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Contra desconfiança, 
diàleg polític 
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1 Is lamentables esdeveniments amb què va acabar 
ahir a la matinada la reunió a la seu del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà amb el conse-

ller Joaquim Molins són un toc d'alerta greu à la instru-
mentalització de sentiments legítims per fer pressions po-
lítiques per camins absolutament condemnables. 

Ara, després dels incidents, una bona part de l'èxit so-
bre l'opinió pública que havien tingut les mobilitzacions 
fetes fins abans-d'ahir, s'haurà enfonsat completament. I 
aquest error mostra que una cosa és la necessària orga-
nització de la societat civil per defensar els seus interes-
sos i una altra és aconseguir treure la gent al carrer peró 
sense una capacitat organitzativa que permeti calcular 
amb correcció els passos a seguir en cada circumstància. 

Precisament en el cas del pla de residus es parteix de 
dues dades fonamentals i favorables, a la posició del go-
vern català: el pla i les instal·lacions previstes són neces-
saris, urgentment necessaris, i les solucions proposades 
pel pla són tècnicament correctes i encara ningú no hi ha 
posat objeccions. En l'únic que hi ha confrontació, abso-
lutament previsible i de fet prevista d'avançada, és en la 
localització de les instal·lacions. I en aquest punt l'execu-

tiu català, i especialment el seu titular, el conseller Joa-
quim Molins, s'ha mostrat obert al diàleg i disposat a do-
nar tota mena d'explicacions on calgui, com va demos-
trar a Montblanc. Fins i tot, acceptada la necessitat in-
eludible d'uns abocadors controlats i d'una planta incine-
radora.i altres instal·lacions, els responsables polítics han 
declarat que són flexibles en les localitzacions precises, 
tal com ja van demostrar amb la d'Igualada. 

Davant d'aquesta actitud, la pressió popular s'ha 
dirigit en primer lloc sobre els alcaldes a qui toca 
el difícil paper de negociar políticament amb una 

força popular al carrer que en ocasions els pot ser una 
arma útil, però que en d'altres se'ls pot girar en contra. 
Hi ha hagut una certa precipitació en les preses.de posi-
ció dels alcaldes afectats que ara els fa jugar amb un 
marge de negociació tan petit, gairebé inexistent, que 
tota estratègia política és impossible i només resten possi-
bles les posicions numantines. I aquestes són posicions 
que es poden qualificar amb termes de heroïcitat o de co-
vardia, però que anul·len tota capacitat política. 

Probablement es podrien haver trobat formes alterna-
tives de fer públic el pla de residus, però això no justifica 
certes reaccions que tenen suport èn un discurs catastro-
fista poc justificat. Més aviat les causes del malentès cal 
trobar-les en una mena de desconfiança profunda —i 
històricament justificada— del món rural cap al món 
urbà. La relació ha estat, sobretot, de depredació dels 
uns sobre els altres. La superioritat i el menyspreu han 
estat, la major part de vegades, els estils de relació de la 

ciutat sobre el camp.. I el món rural també s'ha venut 
molt sovint a un preu molt baix als capricis del món 
urbà, lamentant-ho quan ja era tard. 

Però aquesta desconfiança precisament es pot aca-
bar, s'hauria d'haver acabat, amb l'existència 
d'un joc polític democràtic que permet efectuar 

els controls imprescindibles per evitar abusos o que pre-
cisament procura reequilibrar els diversos territoris amb 
una organització territorial idònia. Si alguna acusació 
s'ha fet en política territorial al govern de Convergència i 
Unió, ha estat precisament aquest "afavoriment" de l'in-
terior del país en contraposició a les zones sobrépobla-
des. Fins i tot, les garanties democràtiques faciliten les 
tasques de control sobre les decisions arbitràries. I són 
precisament tots aquests mecanismes d'ordre polític els 
que el camp ha de posar en acció si es considera perjudi-
cat. I quan ens referim tant a les institucions municipals 
com a les organitzacions de ciutadans. Tot menys la con-
ducta incívica i desmesurada. 

