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Rhodes
2006
as Llunes, magnífic celler situat a GarriM
guella, ens torna a sorprendre amb el cupatge del seu Rhodes 2006, que està a punt de
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posar a la venda. Després d’aquell mític Rhodes 2002, elaborat majoritàriament amb merlot
i que tanta acceptació va tenir, Mas Llunes va
incorporar a les anyades següents majoritàriament la varietat samsó, de vinyes velles, que li
donava un caràcter empordanès, i sirà, com a
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vi millorat per las seves característiques organolèptiques. En aquest Rhodes 2006, que hem
tastat en primícia, es rebaixa fins a prop del 50%
la varietat samsó i augmenten sensiblement les
varietats sirà i merlot, que el fan un vi amb bona
estructura però sedós i atractiu. Vi de color cirera molt intens, amb aroma de fruita madura
i amb notes de torrats, cacau i tanins ben integrats. En boca és potent i saborós, amb rere-
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numismàtica
A principis de març se celebra una important trobada a Barcelona
n any més, i quan s’acosten els primers
dies del mes de març, tot està a punt perquè la numismàtica celebri la seva gran
festa, tota una setmana d’actes que es faran a
Barcelona de la mà de l’Asociación Numismática Española, amb seu a la capital catalana, i
que aplegarà el més important d’aquest vessant
del col·leccionisme i de la història que tants seguidors arrossega. L’ANE, que celebra el seu 55è
aniversari, torna a comptar amb la col·laboració del Museu de la Reial Casa de la Moneda de
Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona,
i la Universitat Complutense de Madrid.
El dia 8 s’inaugura el certamen al local social
de l’entitat organitzadora (Gran Via de les Corts
Catalanes, 627 pral.), amb l’obertura de la XXXIII
Setmana Nacional de Numismàtica i la XXIII Trobada d’Estudis. A partir d’aquest moment es desenvoluparan diverses conferències, com la que
acompanyarà la presentació del llibre de Josep
Pellicer, Ensayadores. Las emisiones monetarias
hispánicas. Siglos XV-XX; la de Javier de Santiago, Consideraciones sobre la moneda a nombre
de los Reyes Católicos; i la d’Elena García, Las
bajas de la moneda de vellón durante el siglo
XVII; sus efectos económicos-fiscales y sociales.
No hi faltaran el actes institucionals, com l’assemblea de la societat, el lliurament dels premis Javier Conde Garriga i Excel·lent al Mèrit
Numismàtic», i el sufragi en memòria dels socis
traspassats, amb missa a la Catedral. Per la seva
banda, el XXXIII Saló Nacional i VIII Internacional, es veurà avalat per alguns dels més
importants professionals del ram; una cita comercial que es completarà amb un altre fet tradicional, la subhasta, repartida en l’apartat general, en l’especialitzada, i en la de selecció.
Com es pot comprovar, parlar de numismàtica és parlar d’història, d’erudició, de patrimoni i també d’inversió, sens dubte. Bona part dels
responsables d’aquesta associació catalana, convertida des de fa anys en el referent d’àmbit estatal, són historiadors i catedràtics de diversos
rams relacionats, en contínua tasca de recerca i
de divulgació a través del món de les monedes;
projecció que manté un excel·lent vehicle en el
llibre/revista que rd publica periòdicament, Gaceta Numismática.
Però no només es pot tractar al màxim nivell,
la numismàtica, sinó que en les seves diverses
disciplines –monedes, bitllets, medalles, paper
local, vals provisionals…– es pot abordar des
d’una base amplíssima i assequible, i encara més
ara, quan, per la proliferació dels euros, la moneda europea, les emissions són abundants i de
fàcil adquisició. Els aficionats poden recórrer a
l’intercanvi amb gent més avançada i amb d’al-

U
Xavier
Romero

gust llarg i elegant. Molt
adequat per a carns guisades, rostits i estofats. Bon
maridage, comprovat, amb
unes faves amb botifarra
negra i menta. Preu aproximat: 10 euros. L’anyada
2005 va obtenir Medalla
d’Or al Concurs de Vins i
Caves de Catalunya Girovi
09.
El celler elaborador: Mas
Llunes Vinyes i Cellers elabora també el vi negre Emporium i blancs i rosats de
qualitat. Per a més informació: www.girovi.cat i
www.masllunes.es.

tres del seu mateix nivell, tot i que davant d’algun dubte o necessitat d’assessorament, és recomanable contactar amb els professionals del
ram, els que habitualment tenen oberts al públic establiments filatèlics i numismàtics. A més,
a les comarques gironines acostuma a haverhi cada any una desena d’exposicions numismàtiques col·lectives, amb la presentació de
col·leccions de monedes i bitllets.

arragona potser era més lluminosa i més
T
viva que Girona. El sol i el mar mai no
haurien permès que les parets supuressin la
humitat de les pedres gironines. Però Girona era Girona i, el més important, era molt
més a prop de la seva família. De fet, era una
mica com ser a casa.
Esteve Canadell Quintana va néixer a Olot
el 1880, va estudiar al seminari i va acabar
fent carrera eclesiàstica. Després també va
doctorar-se en teologia a Tarragona.
Quan tenia 28 anys, el 1908, va començar
a fer classes al seminari de Girona, però el
1909 ho va deixar per ocupar el càrrec de
secretari de cambra fins que, el 1914, va tornar a la docència. En aquella ocasió va ensenyar l’assignatura d’història de l’Església
als seminaristes gironins.
El 1919, després de superar les oposicions
pertinents, va aconseguir una canongia a la
catedral de Tarragona. I dos anys més tard
va repetir el mateix procés a Girona. Aquest
canvi va marcar l’inici d’una ascendent
carrera en l’estructura jeràrquica de la diòcesi. Així, el 1925, Canadell Quintana va ser
nomenat secretari de cambra del vicari capitular Marguí i, pocs mesos més tard, del
bisbe Vila Martínez, per a qui va treballar durant set anys, fins que el 1933 l’administrador apostòlic Perelló l’escollí perquè fos el
seu vicari general.
L’esclat de la Guerra civil ho va trasbalsar
tot. Especialment al món eclesiàstic, que va
haver de patir una duríssima persecució. Esteve Canadell la va viure de molt a prop ja
que el seu germà Enric, també sacerdot i deu
anys més jove, va ser detingut a Olot i assassinat a Castellfollit de la Roca el setembre
de 1936. Esteve va tenir més sort. Va ser tret
de casa seva pel Comitè de Girona i detingut. Finalment va passar a l’asil de les Germanetes dels Pobres, d’on va fugir el març
de 1937 per passar a l’Espanya franquista a
través de França.
El 1939, una vegada l’exèrcit de Franco va
haver guanyat la guerra, l’Església catòlica
va recuperar amb escreix la preponderància pública que havia
tingut abans de la Segona República. A Girona, el bisbe Cartañà
–nomenat el 1934 i salvat de la revolució del
1936 gràcies a la Generalitat– va recuperar
les seves funcions i va
voler que Esteve Canadell Quintana fos el
seu vicari general, càr- Xavier
rec que va ocupar fins
Carmaniu
al moment de la seva
mort, el 1961. Alesho- Mainadé
res el capellà d’Olot te- Historiador
nia seixanta-un anys. i periodista

