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DE RETRUC 

Reeixirà la 
Generalitat 
residual? 

L a nit que amb fosca placidesa separava 
els dies 5 i 6 ja pertany a la història dels 
Despropòsits Còncaus (peripècies de 

caire tumultuós en què intervenen veïns de 
la Conca de Barberà). Un conseller, Joaquim 
Molins, visqué l'amarga experiència dels àr
bitres anticasolans, que romanen en la case-
ta'mentre a l'exterior una turba irada espera 
que surtin per aplicar-los la llei de Lynch. I, 
com en el tràngol dels jutges futbolístics, l'ho
norable de Política Territorial i Obres Públi
ques es lliurà de la multitudinària marrane-
ria amb penes i treballs i gràcies a la inter
venció d'una brigada de la Guàrdia Civil, vin
guda expressament des de Saragossa per re
primir els manifestants i fer-los perdre la ga-
livança de, com a mínim, titllar l'assetjat con
seller de traïdor i covard tan punt hagués sor
tit de l'edifici que el protegia. La revetlla se 
saldà, com és habitual, amb lleugers trauma
tismes, commocions de bon reparar i altres 
seqüeles pròpies dels jocs de garrotades. 

(No m'he escarrassat gens ni mica a expH-
car el per què del singular tracte que aquella 
gent dispensà al senyor Molins, ja que és im 
assumpte de.total domini públic, i la recrea
ció telegràfica cal entendre-la com a referèn
cia natural per entrar en qüestió amb un mí
nim de vernís objectiu. El just i necessari, i 
també aquell capaç de trencar-se com ara in
tento que així ocorri, tot sigui dit en honor 
als crèduls de mena i als ingenus genètics). 

Dilluns, 5 de febrer de 1990. Són les vuit 
del vespre a Montblanc i rodalies. Un silenci 
paradisíac, com només p)oden ser els silencis 
rurals un cop plegades eines i feines, permet 
que, de lluny, es faci sentir el cant d'una ma-
llerenga carbonera: és l'ocellot d'en Calixt 
Gemecs, el sanador de porcs de la contrada, 
que prefereix les aus refiladores als gossos de 
lladruc i udol. A l'interior de l'edifici on 
rauen les dependències del Consell Comar
cal de la Conca de Barberà, un gentleman de 
Barcelona envoltat de guardaespatlles discu
teix amb els capitosts de la benèfica institu
ció i uns quants alcaldes de la zona, i pel to 
del diàleg es pot veure que el tema que ges
tionen no va pas per massa bon camí. I qui
na matèria trafiquen, allí dintre? Ah! El Uoc 
on es pensa situar un necessari abocador de 
residus industrials. El mal radica en el fet que 
cap indret no és del gust de les autoritats na
diues, ni que sigui el més recòndit i inacces
sible congost, mentre que el conseller porfi-
dieja per adjudicar-los í'ominós obsequi. Ve-
jam com-s'enllesteix aital feixuguesa: 

—La GeneraUtat, senyors alcaldes i amics 
consellers tots, previ un exhaustiu informe 
realitzat per savis en la matèria, ha pres el de
termini de destinar un bocí d'aqúest joliu i 
gentil territori... 

—̂ No cal que ens raspalli, senyor! 
—...a funcions que, si bé podrien ser mal

sanes o sensiblement molestes en el cas que 
del cas se n'hagués ocupat un altre tipus de 
govern que no fos el nostre... 

—No cal que es raspalli, senyor! 
—...resulta que més aviat us beneficiaran 

a tots. 
—Sí, home! Ara vinguin's a daurar la pín

dola! Que es pensa que no sabem de què va 
tot això dels residus industrials? Però̂  vostè 
ha vist com està l'aire de Tarragona? És que 
no l'ha respirat inaugurant qualsevol història 
d'aquestes que els senyors de Barcelona ens 
veniu a inaugurar cada dos per tres? Si us 
plau, que aquesta no ens l'empassarem mai, 
excel·lència! 

—El Pla de Residus Industrials de la Ge
neralitat preveu la creació d'una xarxa d'abo
cadors controlats, absolutament modèlics. 
Fins al punt, senyors alcaldes, amics conse
llers, que ja tenim emparaulades amb el Japó 
unes rutes de turisme científic que funciona
ran abans que s'inaugurin els Jocs Olímpics.: 
Sabeu els ingressos que per a Catalunya sig
nificaran aquestes visites en grup? I imagi
neu també quina imatge de poble modern i 
avançat donarem cara a l'exterior? 

—Que no, senyor honorable, que no ens 
pot convèncer de cap de les maneres! Miri, i 
dit de pressa i malament: la merda de les fà
briques, per a qui la produeixi. Així de clar i 
català! 

—La Generalitat manté contactes amb 
. empreses alemanyes líders en el sector de la 
deixalla, i puc dir-los en nom del meu Go
vern que les escombraries que vindran aquí 
ho faran en tmes condicions d'asèpsia, inèr
cia i descontaminació que es podran quedar 

tots Vostès acoUonits. Al meu Govern no se 
li n'escapa ni una, i mai no podríem conver
tir la Conca de Barberà en una àrea metzi-
nosa encara que-tripliquéssim el volum pre
vist de brutícia química i orgànica. Estiguin 
ben tranquils. 

—O sigui, que la merda arribaria neta, oi? 
Doncs sap què li diem, a vostè? Que la mer
da, bruta o neta, sempre serà merda. I resul
ta que aquí no en volem ni així, de merda. 

—El mes vinent començaran les obres d'a
dequació i iniciarem els primers moviments 
de terres. No poden imaginar-se, senyors al
caldes, amics consellers, com, en nom propi 
i en el del meu Govern, els agraeixo l'interès 
que acaben de demostrar-me per col·laborar 
amb la Generalitat. Catalunya sencera els ho 
agrairà amb escreix! Visca Montblanc! Visca 
la Conca de Barberà del Vallès... ai! de Bar
berà i prou, he, he! 

JORDI SOLER 

CLIENTS DE VALVI GUANYEN UN CREUER. 
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Sra. Dolors Morell i Triola 
"C/Pedret. 62-GIRONA 
Centre Comercial VALVI - 'Àngel Guimerà" 

Sra. Isabel García 
C/ Madeu Clariana. 17 - MATARÓ 
Centre Comercial VALVI - Mataró 

Sra. Magdalena Góinez 
C/ Prim, 226 - BARCELONA 
Centre Comercial VALVI - "Campo Arriaza" 

Sra. Rosa M. Rosan:._ 
C/ Raimon d'Abadal, 2 - VIC 
Centre Comercial VALVI - Vic 

Sra. Canne Grau 
O Migdia, 40 - GIRONA 
Centre Comercial VALVI - "Emili Grahii" 

Sra. Genoveva Martínez 
C/Tarragona. 60 - ST. FELIU DE GUÍXOLS 
Ccntrfe Comercial VALVI - St. Feliu de Guíxols 

Els propassats dies 12,13,14 i 15 de gener d'enguany, 
VALVI - Centre Comercial va fer lliurament dels pre
mis del sorteig CAFÈS SOLEY consistents en un 
CREUER per a dues persones -amb totes les despeses 
pagades- ales paradisíaques Illes Balears. 
Les clientes agraciades dels Centres Comercials VAL
VI han estat objecte de tota mena d'atencions, amb un 

seguit de festes i de recepcions que han convertit el 
creuer en una experiència inoblidable. Tantmateix, 
aquest sorteig posa de manifest, una vegada més, la di
nàmica política comercial de VALVI consistent a com
plementar les sempre interessants ofertes de la compta 
diària amb propostes atractives. 
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