
Raimat, líder europeu en investigació
vitivinícola, acaba de treure al mercat

el seu primer vi d’agricultura ecològica.
Es tracta d’un monovarietal de raïm Char-
donnay amb unes característiques orga-
nolèptiques realment espec taculars. És
d’un bonic color groc intens, amb refle-
xos verdosos per la seva joventut. Aro-
mes primaris propis de la varietat, amb

unes connotacions cítriques i un caràcter
mineral i elegant. En boca és molt ampli,
potent i amb un bon equilibri d’acidesa,
que el fa fi i sedós. Un extraordinari vi per
degustar sol, fresc, llegint un bon llibre o
gaudint d’un programa televisiu sense
presses. També el recomanariem amb un
llenguado a la taronja a l’estil anglès.
El celler elaborador: Raimat, amb un

prestigi indiscutible dins
de la DO Costers del Se-
gre per la qualitat dels
seus vins i escumosos,
conrea la terra i elabora
els productes amb la na-
turalesa, no contra ella.
Així, practica una viticul-
tura sostenible, sense tèc-
niques agressives per al
sòl. El control de plagues
es fa monitoritzat i amb el

mètode de confusió sexual per evitar-les.
Practiquen que és millor prevenir que cu-
rar. El seu vi és fruit del cultiu ecològic
amb certificació de CCPAE de producció
integrada i ecològica. Més informació:
www.raimat.com i www.girovi.cat.
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E
l col.leccionisme s’ocupa de tota
mena d’esdeveniments de la his-
tòria, alguns dels quals resulten

ben tràgics, com és el cas dels nau-
fragis de grans vaixells, entre d’altres.
Un d’aquells viatges malaurats en què
van morir centenars de persones va
ser l’enfonsament del gran trans-
atlàntic Titanic, justament durant el
seu viatge inaugural i essent alesho-
res el navili civil més gran del món,
juntament amb el seu germà bessó,
l’Olímpic, tots dos pertanyents a la
companyia anglesa White Star Line.
D’aquí a pocs mesos es commemora-
rà el centenari de la fatídica data del
14 d’abril del 1912 d’aquell famós de-
sastre que ha generat llegendes, pel.lí-
cules i mil i una històries. Unes 1.500
persones desaparegudes, entre elles
el mateix capità, Edward J. Smith, i el
vaixell enfonsat a 3.800 metres de pro-
funditat. L’any 1985 es van descobrir
les restes del gegantí transatlàntic, i
allò va donar peu a James Cameton a
filmar Titanic, considerada la pel.lí-
cula més cara de la història i que va
guanyar d’un bon nombre d’Oscars.
Els col.leccionistes, fidels com acos-

tumen a ser a la rigorositat de les da-
des i dels fets històrics, es convertei-
xen importants auxiliars en aportar, a
qualsevol nivell i qualitat, objectes,
aquelles proves i ressons que fan que
de la manera més fidedigna possible
els estudiosos puguin anar arrodonint
els seus treballs. En aquest cas concret, podrí-
em delimitar tres blocs ben determinats pel que
fa a la recerca de material. El primer i òbvia-
ment el més complicat i gairebé inaccessible per
a la majoria de la gent, correspondria als ob-
jectes que viatjaren al vaixell des de la seva sor-
tida de Sauthampton el 10 d’abril de 1912, i tot
seguit des del port francès de Cherburg i de l’ir-
landés de Queenstown; és a dir, els objectes que
molt rarament van ser salvats i que periòdica-
ment solen aparèixer en subhastes. Un segon
bloc podria ser el del material, bàsicament pos-
tals, fotografies i fulletons propagandístics ori-
ginals d’aquella inauguració i que no trepitja-
rien el vaixell; objectes dels que en tenim per-
sonalment diversos. Finalment, i en tercer lloc,
situaríem la recerca en les esmentades peces
però reproduïdes amb posterioritat, en unes
quantitats de vegades ben generoses i lògica-
ment a l’abast de tothom –targetes des dels 40

cèntims d’euro, per posar un exemple–.

