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Ara que estem de moda i en boca de tots, escric aquestes 
línies per expressar la meva indignació davant del que està 
passant a la Conca de Barberà: les coaccions, les amenaces 
i declaracions enganyoses de part del govern de la Generalitat 
i d'alguns dels seus representants són la tònica constant i una 
de les causes del clima de violència que es viu a la comarca. 

El Diari de Tarragona, en el seu editorial del dimarts diu que 
condemna el que va succeir a Montblanc davant de la casa del 
senyor L/art i del xalet del senyor Gomis. Jo, que estava allí, puc 
afirmar que no érem quatre exaltats sinó molta gent gran que, 
en finalitzar la manifestació, ens hi vam dirigir espontàniament. 
¿ Creuen que no hi ha raó per protestar quan un home al qual 
se'l considerava amic de la comarca enganya la gent de 
Montblanc?, ¿ qui és ell per parlar de compensacions econòmi
ques a canvi de l'abocador de Forès?, ¿qui representa? 

El senyor L/art no és ningú per parlar en nom d'una 
comarca a la qual ha trai1 i, si s'identifica amb algú, és amb els 
interessos econòmics que avui defensa el Consell Executiu de 
la Generalitat. 

Quant al senyor Gomis, hauria de saber que la millor 
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protecció que pot tenir és la que ve del respecte i la confiança 
dels veïns, la qual no pot ser substituïda per cap acció policial 
i tampoc per la presència dels mossos d'esquadra. 

També hem de dir que els mètodes i comportaments dels 
mossos, en aquest cas (i això es pot fer extensiu als esdeveni
ments de Constantí), no han estat els propis d'una policia 
democràtica; ¿no serà que el tarannà del conseller de �over
nació els està influint? 

Un botó com a mostra: el que va passar amb un noi que per 
escapar-se de les bufetades, es va amagar en un tancat i quan 
el van atrapar, set o vuit mossos li van donar tants cops que 
semblava que estiguessin apallissant tota la comarca. 

Valls, 25 de maig de 1990 

En canvi, hem d'agrair el comportament de la guàrdia civil, 
que ha estat molt més correcte que el que havien mostrat 
anteriorment. 

Tornant a l'editorial del dia 15, crec que està fora de lloc dir 
que el senyor Gomis ha fet molt per als montblanquins. Mirin si 
ha fet que quan era "Procurador en Cortes", alcalde franquista 
i sindicalista vertical va fer tot el que va voler i ara som una de 
les comarques més pobres de Catalunya; per això no és 
exagerat afirmar que si hi hagués hagut una altra gent portant 
el destí de la comarca ara estaríem millor. 

A més a més, el senyor Gomis, ens recorda, sempre que 
pot, els favors concedits a les persones que van a les manifes
tacions, dient que ell els va treure de tal i tal dificultat. Senyor 
Gomis: els favors no es fan per retreure'ls i els que ha fet ja se'ls 
ha cobrat tots i amb rèdit electoral! 

Per acabar, només vull demanar que tinguem calma i que 
ens mobilitzem al voltant de la Coordinadora Comarcal i de la 
Plataforma d'ajuntaments dimissionaris, perquè ells sí que són 
els autèntics representants dels veïns de la Conca de Barberà. 


