
Segons dades de l’INCAVI, el consum de vi català a Catalunya ha crescut, 
i ha passat d’una ampolla de cada quatre a una de cada tres. Us hem de 
felicitar? Està feta la feina?

—No, ni se m’ha de felicitar ni ens hem de felicitar ningú. Mostra una clara ten-
dència, i espero que ben aviat pugui ensenyar les dades de Nielsen del 2013, que estic 
convençut que tornaran a mostrar un creixement del consum de vi català a Catalunya. 
Però encara hi ha molta feina a fer.

—I perquè no es beu prou vi autòcton a Catalunya?
—Per diverses raons. Històricament hem estat consumidors curiosos, que ens agrada 

molt tastar i això fa possible la presència de productes procedents d’altres zones. Des 
de l’Incavi el que volem reforçar és el coneixement de la qualitat dels nostres vins. Per 
això fem una difusió qualitativa dels nostres vins i del seu reconeixement internacional. 
Un exemple n’és l’èxit dels Premis Vinari. Gràcies al fet que es parla de vins catalans 
qualitativament, com també es fa a través de la Guia de Vins de Catalunya, donem als 
consumidors una informació dels vins catalans associada a qualitat.

—Creieu que la situació política que es viu a Catalunya afavoreix el creixement 
del consum de vi català?

—Seria la lectura més fàcil, però jo crec que el fenomen es dóna més aviat pel reco-
neixement de la qualitat dels nostres productes. 

—Parlar de vins de proximitat no es contradiu amb el que és la DO Cava, 
amb territori a 7 comunitats autònomes. Hi ha la possibilitat de certificar cava 
català?

—És difícil parlar de proximitat quan pots tenir més de mil quilòmetres de distància 
dins la mateixa DO. Ara bé: el consumidor ja fa una distinció per origen, perquè quan 
fan boicot ja ens estan donant origen català als nostres caves. I si no hi ha boicot, els 
que en parlen ja diferencien els nostres escumosos dels de la resta de l’Estat. El debat 
sobre si s’ha de poder diferenciar el cava català o del Penedès ja està obert. Per això 
van apareixent escumosos d’altres DO que no són cava.

Joan Nebot
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“Hem d’aconseguir que els catalans 
tinguin interioritzada com a 
primera opció el vi català”
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Heu dedicat la vida al cava, però tot comença amb el vostre besavi.
—Sí, el meu besavi va fer les primeres proves l’any 1887, en condicions 

mínimes a la casa pairal de can Llopart. Però dos anys després va arribar la 
fil·loxera i les vinyes van quedar totes pansides i l’any següent ja eren mortes. 

—Malgrat la fil·loxera, vau continuar endavant?
—Sí, però el meu avi i el meu pare van preferir fer de pagès i vendre el raïm, 

com a màxim van comercialitzar algun vi, perquè hem trobat etiquetes antigues.
—Aquí és on entreu vós en escena?
—Sí. Vaig estudiar a l’estació enològica de Vilafranca i em vaig veure capaç de fer 

un vi escumós i de qualitat i ho vaig plantejar al meu pare el 1951. Al principi hi va 
posar inconvenients, perquè la finca donava poc però donava per a continuar vivint, 
mentre que el meu projecte demanava molta inversió. Però vaig llogar unes caves 

a Sant Sadurní, on vaig fer la primera 
criança. El 1956 ja vaig sortir a vendre 
i el 1959 vam construir el celler darrere 
la masia, on vam estar fins a 1996, que 
vam construir les caves noves.

—El premi us reconeix com a pio-
ner, però també és un premi al valor 
familiar i tradicional dels cellers.

—Sí, tota l’agricultura és així, lligada 
al territori. Però ara el sector del cava 
passa un moment difícil. Les caves 
grans s’han desenvolupat molt i per 
excés de producció s’han vist obligats a 
vendre als preus que marquen els super-
mercats. I també hi ha la qüestió de les 
marques blanques, que tothom sap qui 
les fa, pel número d’embotellador.

—De fet n’hi ha que han passat a 
fer escumós del Penedès.

—Sí, però no és una sortida òptima, 
és una sortida a la desesperada.

—L’exportació es la solució a la 
crisi?

—Això ens diuen, però no hi ha la mateixa facilitat ni els costos són compa-
rables, i moltes vegades hi vas a l’aventura, sense conèixer prou els mercats. La 
nostra experiència ens diu que no és fàcil. 

—Com valoreu la iniciativa dels Premis Vinari?
—Una sorpresa per a tot el sector. Segur que tindrà ressò i continuïtat.

Jordi Palmer

PERE LLOPART
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Premis

PERE LLOPART I VILARóS 
(BARcELOnA, 1929) VA mERèIxER 
EL REcOnEIxEmEnT dEL SEcTOR 

En LA PRImERA EdIcIó dELS 
PREmIS VInARI AmB 

EL LLIURAmEnT dEL PREmI 
mOnVínIc A LA TRAjEcTòRIA 
PERSOnAL En EL món dEL VI. 

