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N O C E S  I  C E L E B R A C I O N S  

SSi de marques i mides n'hi ha moltes, i
tots els anells de cigar són bons o millors,

a The Cigarshop, el temple dels amants

del tabac, expliquen que el referent és el

Montecristo número 4: “No necessaria-

ment ha de ser aquest mateix producte ni

de la mateixa casa, però és una mida molt

acceptada per a les celebracions”. Amb

dues botigues especialitzades, una a la

capital i una altra al Pas de la Casa, The

Cigarshop és un lloc de referència a

Europa. Posseeix una de les caves més

grans del continent, amb més de 450

referències de cigars havans, dominicans i

d’altres procedències. 

A més, compta amb verdaders professio-

nals que assessoren el client de forma

personalitzada  i que aconsellen, abans

d’un banquet, avisar sempre amb temps

al proveïdor de tabac però, en canvi,

recomanem anar a buscar la mercaderia a

l’últim moment. I és que el tabac es con-

servarà millor als seus locals, ben equi-

pats amb caves especials que asseguren

la humiditat i temperatura idònies. 

Per The Cigarshop han passat verdade-

res personalitats com mostren algunes de

les fotografies que exhibeix. Grans fuma-

dors, tant famosos com anònims, es

donen cita en aquest sorprenent local de

la cèntrica avinguda Meritxell, que amaga

al subsòl confortables salons. L’Smoking

Room ha estat dissenyat per al fumador

més exigent. La privacitat, ideal per a l’ús

personal o les petites reunions amb tast

inclòs, n’és la característica destacada. A

més, disposa de 64 caves individuals, on

El regal dels bons

Escollir un bon havà per obsequiar els

comensals és un gest indispensable que

requereix però, uns mínims coneixements.

A The Cigarshop, els nuvis trobaran tot 

l’assessorament necessari així com el 

ventall de producte més complet de tot 

el continent 

coneixedors 

cada fumador diposita els seus cigars

amb la garantia que s’hi conservaran en

les mateixes condicions que a la cava

principal. 

També forma part d'aquest petit univers

del fumador l'exposició d'articles relacio-

nats amb el sector com ara luxosos humi-

dificadors, premses i artefactes relacio-

nats amb la fabricació de cigars, alguns

d'ells firmats per autèntiques personali-

tats.

ASSABORIR EL FUM 
Per fumar un havà no s'ha d'inhalar el fum,

sinó paladejar-lo. El bon coneixedor assabo-

reix la combinació de tabacs que han estat

envellits durant tres anys o més, abans d'a-

rribar a les seves mans. Tampoc és recoma-

nable submergir-lo en una copa de vi o de

qualsevol altre beguda alcohòlica, ni espol-

sar-ne la cendra contínuament. Per encen-

dre un havà és millor utilitzar una llama

inodora; un encenedor de gas, un llumí de

fusta o una làmina de cedre. 

FET A MÀ
L’art de fabricació dels havans no s’ha modificat pràcticament en 200 anys. Tret de molt

pocs, es confeccionen a mà amb fulles senceres (tripa llarga) o amb seccions de fulla (tripa

curta). Amb fulles acuradament preparades, les mans de les “torcedoras” donen forma al

cilindre amb habilitat. Després es col·loca en una premsa especial durant un mínim de 30

minuts i a continuació s’embolcalla amb la fulla de capa. Es tracta d'una operació que exi-

geix precisió i gràcia. Un cop acabat, el cigar passa estrictes controls de qualitat. Cada

fabrica té un equip de tastadors i si el cigar n'obté el vistiplau passa un temps de repòs en

uns aparadors especials per eliminar l’excés d’humiditat durant una setmana i engalanar-se

tot seguit amb anells i embolcalls. 