EXPOSICIÓ NAVAL A CASSÀ
Avui diumenge es tanca a Cassà de la Selva una
exposició de maquetes de vaixell confecciona-
des per Josep Tarrés, una dotzena de construc-
cions d’excel.lent factura i representants de di-
verses èpoques i classes de vaixells, comple-
mentada per una representació de targetes pos-
tals, moltes d’elles centenàries i pintades a mà,
que ha aportat aquest cronista i col.leccionista.
Tal com es va manifestar en la inauguració,

el passat dia 3 a la sala d’exposicions la Coma,
l’obra de Tarrés, com la de tants artesans, reflec -
teix amor per un tema concret, paciència, or-
dre, pulcritud, estudi i respecte per la història.
Aquesta tasca s’agermana amb la dels col.lec-
cionistes i investigadors en l’objectiu de recu-
perar i conservar vestigis del passat, classificar-
los, estudiar-los i donar-los a conèixer al públic.

La tragèdia
del «Titanic»
El col·leccionisme recorda el naufragi del famós transatlàntic
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Quan es va ficar al llit, el cap li bullia de
pensaments. Tot i el desengany general,

ell continuava vivint les nits electorals amb
la mateixa intensitat que els partits de fut-
bol, i li agradava estar pendent de l’escruti-
ni de tot arreu. Amb el pas dels anys ja
s’havia adonat que, tard o d’hora, sempre hi
havia una alternança. Però aquesta vegada
era incapaç d’entendre com una gent que
havien fet una campanya electoral plena de
mentides i atacant als nouvinguts, havien
aconseguit tants bons resultats. Al llarg de la
història, Catalunya s’havia fet gran gràcies a
la gent de fora, i a més els catalans també
havien hagut de marxar a l’estranger per
guanyar-se la vida. Però, és clar, això no in-
teressava recordar-ho a aquella colla de ra-
cistes repugnants.
Salvador Rigau va néixer el 1851 a l’Estar-

tit, on va créixer i va formar família. A mit-
jans del segle XIX, les perspectives de futur
per als habitants del litoral empordanès no
eren massa optimistes i moltes persones pro-
vaven de buscar una vida millor lluny de la
terra que els havia vist néixer.
La majoria posaven rumb a Amèrica. I així

ho va fer Salvador Grau, amb la particulari-
tat que en el seu cas va emigrar acompan-
yat de la seva família, malgrat que molts al-
tres preferien marxar sols i, si després era
necessari, cridar al seu costat la dona i els
fills. La família Grau va creuar l’Atlàntic el
1878, quan Salvador tenia 27 anys. El destí
escollit va ser Buenos Aires, en un moment
en què la capital argentina era una de les
ciutats amb més possibilitats del Nou Món.
Grau va començar a treballar de sabater.

Primer va obrir un petit taller que de mica
en mica va anar ampliant, fins al punt que
quan ja s’entrava al segle XX tenia una fà-
brica que donava feina a dues-centes per-
sones; i, a més, era propietari d’alguns esta-
bliments escampats per la geografia argen-
tina amb la finalitat d’assegurar-se la venda
dels seus productes.
Segons algunes investigacions realitzades

en aquell país americà sobre l’evolució de
les empreses relacionades amb la indústria
del calçat al llarg del
primer terç del segle
XX, se sap que Rigau
no era dels que pro-
duïa més: el 1909 tan
sols fabricava un cen-
tenar de parells de sa-
bates mentre que altres
en feien tres-cents o
més. La diferència és
que les peces que sor-
tien de casa d’aquest
fill de l’Estartit eren de
molt bona qualitat ja
que eren cosides a mà.
Salvador Rigau va

morir a Buenos Aires el
1927. Aleshores tenia
76 anys.
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