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R E S T A U R A C I Ó  I  G A S T R O N O M I A

NNo hi ha res millor per a un fumador,

després d’un bon dinar o sopar, que un

cigar pur de categoria. Forma part del

ritual gastronòmic i és una ocasió única

per gaudir de la sobretaula. Hi ha molts

aspectes que entren en joc a l’hora d’es-

collir el cigar: origen del tabac, mida, for-

talesa i fins i tot el temps de consumició,

depenent de l’estona que li puguem dedi-

car.

Hi ha dues vitoles de Galera (formats)

que destaquen entre tots, són els

Marevas i els Robustos. La Mareva més

coneguda és el Montecristo, número 4,

que alhora és el cigar havà més venut a

tot el món. Depenent de les aspiracions

de cada fumador pot durar uns 30 minuts

i és de fortalesa de mitjana a alta.

Però els cigars que estan més de moda

en l ’actualitat són els denominats

Robustos (diàmetre 50 i longitud 124 mm).

El temps de la fumada és aproximada-

ment d’entre 50 i 60 minuts. Dintre dels

Robustos, els més sol·licitats són:

-Sèrie D-4: Elaborat amb tabac de la zona

de Vuelta Abajo, és una perfecta combi-

nació dels tabac sec, lleuger i volat (les

fulles que creixen a la part inferior de la

planta). Realitzat per mestres torçadors

de la Fàbrica Partagas, la fortalesa d’a-

quest cigar és alta.

-Juan López. Selecció número 2: cigar

molt valorat , no es comercialitza a

Espanya. La fortalesa és de mitjana a alta.

-Trinidad Robusto T: cigar de nova comer-

cialització (any 2009), amb plenitud d’aro-

mes. Ideal per a fumadors que no desit-

gen cigars de fortalesa alta.

L’establiment té la cava 
més gran del continent, 
amb més de 440 referències
de cigars havans

Dotze anys d’experiència
The Cigarshop, obert fa dotze anys, té

dos establiments, un a l ’avinguda

Meritxell d’Andorra la Vella i un altre, al

Pas de la Casa. S’ha convertit en la cava

més gran d’Europa, amb més de 450 refe-

rències només de cigars havans, a banda

dels d’altres orígens destacats com ara la

República Dominicana, Hondures o fins i

tot Andorra, on històricament es conrea i

es fabrica tabac.

L’establiment gaudeix d’unes instal·lacions

excepcionals on, a banda de tabac, els

clients poden prendre un cafè o un bon

licor. Aquestes sales són ideals per a l’ús

personal o les petites reunions amb cata

inclosa. A més, disposa de 64 caves indivi-

duals, una espècie de caixes fortes on els

clients poden dipositar els seus cigars amb

la garantia que romandran conservats tot

el temps que precisin en les mateixes con-

dicions que a la cava principal.

En aquest univers que gira entorn del

tabac també trobem tota mena d’estris i

complements relacionats amb els cigars

purs. Humidors, pipes i altres articles es

poden adquirir al The Cigarshop, on

també s’exposen autèntiques relíquies i

joies com ara una gerra de 25 purs, edició

limitada pel 30 aniversari de Cohiba,

valorada en més de 3.000 euros o un

humidor Hoyo de Monterrey signat per el

Comandante, Fidel Castro.

L’origen dels clients és molt divers i s’in-

tueix visitant les caves privades, ja que hi

apareixen les banderes de diferents paï-

sos, per nacionalitats. Entre els visitants

més il·lustres d’aquest establiment figu-

ren colliters famosos com ara Alejandro

“Disposa d’unes formidables
instal·lacions per degustar
els purs o per custodiar-los
en caves privades”

Robaina, que malauradament ha mort

recentment.

Però The Cigarshop també és el lloc ideal

per als principiants, per iniciar-se en el món

dels cigars purs a través dels assessors de

l’establiment i de les millors condicions per

degustar el pur escollit. L’oferta de cigars

és molt variada, ja que es pot trobar des

d’un pur de preu econòmic fins al més car

del mercat. Gràcies a l’exposició de puros a

la unitat el fumador pot tastar fins a 170

puros diferents sense necessitat d’adquirir

tota una caixa. A The Cigarshop tot és al

servei del sibaritisme més absolut.

The Cigarshop:

“Robustos i Marevas concentren 
avui dia la major demanda per 
part dels fumadors”

tabac en les millors condicions
per a les millors taules


