
Color vermell picota intens, brillant i net.
Aroma molt fresc de fruites vermelles i re-

galèssia, destaquen també els tons especiats i
torrefactes de la bóta nova. Suau en boca, ca-
ràcter vinós i agradablement tànnic, amb un fi-
nal harmònic i de gran persistència gustativa.
En definitiva, un vi que per la seva estructura
perfectament podia haver seguit una llarga per-
manència en bóta, per arribar a ser un reserva.

Elaborat amb les varietats de raïm Ull de llebre
(80%), Mazuelo (15%) i Graciano (5%) proce-
dents de Cenicero i San Vicente de la Sonsie-
rra, al cor de la Rioja. Elaboració clàssica amb
raïms escuats i rebregats amb les noves tecno-
logies de control de fermentació i llargues ma-
ceracions. Criança de 18 mesos en bótes noves
de roure americà amb estabilització natural a
les mateixes. Maduració en ampolla durant uns

sis mesos, abans de la seva
comercialització. Servir-lo
entre els 15 i 18 graus. Preu
aproximat: 6 euros. Reco-
manat per a carns guisades,
com per exemple galtes de
porc desossades amb salsa
elaborada amb el mateix vi.

El celler elaborador: Bo-
degas Riojanas, s.a.,ubicat
a Cenicero, a la Rioja, és un
dels veterasns cellers cen-
tenaris de la comarca, co-
negut pels seus vins Viña
Albina i Monte Real. Per a
més informació: www.bo-
degasriojanas.com i
www.girovi.cat.

14 Dominical
Diumenge 29
de gener de 2012

Agustí
Ensesa
Bonet
Escola de 
Tastavins 
del Gironès

Col.leccionisme

El 6 de gener de 1412 nai-
xia a Domrémy (Fran-
ça) Joana d’Arc, que des

de molt jove es convertiria en
heroïna, santa i icona de
França, fins al punt de ser ve-
nerada en multitud d’indrets
com en altres països ho són
Sant Jordi o Santiago. Es com-
memoren, així doncs, els 600
anys justos d’aquell esdeve-
niment, un fet que pot gene-
rar nous treballs de recerca,
classificació i divulgació en el
món del col·leccionisme do-
cumental, aquell que conver-
teix els seus practicants en
historiadors potencials i que
es basa en els documents,
tant se val el seu suport –es-
criptura, gravat, mapa, foto-
grafia, postal, dibuix, etc...–,
d’una certa antiguitat.

Segur que a França, i so-
bretot a la ciutat d’Orleans,
estaran commemorant el sisè
centenari de Joana d’Arc. I els
col·leccionistes interessats en
personatges il.lustres recorre-
ran als àlbums corresponents,
i d’entre els documents al.lu-
sius podran trobar antigues
targetes postals dedicades a
la memòria Joana d’Arc. Imat-
ges que en mostren les està-
tues, reproducció de quadres
al.legòrics, representació fo-
togràfica d’escenes i de fets
d’armes amb noies de carn i
os d’inicis del segle XX, sèries il.lustrades, nu-
merades i acompanyades d’un petit vers que re-
laten la vida i les batalles de la santa; iconogra-
fia igualment situada al voltant de les dates as-
senyalades, com quan va ser ferida en combat
el 6 de maig de 1429, o quan va ser cremada
viva a Rouen el 30 de maig de 1431. Altres tar-
getes i gravats mostren Joana d’Arc acompan-
yada de santes com Genoveva, Caterina, o Mar-
garida. I així, fins a centenars d’exemplars al.lu-
sius, tot incloent fotografiess actuals com la del
portahelicòpters de la Marine Nationale fran-
cesa que porta el seu nom.

