Rector Magnífic,
Benvolgut Sr. Miquel Agustí Torres Riera,
Il·lustres autoritats acadèmiques, antics degans de la Facultat d’enologia,
Amigues i amics de la comunitat universitària, students from the Wintour
program.
Companyes i companys vinguts d’altres indrets per aquest acte.
Senyores, senyors,

L’acte que avui celebrem, més enllà de la solemnitat en que es
desenvolupa, és un reconeixement a la trajectòria personal i professional
d’un dels empresaris de referència mundial en el món de la vitivinicultura,
el Sr. Miguel Agustí Torres Riera, president de Bodegas Torres. A la
Universitat Rovira i Virgili aquesta és la primera proposta d’honoris causa
de la Facultat d’Enologia, centrada en l’activitat empresarial, amb una obra
que compleix amb escreix els mèrits que es demanen per aquestes
ocasions.

A continuació desgranaré les raons per les que des de la Facultat
d’Enologia, permetin que parli en nom dels meus companys, ens han
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engrescat a proposar el Sr. Torres com a candidat al nomenament de
doctor honoris causa.

En primer lloc, en motiu de la celebració del 25è aniversari de la Universitat
Rovira i Virgili en aquest curs 2016-2017. Des de la Facultat d’Enologia em
proposat, com no podia ser d’una altre manera, un vi (escumós)
commemoratiu, que tastaran a la sortida d’aquest acte. No obstant, la
nostra màxima aportació a la societat és la formació de persones i aportar
coneixement a la societat, que tot plegat esdevé riquesa, que en el cas del
vi implica al territori, ja que com es poden imaginar les vinyes no són
deslocalitzables!!. Però darrera d’aquesta imatge icònica hi ha tot un mon:
milers de llocs de treball, d’hectàrees de paisatge, estructura social,
sostenibilitat. Podem dir sense por a equivocar-nos que potser es de les
activitats a on indústria i artesania es combinen millor. Avui, reconèixer la
tasca de l’empresa del sector vitivinícola emblemàtica al nostre país,
nomenant el seu president com a doctor honoris causa, en el marc
d’aquesta efemèride, ratifica una mica més aquest fet.
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A continuació, voldria mencionar la relació entre l’empresa que presideix
el doctorand i la nostra Universitat. La prova de que la formació rebuda
pels estudiants te el nivell exigible és la capacitat d’inserció laboral dels
egressats. Per un responsable acadèmic, veure que a l’equip d’empreses
com la vostra(adreçat al candidat) hi ha aquesta quantitat d’estudiants
nostres des de la direcció general, la direcció tècnica fins a qualsevol
departament a on calgui tenir coneixements d’enologia i viticultura, dona
sentit als esforços que esmercem i, en general, justifica l’existència i
l’especialització. Per nosaltres, avui Torres és un partner segur, que
participa en tots els programes que els proposem, ens obra les portes
sempre i amb generositat.

Però sobretot, i en tercer lloc voldria glosar la figura del candidat que
proposem, serà una tasca feixuga per la ingent quantitat coses que ha
realitzat a la seva vida.
La seva principal dedicació ha estat forjar una empresa multinacional amb
un criteri totalment diferent al que es tenia a Espanya en el anys 70, en que
el comerç del vi estava regit per la variable preu, com indicava el candidat
en la seva visionaria publicació “Vino espanyol, un futuro incierto”.
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Mentre, a Torres la qualitat, la recerca, la innovació i el màrqueting, han
estat sempre la seva senyera, sens dubte claus per assolir les fites actuals.
Prova d’això és el ADN que te l’empresa, m’atreviria a dir un reflex de la
persona que investim avui. Aquest es resumeix en 9 punts clau que posa
en primer lloc a les persones que col·laboren amb ell i a continuació la
ecologia, el comerç just, la responsabilitat social, la innovació, la
internacionalització, el màrqueting, la família i també la gran família del vi.

El Sr. Miquel A. Torres va estudiar enologia a Dijon, abans d’incorporar-se
a l’empresa familiar com a quarta generació. Arrel de la seva incorporació
com a director tècnic l’any 1963 impulsa la divisió de vins de l’empresa, per
mitjà de la compra de vinyar i la introducció de noves varietats, que
s’anirien convertint en els vins que avui coneixem i que són reconeguts
arreu del món, Mas La Plana, Coronas, Gran Coronas, Milmanda... La seva
activitat el porta a Xile, a on estableix una empresa filial l’any 1979. La
família, gracies a la seva germana Marimar, s’estableix també a Califòrnia,
al comptat de Sonoma, clima ideal per a varietats de cicle curt com
chardonnay i pinot, però també la catalana varietat parellada!. Per glosar
l’esperit curiós del candidat i la seva inquietud, el 1983 dedica un any

4

sabàtic a Montpellier per millorar els seus coneixements en viticultura, de
la ma de professors com el Dr. Boubals o el Dr. Champagnol.

