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Comarques, ecologistes, Generalitat
revista «userda», quan fa un esbós de la nebulosa ecològica a Catalunya
Lai dels
seus moviments, cita « aquells que ocupen masies abandonades al
Vallès».
Avui que la comarca i la pagesia han esdevingut pedra d'escàndol, es un
tema en el qual val la pena de fixar l'atenció. I això més enllà dels interessos
electoralistes del partits. En un moment històric en què l'habitatge de ciutat
implica treure's de la butxaca dos o tres milions de pessetes, o endeutar-se
per aquesta quantitat, les masies de Catalunya, en un elevat percentatge,
s'abandonen i queden deshabitades.
Aquest és un signe que denota que alguna cosa greu està passant en el
subsòl de la nostra sociologia i economia. Perquè s'abandonen no solament
les masies sinó que queden per cultivar els prats i les terres, moltes d'elles
àdhuc de regadiu. S'espera el promotor d'urbanitzacions o el senyor de Barcelona que compri la finca per «ensenyar-la» a les seves amistats. I això ja no
té res a veure amb aquell adagi «els catalans, de les pedres treuen pans».
Aquestes ratlles no són les conclusions de cap estudi. Són una simple comunicació i reflexió en veu alta en projectar la mirada sobre les terres i les
masies del nostre Vallès Oriental i Occidental, tot passant i vivint en elles amb
el pensament posat sobre centres d'interès, sovint, aliens al camp, a
l'agricultura, a l'emigració de les comarques i a l'abandó dels camps i dels
seus cultius.
Em valc de l'aspecte de la petita vall del poble de Gallifa i dels seus contorns comparant-los amb la situació en què es trobaven quan hi vaig arribar
fa vint anys.
En aquell moment, totes les masies estaven ocupades. Hi vivia una família
en cada una d'elles com a propietari o com a masover. Recordo que una masia que feia temps que havia estat abandonada perquè estava molt deteriorada i amb terres escasses i dolentes, fou rehabilitada, juntament amb les terres, per un home estrany, amb barba, que aconseguí, amb poc temps i a través de procediments molt rudimentaris, instal·lar fins a la masia l'aigua corrent, que no havia tingut mai, amb l'admiració de tot el poble. Hi va viure tres
o quatre anys. Fou com una avançada del hipisme. Després va desaparèixer.
En una altra, lluny del poble, hi vivia un matrimoni amb una filla i un fill espigats. Tenien un remat de cabres i d'ovelles (que feien pasturar per aquelles
muntanyes), gallines, conills i porcs, a més dels camps de secà i el seu tros
d'hort. Avui està deshabitada, els camps abandonats i les herbes i glans
d'aquells paratges no són aprofitades per ningú.
Una petita conca del costat del poble, on.fa uns anys vivien cinc o sis famílies, avui s'ha convertit en un gran galliner de trenta o quaranta caps
d'aviram. Però «les terres estan perdudes», que diuen els pagesos.
La rectoria tenia - t é - més d'una hectàrea de regadiu que estava repartida entre tres famílies per al cultiu. Avui aquest hort és un fenassar espès ple
de roldors i bardisses. I, així, aquesta, aquella masia i la de més enllà. Se
n'han salvades un parell, comprades per gent que tenen altres negocis. Les
exploten agricolament però no són rendibles tenint en compte el tractor i el
paquet de màquines sofisticades que fan servir i que tenen la majoria de dies
a la cort. Allò, més que un negoci, és una diversió per als finals de setmana.
Tampoc no es té curà dels boscos ni es netegen. Ha augmentat molt el porc
senglar però també les cremades.
Resumint. Hi ha, ofegant-se, unes terres que han estat la saba de la nostra
economia, l'entorn verd de la nostra salut mental i el seny de la nostra nissaga. No hi ha cap motiu per a creure que aquest fenomen només és propi de
les comarques del Vallès. Més aviat és la mostra d'un ferment que és un element constitutiu i un resultat del desgavell que hem sofert en tots els sentits
gràcies V i a dictadura passada. Aixó "demana un estudi atent i una solució."
