
ENTREVISTA AMB FERMÍ FERRÉ MASDEU, ENÒLEG DE LA SELVA DEL CAMP

per Josep M. Grau i Pujol

En aquesta ocasió ens plau conversar amb Fermí Ferré Masdeu, nascut a la Selva del Camp  
l’any 1967, fill de Pere i Marina, quart de 5 germans. El 2008 es casa i actualment és pare d’una  
nena de nom Irina.

Els meus germans són: el Pere, director gerent de Coselva,  la Marina, perruquera a Reus,  
després  ve  el  Josep  M.  tècnic  de  l’I.R.T.A,  a  Reus  i  el  petit,  el  Jordi,  bomber  forestal,a  
Montblanc.  

-El Pont-Alt: Quins han estat els teus estudis?

-Resposta: Vaig estudiar primària al Col·legi Gil  Cristià, després a causa d’unes xerrades de 
promoció  que van fer a l’escola sobre orientació professional i aconsellat pels meus pares i 
tutor  d’escola   vaig  decidir   anar  a  Falset  i  cursar   formació  professional  com  a  tècnic 
especialista  en  viticultura  i  enologia  (cursos  1982-1986).  Més  endavant   graduar-me  en 
Enologia per la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona (curs 1990-1993) i l’any 2005 vaig fer un  
Màster en Viticultura i Enologia organitzat per l’Institut Català de la Vinya i el Vi. 

-PA: En l’aspecte laboral on has treballat?

R: Vaig fer dues campanyes de verema a la Cooperativa de Barberà de la Conca (l’any 1986 i 
1987). L’any següent vaig estar per poc temps al Pla del Penedès a l’empresa Parató Vinícola. 
El mateix any, vaig presentar-me per una vacant al laboratori de l’empresa Miguel Torres S.A, a  
la qual hi vaig accedir. Del 1990-1993 agafo una excedència laboral, per compatibilitzar estudis 
a la Universitat i seguir treballant a l’empresa. A partir del 1993, acabats els estudis, passo a  
treballar  directament  d’enòleg  a  la  mateixa  empresa  sent   responsable  de  vins  blancs  de 
criança.  El  1996 em trasllado a  Xile  on faig  d’enòleg  de suport  durant  la  campanya de la  
verema  al  celler  de  Torres  a  Xile.  Després  d’aquest  parèntesi,  segueixo  com  enòleg  al  
departament tècnic de Vilafranca fins a l’any 1999.  

PA: Quan decideixes tornar a la Selva del Camp?

R: L’any  1999  passo  a  treballar  al  departament  de  viticultura  coincidint  amb  el  procés  
d’expansió  del  departament  i  aprofitant  que  l’empresa  adquireix  les  finques  del  Mas  de 
Flassada i Mas del Sord (termes de l’Albiol i la Selva del Camp) per a transformar-les en un  
conreu de vinya d’unes 100 hectàrees. Vaig decidir que era un bon moment per tornar a les  
arrels.  El repte era atractiu perquè era començar de nou i a La Selva. S’havia de fer tot: des de  
la formació d’un equip de persones passant per la supressió dels antics conreus, moviment de  
terres, plantació de la vinya, instal·lació de l’emparrat, formació de la vinya fins a iniciar la  
producció raïm de qualitat a partir de l’any  2003.



PA: Quin impacte i benefici sobre la Selva ha tingut aquesta inversió?

R: Positiu per la creació de llocs de treball,  9 persones fixes tot l’any (sis de la Selva), i durant 
els anys de transformació de la finca, diversos llocs de treball indirectes i beneficis a empreses  
de  serveis  locals.  Un  altre  aspecte  no  menys  important  és  que  a  nivell  paisatgístic  s’ha  
recuperat un indret d’una gran bellesa natural que probablement a dia d’avui estaria erm.

PA:  Quines  característiques  té  el  sól,  l’alçada  i  el  clima  i  quines  varietats  són  les  més 
productives i de qualitat?

R:    l’Alçada mitjana és de 400m. Un dels atractius que té aquesta finca és que té diferents 
tipus de sòl (argiles, ” sauló”, llicorelles....) en les que s’hi poden adaptar diverses varietats. En  
quan al clima, aquest és relativament suau i un règim de pluges suficient pel conreu de la vinya 
(a vegades fins i tot excessiu). Les varietats que tenim en l’actualitat per ordre d’importància 
són la Syrah i l’Ull de Llebre en Negre i el Moscatell d’Alexandria en blancs   

PA: Atenent l’actual situació internacional  de crisi i  baixada de preus agraris com veus la 
situació dels vins catalans ,hi ha possibilitats de manteniment i creixement ?