La història de Joana d’Arc va ser tan extraor-
dinària que alguns dels seus passatges ben bé
podrien ser llegendaris i no verídics. Amb no-
més 17 anys es posà al capdavant de l’exèrcit
reial de Carles VII. Essent capturada i lliurada
als anglesos, l’Esglèsia la condemnà per heret-
gia, i per ordre del duc Joan de Bedford, va ser

cremada viva a la plaça major de Rouen. Molta
gent, a més de la seva pròpia família, va  recórrer
llavors aquell nefast judici inquisitorial, i només
hi trobarien oposició per part de la jerarquia,
encapçalada pel papa Nicolau V. El seu suc-
cessor, l’espanyol Alfons de Borja, Calixt III, va
reobrir el procés i ràpidament fou reconeguda
la innocència de Joana, l’any 1456.

Els seus devots, però, haurien d’esperar fins
al començament del segle XX (concretament
l’any 1909) perquè fos beatificada, i al cap d’on-
ze anys declarada santa, amb el Papa Benet XV.
Fou aleshores quan oficialment seria declarada
patrona de França. Durant tots aquests segles,
la seva figura ha estat un referent i motiu d’ins-
piració i devoció per a multitud d’entitats de tot
el món, tot prenent-se el seu nom com a  senyal
d’identitat de molts col.lectius socials, però im-
perant en tot moment els de clar contingut pa-
triòtic i religiós.

Els 600 anys de
Joana d’Arc
La icona francesa genera sentiments patriòtics, militars i religiosos
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Quan al cafè feien tertúlia tot llegint la
premsa, sempre acabaven comentant les

notícies de política. Coincidien que allò no
podia seguir així, que Catalunya s’havia de
fer sentir. Un dels que ho afirmava amb més
convenciment era el doctor Massa Corney.
Per això a ningú li va sorprendre que ell fos
un dels que firmés aquell document enviat
a la reina.

Josep Massa Corney va néixer a Girona el
1855. Després de fer els estudis inicials va
cursar el batxillerat, que va superar amb èxit
el 1873. Aleshores tenia 18 anys. Just en
aquells moments, Girona recuperava la uni-
versitat, perduda el 1716 arran de l’aplicació
del Decret de Nova Planta de Felip V, im-
posat després de la Guerra dels Segadors.
Segons les investigacions realitzades per Car-
les Cortada per a l’elaboració de la seva tesi
doctoral, el jove Massa va aprofitar la crea-
ció de la nova institució educativa per ma-
tricular-se d’assignatures de ciències, com
ara Química General i Història Natural.

Malauradament, per causes polítiques i
econòmiques, l’establiment universitari gi-
roní no es va poder consolidar i es va veu-
re obligat a tancar les seves portes. Això va
fer que els estudiants locals haguessin de
marxar a fora per completar els seus estu-
dis. Aquest va ser el cas de Josep Massa Cor-
ney, que es va matricular de medicina a la
Universitat de Barcelona. El 1882 es va lli-
cenciar i, l’any següent, va obtenir el títol per
poder exercir. Tenia 28 anys i el seu primer
destí laboral va ser a Salt. Tot i això, més en-
davant es va traslladar a Bescanó.

Deixant de banda l’exercici de la seva pro-
fessió, la figura de Massa també destaca per
la seva vinculació amb el catalanisme, com
ho demostra el fet que el 1888 va ser un dels
signants del Missatge a la reina regent Ma-
ria Cristina, un document redactat per Àn-
gel Guimerà, firmat per 2.601 personalitats
d’arreu del país, i que volia fer sentir la veu
de Catalunya a la mare del futur monarca Al-
fons XIII –aleshores
menor d’edat– aprofi-
tant l’Exposició Uni-
versal de Barcelona. 

No hem pogut esca-
tir si Josep Massa Cor-
ney va implicar-se més
directament en l’àmbit
polític, com tampoc no
hem pogut conèixer
amb exactitud la data
de la seva mort. Sí que
se sap que el 1910 va
publicar una investiga-
ció titulada Casos clí-
nicos de cirugía de las
vías urinarias del Hos-
pital Provincial de Ge-
rona.
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