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Quan Artur Mas decidí anticipà les eleccions per apropiar-se de la gegan-
tina mobilització de l’11-S de 2012, presentant-se com un Moisès entre 
estelades guiant el poble cap a la sobirania plena, provocà l’ofensiva de les 
clavegueres del quart poder periodístic de Madrid, d’El Mundo: en plena 
campanya publicà la primícia d’uns inexistents comptes a Liechtenstein 
del pare que beneficiaven el fill president Mas; al Mas que aspirava a la 
majoria absoluta... per al final perdre 12 escons (> 11 a ERC).
Per al vilanoví Francesc Marc Álvaro, boi periodista cortesà de Mas, l’ofensa 
pel joc brut d’El Mundo contra ell i el seu pare, amb plena mala intenció 
de destrucció personal, decanten Mas a desconnectar definitivament de 
l’Espanya dels ministeris i de les empreses regulades; definint la transfor-
mació mental i sentimental cap a líder l’independentisme: protagonista 
dels fonaments del Procés, amb la consulta que constà multa i inhabilita-
ció a Mas; assolint la unitat de Junts pel Sí, també fan curt i coŀloca la CUP 
com a guionista, excloent Mas d’entrada i exigint un referèndum pel qual 
la major part del govern (que ningú de la CUP) fou condemnat o fugat. La 
portada d’El Mundo de novembre de 2012 tingué molta transcendència. 
Ara, a les eleccions del 14-F, un Mas fidel al PDeCAT fins i tot pot viure 

com els seus ni entren al Parlament. La sòlida Chacón pot ser anuŀlada per 
Laura Borràs, de qui ja he escrit com la veig d’estil i parla i venedora de 
divisives fantasies.
Possiblement l’enterrament del Procés iniciat, seguit i que ha marginat Mas 
explica que la reaparició de l’ofensiva dels clavegueres del quart poder que 
caracteritza El Mundo passi de la diana Mas / president presidenciable del 
2012 al Messi del contracte “faraònic que arruïna el Barça”. Com si prou 
esbarallat entre si l’independentisme per la lluita de l’hegemonia interna, 
prou sentenciada / escapçada l’amenaça d’una nova DUI, l’artilleria dels 
míssils publicats en portades s’orientin a destruir el general de l’exèrcit 
català desarmat que segons Vázquez Montalbán significa el Barça.
Després de sembrar dubtes en l’honradesa de l’honrat Mas, llavors a punt 
d’una majoria absoluta, ara apunta Messi presentant-lo com el càncer d’un 
Barça, a qui voldrien ensorrat en l’àmbit esportiu i l’econòmic per així cul-
minar la presumpta catalana decadència: per a major glòria i gaudi d’un es-
panyolisme uniformitzador i centralista, que se sap del tot impugnat amb 
Batet presidint el Congrés i Iceta territori i funció pública; amb la lliçó de 
federalisme d’Illa ministre dels Consells Territorials de sanitat.

Les malícies d’‘El Mundo’ de Madrid: de Mas a Messi...

–Cap dels candidats té talla 
de president.
Ho comenta una persona que 
ha seguit els dos debats tele-
visius que fins dilluns s’han 
fet. El de 8TV, divendres pas-
sat, i el de TVE, diumenge a la 
nit. “I que vaig seguir un cop 
havia acabat el partit del Bar-
ça, of course!”, afegeix la per-
sona amiga.
El partit del Barça contra 
l’Athletic també es portava 
l’oli. Era el retrobament des-
prés de la final de Sevilla i el 
Barça no podia perdre, pels 
tres punts i, sobretot, per no 
fer el ridícul, aspecte cabdal 
de la personalitat d’un club. 
I, a més a més, Messi esta-
va obligat pel punt d’honor 
després d’esbombar-se el seu 
contracte... Quina morterada! 
Quin negoci tan envitricollat 
és el futbol professional!
Els nou candidats també esta-
ven obligats a fer un bon pa-
per, com els futbolistes, però 
a diferència d’ells, en els de-
bats tots xuten a gol. En els 
dos debats cada candidat va 
mostrar la seva habilitat, 
que no és pas la mateixa ni és 
igual per a tots. Uns són més 
xerraires, altres més amables, 
altres més agressius; uns no-
més parlen en català, altres 
només en castellà i algun 
en les dues llengües; altres 
empren un lèxic esfereïdor, 
altres... etc. Per això pot te-
nir un pèl de raó el qui opina 
que cap d’ells dona la talla de 
president de la Generalitat. 
O amb capacitat de lideratge, 
com tenien Tarradellas, Pujol 
i Maragall i, a tot estirar, Mas.
Aquesta avaluació pot enri-
quir-se assenyalant que cada 
candidats va repetir com un 
alumne aplicat l’argumenta-
ri del partit, sense aprofun-
dir-los. Eslògans un darrere 

