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EDITORIAL

M

Les eleccions salvadorenques

ai unes eleccions en un país tan petit
no havien suscitat una expectació tan
gran com les que es van celebrar
diumenge a El Salvador. Aquest país centramericà s'ha convertit aquests darrers temps en la
carta decisiva que juguen els Estats Units en la
seva lluita contra el que ells denuncien com
una amenaça soviètica al Carib.
Pels actuals dirigents de Washington és compromès de recordar la veritable història de la
seva actuació al Carib i per això han preferit
parlar de l'ajut cubà, nicaragüenc i soviètic a la
subversió salvadorenca i el seu foment dels
moviments guerrillers.
Fer memòria dels anys en què donaren tot el
seu suport als governs dictatorials que fomentaven les injustícies socials, les diferències
entre les classes i el desequilibri en el repartiment de la riquesa que han enfonsat en la misèria la major part de la població d'El Salvador i
altres països centramericans era entonar un
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l 26 de febrer aparegué en aquesta
mateixa pàgina un article amb el
títol «La conflictiva frontera entre la
ciutat i el camp», l'autor del qual és
Carles Riba, alcalde de Sant Joan Despí
i vice-president de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Certament el
tema és conflictiu, però cal abordar-lo,
car tota actuació urbana, la xarxa viària
o d'equipaments sobre sòl agrícola comporta nous condicionants al futur del
conjunt de l'agricultura de la zona. Cal,
doncs, abans de procedir a qualsevol actuació clarificar i definir des dels poders
polítics el paper que ha de tenir l'agricultura suburbana de l'entom de
Barcelona.
En Carles Riba fa esment en el seu
article del problema plantejat amb
motiu de la revisió de les zones subjectes a la contribució territorial urbana a
causa de l'excés de sòl urbanitzable programat previst al pla comarcal. Cal dir
que la contribució territorial urbana no
és l'únic problema derivat de les difícils
relacions existents entre el camp i la
ciutat. Des de la perspectiva de la Unió

que de moment és qui ha aconseguit més vots
mea culpa al qual no estaven disposats.
Passar a Managua, l'Havana i, en definitiva, a les eleccions de diumenge, no solament està
Moscou la culpa de la guerra salvadorenca d'acord amb el nou projecte nord-americà,
anava bé per a no esmentar els desembarca- sinó que fins i tot sembla disposat a negociar
ments de marines dels anys trenta, l'explotació amb la guerrilla.
Aquesta negociació amb la guerrilla i amb
per part de les multinacionals nord-americanes
dels sistemes de monoconreu d'aquests països tots els grups que des de la socialdemocràcia a
i, finalment, el suport econòmic i militar a dic- l'extrema esquerra han rebutjat aquestes electadures sagnants que imposaven calma al país cions és l'única solució per a poder pacificar El
perquè així continués servint els interessos Salvador. Les eleccions sense l'acord d'aquestes forces polítiques no han servit ni per a
estratègics de Washington.
Ara, la nova intervenció nord-americana ha acabar ni tan sols per a apaivagar la violència al
consistit a donar suport a governs reformistes país.
El dubte és, però, si Washington serà capaç
que estiguin disposats a tirar endavant uns
quants canvis socials i polítics per a acontentar de deixar que el procés de negociació tiri endala majoria i tinguin una legalitat aparent que els vant, malgrat la seva por que acabi amb una
permeti reprimir les minories que es neguen a victòria de l'esquerra. Però tan dolent pot ser
això per als Estats Units com que l'extrema
seguir aquest joc.
A El Salvador, la carta que l'Administració dreta ajunti els seus vots després d'aquestes
Reagan juga és la democràcia cristiana de José eleccions i formi govern. La situació esdeNapoleón Duarte. L'actual president del país, vindria igualment incontrolable.

