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Nàutica

El Vi

Els «vins
naturals»

L’ESCALA

un taller de reparació de
cacions de pesca i avui és un
cat a la nàutica esportiva
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◗ Sobre
aquestes línies,
Joaquim Palau
amb un dels
cotxes que va
dissenyar.
1. La façana de
Jopa Nàutica, a
l’Escala.
2. Alguns dels
vaixells que
exhibeix
l’empresa.
3. D’esquerra a
dreta, Roger
Palau, Carme
Molinas i Abel
Palau.
4. Abel Palau,
treballant de
jove al taller del
negoci familiar.

www.girovi.cat

u i Figueres va incorporar a l’empresa el seu ﬁll,
ava l’estudi i l’aprenentatge de l’oﬁci. La feina va
risme estranger i les embarcacions d’esbarjo, els
ls motors a reparar o fer el manteniment a Jopa.
de fabricar motors per a les embarcacions pesa les turístiques, i el 1970 el seu ﬁll, Abel, va agaa casa va canviar de domicili, traslladant-se del
n un local i taller de1.500 metres quadrats i dues
n diverses etapes i que es dedica, actualment, a
u i Figueras va morir el març de 2002.
amb Carme Molinas i Costa, que va començar
inistrativa i comercial. El ﬁll del matrimoni, Roar a la casa l’any 2006. És enginyer tècnic mecàci. ◗
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a obrir l’any 1936 un petit
otors d’embarcacions de
l’Escala. El local i la mapessete. Tenia amplis coors de llavors, perquè haPerò quan al cap de pocs
republicans li van incautar
r, obligant-lo a anar a trea on es fabricaven espoa adquirir grans coneixenic de moltes màquines.
ar un temps per compte
ajudar molt. Amb els diners que va fer va poder
un local al número 3 del carrer Bonaire de la maar motors de les barques de pesca tant de l’Ess dels voltants, atès que s’havia convertit en un
é li portaven a reparar els motors dels pocs cotany 1940, es va decidir a treure al mercat sis mos per ell mateix amb la marca «Jopa» (Joaquim
enzilla, i que es van vendre des de Portbou a Alr a petites barques de pesca, ja que el règim franora.
ls de cotxe que funcionaven amb motors de moa Barcelona i no va poder arribar a un acord amb
ns d’anar a Barcelona, els cotxes van passar per
osseria adequada. Els va enviar dos prototips de
ai més se’n va saber res.

ls anomenats «vins naturals» són vins de produccions generalment
molt petites que pretenen, amb la intenció
de buscar el màxim respecte per
la naturalesa, la terra i la vinya, no
utilitzar productes d’ajut en la
seva elaboració. Així, pretenen
utilitzar dosis cada vegada més
reduïdes de diòxid de sofre perquè els vins resultants no continguin sulﬁts. Vaig tenir ocasió de
tastar els que elaboren una trentena de cellers de diferents indrets en un acte celebrat el passat dilluns, dia 20, a Villa Mas de
Sant Feliu de Guíxols. Són vins diferents, estranys i en ocasions difícils d’entendre. Molts elaborats
amb varietats desconegudes, autòctones, ancestrals i recuperades o mantingudes amb molt
bon criteri per les persones que
les conreen com feien els besavis.
Pretenen, com a referent de qualitat, no utilitzar sulﬁts, encara
que molts d’ells cremen «lluquet»
a les bótes abans d’omplirles.
Vaig trobar bons uns negres
elaborats per Dominik A. Huber
al Priorat, també els de Mas Ponsjoan i Mas Molla de Calonge.
Molt bons uns Rieslings presentats per Michael Wöhr, suaus i deliciosos. També d’altres difícils
d’entendre per a les persones
acostumades a beure vins tradicionals. Alguns amb presentacions senzilles o rares, com els
d’en Ton Rimbau del Penedès.
Penso que per apreciar
aquests vins es necessita una explicació per part del productor
per mentalitzar-te del que elabora amb tanta il·lusió. Experiència
interessant, però crec que són
més fàcils d’entendre i gaudir
qualsevol dels 200 vins tant
blancs com rosats o negres de
l’Empordà, Girona i Catalunya
que es presenten cada any al
Concurs de Vins i Caves de
Catatalunya, Girovi. ◗

