«L’evolució i futur de la vinya i el vi a la Catalunya francesa»
Prada de Conflent, 21 d’agost de 2010
A càrrec de Llorenç Planas, en substitució de Fabrice Rieu
El primer que ens va explicar el senyor Llorenç Planas va ser la importància i les
característiques, tan remarcables, que presenta el Rosselló com a zona productiva de vi.
Principalment, perquè és una regió amb molts tipus de terreny que beneficia la producció d’un
vi de gran qualitat i amb unes característiques diferenciades.
A la Catalunya del Nord hi ha unes tres mil explotacions que es dediquen a
l’agricultura, unes mil són de caràcter familiar i unes dues mil dues-centes es basen en
assalariats. Del total de la producció d’aquest sector, el 30 % és de vi, el 37 % d’horta, el
24 % de fruita i el 9 % d’altres productes. El valor d’aquesta producció agrícola s’estima en
uns quatre-cents milions d’euros.
El fet que la màxima producció agrícola sigui de vi no és casual, sinó que es regeix per
motius històrics. Abans de la fil·loxera, hi havia unes setanta mil hectàrees productores de vi a
la zona. Quan els efectes devastadors de la malaltia van desaparèixer, la situació va millorar
però mai més va tornar a ser la mateixa. Actualment, es comptabilitzen unes vint-i-quatre mil
hectàrees de superfície dedicades a la producció de vi a la Catalunya del Nord. En nombres de
producció, sabem que se situa per sobre dels vuit-cents noranta mil hectolitres, entre els quals
hi ha la denominació d’origen de vi dolç natural, amb uns dos-cents vuitanta-dos mil
hectolitres; i altres, amb uns tres-cents trenta mil hectolitres.
Pel que fa a la gent que es dedica al sector, podem dir que hi ha uns quatre mil cinccents viticultors —entre els quals s’inclouen els treballadors de cap de setmana— uns mil vuitcents dels quals treballen a temps complet i es dediquen plenament a aquesta tasca.
Amb relació al vi, dins la denominació d’origen del vi dolç natural trobem la zona de les
Ribesaltes amb garnatxa, macabeu, moscatell i malvasia (Rosselló). També hi ha les zones de
Moscat de Ribesaltes, Banyuls, Maurí, Costers del Rosselló, Costers del Rosselló Vilatges,
Costers del Rosselló els Aspres i Cotlliure.
Cada departament pot elaborar un vi del país sempre que satisfaci les condicions
mínimes. Existeixen vins de la terra amb D.O., vins catalans, vins de la Fenolleda, vins de la
vall de l’Aglí, vins del Costers Catalans i vins d’Occitània.
L’origen del Rosselló, juntament amb la vall de Fenollar, constitueix l’actual departament
francès dels Pirineus Orientals (Llenguadoc-Rosselló), amb una producció agrícola valorada en
quatre-cents milions d’euros i una àrea d’unes tres mil explotacions que donen feina a deu mil
famílies i a dos mil assalariats. La producció es divideix en un 30 % de vi, un 37 % d’horta, un
24 % de fruita i un 9 % d’altres productes. Cal dir que, en el conjunt de la producció francesa,
aquests nombres no són gaire importants i que, en canvi, pel que fa al vi dolç natural,
representen un valor molt significatiu per al sector.

