
OPINIÓ 

L a lempesta social al rerapaís, que 
anunciàvem des d'aqueste~ matei
xes pàgines (22-I-90), ha esclatat 

amb una virulència que ha sorprès 
tothom i que ha agafat el consell executiu 
amb els pixats al ventre. La calamarsa ha 
fet forat sobretot a les comarques meridio
nals. No calia ser cap especialista. en quími
ca social per saber que la xuclada d'aigua 
de !'Ebre, les centrals nuclears, i l'escom
brada dels residus tòxics i perillosos cap a 
l'Alt Camp i la Conca de Barberà (més el 
complex petroquímic de Tarragona i l'afer 
del parc Busch) eren els ingredients adi
ents per un còctel molotov. La metxa ha es
lat encesa, amb el vist-1-plau del consell 
executiu, per l'honorable conseller de Políti
ca Territorial i Obres Públiques, Joaquim 
Molins. I, ~s clar, el rerapaísestàque bufa. 

En aquestes setmanes de mobilització 
social la gent ha realitzat un màster acce
lerat en política: assemblees massives i 
quotidianes; talls de carreteres, autopistes 
i ferrocarrials; botigues i comerços amb les 
persianes avall i autobusos cap al Parla
ment, ajuntaments dimitits ... Tal com, pel 
que fa a la Conc·a de Barberà, ho explica
va, bellament, la Carme Plaza (DdB, 
22-Il). Tot plegat, la gent ha retrobat el 
gust d'estar junts i ha après que cal sortir 
al carrer per tal de canviar les coses, si 
més no, per no carregar els neulers d'un 
model de creixement econòmic i d'una polí
tica territorial basada en l'espoliació sis
temàtica del rerapaís. La importància del 
moviment desfermat cal situar-la en l'àm
bit de la transformació de les mentalitats 
de la concepció de món i de la vida. Un fac
tor difícil de quantificar però més tram;
cendent que l'aritmètica electoral, fruit de 
la miopia polftica partidbta. 

Parlant de miopies i de partidisme, 
haig d'esmentar l'actitud dels mitjans de 
comunicació, sobretot d'aquells mesells del 
govern, entestats a oferir-nos un serial 
groller de carlins trabucaires enfrontats al 
progrés i la modernització del país. De 
debò, ha estat una befa i un escarni. No és 
de rebut trartar d'ingnorants i d'insolidaris 
uns ciutadans i ciutadanes agreujats reite
radament oer l'administració - oer totes!-
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Ni l'aigua de l'Ebre, ni les centrals nuclears, ni les incineradores, ni els 
abocadors són un problema tècnic, de possibilitat o de seguretat. Una 
vegada més volen donar-nos gat per llebre, quan allò que s'hauria de discu
tir és el model de societat. I aquest és el debat urgent que s'ha de fer. 

Visca la terra, 
mori el mal govern 
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dústria li ha donat un anhelat descans. 
Així, doncs, el locat conseller Molins podia 
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calment la lògica del creixement econòmic i 
del model de societat. O som capaços de 
fusionar el verd de la vida amb el vermell 
de la cultura igualitària (incloent-hi el lila 
de la igualtat home-dona), o l'esquerra 
podem plegar. 

Diferents veus de la miopia política 
electoral han aprofitat l'enrenou per sen
tenciar la pèrdua de l'hegemonia de CiU en 
l'anomenada Catalunya rural. Personal
ment sempre he abonat la tesi que CiU mai 
l'ha tingut, l'hegemonia, ja que mai no ha 
tingut projecte polític o social més enllà del 
control de l'administració. De fet, en la 
primera manifestació clara de política terri
torial, com ha estat la llei d'infrastructures 
hidràuliques o el pla de residus, la gent, 
fins i tot de la seva pròpia corda, ha posat 
el crit en tl cel. Si continua fent política, el 
conseller Molins aconseguirà que totes les 
comarques visitin el Parlament i que esde
vmguin maleïdes. 