de Pagesos, la clau de la qüestió rau a
aconseguir, per una banda, l'estabilitat
del pagès a la terra i per l'altra, la viabilitat de les explotacions agrícoles. Es necessari, per tant, posar fi a la inseguretat
que pateix el pagès, el qual té gravat el
seu avenir com a tal per una qualificació
del sòl diferent a la de l'activitat que
s'hi realitza, i al mateix temps posar fre
a tot allò que, sovint il·legalment, directa o indirecta dificulta el normal desenvolupament de l'activitat agrícola.
A part el cas del sòl urbanitzable programat, que ha de trobar la seva sortida
lògica en el programa d'actuació urbanística actualment en tràmit, cal centrar
l'atenció també en el futur de les zones
de sistemes generals, en l'elaboració
d'una nova normativa per a les zones
agrícoles qüe les faculti per a la pràctica
de les tècniques modernes, l'aplicació
d'una disciplina urbanística que preservi l'espai agrícola d'instrusions alienes i
molestes a aquesta activitat, i facilitar a
les zones agrícoles els serveis mínims
imprescindibles (aigua, accessos,
vigilància, etc.) per a fer viables les

.AVTJI

explotacions.
Però per a emprendre aquesta problemàtica amb coherència cal una reflexió i una clarificació de la funció que ha
de tçnir l'agricultura i l'espai agrícola
de l'Àrea Metropolitana. Les actuacions
immediates no han de fer oblidar la necessitat de plantejar les coses amb
aquesta perspectiva, ans al contrari han
de fer-la recordar. La Unió de Pagesos
és conscient de la dificultat que implica
aturar inèrcies i donar sortida a problemes punyents que exigeixen una ràpida
solució i de la dificultat que comporta
compaginar les pressions socials i les
dels grups econòmics. Però si aquesta
necessària reflexió i definició no es fa
ara, en temps d'estancament econòmic,
molt més difícil serà fer-ho en una fase
d'expansió. Precisament els poders públics es veuen a hores d'ara en l'obligació d'invertir el procés de recessió
actual i redreçar l'economia des de les
seves possibilitats. Vet ací que aquest
rellançament comporta l'estudi previ
de diferents alternatives, en definitiva i
en la mesura que això és possible l'ori-

entació del model de creixement. L'oportunitat, doncs, és aquí ara.
A la Unió de Pagesos creiem que la
defensa de l'agricultura a l'Àrea Metropolitana no és tan sols d'interès per als
mateixos pagesos que hi treballen, sinó
que afecta tota la resta de la població.
Les raons són diverses: llocs de treball
amb la sçva intensificació, pulmó natural de l'Àrea, abastament immediat de
productes frescos a la ciutat, regulació
de preus d'aquests productes, zona
d'incorporació d'aigua i l'aqüífer..., i
una zona estratègia irreproduíble des
del punt de vista de la qualitat dels terrenys i de l'estratègia econòmicoalimentària de Catalunya.
El conflicte entre espai agrari i urbà
al Baix Llobregat no és tant la lluita
entre dos móns oposats com la crisi
d'organització territorial —amb totes
les seves implicacions— d ' u n a
col·lectivitat.
Miquel Domènech i Roig,
delegat comarcal de la Unió de Pagesos
del Baix Llobregat

Racionalitat, ètica ipolítica (1)
L

'aparició de l'home sobre el planeta
Terra fou un salt qualitatiu des
d'una plataforma biològica simiesca. El
seu element diferencial fou la «racionalitat». Però la racionalitat, més que una
funció exclusiva de l'home, es una
qualitat preeminent en relació amb
altres animals -simis, dofins, etc-, en
els quals els nous estudis han trobat
signes evidents d'intel·ligència, encara
que rudimentària.
Anys enrera, afirmar que alguns animals «raonaven», encara que fos rudimentàriament, constituïa una mena de
«aliança impia» o de blasfèmia. Avui,
l'existencia dels pre-homínids no sols
no és un obstacle, sinó que és l'explicació més plausible de l'aparició de l'home. Les tres o quatre dades que ofereix
la pel·lícula En busca del Juego fa vuitcents mil anys -l'aparició del riure, l'acoblament facial de la parella, etc- són
il·lustratives d'aquest procés creacional
d'hominització biològica.
Teilhard, després d'explicar els mecanismes vitals de complexitat de la
matèria cap a una major organització i
consciència del «ésser», sentencia:
«L'home va entrar al món sense fer soroll». Imperceptiblement, era pressentit per aquí i per allà, aixó sí; i un bon
dia, en «la plenitud dels temps», esclatà
a la llum del Sol, com ho havia fet la primera flor en obrir-se la primera poncella. El cervell de l'ex-simi havia acumulat prou energies i fòsfor per a en-

