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Torre del Veguer festeja el 125e aniversari
Un tast de vins i un sopar per commemorar l'eferneride reuneix al celler
ribeta destacatsintel-lectuals, empresaris i polítics catalans

RamónFrancas

Intel·lectuals, empresaris i
polítics van participar el 27 de
setembre passat en un tast se-
guit d'un sopar per festejar el
125eaniversari de la Torre del
Veguerde Sant PeredeRibes.
Joaquim Gay deMontella Fer-
rer-Vidali la sevaesposa,Mar-
ta Estany Bufill, la gerent del
celler Torre del Veguer, van
convidar intellectuals com
Luis Goytisolo, el vilanoví
Oriol Pi de Cabanyes o José
María Mendiluce. També hi
van assistir empresaris com
Joan Rosell (Foment del Tre-
ball), Josep Maria Ferrer
(Freixenet), Higini Raventós
Negra (Caves Raventós i
Blanc), JoanMariaXercavins
(Metrópolis), CariesCasánova
(Uniland) o Josep Maria de
Albert (Ibermotor), i polítics
com el vicepresident del Con-
grésdels Diputats, Josep Ló-
pez de Lerma; el sitgetá
Francesc VendreÚ (PP) o En-
rique Lacalle (Consorci de la
Zona Franca).

L'ariíyersari es va festejar
arnb un tast dirigit pel presti-
giós wine maker Joan Mila i
per I'enoleg de Torre del Ve-
guer, Pere Dornénech. Poste-
. riorment es va servir un apat
ofertpelxef Joan Tomas.
, Joaquirn Gay de Montellá

Ferrer- Vidal ha qualificat la
celebració del 125 aniversari
de la masia fortificada deTor-
re.del Veguer com a un acte
entranyable i molt ínteres-
santo La seva esposa, gerent
del celler i enologa juntarnent
amb Pere Doménech del ce-
l1erfundat l' any 1995, explica
'quéaquesta campanya de
NadaiaITibara al seu punt al-
'gidelprojecte més ambiciós
deTorre, del Veguer, el deEls
rai"rAs:de la lmmortalitat. Es
.tracta-d'un chardonnay, del
quals 'han elaboratnomés unes
2.500 ampolles, i d'ün negre
reserva del 1998 (merlot i ea-
bernetsauvignon), del qual es
comerciali tzenunes5.000 am
polles. .,

L: etiqueta d' aquests vins
especials ha e~tat il·lustrada
'amb un detall de l' obra deSal-
vadorDalíEstudio para lajoya
"Elsraims de la Immortali-

tat" (1970), que' en parauies

La masia fortificada de Torre del Veguer esta catalogada com a edifici histórico iartístíc
JUANJOV,

Marta Estany i elpresídenr d'honor de Freixenet, durant la festa

del genial pintor simbolitzen
la irnmortalitat continguda ala
suspensió biológica. Els vins
de Els raims de la Immortali-
tat es van presentar el 4 de
marc del'any passat.

Joaquim Gay de Montellá
Ferrer-Vidal ésdescendentdel
vilanoví Josep Ferrer i Vidal
(1840-1904). D'origen mo-
dest, va ser empresari, polític
de la Lliga Catalanista ipresi-
dent, entred' altres, del Foment
del Treball Nacional i de la
Caixa de Barcelona. L'any
1818 va.comprar als madri-
lenys Condes de Torralba la
finca coneguda com a Torre
del Veguer~ la qual! data del.•..,~

1359, quan era propietat de la'
família Cartey. 'La masia va
seradquirida posteriorment per
Jaume d' Avinyó, i a la fi va

quan, en mans de la farrulia
Vilafranca, la Torre del Ve-
guer va adquirir el nom iel
renom que ha mantingut fins
avui dia. EIs Vilafranca eren
els veguers del Penedés,és a
dir, representants del Comte
de Barcelona.

La farrulia Desmasiere, al
seu tom Comtes de Torralba,
va adquirir la propietat de la
Torre per via matrimonial! Fi-
rialment, el vilanovíJosep Fer-
rer i Vidalla va comprar l' any
1878. Ferrer i Vidal va conti-
nuar la tradició vitivinícola de '
la casa, i els seus vins van
obtenirunamedallad'oral'Ex-
posició Universal deBarcelona

Els seus vins
ja van ser
premiats
I'any 1888

es'devenir un monestir de fra-
res jeronims (1440-1450), els
quals van iniciar la tradició
vitivinícola de la finca.

No va ser'fins al segleXVI
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Vins d'alta
expressió

R.F.

. Al llarg del segle XX
es va mantenir la masia
fortificada i el 1995 es va
fundar un celler de vins
d' alta expressióque esco-
merciaÍitzen sota lesmar-
ques Torre del Veguer,
Marqués deFerrer- Vidal i
Rarms de la Immortalitat.
A les terres que envolten
la masia fortificada, que
esta.catalogadacom aedi-
fici histórico-artístic per
par! de la Generalitat, es
conreen varietats com el
muscat de Frontignan, el
xarel-lo, el cabemet sau-
vignon.I' ull de lIebre o la
carinyena, El celler també
es.nodreix amb ralms pro-
pis de la zona de Pontons
de les varietats chardon-
nay, sauvignon.blanc, pi-
not noir i merlot.

El projecte deTorre del
Veguers'ha tiratendavant
integrant el celler a la ma-
sia fortificada .. Els seus
responsables afirmen que
la seva primera imajor
premissa rau en la selec-
ció dels ranns. S'afegeix
que.intentern posar tots
elsmitjans humans í tec-
nics per obtenirels mi-
lIors vins d'aquesta ma-
teria primera. La
recepció de la verema en
caixes, el control de la
temperatura de fermen-
tació, la selecció deis lle-
vats, la separació de les
diferents qualítats del
most segons el gran de
premsat, la utilitacíé de
bótes noves de roure ...
en són alguns exemples.

del 1888. Agustín Goytisolo
Lizarzaburu -origen de la nis-
sagad' escriptors- va casar la
seva filla Maria Lluísa amb
Joan Ferrer-Vidali Soler.ifill
de Josep Ferrer i Vidal, sena-
dor aMadrid de la Lliga Cata-
lanista.l