R:  A qui a Catalunya ja produïm grans vins de molta qualitat des de fa anys, crec sincerament  
que hi ha marge de creixement, tenim unes zones  per conreu de la vinya privilegiades i la  
societat catalana és molt emprenedora. 

En les darrers anys han sortit al mercat molts vins de cellers petits amb una relació qualitat  
preu excel·lent. El problema però, el tenim que potser en general no ens estimem prou el que  
fem i valorem en excés el de fora. Mireu quina proporció de vins catalans hi ha a les cartes dels  
restaurants de casa nostra i  compareu-la amb la d’altres  regions.  Si  viatgeu.....  feu aquest  
exercici al contrari, quan aneu a la Rioja  o la Ribera del Duero (Valladolid) per exemple, veureu  
quants vins d’altres zones que no siguin la seva tenen a les cartes.        

PA: L’entrada dels vins de Sudamèrica i d’altres regions de la terra és una dura competència 
en el mercat internacional, en quina posició està Catalunya i en concret la casa Torres ?.

R: Vivim en un món cada cop més globalitzat,  i això vol dir que en un mateix prestatgeria d’un  
supermercat  et  trobes vins  de diferent  origen a nivell  mundial   que tenen normatives  en 
termes de legislació vitivinícola molt diferent a la nostra (cas de Austràlia, sudamèrica, etc.) i  
que els costos de producció també són diferents. Cal fer un esforç a nivell de diferenciació per  
poder  seguir  sent  competitius.  Pel  que  fa  a  l’empresa,  tot  i  que  el  nivell  de  vendes  en  
exportació es mantenen, s’està fent un esforç de contenció pressupostària ja que els mercats 
no admeten augment de preus en els vins.

Atenent que des de l’any 2008 , gestiones  també, les vinyes del Priorat de la casa Torres com 
veus la situació en aquesta comarca després del boom del seus vins?

R: La Denominació Origen Priorat ha tingut uns anys excel·lents ara però les coses estant més  
parades. És una situació una mica difícil ja que en pocs anys s’han creat molts cellers i han  
sortit molts vins al mercat. El problema, en part, és que son vins en general una mica cars i 
amb unes característiques  que fan que el públic consumidor també sigui minoritari (vins amb 



molt de cos, graduació elevada, etc.).  Tot i així sóc optimista de cara al futur  ja que és zona  
petita que té factors que hi juguen a favor.

Els catalans, com a consumidors,  tenim una cultura del vi o encara ens manca molt camí per  
recórrer? 

R:  Crec,  sincerament,  que en altres zones de l’estat  està més arrelada.  A casa  nostra,  el  
consum de vi ha sofert una transformació, el concepte de vi de taula i el porró que hi havia a la  
majoria  de  cases  a  l’hora  de  menjar  fa  unes  dècades,  pràcticament  ha  desaparegut.  
Actualment es consumeix menys vi però de més qualitat la qual cosa és positiva; crec que  
caldrà fer un esforç per difondre la “cultura del vi”  i que les noves generacions hi entrin.   

PA: Com es pot estimular el consum  social del vi en un moment  de crisi econòmica i control  
de les begudes alcohòliques?  

R:  Com ja he comentat abans, avui en dia podem gaudir de vins força bons a un preu molt  
assequible, per tant el pretext del preu no hauria de ser excusa (a excepció d’alguns locals de  
restauració que n’abusen triplicant o més el preu de l’ampolla de vi). Crec també, que és una  
tasca que han de fer els cellers, remarcant sempre el consum de vi de forma moderada , que a 
banda de tenir efectes positius per la salut, és un plaer pels nostres sentits. 

PA: Coneixes a altres enòlegs de la Selva del Camp?

R:   Si concretament n’hi ha dos més, som un col·lectiu molt petit però ens coneixem tots . 

PA: Sabem que també has participat en entitats selvatanes, ens podries dir quines ?

R:  Apart de ser soci de diferents entitats Selvatanes he estat membre actiu del:  Grup de Joves  
Verge Paret-Delgada, grup de teatre Moixera,  l’Schola Cantorum, el  consell  parroquial,  i  el  
patronat de la Representació del  Misteri de la Selva del qual he estat president des del 2005 
fins el 2010.
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