F'eFmeteïï-mé f e r
altra pinzellada. Aquesta vegada d'un fenómén" que
avui apunta i que podria significarNmci d'una esperança de recuperació - i
superació si hi cap d'aquesta davallada i desestabilització ecològica que ha
significat l'abandó de les masies i de les terres de cultiu dels nostres pobles,
el requitisme de la vida comarcal (els millors han desertat) i l'apilotament
amorf dels habitants en els suburbis despersonalitzadors de les grans ciutats
de Barcelona, Sabadell i Terrassa.
Des de fa tres o quatre anys a Gallifa s'han empadronat cinc famílies que
venien primer cada cap de setmana. Ara hi viuen tot l'any. Els uns treballen
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a poblacions veïnes o a Barcelona. Els altres s'hi han dut la feina. Hi han'
instal·lat una granja de vaques que abans vivien a Horta.
Aquest és un signe evident del malestar i de l'artificialitat que la gent nota
en la vida a ciutat. Han descobert que és perjudicial per a la seva salut física
i mental. Les caravanes de cotxes que surten cada cap de setmana per
instal·lar-se unes hores sota d'un pi en són una altra mostra.
Ja sé que el «signe» de Gallifa és petit. Però podria ser significatiu. Mossèn
Josep Sanabre, arxiver del bisbat de Barcelona i peoner del desvetllament de
la consciència de catalanitat de la Catalunya Nord amb els seus estudis
d'història. El tractat dels Pirineus i la mutilació de Catalunya o Resistència
del Rosselló a incorporar-se a França em deia que quan la política s'espessia
i es complicava a Barcelona capital, se n'anava a Bonastre - e l seu pobleun parell o tres de dies a observar. iVeia moure's el botiguer, al terratinen'.,
el rebassaire o el rector en aquesta o aquella direcció? Volia dir que a Barcelona els qui havien pres la iniciativa eren aquells o els de més enllà. A Bonastre les línies de força eren simples i clares. Aquest és en tot cas el valor de
la meva observació en el petit però ben visible moviment de Gallifa.
I és curiós que aquest retorn al camp - o a dormir-hi, com a mínim- que
es nota al meu poblecoincideixi amb l'aparició dels diversos grups ecologistes a Catalunya. Potser alguns dels qui s'han reinstal·lat al poble no han fet
seu encara aquest nou modisme, «ecologia». Es igual. Ells han pressentit incoscientment que la vida a ciutat no va, i han preparat la fugida.
Tenim, doncs, un moviment instintiu que vol fugir de la ciutat. Tenim un
moviment ecològic que augmenta i s'escampa, que és la racionalització
d'aquest moviment instintiu. Som en un moment històric que pot ser - h a de
ser^ decisiu per al nostre poble. La recuperació de Catalunya vol dir també
buscar i trobar els elements tècnics perquè aquesta al·lèrgia als productes
químics (molts d'ells innecessaris) i aquest moviment de retrobament amb la
natura signifiqui una repoblació de les nostres comarques i una rehabilitació
de les nostres masies.
El cas de Zúrïiga - u n poblet de Navarra que explota les terres diem-ne en
«règim col·lectiu» després d'haver valorat en diverses categories la terra de
cada propietari- pot ser-ne un exemple alliçonador. Uns quants tractors i altra mena de maquinària duen totes les terres del poble i fan possible que els
camps dels més pobres puguin mecanitzar-se i els dels més rics no hagin de
tenir tancat a la cort el tractor dos-cents dies dels tres-cents cinquanta que
té l'any. Així se simplifiquen els costos i es fa un monoconreu que pot variar
segons les necessitats del mercat. Cal tenir present que l'any 1975 Espanya
-país agrícola- va gastar en divises dos-cents mil milions de pessetes en
importació de pinsos i de carn.
Col·lectius com aquest de Zúrïiga podrien crear-se en pobles i en blocs de
masies a partir de grups ecologistes de ciutat que porten un bagatge de coneixaments tècnics i d'hàbit de treballar en equip a les respectives fàbriques,
que desborden els criteris a vegades un xic tancats de l'home tradicional del
camp.
