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El pla <U> residus ha empitat els afectats, pero diuen que ésnecessari i beneftci6s: ara toca imposar-lo 

Govemar amb els govemats de punta 
+ Araque el ronseller Joa
quim Molins ha estat resca
balat amb bé, per la for~a 
pública, de les urpes deis vila
tans airats -Josep Cuni va 
imposar un solidari minut de 
s'ilenci al seu debat televisiu 
de dilluns al vespre-, ara 
comen~a a ser divertit de 
seguir aquest estira-i-arronsa 
a l'entorn de les porqueries 
fabrils que no tenen terra que 
les acuJJi. Divertit perque es 

' tracta d'un pols desigual 
entre dues raons desiguals. 
D'una banda, el pla de residus 
és un document ple de ciencia, 
elaborat amb pausa i pruden
cia, que ha determinat quin és 
el lloc millor per fer de les 
deixalles una materia inno
cua. S'ha estudiat la condició 
geologica de l'indret, la capa
citat de resistir la contamina
ció, la Uunyania de la vida 
humana concentrada. I s'ha 
marcat un cercle en el mapa: 
aquf. 

D'altra banda, a ningú no 
li agrada que li toqui l'aqu(. 
Una planta de reciclatge de 
femta industrial sempre és un 
cacau. Ja et . poden anar 
darrera amb un flabiol sonant 
que un no es creu que allo no 
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fací fum i pudor i soroll i, 
sobretot, lleig. Avui en día, 
tots els pobles i viles somnien 
amb ser paradfs turístic: ja 
em direu, amb l'andromina 
mastegant excrements alla al 
costat. Si un simple abocador 
tradicional i primitiu ja és 
capa~ d'omplir tota la rodalia 
de fumera pudent! Un té dret 
a preguntar-se si de deb-0 és 
el lloc millor o si la lotería ha 
vmgut induYda per altres 
motius. 

Entre les dues raons opo
sades no hi ha pacte possible: 
la planta de residus es fa o no 
es fa. Els vei'ns poden fer 
marrameus, els alcaldes 
poden dimitir amb tot el con
sistori darrera i els que de 
sobte s'han despertat ecolo
gistes poden plantar arbres al 
lloc del crim, pero la planta de 
residus s'ha de fer. Si no es 
fa en el lloc triat, Ja no es 
podra fer enlloc: ¿qui s'hi 
avindria, després de tot 
aquest batibull? 

S1 la planta no es fa, és 
que no feia falta. Pero en fa. 

Ho diu el pla de residus i ho 
díu el conseller Molins, que 
deu enyorar el temps en que 
exercia ambaixades més sim
patiques (aquest home sempre 
ha tingut una tirada cap a 
les relacions públiques). I 
si la planta s'ha de fer, no 
queda altre remei que sacrifi
car popularitat i vots i como
des aquiescencies i cons
truir-la alla on els tecmcs 
diuen que ha d'anar. L'exerci
ci del poder sol jugar aquestes 
bromes. 

El país és petit i no hi ha 
massa on triar. D'altra banda, 
el vell axioma diu que allo que 
la natura produeix, ella 
mateixa ho recicla, pero el 
que fabrica !'home ens ho fot 
tot enlaire. La comarca en 
qüestió treu foc pels queixals, 
pero sospito que la resta del 
país esta desitjant de temr 
rius cristaHins i un cel 
impoHut, amb l'ozó embolca
llant-ho tot com un manten 
benefic. 1 aíxo acaba desfent 
tota solidaritat amb els afec
tats: si aquests es belluguen 

massa, deuen rumiar els 
pagesos mirant-se els seus 
camps, igual posaran la nosa 
per aquests topants. 

Els ve'ins de Montblanc, 
amb la seva raó petita, hau
ran de jugar en solitari les 
cartes. 1 la Generalitat, amb 
la raó de tots, fer !'aposta 
grossa. El govem no pot con
vencer els veYns -no diguem 
ja seduir-los- pero esta obli
gat a actuar, i a fer-ho aviat. 
Parlant, la gent no s'enten
dra. Són tones i tones de resi
dus que cada dia surten de 
l'estómac de la Catalunya 
industrial i moderna que el 
president Pujol porta arreu 
del món com qui duu una 
escarapel· la a la solapa. 

La disjuntiva és per llo
gar-hi cadires i seure a espe
rar la fi de la partida. Al cap
davall, no és com instaHar un 
polfgon de jocs d'artifici a 
Anchuras. Potser la Generali
tat esperava un xic més de 
disciplina i una espurna de 
comprensió: no n'hi hagut. 
Ara toca governar. Governar 
amb els governats de punta 
és enutjós, pero mira. No 
em negareu que el serial 
promet. 