I éS qUE LA hISTòRIA d’AqUEST 
cAVISTA PIOnER éS, 

En BOnA PART, LA hISTòRIA 
dEL cAVA A cATALUnyA
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El llegat de MadibaMón

L’
herència econòmica de Nelson 
Mandela se la disputa sense 
manies la nombrosa família, i 
el llegat polític és motiu d’en-

frontament entre antics companys de 
partit. 

Família i fortuna. Nelson deixa tres 
filles, 17 néts i 12 besnéts. La seva 
primera dona va ser Evelyn Mase, amb 
qui va estar casat entre 1944 i 1958 
i amb la qual tingué quatre fills. Els 
tres mascles moriren. Queda només la 
femella, Makaziwe, més coneguda per 
Maki. La segona esposa és la famosa 
Winnie Madilizela, amb qui es va ca-
sar el 1958 i amb la qual tingué dues 
filles, Zenani i Zindzi. Va ser la seva 
dona durant tot el temps de presó. Es 
varen divorciar el 1996, enmig d’un 
gran escàndol perquè ella havia estat 
condemnada el 1991 a sis anys de pre-
só com a còmplice de la mort d’un jove 
i, sobretot, perquè durant el procés de 
divorci va fer públic que, com que no 
tenia sexe amb Nelson, li havia estat 
infidel amb homes molt més joves. Val 
a dir que la peculiar Winnie és inves-
tigada actualment per la seva possible 
relació amb la mort de dos joves més. 
El 1998, quan ja comptava 80 anys, 
Nelson es va casar amb Graça Machel, 
28 més jove, vídua de l’ex-president de 
Moçambic, assassinat el 1986, Samora 
Machel. 

En els anys de presó, Winnie i pos-
teriorment també les seves dues filles, 
ajudaren Nelson a donar-se a conèixer 
arreu del món com a símbol de la llui-
ta contra l’apartheid. Quan el 1971 
l’ONU condemnà el règim sud-africà 
i demanà l’alliberament de Mandela, 
l’home començava a deixar pas al mite. 
No va ser, però, fins a la següent dècada 
quan el nom del resistent tancat passà 
a convertir-se en una vertadera icona 
arreu del món. El 1988 es va celebrar 
el magne concert The Nelson Mandela 
70th Birthday Tribute, que va ser seguit 
per prop de 500 milions d’espectadors 
a través de televisions de tot el plane-
ta. Aleshores la pressió internacional 
contra el règim de l’apartheid passà de 

ser enorme a ser insuportable. El 1990 
Nelson va ser alliberat.

Tot d’una després de sortir de la 
presó va començar a escriure. En total 
publicà cinc llibres autobiogràfics. El 
primer, El llarg camí cap a la llibertat, 
editat el 1994, va ser un èxit de vendes 
enorme arreu del món. El seguiren 
quatres títols més entre 2000 i 2010. 
Els drets d’autor d’aquestes obres són 
oficialment l’origen de la fortuna de 
Mandela, així com els premis en metàl-
lic derivats –quan n’hi ha– dels reco-
neixements internacionals –n’ha rebut 
250– com el Nobel de la Pau de 1993. 

Mandela creà dues fundacions –
la Nelson Mandela Foundation i la 
Nelson Mandela Children’s Fund– per 
gestionar l’explotació de la seva mar-
ca, que, de fet, no era una sinó quatre 
marques: Mandela, Madiba, 46.664 (el 
seu número a la presó) i Nelson Man-
dela. Ara, però, ja en són 66 les que 
el clan Mandela té registrades. Totes 
generen doblers a partir de donar nom 
o explotar la imatge de Nelson en joies, 
fotografies, pintures, segells, mobili-
ari, roba, vi, productes financers, pel-
lícules... De tot s’obtenen quantiosos 
beneficis. Amb aquests doblers s’han 
creat a la vegada 110 empreses que 
administren la legió d’hereus, algunes 
de les quals gestionen propietats im-
mobiliàries a tot el món. 

La fortuna de Nelson es calcula en 
vora 13 milions d’euros. Però és una 
estimació molt baixa. En realitat, no 
hi ha xifres versemblants, ni de la 
quantitat total ni de l’origen exacte ni 
de com es distribueix actualment entre 
fons d’inversions, empreses i d’altres 
societats i a nom de quin membre del 
clan estan. 

El que sí que es coneix és que s’ha 
desfermat la guerra –entre familiars i 
a vegades també amics– per quedar-

se els beneficis de l’explotació futura 
de la marca Mandela i de tots els seus 
derivats. El maig passat, quan Nelson 
ja agonitzava, dues de les filles, Maki 
i Zenani –ambaixadora sud-africana 
a Argentina–, iniciaren una demanda 
per assumir el control absolut de diver-
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Nelson Mandela deixa una família enfrontada per 
l’herència econòmica i seguidors que es disputen 
el llegat polític. 

Els llegats ocults de Mandela

Darrere de les grans mostres de respecte i 
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