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El vi

Farré-Garriga
mpresa propietària de les marques de vins
E
i caves Farré-Garriga i Pau Guimerà, a l’estil de les marques d’acheteur francesas. Els ca-
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ves d’excel·lent qualitat que ofereixen han obtingut diverses medalles d’or, plata i bronze al
darrer Concurs de Vins i Caves de Catalunya,
Girovi 2010. El seu vi negre Cabernet Sauvignon i els caves Brut Nature Pau Guimerà i Farré-Garriga Primer Quinquenni han estat medalla d’Or; els caves Farré-Garriga Brut Nature
i Rosat Pau Guimerà Brut, medalla de Plata; i
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els Reserva de la Mónica Brut Nature Gran Reserva i Rosat de La Lídia Brut, medalla de bronze. Amb aquests set guardons se situen com els
vins i caves més premiats del concurs. L’elaboració artesanal, acurada i ben controlada que
es realitza a la petita cava artesana situada a la
Granada del Penedés demostra que les coses
ben fetes tenen el seu premi. La seriositat, il·lusió i constància dia a dia de la seva comercialització completa l’èxit de l’empresa. Els vins i
caves Farré-Garriga es distribueixen a través de
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Gironins del segle XIX

Maniàtics del

Vicenç
Ferrer
Carreras

paper

Sant Feliu de Guíxols celebra divendres la fira del paper imprès
l proper dia 2 d’abril,
festivitat de Divendres
Sant, Sant Feliu de Guíxols oferirà durant tot el dia
–de les 10 del matí fins a les
7 de la tarda–, a la Rambla Vidal, la tercera edició de la fira
Papermaniàtics, que organitza l’Ajuntament amb la col·laboració del col·lectiu Joguemaniàtics. Gairebé tot el món
del paper imprès es podrà
veure representat en aquesta trobada, un dels punts de
referència per als amants de
les postals, cromos, cartells,
còmics, material relacionat
amb el cinema, joguines, revistes, llibres, naips, accions,
loteria, documents diversos,
fotografies i moltes altres varietats.
El col·lectiu Girona CS, format pels coneguts comerciants i col·leccionistes Joan
Cortés i Ignasi Sarrias, aporta la iniciativa i el suport logístic a aquesta mena de fires populars, que tenen la
seva extensió en altres poblacions com Cassà de la Selva, on ja se n’han celebrat
dues edicions i enguany per
la Festa Major, el dia 29 de
maig, tindrà lloc la tercera. A
més dels programes que els
respectius ajuntaments editen, els promotors acostumen a confeccionar uns artístics i representatius punts
de llibre, que recorden imatges antigues de les esmentades localitats, com ara el tren
de Sant Feliu, la seva platja,
o la cobla-orquestra Selvatana en el cas de la vila cassanenca.
Quan l’actual crisi ha arribat a àmplies capes de la societat i de la seva activitat
econòmica, l’esbarjo-inversió que és el col·leccionisme
popular també se’n ressenteix. Per aquest motiu, les
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botigues especialitzades i restaurants, i la
marca Pau Guimerà entre els
adherits al Gremi de carnissers
i xarcuters de
Girona i Lleida.
Felicitem Carme
Farré i Josep
Maria Garriga
per l’èxit del seu
treball. Per a
més informació:
www.girovi.cat
i www.farregarriga.com.

branques o temàtiques relacionades
amb el paper imprès
poden resultar en línies generals de les
més assequibles. Evidentment que en
qualsevol de les disciplines, quan es conreen a uns certs nivells d’especialització, s’entra inevitablement en el terreny
de la raresa, i en conseqüència dels preus
a voltes prohibitius
per a segons quines
economies; però les
escales
bàsiques
sempre hi seran, amb
uns materials relativament abundants a
l’abast d’aficionats
que al seu torn podran desenvolupar
una tasca de conservació estudi del patrimoni documental.
El col·leccionisme
del paper imprès és
aquell que pot aportar molta més informació i cultura general, en tractar-se de
llibres, revistes, contes, cromos, segells,
postals, fotografies,
entre moltes altres
varietats. També pot
afavorir l’interès per
la lectura dels més joves, que s’hi poden
iniciar amb els còmics i les historietes,
més atractius gràcies
a les seves il·lustracions. Més endavant,
la curiositat a l’hora
de col·leccionar els
pot portar a consultar
llibres i enciclopèdies, bàsicament de
geografia, història i
biografies.

’estàs segur?».«Oi tant». «Però si aquí tens
N
la vida solucionada, no t’has de preocupar de res...».
Vicenç Ferrer Carreras va néixer a Regencós l’any 1830 i de jove va ingressar al seminari. Després de ser ordenat sacerdot, tot
apuntava que la seva vida discorreria plàcidament i sense massa sobresalts. Sensació
que es va refermar quan fou nomenat diaca
a Girona. Ara bé, després d’un temps en l’exercici d’aquestes funcions, va expressar el
seu desig de convertir-se en missioner. Per
aquesta raó va ingressar a l’orde dels dominics –també coneguda com l’orde dels predicadors– i va fer acte de professió de fe el
1854, quan tenia vint-i-quatre anys.
Tot i el seu desig de viatjar a les missions,
primer va ser enviat al convent de Santo Domingo de Ocaña, a la província de Toledo,
on va donar classes als futurs dominics. Paral·lelament, també es dedicava a l’exercici
del sacerdoci. Durant aquesta etapa va publicar diversos textos de caire religiós com
ara un devocionari dedicat a Sant Rafael, editat el 1862. Aquell mateix any també va presentar La Costurera, un opuscle també de
temàtica pietosa. Tots dos es van editar a
Barcelona, en canvi les seves Cartas espirituales a los niños i Cartas espirituales a las
niñas van veure la llum a Madrid. A més, de
totes aquestes publicacions, Vicenç Ferrer
Carreras també va deixar inèdit un manuscrit titulat Summa Divi Thomae in versibus
concinnata. Estava format per dos volums i
constava de més de tres mil tercets i tres mil
versos més. Summa Contra Gentiles, amb
cinc mil versos, va ser l’altra obra d’aquest
religiós empordanès que mai no es va poder presentar al públic.
Al voltant de 1865, el seu desig d’exercir
com a missioner a terres llunyanes es va convertir en realitat, ja que monsenyor Calderón el van nomenar bisbe coadjutor amb
l’encàrrec de viatjar a les Filipines. Vicenç
Ferrer Carreras es va embarcar el 1866 amb
destinació a Manila, on va ser consagrat en
el seu càrrec al mes
d’octubre d’aquell mateix any. De seguida es
va posar a treballar i
una de les primeres
decisions que va prendre va ser fundar un
seminari a la capital filipina, amb l’objectiu
de donar formació a
aquells que tinguessin
vocació religiosa.
El 1867, durant una
expedició evangelitza- Xavier
dora a la Xina, Vicenç
Carmaniu
Ferrer Carreras va morir a la localitat d’Au- Mainadé
Tan. Aleshores tenia 37 Historiador
anys.
i periodista

