
PRESENTACIÓ

El país fa la gent i la gent la fa el país. Quan ens vàrem proposar fer la jornada
«Malvasia de Sitges» ens movien dos interessos: per una banda, treure a la llum els
coneixements que hi ha sobre la varietat, que és una de les més antigues que es
cultiven a casa nostra, coneguda pels vins dolços o misteles que se n’elaboren i
que també s’ofereix, ara rejovenida i ben tractada, com a excel·lent vi de taula. Du-
rant el dinar de la jornada es va donar tot el ressò tant als vins com al maridatge
amb diferents plats de la nostra cuina. Per una altra banda, el segon interès, de la
mateixa importància que el primer, va ser aprofitar la jornada per agrair al nostre
professor Antoni Almirall el seu treball de preservació d’aquesta varietat. Provoca
una alegria, en un moment d’una agricultura més industrialitzada que mai, que
quedin petits racons amb una producció molt especial i amb persones que creuen
en el que fan i mantenen allò que estimen, d’aquesta manera la malvasia de Sitges
ha tingut una gent en el seu entorn que contra «mar i maror» han preservat les
seves parcel·les contra la invasió urbanística i han fet que la malvasia no es
convertís només en un record romàntic.

Així doncs, la jornada va ser també un acte d’homenatge espontani al profes-
sor Antoni Almirall de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, del qual tenim
un molt bon record com a excel·lent i honest professional; els seus coneixements
han sigut aprofitats tant pels professionals com pels tècnics.

Els Dossiers Agraris que teniu a les mans és un excel·lent document d’aquesta
jornada, que es va celebrar en locals de l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, el
dissabte 18 de juny de 2005. 

Tomàs Rubio Viñals
Vocal de la Secció de Viticultura
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