
_ El Centre d'Estudis de la Conca de Barberà i l'Institut 
d'Estudis Vallencs han tingut l'encert d'editar, en una publica
ció conjunta, el llibre "Ni pagesos, ni industrials: residuals". Un 
volum atípic que, per començar, trenca amb l'anatema habitual 
en el capítol de crèdits, on es fa constar que és permesa la 
reproducci(J de tot el material. Un llibre que recupera la, en 
bona part perduda, tradició del llibre document, bel.ligerant i 
documentat sobre els esdeveniments de la més rabiosa actua
litat, en els darrers temps sols emprada en els temes més 
llefiscosos. Un llibre que, també, contra el tradicional compor
tament editorial dels centres d'estudi, deixa l'anàlisi històrica i 
s 'apropa a la contemporanietat més paJpitant. Però pér damunt 
de
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tot és un treball útil i clarificador. Després de llargs anys de 
vida grisa i ai1/ant, dues comarques de Catalunya, habitual
ment marginades de tota mena de protagonisme informatiu, 
han saltat a primera pàgina. Després de llargs anys d'atonia 
social, superat el neguit col. lectiu de la transició, quan resulta 
inviable qualsevol esfórç catalitzador de voluntats, quan sem
blava que tothom i arreu s'havia avesat a no sortir de casa i 
amagar les emocions i els pensments al veí, dues comarques, 
la Conca i l'Alt Camp, trenquen l'esquema, s 'omplen de solidà
ria vivacitat, aconsegueixen estructuar un ampli moment. 
harmònic, per damunt de classes i ideologies, que agermana 
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tots, quasi tots, els seus habitants. Després d'anys d'endormis
cament col.lectiu, en el transcurs dels quals més d'un i de dos 
fets o· situacions, amb una transcendència similar, haurien 
pogut moure el person.al i s'esllanguiren, ara el tema dels 
abocadors ha aconseguit reunir pobles sencers . . La relació 
recorda, el llibre ho diu en algun moment, una resurrecció'dels 
vells motins de subsistència vuitcentistes. En té, evidentment, 
alguns components, però la mobilització actual és molt més 
forta i va més enllà. 

Els motius del XIX eren en la pràctica foc d'encenalls, 
producte d'un arrauxament momentani, que passada la flama
rada s 'apagava ell mateix,' ben sovint amb notables desercions 
i ruptures entre els protagonistes. Ara, en canvi, l'agitació opo
sitora compta amb gairebé mig any de vida, i l'alenada no 
sembla estroncar-.se. Les senyeres descolorides pel sol i 
esfilagarsades per les tempestes, continuen voleiant amb el 

crespó del dol. Es mantenen multitudinàries les assemblees de 
veïns. Continua potent i vital la protesta. l ara no es pot recórrer 
a la resposta falaç i fàcil de les manipulacions foranes o dels 
interessos partidistes bords, perquè tots els partïts amb capa
citat de protagonisme n'han sortit esquitxats, i perquè ningú no 
hi té prou força per fer conjuminar- interessos ideològics 
contraposats o per enfrontar radicalment els militants de la 
mateixa organització. La resposta és tan fàcil, per òbvia, que 
sembla irreal. Ha estat el desvetllament de la conscicència 
popular i col.lectíva d'unes comarques humiliades i menystin
gudes, on l'anunci d'un nou afront ha fet sonar els clarins 
desvetlladors. El llibre, no tinc ni l'espai per resumir-lo ni el 
desig de trencar-ne el delit de la lectura, forneix una informa
ció lògica i coherent positivista i apassionada, del singular 
despertar, davant la darrera imposició plantejada de forma del 
tot arbitrària i gratui1a pel govern català. Paga la pena de llegir 
les vives, diverses i sovint lúcides pàgines de la cronologia, de 
la intepretació dels fets, dels tesimonis dels protagonistes o de 
l'antologia de premsa. Com en tot llibre arrapat al moment, hi 
falten algunes respostes:¿ quina serà la decisió final del govern 
del senyor Pujol?; ¿a quins cadàvers polítics se'ls cantaran les 
absoltes? 