Aquí s'obre un horitzó d'esperança. La gent hi és. Hi ha indicis reals que els
ecologistes volen superar els seus neguits utòpics -perquè són novells- i
busquen alternatives a les seves oposicions sistemàtiques.
Tenim els homes, doncs. Tenim les terres; tenim les cases fetes (les masies). Tenim una Generalitat que es redreça; tenim sobretot un país i un poble
amb ganes de fer coses i de fer-se per esdevenir important. Es tracta que la
Generalitat empari i canalitzi aquestes possibilitats, iniciant els estudis concrets de cada zona. Es una feina bonica per a una joventut amb ganes
d'obrir-se pas en la vida i ser creadora. Això pot esdevenir una aventura en
el cor mateix de Catalunya: la comarca.
i,No tindria, això, ,rçolta semblança amb els kibbutzim d'Israel, un poble petit que ha fet m e r a v e l l é s al camp per l'abnegació dels seus fills? Nó fora possible que la Generalitat creés uns equips d'homes i dones que amb un suport
econòmic inicial fes l'experiència de la rendibilitat d'uns blocs de masies
abandonades amb uns tècnics al davant per a assegurar-ne l'exit? Per
aquest camí de les realitzacions no hi hauria baralles electoralistes en relació
amb les comarques. Al contrari, fóra un camí de descongestió d'aquest xafarranxo que és la vida de Barcelona.
Josep Dalmau

La lluita per l'Estatut

• Estatut d'autonomia, que haurà d'ordenar la
L vida política de Catalunya, es va perfilant.
Dissabte passat, en va ser aprovat el projecte
pels nostres parlamentaris, i ara haurà de
discutir-se al Parlament de Madrid abans de ser
plebiscitat aqui. D'entrada, ja, hi vèiem un error
en el fet que no hagi estat consultat el nostre poble, ni en període de discussió i redacció, d'una
manera oberta i sense limitacions, ni ara, després de la primera aprovació, en forma de
referèndum. Així, difícilment podran els parlamentaris de Catalunya acreditar la representativitat d'aquest projecte a l'hora de defensar-lo
davant el Parlament espanyol. Prou podran dir
que és el seu Estatut, però dubtem que puguin
justificar que és l'Estatut de tot el poble català,
ni tan solament de la majoria del poble català. I
això és greu, perquè a l'hora de la polèmica a
Madrid no tindran la força que els hauria donat
la participació directa o el vot de tot el poble.
I que no se'ns digui que hi hagué una sessió
per a escoltar els partits extraparlamentaris,
perquè allò foren unes engrunes formalistes per
a justificar males consciències, i a la pràctica no
serví de res i no fou aprofitat per ningú. A més,
alguns partits, com el PSAN, en foren exclosos
per la normativa procedimental establerta pels
mateixos parlamentaris catalans. Aquesta prohibició, expeditiva, gratuïta i galdosa, fou compensada gràcies a la bona política del senador Xirinacs, que oferí a tothom, i a nosaltres, doncs,
també, l'altaveu del seu escó per a fer sentir la
nostra opinió.
Per què va acceptar el PSAN l'oferta d'en Xirinacs? Perquè som conscients que no podem
anar a Madrid amb una sabata i una espardenya,
amb un p r o j e c t e d ' E s t a t u t que no sigui
l'expressió de la voluntat política i de les necessitats més immediates del poble català (i aquí ja
no esmento la totalitat dels seus drets irrenunciables com a poble, que això ens duria molt
més lluny); perquè som conscients que l'Estatut
que enviem a Madrid hauria de recollir aquelles
necessitats mínimes i reivindicacions a curt termini, si més no, que el poble català, a través de
l'oposició democràtica al franquisme, ha exigit
massivament, insistentment i públicament els
darrers deu anys; i perquè vèiem que
l'avantprojecte de Sau no recollia aquesta realitat (i cal dir que l'actual projecte dels parlamentaris es troba pràcticament al mateix nivell i amb

els mateixos oblits). Per tot això vam presentar
una alternativa global, una esmena a la totalitat
de l'Estatut, que es fes ressò d'aquelles necessitats i anhels.