Afortunadament hi ha moltes raons que porten a creure 
que res no s'ha trencat definitivament en el diàleg entre ad-
ministracions i ciutadans, sobretot perquè les mostres incí-
viques d'ahir tampoc poden fer-se extensives a la majoria 
de la població discrepant amb la localització prevista dels 
abocadors. Amb tot, és certament un toc d'alerta que obñ-
ga els qui fan de caps pensants de l'oposició al pla —encara 
que abans-d'ahir no en sortís cap quan el conseller en de-
manava la presència— a. donar també la cara davant els 
resultats de la seva estratègia mobilitzadora. 

Governar és optar 
VICENÇ VILLATORO 

Fa uns dies, des d'aquesta mateixa colum-
na profetitzava —sense gaire mèrit— 
una polèmica entorn de les afirmacions 

del conseller Guitart sobre la prioritat que me-
reixia al seu departament tot allò que signifi-
qués nacionalitzar Catalunya. Però he de con-
fessar que alguns termes de la polèmica m'han 
sobtat. Es critica Guitart perquè ha de ser el 
conseller de tots, dels nacionalistes i dels no 
nacionalistes, i es considera que aquesta prio-
ritat significa prendre partit, significa optar, 
significa decantar-se. 

El que m'ha semblat curiós és que aquest 
argument es pot fer servir contra qualsevol 
polític que faci públiques unes prioritats ideo-
lògiques, les que siguin. Se'ls pot dir el mateix 
als polítics d'esquerra que diuen que actuaran 
doriant prioritat als interessos dels més desafa-
vorits. Es pot acusar a tots els qui confessin 
pretendre alguna cosa amb la seva activitat 
política, no només cavalcar damunt la realitat, 
sinó també matisar-la o transformar-la. L'acu-
sació de prendre partit es pot fer a tot polític 
que tingui objectius polítics, que entengui la 
seva feina no només com la gestió correcta i 
neutral d'uns recursos, sinó com la gestió in-
tencionada per acomplir uns objectius polítics 
explícits. Governar no només és gestionar. 
Governar és també optar, prioritzar. I per 
prioritzar cal saber què es vol, quins objectius 
es tenen. 

Les crítiques a Guitart en aquest sentit em 
sembla que només podrien néixer d'una visió 
de l'activitat política com a gestió neutra i ad-
ministrativa, tècnica. Però resulta que quan hi 
ha unes eleccions no votem només els equips 
tècnicament més ben preparats, com si no tin-
guessin ideologia, sinó que votem partits polí-
tics, amb programes polítics i principis polí-
tics, que es diuen nacionalistes, sòcia istes, li-
berals, demòcrata-cristians o altres conceptes 
ideològics. I que els votem precisament per 
això, perquè confiem en les seves prioritats 
polítiques. El que es fa estrany és que aquesta 
evidència que governar és optar i aplicar crite-
ris ideològics sigui acceptada com a natural en 
tots els casos i que sigui percebuda com a es-
tranya quan aquests criteris són de caràcter 
nacionalista. 0 , més concretament, d'un na-
cionalisme que no és el de l'Estat. 

President: Max Cahner 
Director: Albert Viladot 

Subdirectors: :rosep Playà (Informació); Xavier Barbé 
(Tancament); Angela Vinent (Suplements); Salvador 
Çardús (Opinió) 
Àrees: Miquel Angel Violan (Política); Josep Playà 
Maset (Societat); Lluís Martínez (Economia); Àngel del 
Castillo (Esports); Pere Tió (Cultura i Espectacles); 
Agustí Pons (Opinió); Pere Prats (Disseny); Ricard Fité 
(Edició) 
Seccions: Antoni Reig (Món); Lluís Bou (Països 
Catalans); Jordi Capdevila (Espanya); Carles Capdevila 
(Societat); Maria Favà (Barcelona); Josep Català 
(Ciència); Dolors Palau (Cultura); Santiago Riera (Ràdio 
i Televisió); Bru Noya (Esports); Lluís Bonada 
(Entrevistes); Joan Caballé (Compaginació); Jordi 
Mestre (Fotografia); Albert Pla (Edició) 
Delegació a Madrid: Josep M. Sanmartí (cap) 

