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El vi

Geum
2010
i monovarietal elaborat amb raïms de la
V
varietat Merlot a Siurana d'Empordà. És
d'un color granat intens, amb aromes primà-

Agustí
Ensesa
Bonet

ries procedents de la varietat. Recorda els fruits
vermells madurs amb notes d'herbes aromàtiques i espècies.
En boca és suau, golós i vellutat. Darrere
gust elegant de fruita negra. Breu criança de
tres mesos en botes de segon i tercer any. Preu

Escola de
Tastavins
del Gironès

aproximat 7 euros. Per la seva joventud i característiques varietals, és millor degustar-lo
una mica fresc. Presenta un bon maridatge
amb carns guisades no excessivament condimentades.
El celler elaborador: Vins de Taller, ubicats
a Siurana d'Empordà, ha recuperat el cultiu de
la vinya en aquests indrets en els quals es conrea blat, ordi, sègol i civada.

Col.leccionisme

Gironins del segle XIX

El Cop d’Ull

Evelí
Barnadas
Vila

a Banyoles
La Fira gironina amb més solera arriba a la seva 63a edició

D
Xavier
Romero
www.catalunya
postal.cat

El projecte, avui una
realitat, s'inicià el 2002 de
la mà d'Antoni Falcón,
que fou durant anys director de Parcs i Jardins
de Barcelona. Han plantat varietats blanques i
negres de qualitat. Els
vinyets de Vins de Tallers’estenen en un entorn de camps d’oliveres
i de blat, representant la
més pura essència del
Mediterrani. Mereix una
visita.
Per a més informació:
www.vinsdetaller.com i
www.girovi.cat

emà, dilluns de Pasqua,
Banyoles torna a acollir
una nova edició de la
Fira del Cop d’Ull, i ja en van
63, desenvolupades durant 32
anys atès que també se celebra una altra de caire juvenil
per la diada de la marededéu
d’agost. Amb aquesta trajectòria i per l’afluència de gent vinguda de tot Catalunya, la trobada de la ciutat de l’Estany
continua essent considerada
com la de més solera i prestigi de totes les que s’organitzen
a les comarques gironines.
La gran festa de la compra,
venda i intercanvi de tota
mena d’objectes de col.leccionisme s’emplaçarà un cop més
a la plaça de les Rodes, molt
més àmplia i amb més facilitat
d’aparcament que quan se celebrava a la plaça major, fins a
fa pocs anys. La secció de Filatèlia i Col.leccionisme del
Centre Excursionista de Banyoles, amb la col.laboració de
l’Ajuntament, ha preparat durant les darreres setmanes tota
la logística i convocatòries perquè si el temps hi acompanya,
es pugui gaudir d’una nova i
exitosa edició.
Ja farà, doncs, tres dècades
completes des que una colla
d’aficionats filatelistes del Centre idearen un
mercat de segona mà per a la gent del municipi. Xavier Soler, Rafel Dehesa, Rafel Torres, Jordi Parera, Joan Güell…, mai s’haurien imaginat
la importància que assoliria aquella iniciativa,
impulsada sense més pretensions. Aquests bons
col.leccionistes continuen al peu del canó, sota
la presidència de Lluís Pagès, i amb la col.laboració d’un grup de persones sense les quals
no podria organitzar-se’n un event d’aquesta
magnitud. I és que seran unes 250 parades les
que hi participaran un any més, algunes vingudes d’Andorra, de tot el país i fins i tot de punts
de la Catalunya Nord. S’hi podrà trobar des de
postals a minerals, des de llibres antics fins a segells, monedes, plaques de cava (des de fa sis
anys se n’edita una de commemorativa), rellotges de paret, i un munt de peces de brocanteria i de les considerades antiguitats en sobrepassar els cent anys de vida D’aquesta manera,
es pretén donar un acurat servei a totes aque-

lles temàtiques d’interès, tant les clàssiques com
les que actualment arroseguen una bona colla
de seguidors.
I com que aquest col.lectiu dinàmic de col.leccionistes banyolencs mai no està aturat, enguany presentaran una altra iniciativa, la d’una
fira monogràfica del llibre vell, postals, cartells
de cinema, documents antics; en definitiva, paper imprès en general. En aquest certament, que
es farà el dissabte dia 9 de juny, hi haurà també demostració d’antics oficis gairebé despareguts, com és el fabricant de paper, la serigrafia
artística, cal.ligrafia, il.lustració i enquadernació
de llibres, i la fabricació de guardes. S’editarà
un cartell al.lusiu allà mateix, el dia de la trobada, i podrà ser il.lustrat pels artesans participants. Totes aquelles persones interessades poden adreçar-se a la secció filatèlica del Centre
Excursionista, o també al telefòn 972 57 07 42,
on seran degudament informats sobre aquesta
extraordinària edició de la Fira del Cop d’Ull.

quella mena de paquets eren els que li
A
feien més il·lusió de rebre: cosits de mata-segells de mig món. Eren els catàlegs en
què les empreses presentaven les màquines
més modernes del moment per fer medicina.
Evelí Barnadas Vila va néixer a Olot l’abril
de 1870. Després de fer els estudis inicials i
el batxillerat, es va traslladar a Barcelona per
anar a la universitat, on es va matricular a la
carrera de medicina. Una vegada acabats els
estudis va tornar a la Garrotxa per exercir.
De seguida va ser un dels professionals de
la salut més reconeguts de la demarcació, i
el 1902 va ser l’encarregat de fer el discurs
inaugural de la cinquena edició de l’assemblea que celebrava el Col·legi de Metges de
Girona. A la trobada, que es va realitzar a
Sant Feliu de Guíxols, el doctor Barnadas
Vila va fer unes «Consideracions generals sobres l’exercici muscular en terapèutica».
Sempre preocupat per incorporar les darreres innovacions mèdiques, el 1909 va
obrir un Gabinet d’Electroteràpia a Olot amb
el doctor Jaume Gassiot Magret. El centre estava especialitzat en l’ús de tècniques aleshores molt noves com els raigs X, la galvanoplàstia o l’electricitat estàtica, per buscar
tractaments pal·liatius de malalties respiratòries i determinats tipus de càncer.
Més enllà de la seva professió, era un home compromès amb la seva vila natal i amb
el catalanisme. Això explica que ocupés l’alcaldia en dues ocasions: primer entre 1914
i 1916 i, després, entre 1918 i 1919. Durant
aquesta darrera etapa va assistir a Barcelona a un acte organitzat per reclamar «l’autonomisme integral» de Catalunya. Aleshores
existia la Mancomunitat i, de mica en mica,
s’intentava articular l’autogovern del Principat. Ara bé, el 1923 tot això va quedar frenat per la dictadura de Primo de Rivera, que
eliminaria qualsevol possibilitat de reconeixement de les particularitats catalanes.
Quan Primo de Rivera va usurpar el poder amb el vistiplau del
rei Alfons XIII, Barnadas ja no era alcalde,
però va continuar la
seva implicació amb
projectes ciutadans: va
formar part de la junta
organitzadora dels Jocs
Florals d’Olot, va ser
un dels impulsors de la
Revista Olotina, va
participar en la gestió i
del Museu-Biblioteca i
va presidir el Cercle Xavier
Olotí i la Unió EsportiCarmaniu
va Olot.
El doctor Evelí Bar- Mainadé
nadas Vila va morir el Historiador
1950, als 80 anys.
i periodista