L'esmena del PSAN vol cobrir aquelles mancances greus que hi ha a l'actual projecte, i que
el desqualifiquen com a Estatut de Catalunya.
Mancances inacceptables com la del poder
judicial de la Generalitat; la ignorància de la realitat política i social de les comarques i de la necessitat urgent d'oferir-los una autonomia
àmplia; la menysvaloració del fet diferencial
aranès, que només ha estat tingut en compte en
l'aspecte lingüístic i - e n el darrer projecte- administratiu històric, i encara en un to que ens recorda massa el llenguatge dels darrers anys del
franquisme: «la parla aranesa serà objecte
d'ensenyament i d'especial respecte i protecció». Es llastimós que els catalans hàgim de caure en aquest to proteccionista i ambigu, que no
caracteritza precisament els pobles oprimits, sinó els opressors. Es digne de la més trista de les
antologies... quan la Vall d'Aran hauria de posseir els mateixos drets autonòmics que Catalunya; la seva cultura - e n él sentit ampli del
mot-, no una ridícula protecció sinó la plena llibertat, i la seva llengua, l'oficialitat. Lamentable,
incomprensible i inacceptable!
La inferioritat en què situa la llengua catalana
en relació amb l'espanyola -fins i tot per sota
dels mínims de la Constitució, (art 3, paràgraf 2),
que no n'impedeix l'equiparació a Catalunya-,
així com la manca de poder legislatiu i executiu
en sectors tan vitals com són el dret laboral i la
seguretat social, el dret civil en sa globaiitat, els
mitjans de comunicació social, la planificació
econòmica, la política energètica, ecològica, i
tants d'altres.
En matèria fiscal calia evitar la solució dels
parlamentaris d'imposició doble, que convertirà
la nostra en una autonomia de peatge i així la
desprestigiarà. Per això adoptàrem la solució de
l'Estatut d'Elx, que estableix la cessió per la Generalitat a l'Estat d'una percentual a decidir, que
cobreixi la part proporcional de les despeses generals de l'Estat, la totalitat de les que hagin de
revertir a Catalunya, i la quantitat que es decideixi per a ajudar al desenvolupament dels territoris endarrerits de l'Estat. Aquesta proposta
nostra, que no ha estat acceptada pels parlamentaris catalans, l'hem vista posteriorment in-
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corporada al projecte d'Estatut d'Euskadi. Amb
la versió de la doble imposició, la Generalitat
s'enfrontarà indefugiblement amb el poble
català quan necessiti més diners, mentre que
amb la proposta del PSAN el tindria al costat a
l'hora d'exigir a l'Estat un increment de la seva
quota sobre els impostos.
També calia, i així ho férem, expressar en
l'articulat la plasmació de la sobirania popular
insinuada a l'article primer, que, tal com ha quedat al projecte parlamentari, no deixarà de ser
una simple expressió retòrica sense contingut
real...
Amb la nostra esmena intentàvem presentar
clarament la voluntat i les necessitats del nostre
poble, el fruit de la seva lluita democràtica. El
projecte aprovat pels parlamentaris catalans és
el fruit de la política de consens (a nivell estatal),
de renúncia i desmobilització popular, i
d'acceptació, ja d'entrada, de les regles del joc i
dels interessos del contrincant, que vol la descentralització simple i no pas l'autonomia política. Hi ha qui ens acusarà d'idealistes i somiatruites. Parlem-ne: sabem prou bé que al Parlament
espanyol el nostre text no seria acceptat i es retallaria considerablement. I tant que ho sabem!
