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L’aigua, un factor
molt important

Sr. Director:
Catalunya viu en aquests

moments una sequera molt im-
portant, com fa anys que no
s’havia vist. És de tal magnitud
que si no plou ben aviat, no sa-
bem com la superarem.Abans,
quan no plovia, els pagesos re-
saven perquè plogués.Ara crec
que no resa ningú.

Conten que un capellà que
va organitzar una d’aquestes
pregàries va dir a la gent: “Ho-
mes de poca fe, veniu a resar
perquè plogui i no veig que nin-
gú porti cap paraigua. Els ho-
mes, per desgràcia, sols es re-
corden de santa Bàrbara quan
trona.”

Els polítics s’han gastat els
nostres diners en coses que se-
gur que no calien.No en conec
cap que hagi pensat a fer pan-
tans, amb la falta que ara fan
i faran.Amb les màquines de
què disposem actualment, se-
ria molt senzill de fer-ne, el que
passa és que ara no tenim di-
ners perquè els han malgastat.

Els que governen haurien de
pensar a guardar l’aigua, no
haurien de deixar-ne anar tan-
ta al mar quan no ens fa falta.
La nostra societat hauria de
pensar més en l’endemà, cosa
que no fem.

Sense aigua no hi ha vida.
En aquests moments vivim una
situació molt crítica. Els diaris
ja parlen que si no plou, al secà
es perdran molts diners, però
no saben que al regadiu, si no
plou, la situació serà caòtica.
Per falta de previsió, viurem
una situació excepcional, com
mai s’havia vist.

JOAN PUJOL

ALMACELLES

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
El tren de Lleida a la Pobla de Segur (89

km) forma part d’un projectat, inconclòs i
abandonat ferrocarril: el que s’encetava a
Linares-Baeza (Jaén) i havia de comunicar
Albacete,Terol i Lleida fins a arribar a Saint-
Girons (França), d’on seguiria fins a Tolo-
sa. La solució és perllongar la línia de mo-
ment fins a Sort (estacions d’esquí de Port
Ainé i Llessui, lleteries, serradores, tallers
mecànics, escola de piragüisme i balneari)
i, per l’altre cantó, fins a Fraga (Baix Cin-
ca, Osca), que té pinsos, farina, oli, hotele-
ria, reparacions d’automòbils, bòbiles,
ceràmica, peces de formigó, calç, guix, etc.

El principal mercat agrícola (propi –comar-
cal mitjà) el té amb Lleida, perAlcarràs (quí-
mica, construcció, embotits, cambres frigo-
rífiques) i Soses (camp, bestiar).

La Unió Europea estima adient que tota
línia ferroviària, per modesta que sigui, ha
d’oferir un mínim de dos serveis al dia: un
al matí i un altre, a la tarda. Però el tram que
ens ocupa, pel seu potencial econòmic, tu-
rístic i de servei, n’acredita quatre: matí, mig-
dia, tarda i capvespre.

Aquest és l’únic camí de ferro de la pro-
víncia de Lleida amb la verticalitat nord-
surd. Se’n pot treure tant profit estratègic i
social!

BTT per Almatret

Sr. Director:
Diumenge passat, més de

600 practicants de BTT i
amants de la natura vam poder
gaudir del bon acolliment re-
but a la bonica població d’Al-
matret. La creixent i multitu-
dinària participació d’aficio-
nats a la BTT d’arreu de Ca-
talunya no és una casualitat, si-
nó que s’ha aconseguit situar
al mapa aquesta bonica pobla-
ció i exportar el seu encanta-
dor paisatge als ulls de tots els
participants.

Donar a conèixer una remo-
ta població, al llindar entre Ca-
talunya iAragó, entre Lleida i
Tarragona, en un turó envoltat
pel serpenteig del riu Ebre, no
és gens fàcil. Cada vegada són
més els participants que s’apro-
pen per gaudir d’aquest esde-
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veniment. Em crida l’atenció
veure gent de Barbastre,Vilas-
sar de Mar o Saragossa, entre
d’altres.Aquest simple fet és
un exemple d’unió d’esforços
de tot un poble per un sol ob-
jectiu.Aquesta sinergia la pre-
sencies quan veus amb quina
pulcritud han netejat els cor-
riols pels quals circulem pel mig
del bosc, les indicacions acura-
des en cada revolt o lloc peri-
llós.

No cal parlar de la bona re-
buda de tots els participants,
així com l’eficiència organitza-
tiva en l’aparcament dels vehi-
cles, les inscripcions, reparti-
ment de dorsals, avitualla-
ments, atenció del personal i,
és clar, una bona graellada de
suculents productes a la brasa
amanits amb un exquisit oli de
la terra. Diumenge va ser una
gran festa per a tots plegats,

com si fos festa major. En lloc
d’anar a ballar, ens hem vestit
de curt per recórrer de nord a
sud, de llevant a ponent, del riu
fins als molins, tots els racons
i sorpreses que ens esperen, any
rere any, perquè amb les nos-
tres dues rodes anem desco-
brint els secrets d’aquesta ter-
ra que ens acull.

Fins i tot el mateix David
Duaigües s’hauria emocionat
a l’escoltar el tret de sortida se-
guit del suau cruixir de les ca-
denes ben greixades.

CELESTÍ CAPELL.
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Els àcrates no
som ximplets

Sr. Director:
Els àcrates som gent antisis-

tema, sí, però també volem un

El tren de la Pobla

altre món no basat en la màxi-
ma de la desigualtat del capi-
talisme. Per tant, també som al-
termundistes.