cendre's —com un misto— a la carícia i
l'escalf d'una primera llum del matí,
ben segur, primaveral.
No fou cap terratrèmol. L'univers
rondà com sempre. A la Terra les diverses energies físiques i vitals continuaren
els seus xocs i lluites. Tot continuava aparentment igual. De debò, tot havia
canviat profundament. A través d'un
punt imperceptible, la matèria —la creació— començava a tenir consciència
d'ella mateixa i a obrir-se als espais exteriors incommensurables. L'home es
podia definir ja com «l'animal preeminent racional», específicament racional.
Aquesta nova funció vital del cervell
es posà en marxa a favor dels interessos
més egoistes de l'home. La humanitat
globalment ha fet servir la racionalitat
—ho fa encara— com un soldat fa
servir l'espasa: per a poder sobreviure.
Encara ara, en el nadó, totes les energies estan a favor dels seus interessos
vitals més primaris. I quan comença a
«pensar» ho fa a favor seu, ben egoístament. Ho necessita tot per a posar-se
dret. Es un animaló armat d'intel·ligència per a poder anar més a la
seva. La bondat no apareix per cap costat. Si n'hi ha algun signe, és per mimetisme dels grans. Raona per poder
ser més au de rampinya i tenir més defenses contra tot i contra tothom, si
convé. No hi ha miraments ètics de cap
mena. Aquests mecanismes d'agressió
per l'intel·ligència en contra de tot i de
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tothom per a satisfer les apetències
egoistes encara avui, després d'un
milió d'anys, es troba en plena vigència.
ÍQuè és la destrucció de la naturalesa i
la liquidació d'espècies animals i vegetals, que el moviment ecologista pretén
evitar, si no aquesta gana devoradora
de tenir-ho tot sense cap mena de contemplació, si això dóna satisfacció i
pro fit? ÏQuè és aquest trist fenomen
de l'explotació de l'home per l'home
«si no una continuació corregida i simulada de l'antropofagia primitiva?.
Però dins d'aquest remolí de xocs i •
de lluites conduïdes i empeses per la
«racionalitat» dels uns contra els altres
per a mútua defensa i mútua agressivitat, ha fet aparició un nou fenomen
vital que s'expressa a través de signes
esporàdics de «generositat», com
abans havien aparegut petits signes rudimentaris de «racionalitat» en els homínids anteriors a l'aparició de l'homo
sapiens.
Quan el noi o la noia s'enamora per
primera vegada als dotze, catorze o
setze anys, l'enamorament constitueix
un esclat biològic important. Es a partir
d'aquí que la persona humana comença
a ser capaç d'interessar-se pel bé d'algú
que no sigui ella mateixa. És a partir
d'aquest esclat emociocional (gens racional) , que en diem enamorament i que.
constitueix l'inici o el naixament de
l'amor (ple d'impureses i de paràsits),
que l'home és capaç, en última instàn-

cia, de morir per aquella persona que
estima. Abans, no! L'amor no calcula.
Es dóna. I donant-se s'enriqueix. Busca
l'altre, i entre els altres es troba ell mateix. L'ünivers de l'amor és ben distint
del de la racionalitat No pas contrari
sinó complementari d'aquest fenomen
anomenat «procés d'hominització»^ Finalment es tracta de posar l'arma de la
racionalitat a favor de la fraternitat
humana, de la solidaritat entre els homes... al servei d'aquest altre i nou univers vital que galvanitza totes les energies interiors i exteriors de l'home i les
posa al servei de l'Amor.
Hi ha ja en el nostre moment
històrico-biològic llocs privilegiats reduïts i esclats esporàdics d'aquest acoblament entre la racionalitat i la generositat que fan pressentir l'aparició de
«l'home nou» que tots portem a dins
com a nostàlgia. Un «matrimoni reeixit» és un lloc reduït privilegiat on
l'amor campa; un sacerdot o un missioner laic ben «vocacionats» —també un
líder obrer veritable— són esclats espo(Passa a la pàg. següent)
Josep Dalmau
Les opinions dels escrits que publiquem a
les pianes de «Diàleg», obertes sovint a
posicions contraposades, no són
forçosament compartides pel diari i
reflecteixen el parer del qui les siana.