L’any 1991 s’incorpora com a president i conseller delegat de l’empresa,
continuant en una activitat empresarial de internacionalització i
creixement. Fruit de la seva tasca obté reconeixements que senyalaré
sense l’ànim de ser exhaustiu:
El 1996 li fou concedida la clau d’or de Barcelona, en reconeixement a la
seva trajectòria empresarial. El mateix any el govern xilè li atorgà l’ordre
Bernardo O’Higgins en el grau de Gran Oficial.
El 1999 cellers Miguel Torres és premiada pels lectors de la revista
americana Wine Spectator como “The Most Important Winery in Spain”.
El 2002 es nomenat “Decanter Man of the Year” per la prestigiosa revista
homònima del mon del vi. Aquesta mateixa revista el 2007 l’escull com a
viticultor més influent.
L’any 2012 rep la Encomienda de la Orden del León de Finlandia en
reconeixement a la seva tasca de promoció de las relaciones culturals i
comercials amb el país nòrdic.
L’any següent es reconegut amb la Placa de Oro del Mérito Agrario,
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Pesquero y Alimentario per l’estat espanyol.

A més el Sr. Torres es una persona que ha tingut una gran activitat en favor
del sector vitivinícola català. Va participar en el Sindicat d'Exportadors de
Vins de Vilafranca del Penedès, el 1977 impulsà la creació i presidí la Unió
Vinícola del Penedès, que el 2010 es va integrar en la Associació Vinícola
Catalana de la qual en fou el primer president fins el 2014.
A nivell d’empresa, junt amb un gran elaborador de la Borgonya, Robert
Drouhin , va crear el 1991 una associació de grans empreses familiars,
Primum Familiae Vini, amb la filosofia de desenvolupar estratègies davant
del repte de la gestió d’empreses familiars, compartir coneixements per la
millora de la qualitat, el respecte pel medi ambient i difondre els beneficis
del consum moderat de vi.

Per acabar aquest elogi del candidat voldria aprofundir en la inquietud del
candidat pel desenvolupament social del territori i el coneixement.
Destacar dos llibres que considero avançats pel seu temps, un “La vinya i
els Vins”, un compendi d’enologia i viticultura de 199 pàgines i
especialment el llibre “El vino espanyol, un incierto futuro” en que es fa
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una diagnosi de manual del sector vitivinícola espanyol i es donen les bases
del que després ha estat l’èxit del vi espanyol.
L’activitat del candidat per al coneixement i desenvolupament de la
tecnologia ha estat lligada al impuls de multitud de certàmens com ara la
actualització que es va fer de la tradicional Fira del Vi que es celebrava cada
10 anys a Vilafranca del Penedès (1943, 1953, 1963). El 1973, ja sota la seva
influencia es varen potenciar les conferències tècniques i a partir del 1983
fou un dels impulsors de la FIRAVI, una fira bianual del sector que es va
seguir celebrant fins el 1991, amb certàmens tècnics de primer nivell als
quals el aquí present va poder assistir.
Les darreres activitats d’aquest tipus en que el Sr. Torres ha impulsat han
estat el EcosostenibleWine, una jornada vitivinícola bianual de reflexió
focalitzada en el medi ambient i que enguany celebra la 5a edició. L’altre
fita en que el candidat està implicat són les Jornades Ambientals, que es
celebren a la Universitat de Barcelona, a on es discuteixen les
problemàtiques del canvi climàtic i les seves possibles solucions.

Rector Magnífic, en la mesura que m’ha estat possible he exposat els
mèrits del Sr. Miquel A. Torres. Penso haver incidit prou en la seva vàlua
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perquè amb la vostra autoritat li sigui atorgat el reconeixement dels seus
mèrits. En conseqüència, us demano que us digneu nomenar doctor
honoris causa el Sr. Miquel A. Torres Riera i d’aquesta manera incorporarlo al Claustre de la nostra Universitat.
Moltes gràcies.
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