Mentre fem el que podem
per sobreviure, també desitgem
un tomb radical en els valors:
la cooperació –el tothom per
tothom–, la bondat, la veritat,
la senzillesa, la bellesa –i no la
lletjor–, treball per tothom...
No volem un món perfecte,
però sí perfeccionat i al servei
de les persones, i, alhora, dels
valors assemblearis en l’esfera
política i social.

Però els àcrates no som xim-
plets: sabem del conformisme
i la indiferència actuals de la
gent; sabem dels que només
creuen en el lucre personal, en
la desigualtat, en el campi qui
pugui planetari; sabem que la
gent vol i no vol –l’ambigüitat–,
que no pensa gaire; que pen-
sa i no creu, i sabem també que
la gent es contradiu sovint i que
hi ha una cosa que se’n diu les
contradiccions volgudes i que
practiquen els estats a la per-
fecció.

Sabem que sempre s’ha vist
que l’home va perdut per
aquest món. Sabem que les su-
persticions religioses, la televi-
sió vulgar, la desinformació i el
consum alienat fan la resta.A
la gent, a la massa, li agrada el
diner per diferenciar-se dels al-
tres, també li agrada el panxa-
contentisme i la irresponsabi-
litat social.

Com diu un amic meu, des
de sempre, el món ha estat di-
rigit i controlat per poders que
han produït guerres, explota-
ció, delinqüència i desigualtats
socials, entre altres coses.Això
sí que és caos i desordre i no
l’anarquisme.

TONI CROWL

HI HA un programa, dissenyat
des de fa molt de temps, que
marca la línia política que vol
desenvolupar, metòdicament,
el Partit Popular. Internacional-
ment no és rígid, atès que els
països occidentals no tenen to-
tal llibertat d’acció en aquell
marc, poden produir-se inespe-
rats canvis de ruta segons l’or-
questra de la UE o la corneta
dels EUA. Essencialment, el
programa s’aplicarà a la políti-
ca interior, on les mans del go-
vern estan lliures de fer i des-
fer. I és aquí on el PP havia
marcat el propòsit número u,
si guanyava les eleccions amb
la previsible majoria absoluta:

renacionalitzar Espanya, fer-ne
una compacta nació-estat, co-
herent, unificada al màxim.

Per poder fer moltes vega-
des, cal abans desfer; aconse-
guir una unió de tota la gent
sota una única bandera, una
única llengua, una doctrina do-
minant exclusiva, hauria estat,
per a ells, perfecte. Mirant en-
torn seu, els ideòlegs del par-
tit, hereus d’Aznar, s’adonaven
que a moltes autonomies, fora
de mirar d’obtenir algun bene-
fici material, no els calia tor-
nar-se espanyoles, perquè ho
eren del tot; algunes s’havien
hagut d’inventar una bandera
autonòmica, usaven la llengua

espanyola, se sentien del tot es-
panyoles. Només les autono-
mies històriques, País Basc i Ca-
talunya –Galícia en més petita
escala– constituïen els obsta-
cles per a una reespanyolitza-
ció.Mostren una insistent ten-
dència centrífuga, es vanten de
llur nacionalisme, tenen llen-
gües pròpies que, en el cas de
Catalunya, vehicula la vida so-
cial, política, econòmica, esco-
lar, editorial i mediàtica. Són
l’excepció en una Espanya que,
fora d’elles, és quasi ociós de
voler nacionalitzar.

Per al País Basc, fins avui, el
Govern central ha hagut de ba-
tre’s contra dos enemics: el ter-
rorisme i la no-existència d’un
partit popular fort.Allí, el Go-
vern central no ha pogut actu-
ar en el camp econòmic, per-
què a Euskadi tenen un siste-
ma propi, un concert secular.

La llengua no és cap amenaça
perquè, si bé ha augmentat en
ús, continua molt darrere del
castellà. El País Basc va fent, és
una anomalia fins a cert punt.

A Catalunya, les figues són
d’un altre paner.Malgrat la bra-
vesa del poble basc, els que són
durs de pelar són els catalans:
genteta que defensen la pròpia
llengua en mesura extrema-
ment tossuda.Quemostren una
dinàmica expansiva del punt
de vista econòmic, amb dispo-
sició per a l’exportació, senti-
ment europeu, flexibilitat en
creences i doctrines, poc ado-
nats al catolicisme de signe doc-
trinal tradicional, amb impor-
tants nuclis de separatisme sem-
pre operants i una gran dispo-
sició a valdre’s dels escassos re-
cursos naturals que la biosfe-
ra els ha donat. I que treuen
bon partit de qualsevol engru-

na de poder que l’Estat central
els regali. Han parlat sempre,
des de fa segles, d’independèn-
cia, i ara en proclamen el desig
obertament,mobilitzant recur-
sos i gent. La “pàtria espanyo-
la” de sempre no els diu res de
res.

Aprofitant els temps d’estre-
tor, els governants d’ara (ma-
joria absoluta) han entrat a sa-
queig sense miraments. S’han
aplicat a fer pressió des de tots
els angles: presupostos, infra-
estructures, crèdits, escola, llen-
gua; retallant, suprimint, obs-
taculitzant, rebentant, debili-
tant, ridiculitzant, insultant,
afeixugant, triturant i esclafant,
a veure si ens poden portar a
l’agonia. Potser no se’n sorti-
ran en quatre dies. Però a nos-
altres, abans de quatre dies, ens
toca dir i fer quelcom que res-
soni pel món.
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