Tenim prou memòria i experiència de la política
que es fa a la capital de l'Estat. La llàstima és
que els nostres parlamentaris no en tinguin també. Perquè també el seu text serà retallat a Madrid, com l'altre, com qualsevol altre. Ja alguns
ministres han fet algunes consideracions en
aquest sentit. A part la migradesa dels continguts en discussió, el mal és que els parlamentaris catalans no sabran, no podran defensar uns
interessos -els del seu Estatut- que no són els
del poble català, ni tan solament els de la majoria d'ells mateixos, sinó una aproximació d'allò
que ells han cregut que són els interessos de les
forces polítiques dominants a l'Estat i al govern
espanyol. Però un dels interessos primordials
d'aquestes forces dominants és, ha estat sempre, no l'un o l'altre Estatut, sinó el retallament
de qualsevol projecte d'autonomia que els puguem presentar. Per evitar un acte purament testimonial caldria que ho tinguessin en compte, i,
a l'hora de cercar un suport, seria convenient
cercar-lo en el poble català i no pas en els grups
de poder estatal. J ( ) r d i M o n e r s j S m y 0 |
(PSAN)

adjectiu contrari és també
usat com un substantiu, significant «enemic, adversari» i, amb
un valor neutre, que és el que ara
ens interessa, significant «cosa
oposada»: Jo més aviat hauria dit
el contrari, Va passar el contrari
del que havia previst. I, alhora, ha
originat les locucions al contrari
adverbial, i al contrari de prepositiva: No se n'havia oblidat; al contrari, se'n recordava molt i Aquest
cas, al contrari de l'anterior, és un
poc fosc.
Anant sempre el substantiu
contrari - a m b el valor que ara
ens ocupa- precedit de l'article
el que, com és sabut, en un àmbit
molt extens de la nostra llengua
té la mateixa pronunciació que
l'article contracte al de les locucions indicades, és comprensible
que s o r g e i x i n d u b t e s en
l'escriptura d'aquestes expressions. Convé, doncs, analitzar-ne
la funció per tal de no confondre
el contrari amb al contrari i viceversa. El grup nominal el contrari
representa sempre el subjecte o
un complement d'objecte del
verb, com en l'oració Jo vaig dir
el contrari en què fa de complement acusatiu. En canvi, en Jo, al
contrari, diria que sí, podem
adonar-nos fàcilment que el
complement directe o acusatiu
és la subordinada el·líptica que sí
i que el grup al contrari no és sinó
una determinació circumstancial:
es tracta, per tant, de la locució
adverbial al contrari. Cal tenir en
compte, però, que sovint el grup
nominal el contrari es refereix a
un verb - é s a dir, n'és el subjecte
o
un
complementsobreentès, com en l'oració No li
vaig dir això sinó el contrari amb
què es vol significar ...sinó que li
vaig dir el contrari. Comparem,
encara, la construcció anterior
amb la següent: No li vaig dir això
sinó, al contrari, allò altre.
També escau d'advertir que el
grup nominal el contrari s'integra
en grups més amplis amb l'enllaç
de la preposició de cosa que afavoreix la confusió amb la locució
prepositiva al contrari de. Com
parem, de nou, Jo volia el contrari
d'això i Jo ho volia al contrari de
com ho han fet: en la primera oració el grup nominal el contrari
forma part integrant del complement acusatiu del verb; en l'altra,
en canvi, aquest complement és
representat pel pronom neutre ho
i la locució prepositiva al contrari
de no fa sinó introduir un com
plement - e l terme predicatiud'aquest pronom.
Albert Jané

Bústia
La llengua de Catalunya
Tal com s'estan posant les coses, correm el perill que d'aquí a
no gaires anys hom intenti de fernos creure que a Catalunya sempre s'hi ha parlat castellà, a més
del català. No oblidem que la fita
dels enemics de Catalunya conti-'
nua essent posar fi al nostre idioma o minimitzar-lo tant com es
pugui.
Per això, ara que encara hi som
a temps, caldria recollir un document que pot ser molt important
per al dia de demà. Tots sabem
que encara viuen moltes persones grans que recorden quan, de
petites, al seu poble ningú no sabia parlar castellà (perquè - n o fa
falta dir-ho— no sabien més que
català). Doncs caldria invitar els
cineastes del nostre país perquè
recollissin el testimoni filmat de
moltes d'aquestes persones explicant aquelles circumstàncies
de la seva infantesa i de com es
van veure obligats a aprendre el
castellà. Aquesta filmació potser
hauria d'ésser feta en castellà,
destinada als no catalans o als
castellanoparlants que el dia de
demà vulguin saber la veritat.
Un dels testimonis podria ser
• Passa a la p 4
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