://el3devuit.cat/2021/04/13/91620/cultura/literatura/rosa-maria-prat-presenta-terra-de-vinyes-a-sant-sadurni/
https://el3devuit.cat/2021/04/13/91620/cultura/literatura/rosa-maria-prat-presenta-terra-de-vinyes-a-sant-sadurni/
https://el3devuit.cat/2021/04/13/91620/cultura/literatura/rosa-maria-prat-presenta-terra-de-vinyes-a-sant-sadurni/
http://bibliosantsadurni.blogspot.com/2021/01/entrevista-rosa-maria-prat-i-balaguer.html
http://bibliosantsadurni.blogspot.com/2021/01/entrevista-rosa-maria-prat-i-balaguer.html
https://bibliosantsadurni.blogspot.com/2021/10/trobada-del-club-de-lectura-celler-de.html
https://bibliosantsadurni.blogspot.com/2021/10/trobada-del-club-de-lectura-celler-de.html


3.6.4.3. Opinió de l’editor i de l’autora en aquest vídeo:

https://ca-es.facebook.com/AjuntamentdeSantSadurni/vi-
deos/356958905722085/

Francesc Gil-Lluch: Rosa M. Prat i Balaguer s’aproxi-
ma, amb un gust deliciós pels detalls, al món de les 
vinyes, els cellers i les empreses del cava, i tracta amb 
precisió les vicissituds i el sofriment de les persones 
emigrades als anys cinquanta i seixanta. Les quatre 
generacions que protagonitzen Terra de vinyes recu-
llen i transmeten l’amor al paisatge, a l’esforç i a la 
feina.

Rosa M. Prat: És una història sobre les dones, l’emi-
gració, sobre les vicissituds fins a arribar a Sant Sa-
durní.

https://ca-es.facebook.com/AjuntamentdeSantSadurni/videos/356958905722085/
https://ca-es.facebook.com/AjuntamentdeSantSadurni/videos/356958905722085/



