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Hi som a temps 

De poc temps ençà diversos conflictes 
sacsegen les nostres comarques, amb una 
virulència que a molts ha sobtat i que ve 
a ser com una característica comuna, tot i 
tractar-se en principi si més no, de proble
mes molt diferents en localització, causes 
i gravetat objectiva: la determinació d'uns 
límits municipals, la possibilitat d'un tras
vassament de les aigües de ['Ebre a d'al
tres zones els projectes d'instal.lació d'abo
cadors i plantes incineradores... i encara 
podríem afegir-hi la discutida central nu
clear de Vandellòs. 
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Que els problemes, si realment exis
teixen, es manifestin és quelcom del tot 
normal. l és normal i fms i tot positiu que 
davant de l'Administració pública els qui 
no hi estan d'acord, els qui es poden creu
re amenaçats o menystinguts els seus in
teressos menifestin Ja seva contrarietat; 
d'altra banda, que no sempre els conflic
tes es puguin canalitzar pels mitjans que 
en podríem dir normals, i, no cal dir-ho, es
sencials ara i aquí en una vida democràti
ca: els partits polítics i els representants 
lliurement escollits en eleccions periòdi
ques. La vida real és molt rica i més enllà 
de tot esquema sorgeixen entitats i grups 
diversos que protesten, reclamen o denun
cien. Tot i el perill de ser instrumentalitza
des i amagar d'altres interessos, aquestes 
intervencions són, en principi, normals i 
acceptables. 

De Ferreres en «La Vanguardia• 

Ara bé, en el desenvolupament d'a
quests conflictes trobem a faltar alguna 
cosa, i lamentem que en sobrin d'altres. 
Manca un esforç de reflexió, de racionalit
zació i, sobretot, manca diàleg. l sobren 
moltes coses: entossudit tancament en la 
pròpia postura; sobrevaloració dels proble
mes, que esdevenen una mena d'absoluts 
que tot ho condicionen, que tot ho deter
minen i als quals tot cal subordinar, com 
si fos allò que únicament interessa, amb 
oblit d'altres valors i interessos tant més 
respectables ... l sobren actituds d'apassio
nament, que porten a l'insult i a una man
ca del més elemental respecte, i fins i tot 
a afirmacions calumnioses respecte de 
persones i institucions. 

No és pas aquesta la imatge que els ca
talans, tantes vegades, hem sabut donar 
com a gent de diàleg, de pacte, de seny i 
de pragmatisme. On són ara aquestes qua
litats? Eren només un miratge, un tòpic 
sense fonament? Què ens està passant a 
tots plegats? 

Cal un esforç de reflexió, en primer lloc; 
de racionalitzar els problemes i les postu
res, delimitant-ne les causes i l'autèntic 
abast, sense amagar la realitat però també 
sense afegitons dramatitzadors. l cal objec
tivar al màxim els problemes, evitant qual
sevol personalisme. 

Però no n'hi ha prou, amb això: totes 
les postures són defensables, però totes 
han de ser obertes al diàleg, sense intran
sigència. Expressions de total tancament, 
com algunes consignes insistentment re-

petides al llarg de les darreres setmanes i 
que en ocacions arriben a melodramàti
ques i excessives referències a la mort, 
haurien d'ésser bandejades si de debò vo
lem seguir el camí del diàleg. 

l no cal dir-ho, hem de bandejar abso
lutament tota aquesta violència que en for
ma de pintades, pancartes i octavetes (so
vint anònimes) ens és oferta abundosa
ment amb expressions insultants, calum
nioses i amenaçadores que fan de mal sen
tir i llegir i que, en definitiva, poden tornar
se contra els qui en són autors. Les bones 
causes ho són pels seus objectius i justifi
cacions, però també pels mitjans emprats 
si aquells són determinants, també ho són 
aquests. 

Serenitat, reflexió, diàleg: aquest és el 
camí que cal demanar a totes les parts im
plicades. Potser encara hi som a temps ... 


