14 Dominical
Diumenge 31
d’octubre de 2010

El vi

Celler Trobat
Gran Reserva
s un cava molt modern i atractiu. Elaborat
É
preferentment amb les varietats Parellada i
Macabeu, amb un 30% entre Xarel·lo i Char-
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Bonet

donnay que li aporten personalitat i elegància.
Destaca la seva gran finor, per la suavitat del
seu carbònic amb bombolles molt petites i ben
integrades que el fan d’un extraordinari i suau
pas de boca. Molt apreciat per les persones que
els molesta una excessiva intensitat del gas. De

Escola de
Tastavins
del Gironès

color daurat pàl·lid molt net i brillant. Bombolles molt petites i ben integrades que aporten
els seus trenta mesos de repòs a les caves de la
finca Can Trobat de Garriguella, al cor de l’Empordà. Va ser guardonat amb Medalla i Fulla
d’Or al Concurs de Vins i Caves de Catalunya
Girovi 09, fet que el situa a l’elit de la DO Cava.
És extraordinari, ben fred, com a aperitiu, i convida a continuar degustant-lo tot l’àpat. Bon ma-

Col·leccionisme

Gironins del segle XIX

Una fira de

Artur Mundet
Carbó

joguina
Quart organitza per demà la II Trobada del Joguet de Col·lecció
emà 1 de novembre, diada
de Tots Sants, se celebra a
Quart la II Fira del Joguet de
Col·lecció, que organitza la colla
de col·leccionistes de la localitat,
en col·laboració amb l’Ajuntament,
el Museu del Joguet de Catalunya
de Figueres, i el Museu de Història de la Joguina de Sant Feliu de
Guíxols –col·lecció Tomàs Pla–. Al
Centre Social de Quart –on ja es fa
la popular mostra del col·leccionisme que amb la participació de
prop d’un centenar d’expositors es
convoca per la Festa Major–, i durant tot el dia, des de les 9 del matí
fins a les 8 del vespre, una trentena de parades vingudes sobretot
de França, on hi ha més tradició en
aquesta temàtica de la joguina antiga, oferiran als aficionats i al públic en general un amplíssim ventall de material que va des dels
trens, nines, cotxes, avions, soldats... fins a material de suport com
ara jocs, cromos, llibres, revistes,
còmics, i productes emblemàtics
de cases de gran solera en aquest
terreny com ara Exin, Scalextric,
Payá, Rico, Dink Toys, Pilens, Dalia, Eko, Tente, Joal, entre d’altres.
En aquesta fira es podran comprar, vendre i intercanviar peces relacionades estretament amb les joguines antigues, d’ocasió, usades i de col·lecció, tant per part de comerciants com de particulars. Paral·lelament, els organitzadors han preparat altres activitats relacionades amb el joc,
infantil preferentment. En l’ànim dels promotors hi ha el desig de consolidar el certamen i
aconseguir una continuïtat com la ja obtinguda
amb la trobada d’intercanvi que s’organitza juntament amb l’esmentada exposició de la Festa
Major i que enguany van arribar a la XIV edició. Així, la cita de Quart es podrà incorporar al
calendari de fires semblants que tant a les comarques gironines –Girona, Figueres, Sant Feliu de Guíxols…– com molt especialment en diversos indrets del sud de França, es desemvolupen al llarg de tota la temporada.
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ridatge amb mitja dotzena
d’ostres en aquests dies de Fires de Girona, amb la satisfacció afegida de consumir un
producte elaborat a les comarques gironines. Preu
aproximat: 6 euros.
El celler elaborador: Celler
Trobat està situat a Garriguella, en una finca que data de
l’any 1730. Compagina tradició i tècnica en les seves modernes instal·lacions. La cava
d’envelliment i elaboració
dels seus caves mereix una visita. Per a més informació:
www.bodegastrobat.com i
www.girovi.cat.

FESTA GRAN A GIRONA
D’altra banda, i amb un èxit tant de públic com
de transaccions comercials gairebé assegurat

com en anys anteriors, durant tot el dia de demà,
si fa bon temps, a Girona ciutat es reeditarà la
major fira d’antiquaris, brocanters, col·leccionistes, artesans i artistes de la demarcació. Repartits en diversos blocs gremials, els expositors ompliran tot el perímetre antic a tocar del
riu Onyar, des de la plaça de Sant Feliu fins a la
plaça de Catalunya. Per als amants de les estadístiques, afegir que la fira d’antiquaris arriba a
la 25a edició, mentre que la del dibuix, pintura
i fotografia en complirà 45.
Els visitants a aquest gran certamen podran
aprofitar igualment el desplaçament per visitar
alguna de les exposicions que acostuma a organitzar durant les Fires de Sant Narcís la Societat Filatèlica Gironina –sala de plens de l’Ajuntament, claustre de la Diputació provincial i
Cambra de Comerç–; mentre que el Baluard tornarà a parar les miniatures històriques a l’esglèsia de Sant Lluc.

ra el primer gran viatge que feia tota la
E
família. Ningú havia discutit quin havia
de ser el destí: Mèxic. Allà havia hagut d’anar a morir l’oncle per poder continuar vivint amb la llibertat que havia perdut la seva
terra el 1939. Als més joves, passejant per
Mèxic DF tot els cridava l’atenció: «Mira
mama quina gràcia! Sidral Mundet!! Mundet
també és un cognom català, no?».
Artur Mundet Carbó va néixer a Sant Antoni de Calonge el 1879. El seu pare fabricava taps de suro, la indústria més important a la zona fins que el turisme li va prendre el relleu. Ell va aprendre l’ofici patern
després de completar els estudis a les escoles públiques de Calonge. A principis del s.
XX, la producció surera catalana s’exportava als principals mercats del món. Els Mundet tenien una delegació a Nova York, de la
qual es va fer càrrec el jove Artur amb l’objectiu d’expandir-se pel continent americà.
Malgrat ocupar-se dels negocis a l’altre
costat de l’Atlàntic, no va oblidar les seves
arrels i va obrir una fàbrica a Palamós. Ara
bé, va acabar establint el seu lloc de residència a Mèxic, on va fer una autèntica fortuna
gràcies a haver inventat un tipus de tap revolucionari batejat com el corcholata, ja que
es basava en el suro però amb una part metàl·lica. A més, el 1900 va començar a comercialitzar una beguda gasosa amb gust de
poma anomenada Sidral Mundet. Actualment es continua fabricant, i ja arriba als Estats Units i a la resta d’Amèrica Llatina.
Mundet va decidir compartir part dels seus
beneficis i va impulsar diverses accions de
caire assistencial que l’han fet passar a la
posteritat. Així, a Mèxic va promoure una
maternitat i un asil. A Catalunya les seves donacions es van focalitzar a Barcelona i Calonge. A la capital catalana va patrocinar la
construcció d’un complex d’habitatges per
als més necessitats. Es va situar al barri de
Montbau i malgrat batejar-se amb el nom de
la seva dona, Anna Gironella de Mundet, de
seguida es va conèixer com les Llars Mundet. Va entrar en funcionament el 1958 i el
1996 es va reconvertir per acollir una part
del campus de la Universitat de Barcelona.
Pel que fa a la seva
vila natal, hi va crear la
Germandat Mundet,
també amb finalitats
assistencials. Aquesta
institució s’ha transformat en fundació i entre els seus equipaments hi ha un teatre
que actualment gestiona l’Ajuntament de Calonge. I és que el mu- Xavier
nicipi no oblida Artur
Carmaniu
Mundet Carbó, que va
morir a Mèxic DF el Mainadé
1965, quan tenia 86 Historiador
anys.
i periodista

