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La teva salut o les seves pessetes? 

Aquesta és la questló. O si ho pre, 
feriu: estem disposats a continuar gene• 
rant, fins i tot incrementar, sis-cents qui• 
los de residus tòxics i perillosos per per
sona i any a Catalunya? Estem dispo
sats a viure amb l'ai al cor i hipotecar la 
vida de les futures generacions a causa 
de les Centrals Nuclears i dels seus re
sidus de plutoni? Estem disposats a xu
clar, encara més, aigua de l'Ebre mal, 
grat els perills evidents de salinització 
del Delta? Fins quan continuarem mal• 
baratant els recursos naturals, espoliant 
el rerapaís, deg.radant l'ecosistema? 

Hi ha, és clar, respostes de tot tipus. 
Hi ha la resposta dnica, d'aquells que 
remenen les cireres: és el preu que hem 
de pagar pel «progrés•. Hi ha la respos
ta ingènua d'aquells que creuen que hi 
ha solucions a tots els problemes. Hi ha 
la resposta egoista d'aquells que ama
guen la pols sota la catifa. Aquestes i 
d'altres rêspóstès que podrfem afegir 
em treuen cada cop més de pollegue
ra. Em rebenta la lògica suicida que ens 
empeny a una velocitat vertiginosa cap 
l'infart ecològic. No m'agraden les pel.Jf. 
cules de ciència ficció però haig de con, 
fessar que •Blade Runnen, em deixà 
bocabadat. De fet, el país atge urbà 
descrit tenia versemblança i s'allunyava 
dels tòpics de les ciutats interespacials. 
La ciutat futura se'ns presenta altament 
tecnificada -cotxes, voladors, creació 
d'homes esclaus- però alhora ecològi• 
cament destruïda: tot és fosc, amb una 
cortina de pluja, els carre.rs plens de 
brossa, els habitatges insalubres. 

Se m'acusarà de catastrofista i no és 
veritat, si més no, si hom enten que 
pregono la fi del món, el diluvi univer
sal o l'apocalipsi, Res de tot això. No, 
més em queixo de la vida futura que 
ens han preparat. l perquè no m'agra
da, em revolto i intento canviar-la. l es
cric aquest article. Algú voldria que !re
gués punta partidista a tot l'enrenou, 
que poses el dit a l'ull a un Consell Exe
cutiu c:ec, que pentinés amb pinta es
pesa a un director de Medi Ambient o 
al Delegat Territorial de la Generalitat, 
indignes ambdós del càrrec que ocu
pen, que tregués aigua clara de la pica
baralla de pati d'escola que hi ha a la 
meva comarca al voltant de les dimis
sions dels consistoris. Debades. 

El que hi ha d'important darrera de 
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les mobilitzacions, de les protestes de la 
gent de les zones afectades, és la trans
formació de les mentalitats, de la visió 
del món i de la vida. Un factor difícil de 
precisar i de quantif,car però molt més 
transcedent que la simple aritmètica 
electoral de les properes eleccions. He 
viscut de prop l'experiència de l'Alt 
Camp i de la Conca, d'una gent que en 
poques setmanes ha après una pila de 
coses. Han après que són els lixivats, la 
dioxina i que s'amaga darrere de les si• 
gles PCB, i que tot plegat els hi farà més 
mal que la fil.loxera. Han après que s'ha 
de sortir al carrer per canviar les coses. 
Res de nou, fins i tot aquests darrers 
mesos ho hem presenciat televisiva
ment en els països de «socialisme ir
real,. 

Vull recordar com un membre de la 
Coordinadora del Pla de Sta. Maria ex• 
plicava la seva experiència en una as-

semblea informativa. En aquests dies 
-deia- he fet coses que mai hagués
pensat que faria, he dirigit assemblees
massives, he participat en diverses ma,
nifestacions, he parlat per la ràdio i
m'he discutit amb directors generals,
tècnics i polítics. A la fi, reconeíxla que
la seva vida havia canviat, que ara veia
les coses d'una altra manera. Ja no el
farà emmudir cap persona amb càrrec
o tltol acadèmic i quan vegi per televi
sió la gent que surt al carrer i protesta
pensarà que tenen raó.

Vull recordar, aix! mateix, les parau
les i el to de l'alcalde de Rocafort de 
Queralt quan informava de l'entrevista 
amb el president Pujol. Explicava com 
el president no els havia deixat gairebé 
parlar, ans al contrari, els havia tractat 
com a ignorants i els havia estirat les 
orelles. Mai m'he sentit -deia- tan 
humiliat, tan avergonyit. Colpia el seu 

to trist, d'una persona traïda per l'amic, 
d'algú que ha perdut la fe, els punts de 
referència de la seva seguretat. Era com 
un got de «duralex., trencat en mil bo
cins. Tanmateix, amb una dignitat im
presíonant, afirmava sense embuts que 
a ell no el doblegarien. 

l podrien continuar parlant de la gent
que pintava de dol la senyera als seus 
balcons, dels estudiants que s'han es
trenat al carrer, del comunicat dels ca
pellans llegí! al final de les misses, de 
tantes i tantes persones que han prota, 
gonitzat un moviment de protesta uni
tari l massiu, i han retrobat el gust d'es
tar junts. Res serà com abans, perquè 
l'abocador de Forès i la planta inciner11-
dora del Pla de Sta. Maria (i Vandeliòs 
i l'aigua de !'Ebre) han canviat les �cves 
vides. Ells ho tenen clar, ara cal que tot, 
hom respongui a la pregunta del titolar: 
la teva salut o les seves pessetes? 