El Parlament con11ecta, titulava el 
DdB la seva primera pàgina el 23 de 
febrer. Tant de bo! Però em preocupa que, 
pel que fa al tema d'aquest artirle i concre
tament al pla de residus, només sigui una 
operació de càstig al govern per part de l'o
posició. Vull dir que tot plegat pot reduir-se 
a focs d'encenalls, a una crítica formal í no 
de fons del problema plantejat, del model 
de creixement, de la política territorial. I, 
en aquest sentit, la hipotètica davallada del 
domini electoral de CiU al rerapafs, la pèr
dua de referent polític, pot obrir les portes 
a J'anarcosindicalització dels moviments so
cials (recordeu la crida a l'abstenció dels pa
gesos afectats pel problema de l'avellana). 

A ixi, doncs, davant la pèrdua de con
sens per part de CiU i del perill de 
l'anarcosindicalitz~có, cal la verte

bració d'una alternativa real per 
part de les forces de progrés. Una alterna
tiva, insiteixo, al model de creixement i a 
una política territorial basada en l'accen
tuació dels desequilibris territorials. Una 
alternativa que, ben segur, haurà de crear 
nous refer·ents polítics, més enllà de la sigla 
partidista, i noves formes que dignifiquin 
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i en plena 1 dolorosa reconversió del sector 
agrari. El comportament dels mitjans de 
comunicació ha omplert de sal la ferida 
oberta per la prepotència del govern i ha 

. estat l'esperó de la protesta. El sentiment 
d'humiliació i de vexació és més poderós 
que l'objectiva explotació o misèria. 

L a magnitud de la protesta ha agafat 
a contrapeu el consell executiu i ha 
obert esquerdes dins de CiU. Però, 

quan el govern es trobava entre les 
cordes i les cames li feien figa, els socialis
tes han renunciat a estirar el puny -"pacte 
de l'aigua"- i la campana de la majoria 
formada al Congrés dels Diputats entre el 
PSOE-CiU-PP sobre la clausura de Van
dellòs I, tot rentant-se les mans i passant 
la pilota al Consell de Seguretat Nuclear, 
el qual triangulat amb el ministeri d'In-

indust1ials, encaixar les c·rrtiques pels 
defectes formals i de procediment, punt de 
confluència de tota l'oposició parlamentà
ria, i contraatacar· amb la reducció del 
problema a un debat tècnic . 

Tanmateix, ni l'aigua de !'Ebre, ni les 
centrals nuclears, ni les incineradores que 
fan net, ni els abocadors damunt dels 
quals podeni plantar floretes o duplicar la 
prodúcció de cereals són un problema tèc
nic, de possibilitat o de seguretat. Una 
vegada més -com ho van fer amb les 
nuclears d'Ascó o el minitransvasament-, 
volen donar-nos gat Per llebre, quan allò 
que s'hauria de discutir és el model de 
societat. I aquest és el debat necessari i 
urgent que s'ha de fer, i no s'hi val a fugir 
d'estudi. En altres paraules, ¿estem dispo
sats a continuar generant, fins i tot a 
incrementar, els sis-cents quilos de merda 
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res generacions a causa de les centrals 
nuclears i dels seus residus de plutoni? 
¿Estem disposats a xuclar, encara més, 
aigua de !'Ebre malgrat els perills evidents 
de salinització del Delta? ¿Fins quan conti
nuarem malbaratant els recursos naturals 
espoliant el rerapaís? 

No hi ha altra alternativa que reduir 
dràsticament els residus tòxics, modificar 
els processos productius amb el reciclatge 
dins la meteixa planta per tal d'evitar la 
generació de residus. Hem de rebutjar el 
cinisme que s'amaga sota el principi de qui 
contamina paga. Si hem de fer net, ningú 
té el dret d'embrutar. En Ja disjuntiva de 
rendibilitat econòmica o rendibilitat social, 
l'esquerra ha d'actuar sense embuts. La 
proposta de la raó, d'una esquerra tt·ans
formadora, és Ja d'assumir la direcció d'un 
projecte social col·lectiu que canvii radi-
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i eficaç, més democràtica. 
Aquest és el repte més important que 

tenim l'esquerra si volem governar Cata
lunya. Malgrat les picabaralles de pati d'es
cola entre Obiols i Ribó, l'esquerra a l'Alt 
Camp i la Conca de Barberà hem començat 
a actuar i reflexionar plegats. 

Andreu Mayayo i Artal és membre del co
~tè executiu del PSUC i de la coordinado
r )tiabocador de la Conca de Barberà. 


