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Raïms. Les principals varietats catalanes: història, cultiu i vins és un lli-
bre que pretén oferir als professionals del món de la vinya, el vi i el cava, 
però també als seus amants i aficionats, la màxima informació disponible 
sobre les dotze principals varietats tradicionals que es cultiven avui en dia 
a Catalunya . Aquestes varietats són: carinyena, garnatxa, macabeu, malvasia 
de Sitges, monestrell, moscatell, parellada, picapoll, sumoll, trepat, ull de 
llebre i xarel·lo . Aproximadament, totes aquestes varietats ocupen el 77 % 
de la superfície de vinya de Catalunya . 

La informació recollida pels autors sobre cada varietat presenta la matei-
xa estructura: història i cultura, ampelografia, característiques agronòmiques 
i aptituds enològiques . Tot i que es tracta d’un treball coral, cadascun 
d’aquests apartats té uns protagonistes concrets . Els d’història i cultura estan 
signats per Josep M . Puiggròs; els d’ampelografia, per Agustí Villarroya; les 
característiques agronòmiques, per Lluís Giralt, amb la col·laboració inicial 
de Carme Domingo; i els que analitzen les aptituds enològiques correspo-
nen a Montserrat Nadal i Joan Maria Rovira . 

Aquestes mateixes temàtica i autoria es repeteixen en els quatre capítols 
introductoris, l’objectiu dels quals és oferir al lector el marc general de la 
vitivinicultura al nostre país . La seva lectura pretén ajudar el lector a contex-
tualitzar els capítols dedicats a les varietats . És especialment interessant 
l’esforç de síntesi del capítol «Història de la vinya catalana», així com les 
dades inèdites d’«El present de la vinya catalana» . 

El text ve acompanyat de fotografies, la majoria en color i corresponents 
als apartats d’ampelografia, i mostren el raïm i la fulla de totes les varietats . 
El llibre finalitza amb una extensa bibliografia, corresponent bàsicament als 
àmbits d’història i cultura .

Raïms és fruit d’un treball iniciat fa quatre anys per una sèrie de profes-
sionals entusiastes i àmpliament coneguts i reconeguts dins del sector, inte-
grants del Grup de Recerca de les Varietats Autòctones (GREVA), i a l’em-
para de dues institucions d’àmbit nacional, la Institució Catalana d’Estudis 
Agraris (ICEA) i el VINSEUM . Aquí només podem destacar alguns dels seus 
mèrits, ja que el seu currículum és massa llarg: Agustí Villarroya Serafini és 
enginyer tècnic agrícola especialitzat en viticultura, responsable d’assesso-
rament vitícola del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció (DARPA) durant 30 anys i professor de viticultura de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV) durant 22 anys; Montserrat Nadal Roquet-Jalmar és 
professora de viticultura i cap del grup d’investigació en vitivinicultura de la 
URV i coordinadora del curs Sommelier Professional; Josep M . Puiggròs i 
Jové és enginyer tècnic agrícola i doctor en Història, coordinador de la sec-
ció de Viticultura i Enologia de la ICEA i coordinador del GREVA; Lluís Gi-
ralt Vidal és enginyer tècnic agrícola, llicenciat en Enologia i tècnic investi-
gador de la Secció de Viticultura i Producció Experimental de l’Institut 
Català de la Vinya i el Vi (INCAVI); Joan Maria Rovira Grau és enginyer 
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tècnic agrícola, llicenciat en Enologia, responsable tècnic col·laborador de 
diversos projectes enològics i membre del panel oficial de tast de vins de Ca-
talunya; i Carme Domingo Gustems és enginyera tècnica agrícola, llicencia-
da en Ciència i Tecnologia dels Aliments i responsable d’assessorament i 
desenvolupament vitícola a l’INCAVI . 

El llibre neix de la necessitat de cobrir un buit . Fins ara, no existien lli-
bres que parlessin en profunditat de les varietats tradicionals que es cultiven 
actualment a Catalunya, amb una òptica àmplia que integrés els punts de 
vista històrics, ampelogràfics, agronòmics i enològics . D’aquests quatre as-
pectes, cal destacar la part històrica, escrita per Josep M . Puiggròs, recent-
ment doctorat en Història, la qual representa una important novetat en re-
lació amb altres llibres de temàtica semblant . 


