
. . , 

OplDIO Diari de Tarragona 
dissabte, 12 de maig de 1990 

La revolta de la Catalunya nova 

«Nosaltres també som Catalunya», 
reivindicaven els manifestants contra el 
Pla de Residus Industrials, davant el 
Born de Barcelona, mentre els militants 
de Convergència i Unió sortien espe
rançats de celebrar l O anys de govern 
nacionalista. 

Aquesta mateixa frase havia estat 
pronunciada poc abans pel president 
Pujol: «Tots som Catalunya, els reunits 
aquí i els qui, de fora estant, xiulen i to
quen el timbal». 

Si tots hi estem d'acord, si això nin
gú no ho posa en quarentena, ¿per què 
aquella ira encesa en els ulls dels del 
carrer i aquells exabrubtes en la seva 
boca? 

Us haig de ser sincer. M'han fet mal 
-molt de mal- les recriminacions de
la nostra pròpia gent. (No m'importa el
partit en què militin). Aquella gent de 
fora no m'era gens estranya i ben segur 
que comparteixo amb la major part
d'e s una pa mo ·mportant de les e
ves aspiracions. La gent de dintre era la
meva gent, però la de fora també. Lla
vors, ¿quin sentit té aquest enfronta
ment?, ¿a què treu cap aquesta ani
madversió?

Jo, que sóc home de poble de co
marca nova, intento comprendre -en
cara que no puc compartir- l'enrenou 
desmesurat que, d'un temps ençà, re
mou les contrades tarragonines. 

No penso parlar, però, de la bonesa 
o maldat de les centrals nuclears, de les
empreses petroquímiques, de les inci
neradores o dels abocadors, del desvia
ment de l'aigua de l'Ebre, de la defen
sa aferrissada d'uns límits municipals o
de l'oportunitat d'un centre de rehabili
tació d'ex-drogaaddictes al Mas dels
Frares. No m'esforçaré gens ni mica a
discutir amb ningú la justa o injusta de
terminació dels responsables polítics. l
no ho faré, no perquè no desitgi co
nèixer les ponderades raons de les de
cisions preses o perquè tant se me'n do
nin els pros i contres de la seva conve
niència. No per això, sinó perquè estic
del tot convençut que no van per aquí
els autèntics motius de la disputa.

Quan -en un ambient distès- par
là amb amics de la gran urbs, noto molt 
sovint un menyspreu -potser és exces
siu el qualificatiu, però no en trobo al
tre- pels homes i dones de les terres 
situades més avall de la frontera barce
lonina. Amb més o menys bon humor 
-però, amb un subconscient malsà-,
em repetia un amic de ciutat: «Mes avall
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del Llobregat només hi ha terra de mo
ros reconquerida». Naturalment que no 
tothom pensa així, però hi ha un cert 
tuf d'aquest menyspreu en certs am
bients barcelonins. Parlen -alguns
de la gent de les comarques de la fran
ja sud del Principat -només d'aques- · 
tes- amb el mateix desdeny amb què 
els creguts de la Villa y Corte parlen «de 
la gente de provincias» (terres de 
vençuts). Malgrat no portar mil anys 
d'història, del segle XII ençà hauria de 
ser temps suficient per a sentir com a 
plenament catalanes les terres conque
rides. Alguns, però, encara sembla no 
acceptar-ho del tot. l és aquesta sensa
ció de ser considerats catalans de sego
na allò que ha creat malfiança en els ho
mes d'aquestes comarques tarragoni
nes. 

L'explotació demagògica d'aquest 
subconscient insà pot tenir greus con
seqüències. Malauradament, ja ha co
mençat a tenir-ne. 

Hi ha qui ha volgut fer creure a la 
gent que l'actuació del govern de la Ge
neralitat és partidista i discriminatòria, 
fruit d'un menyspreu olímpic pel parer 
dels homes de comarques. Una acusa
ció semblant ha desvetllat en el poble 
rural la rancúnia visceral dels que sen
ten trepitjat el seu amor propi. El pot 
de la rancúnia dels qui !)'han volgut 
treure un profit partidista. Es molt peri
llós, però, voler enfrontar de bell nou 
l'home de poble al de ciutat. Tots en· 

pagarien, a la llarga, greus conseqüèn
cies. 

A la sortida del Born, jo vaig veure 
en els homes i dones de comarques el 
vell recel contra l'home de ciutat. l jo, 
que sóc de poble, vaig estar temptat de 
passar-me al bàndol propi. Si no ho vaig 
fer, fou perquè conec de prop els mo
tius reals -almenys, d'algunes- de les 
decissions preses pels nostres gover
nants. l sé que no hi ha hagut en cap 
moment menyspreu, ans al contrari, 
malgrat calgui admetre -en algun 
cas- una minsa informació o un dià
leg retardat. Llàstima. Ben segur que 
s'haurien evitat molts mal entesos i no 
haurien tingut alguns l'oportunitat d'a
tiar el foc del vell recel no superat del 
tot. 

D'ara endavant, doncs, caldrà tenir 
molt present que no es pot fer res sen
se consulta prèvia, sense implicar-hi 
també la gent de les comarques, que 
l'última paraula -que han de dir els au
tèntics governants de tot el poble cata
là- haurà d'anar precedida d'una bona 
informació i d'una coneixença àmplia 
del parer dels responsables locals. 

Una vegada, però, consultat el poble 
i examinades les seves raons, caldrà 
que sigui el governant qui determini, as
sumint la responsabilitat que el mateix 
poble li donà en el seu moment. Com 
deia molt bé el president: «Desgraciat 
el governant a qui tremolin les cames». 
Per això, els elegits dels municipis mai 
no poden ni han de desdir-se de la res
ponsabilitat contreta i és des del seu lloc 
de govern que cal que lluitin en defen
sa d'allò que creuen millor i des d'on cal 
que dirigeixin l'estratègia assenyada per 
mirar de trobar solucions per la via del 
compromís i del diàleg, mai de la vio
lència. Coordinadores de cap mena no 
han d'assumir mai el compromís adqui
rit pels autèntics representants del po
ble, elegits democràticament. 

Deixeu-me afegir, per acabar, que és 
del tot inacceptable, en homes que 
diuen defensar aquesta terra pròpia, vo
ler rebre amb entusiasme un visitant 
H.lustre i prometre xiuladisses i cridòria
al president del propi poble. 

¿Per què, doncs, no fem plegats una 
reflexió pregona i comencem de bell 
nou a tirar endavant, amb comprensió 
i diàleg, aquest país que ens és comú i 
que diem estimar per damunt de qual
sevol tipus d'interès mesquí? 

Es una pregunta que prou mereixe
ria una "resposta serena. 


