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E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

Em sembla que hi ha pocs paisatges comparables, aquí i en altres llocs, amb 
el que ofereix l’Empordà Petit vist des de Pals. És d’un gran abast; i al qui no 
ha vist el prodigiós diamant del Canigó nevat a l’hivern, des de Pals, li falta 
alguna cosa important... L’Empordà Petit és un país de terra molt repartida; 
això fa que sigui molt poblat i ple de les coses més nobles que l’home ha 
creat per a la seva utilitat... Aquesta activitat sembla créixer per la qualitat 
d’una agricultura prodigiosament reeixida, d’una ordenació perfecta. 

   (Josep Pla, Guia de Catalunya)

No hi ha segurament una millor descripció possible a la bellesa de la nostra ter-
ra: el paisatge cultivat. Quan s’uneixen el plaer dels sentits i els milers d’anys de 
la civilització humana en una única visió, l’espectacle és total, insuperable. 

No discutirem si en altres llocs podríem fruir d’una contemplació semblant. 
Probablement, Pla, endut pel sentiment, escombra una mica cap a casa; 
però segur que darrere de tanta perfecció hi ha uns culpables històrics: els 
pagesos. 

I aquesta primavera els pagesos de les nostres contrades han anat un xic 
esvalotats, per un decret de sequera que els torna a discriminar i a menysprear 
en comparació amb altres sectors productius del país. I als pagesos de la riba 
del Ter s’hi han sumat també les veus dels del Segre i dels de l’Ebre; són ja 
moltes les veus que clamen, no tant per la manca d’aigua com per la manca 
de credibilitat dels governants. 

No creiem que ningú vulgui negar l’aigua de boca per als barcelonins; la que 
gasten la industria, el turisme o altres activitats és ja una altra cosa. Com es 
pot fer entendre a una persona que aquest any no podrà regar que, en canvi, 
Barcelona rebrà sense cap limitació desenes de milers de turistes que con-
sumiran l’aigua que a ell li faltarà? Com podran convèncer de la bona voluntat 
d’un projecte de transvasament a uns pagesos de l’Ebre si, quan en el 1959 
es va fer el transvasament de l’aigua de la conca del Ter a Barcelona, es van 
prometre unes compensacions en forma d’infraestructures de regadiu i un 
cabal mínim per al riu que mai no s’han respectat, manés qui manés? 

El transvasament del Ter havia d’assegurar no solament la vida del riu, sinó 
la dels qui depenen d’aquest. De les infraestructures val més no parlar-ne: fa 
ja cinquanta anys de la promesa d’un modern i extens regadiu, del qual només 
s’han fet unes poques actuacions. El cabal del riu no és suficient ni perquè arribi 
a mar bona part de l’any. Quan no es reté aigua per a fer-la anar a Barcelona, la 
retenen per produir electricitat, tot i que aquí cada vegada es necessita més 
aigua perquè la població ha crescut, perquè la indústria turística de fa mig segle 
no té res a veure amb l’actual, perquè en les darreres dècades s’ha incrementat 
el cultiu de fruiters, blat de moro, arròs...; però el desenvolupament de les 
comarques perifèriques és secundari per al centralisme barceloní i la Llei de 
Transvasament de 1959 no es revisa ni es compleix.

Aquesta prepotència s’ha accentuat aquesta primavera, quan s’ha aplicat el 
Decret de sequera, indiscriminadament, a tot el territori català. Aquest decret, 
a part d’articles còmics —com aquell que prohibeix rentar els cotxes amb la 
galleda a casa però permet que vagis a la gasolinera i després de pagar 4 € 
podràs tenir la consciència tranquil·la perquè no perjudicaràs la situació de 
sequera del país—, és un decret universal que ignora les situacions particulars 
de cada comarca i de cada municipi. Tant hi fa que uns beguin aigua de pous i 
altres directament dels rius o de dessaladores ja construïdes; tothom l’ha de 
complir. Per què? Per solidaritat amb Barcelona? Si a Verges, a Ulldecona o a 
Gerri de la Sal gastem més poca aigua, a Barcelona no patiran restriccions? 
És així de simple? A part que cada any hi ha una bona colla de pobles a la 
Catalunya rural que pateixen restriccions d’aigua i ningú no s’hi solidaritza. 
És impresentable que els nostres governants s’omplin la boca apel·lant a les 
diferències territorials quan negocien amb Madrid i que llavors imposin indis-
criminadament al país un decret que fa tot el tuf del café para todos del més 
ranci centralisme espanyol.




