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Un proverbi català diu que -malaltia llarga, parenta de la 
mort- això és el que pot passar en el contravertit problema 
de la Busch, que avui té enfrontats Vila-seca i Salou. No sóc 
expert en el tema perquè tota la meva informació l'he obtin
guda llegint els diaris, n'obstant tenim referències prou sol
vents per saber que es tracta d'una instal.lació de la màxima 
envergadura que podria resoldre uns problemes econòmics 
per a la zona en particular i per Catalunya en general, fet 
prou important en els actuals moments en què el turisme 
passa a Catalunya una fase crítica. 

Quan escric aquestes ratlles encara no s'ha resolt el con
flicte. Potser quan surtin publicades, els senyors que mante
nen k1 lamentable situació s'hauran posat d'acord i engega
ran la -fumata blanca- que anuncia l'entesa dels cardenals 
sobre un nou Papa. Els que no som de la Busch, ni de Vi
la-seca, ni de Salou, :-ii de cap administració, no ens dolen 
penyores en dir que no entenem res de res. El meu dubte 
és si tots els que el viuen de prop, el conflicte, realment el 
comprenen, és a dir, si veuen que significa més enllà dels 
concrets arguments polèmics. Que significa aquest especta
cle de no alçar el teló quan l'obra és escrita, els actors a punt 
i la sala plena de públic. Passa que hi ha una discussió sobre 
l'ús de l'escenari perquè té dos amos. 

Crec haver dit abans que la situació actual la trobava la
mentable, cosa que vol dir exactament que la lamento. Dels 
diaris que he vist dedueixo que s'ha afegit al problema la 

coincidència d'una sentència dictada, precisament fa poc so
bre la segregació o la qüestió de límits entre els municipis de 
Vila-seca i Salou. Si no ho interpreto malament, resulta que 
abans que hi hagi prou temps de pair la nova demarcació, 
el projecte del parc Busch demana que els dos municipis pac
tin els retocs necesaris perquè el parc no depengui de dos 
Ajuntaments. Sembla força lògic que una empresa vulgui te
nir la trariquil.litat de dependre d'una sola administració mu
nicipal. Es una garantia raonable, i a més tenint en compte 
la 'importància i el cost d'una obra com aquesta. 

Hi pot haver objeccions a algun detall, però pel que sem
bla, la immensa majoria dels habitants de la zona són favo
rables a la seva creació. Perduda l'ocasió Disney, l'ocasió 
Busch l'estem complicant nosaltres mateixos. Per quines 
raons? Això és el que els ciutadans no entenem. Ens fem càr
rec que hi hagi dificultats, però costa d'acceptar que no pu
guin suparar-se. Sospitem que hi ha una desproporció. Lla
vors, acceptant la banalitat de la frase, no pot haver-hi pel 
mig alguna mà negra, que per les raons que sigui, no li in
teressi aquest_ projecte. Hem vist coses tan estranyes en 
aquest món ... 

En un diari de Barcelona acabem de llegir que Suïssa ha 
construït part_ de l'aeroport de Ginebra i Basilea sobre terri
tori francès. Es que dos municipis tarragonins defensant els 
seus drets respectius, no poden pactar l'ús d'unes quantes 
hectàrees? Ja hem dit abans que hi ha coses molt difícils 
d'entendre. 


