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El vi Purgatori fermentarà en dipòsits 
de formigó fets amb terra de la finca 

Bodegues Torres espera 
vinificar aquest 2018 al nou 
celler que construeix a les 
Garrigues, on ha instal·lat 
una dotzena de dipòsits de 
fermentació de formigó fet 
amb terra de la mateixa 
finca de l’Aranyó, d’on prové 
el raïm amb el qual fa el 
Purgatori, el vi que dóna nom 
al celler.

“El més destacable d’aquesta 
finca enguany ha estat la cons-
trucció del Celler Purgatori, a la 
masia coneguda com la Masia 
dels Desterrats, que va pertà-
nyer a finals del segle XVIII a 
l’Abadia de Montserrat. Estem 
ultimant les obres per poder-hi 
elaborar la propera anyada 
del vi Purgatori”, tal com expli-
quen els responsables de Tor-
res a l’informe de verema 2017 
d’aquesta finca.
 Per aquest 2017 els tècnics 
del celler asseguren que “els 
vins elaborats són de molt bona 
qualitat, amb bona concentra-
ció i alt potencial d’envelliment”. 
I és que a les Garrigues “la vere-
ma ha transcorregut amb total 
normalitat; l’escassetat de plu-
ges durant el mes de setembre 
i octubre ha beneficiat la madu-

ració lenta de les varietats tar-
danes, també les temperatures 
més fresques durant el setem-
bre han provocat una llarga i 
perfecta maduració”, expliquen.
 A la Finca Purgatori, de L’Ara-
nyó (municipi de Juneda), la 
campanya 2017 s’ha caracterit-
zat per la seva precocitat, a nivell 
general en tota Catalunya, amb 
una baixada de rendiment molt 
important, i “les varietats més 
afectades per la pèrdua de ren-
diment han estat la syrah, part 
de la garnatxa i les parcel·les 
experimentals de les varietats 
ancestrals. La verema ha estat 
la més precoç que es recorda, 
començant el 16 d’agost amb la 
syrah i seguint amb la gonfaus 
l’1 de setembre. A mitjans de 
setembre, hem collit la garnat-
xa i hem acabat la verema el 3 

d’octubre amb la carinyena”.
D’altra banda, pel que fa a la 
Finca de Sant Miquel que Bode-
gues Torres té a Tremp (Pallars 
Jussà), situada a 950 m d’alti-
tud, la verema 2017 també ha 
estat “una de les més primeren-
ques d’aquests últims anys”, diu 
l’informe de verema.
 “La pirene, la varietat ances-
tral recuperada que millor s’ha 
adaptat a aquesta finca, ha tin-
gut un llarg i tranquil període 
de maduració. L’hem collit el 7 
d’octubre, deu dies abans que 
l’any passat. Els seus mosts te-
nen molta fruita, són nets i car-
regats de color. Aquesta ha es-
tat la varietat amb la qual hem 
acabat la verema a Tremp”, re-
laten els responsables del celler.
Així Miguel Torres Maczassek, 
cinquena generació de la família 
Torres propietària del grup bo-
deguer, assegura parlant de la 
verema 2017 que “ha estat una 
anyada d’excel·lent qualitat. La 
maduració ha estat gradual i el 
raïm s’ha mantingut molt sa, 
així que l’hem pogut collir en 
el seu punt òptim de qualitat i 
maduresa i ha donat lloc a vins 
aromàtics que destacaran per la 
seva frescor i personalitat”.
 Respecte a la climatologia el 
bodeguer català Miguel Torres 
reflexiona que “és evident que 
estem patint les conseqüències 
directes del canvi climàtic i hau-
rem d’adaptar-nos any rere any 
per salvaguardar les collites”.

Torres instal·la les tines al celler de les Garrigues per vinificar el 2018

COMO POMONA
@ComoPomona
Lleida

Bodegas Torres va instal·lar un 
singular espai pop up on de-
gustar, a copes, les seves refe-
rències més exclusives, entre 
els dies 27 de desembre i l’1 
de gener. Aquest espai, situat 
al cèntric passeig de la Lliber-
tat de Vielha, es va convertir 
en una singular i original alter-
nativa d’oci après-ski, amb una 
carta de tretze vins de sis de-
nominacions d’origen, tots ells 

disponibles a copes i acompa-
nyats de selectes tapes.
 Del Penedès, destacà el vi 
insígnia de la Família Torres, el 
llegendari Mas La Plana, i els 
blancs Fransola i Waltraud; de 
la Conca de Barberà, les seves 
tres referències, els chardon-
nay Milmanda i Sons de Pra-
des i el negre escollit millor vi 
en els Premis Aliments d’Espa-
nya 2017, Grans Muralles; del 

Priorat, Perpetual i Salmos; i 
de Costers del Segre, Purga-
tori, una de les novetats més 
recents.
 També hi van estar repre-
sentats els vins dels cellers 
propietat de la Família Torres 
com Jean Leon Vinya Gigi, l’es-
cumós Esplendor de Vardon 
Kennett, Celeste Crianza de 
Ribera del Duero i Camino de 
Magarín de Rueda.Torres / La neu no va faltar a la cita amb els vins Torres

‘Pop up’ amb vins exclusius 
de la Família Torres, a Vielha
Carta de tretze vins de fins a sis denominacions

Torres / Les tines de formigó. Finques de Tremp i Juneda

Miguel Torres Maczassek
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