l’altre. I això els donava una 
dimensió de ser vicaris dels 
líders autèntics de cada grup. 
Secundaris de luxe, que en 
diuen al cinema, o cover, en 
els musicals: el cantant que 
actua quan el divo o la diva 
tenen angines.
Però aquestes són les perso-
nes que han de conduir la ges-
tió política els propers anys. 
Al govern i a l’oposició. No hi 
ha més cera que la que crema. 
I els ciutadans s’han d’acostu-
mar a ells i exigir-los perquè 
s’encarin amb el futur polític 
de la societat catalana, supe-
rin la pandèmia i surtin de la 
crisi econòmica. I tots els re-
plecs que tenen aquestes tres 
qüestions ni tan sols s’han 
apuntat en els dos debats. 
El primer pas és quin bloc 
guanyarà, i si tindrà possibi-
litat de fer un govern eficaç. 
Si són els sobiranistes o els 
unionistes constitucionals, i 
aquí el joc de pactes sembla 
ara un puzle difícil. Després, 
uns i altres han de dir com es 
troba una sortida al plet cata-
là: diàleg dins la llei, que vol 
dir obviar l’autodetermina-
ció, o diàleg obert i il·limitat. 
O diàleg encobert que parli 
de referèndum i amnistia 
usant un altre nom (retocs a 
l’Estatut), com es feia amb te-
mes sensibles en els primers 
temps de la transició. Repe-
tir la DUI –arriant la bande-
ra?– és, sembla, un estímul 
electoral, o fer el milho-
mes. La pandèmia-vacunes 
i la reconstrucció economia-
fons UE estan molt lligades 
a la resolució de la qüestió 
nacional. 
Dilluns, en actes en solitari, 
els candidats treien més el 
geni. Els propers debats en la 
setmana final esperem que 
aclareixin més coses.

Dies de debats

A la tele els 
candidats estan 
obligats a fer un 
bon paper, però 
costa veure’ls 
com a líders 
nacionals

Entretoc

Toio Ribas
Periodista

Penso que...

Salvador 
Campamà
Historiador i regidor d’ERC a 
Vilafranca.

La primera imatge que tenim de Vilafranca quan el tren 
s’atura a l’estació és el conjunt de cellers del carrer del 
Comerç. Es tracta d’un conjunt arquitectònic singular 
que identifica la vila als ulls dels viatgers. “Efectiva-
ment, he arribat a la capital del vi”, deu pensar més 
d’un quan contempla l’skyline que ofereix la nostra 
ciutat.
El conjunt històric de l’arquitectura del vi de Vilafranca 
és únic al país i constitueix un testimoni d’una èpo-
ca en què Vilafranca va ser un gran centre del comerç 
del vi i de l’aiguardent. Contemplant els cellers podem 
imaginar-nos el carrer del Comerç bullint d’activitat, 
fent de gran moll de càrrega de botes de vi comú a par-
tir del 1865 –any de l’arribada del ferrocarril a la vila– i 
de vi de qualitat ja al segle XX.
Aquest conjunt no és només identitat, història i art, 
sinó que també és futur. Com a zona de nova centra-
litat on se situa, molts són els usos, tant públics com 
privats, que poden acollir els cellers: des de la segona 
biblioteca de la vila fins a activitats comercials vincu-
lades o no amb l’enoturisme.
Fa un any el govern de Vilafranca, al qual sembla que li 
faci nosa el patrimoni, va rebutjar una moció presen-
tada per ERC per tal que aquest conjunt, la continuïtat 
del qual no tenim gens assegurada, fos declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional (BCIN).
El mes de novembre passat el grup impulsor del patri-
moni històric de l’arquitectura del vi de Vilafranca va 
lliurar al Departament de Cultura un exceŀlent dossi-
er que acompanyava la sol·licitud formal per tal que el 
conjunt fos declarat BCIN per la Generalitat. La inici-
ativa, coliderada per l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
ha comptat amb l’adhesió del Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC), l’Agrupació d’Arquitectes 
per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arqui-
tectònic (AADIPA), SOS Monuments, L’Agrícol, el Cen-
tre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola i Bosc Verd. El 
suport que el nostre govern va negar al potencial BCIN 
contrasta amb l’èxit de la xerrada que el grup promotor 
va impartir el 26 de gener al COAC, convidat per aquest 
organisme, i en la qual eminències com l’especialista 
en Cerdà Salvador Tarragó expressaren el seu entusias-
me davant la iniciativa.
Des d’ERC volem donar suport plenament a la inicia-
tiva i confiem que la ciutat no perdi aquest tren. Força 
BCIN!

Força BCIN!