Gerent: Lluís de Carreras 
Departament d'Administració: director, Josep Planas; 
cap de Publicitat, Pere Ponz i Agut; cap de 
Comptabilitat, Jaume Serrà 
Departament Tècnic i de Producció: director, Joan Tió. 
Tallers: regent, Manel Navarro 
Departament d'Organització: director, Joan Peyretó 
Departament de Promoció i Distribució: director, Josep 
Roig; cap de Subscripcions, Jósep Cored; cap de 
Distribució, Carles Terol 

Redacció, administració, publicitat i fotocomposició: 
Consell de Cent, 425. Telèfon: 246 60 00. Tèlex: 54063. 
08009 Barcelona 
Impressió: Indústria, 522,08912 Badalona. 
DLB 20 249-1976 

La difusió d'aquest diari e§tà controlada per l'Oficina per 
a la Justificació de la Difusió (OJD) 

Sud-àfrica en el 
punt de mira 

PILAR RAHOLA 

Potser per deformació professional tendeixo a 
rebutjar els reportatges informatius que par-
teixen d'una tesi prèvia, que esdevenen la re-

creació, amb més o menys fortuna, de l'òpinió pre-
establerta del periodista. Prefereixo, en el cas de po-
der escollir, els reportatges objectius i fortament 
contrastats i que permeten múltiples conclusions en 
funció dels paràmetres personals que cadascú hi 
apliqui. Tanmateix, he de reconèixer que el repor-
tatge á'En portada que TVE va dedicar a Sud-àfri-
ca em va agradar justament perquè era d'autor. 
Diumenge a la nit aquest programa va dedicar un 
llarg espai a un producte molt personal que recrea-
va el món i el problema sud-africà des de l'òptica i 
les opinions del periodista que havia cobert la notí-
cia. Era un reportatge òbviament carregat de dades 
objectives però treballat des de la subjectivitat, 
construït des de l'opinió i fins i tot la irritació que la 
realitat sud-africana va produir en el professional 
que la va viure. 

Sud-àfrica és, potser, de les poques notícies que 
permeten la recreació de la subjectivitat, que no es-
candalitzen encara que siguin tractades des del par-
tit pres. Perquè és una notícia exagerada, distorsio-
nada, una mena d'esperpent modern què segura-
ment hauria despertat l'interès d'algun mestre de la 
caricatura. Si no fos perquè és veritat i per tant és 
drama. El periodista de TVE estava indignat i no 
ho camuflava, però d'aquesta indignació en va treu-
re un molt bon producte que recorria amb lentitud 
l'espina dorsal d'un problema que allà horroritza 
més perquè se n'ha fet teoria. 

"El país dels filats" sembla que surt lentament de 
l'absurd que l'ha convertit en una desgraciada peça 
de museu. La pressió internacional, la cada cop més 
forta i més organitzada pressió interna i una econo-
mia que necessita trobar sortides comencen a per-
metre un canvi. Un canvi potser ràpid en eí paper 
però que es preveu lent i sobretot difícil. Tanma-
teix, sembla inexorable. 

Amb la caiguda de Yapartheid acabarà, doncs, 
l'únic reducte de racisme legal, la darrera illa que 
establia amb el codi a la mà el dret d'una raça da-
munt d'una altra. Començarà, a partir d'aquest mo-
ment, l'altre apartheid, la difícil i de moment perdu-
da batalla per aconseguir fer caure els altres murs, 
aquells que s'aixequen, es permeten i es consoliden 
sense necessitat d'una constitució. És l'altre racis-
me, el que es practíca i es tolera en els pa'feos de les 
igualtats de condicions. 
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