
ha uns antecedents per articular formes
de resistència i plantejament d’alternati-
ves, sempre en funció dels diversos con-
textos polítics i amb el convenciment
–certificat pel procés històric– que, tant
en dictadura com en democràcia, tant si
al poder hi ha una dreta moderada (UCD),
com una esquerra dita socialdemòcrata
(PSOE) o una dreta dura (PP), el procés
centralitzador de l’Estat i el procés pa-
ral·lel de la gran empresa proveïdora de
recursos i d’infraestructures, pública o
privada, és el mateix: desposseir les co-
munitats locals–regionals dels recursos
propis, que amb bona gestió permetrien
un desenvolupament autònom i solidari,
per absorbir, reduir, centralitzar i conduir
tota la massa de béns materials disponi-
bles per lliurar-los a les àrees centralitza-
des de gran consum, allà on s’exerceix el
poder, és a dir, allà on es decideix, a par-
tir de l’entramat polític (burocràtic, tècnic,
financer i industrial), el destí del conjunt
social i, per tant, de les àrees territorials,
geogràficament «perifèriques», però es-
sencialment «centrals» per reproduir
contínuament l’esquema de saqueig de
l’espai natural, sigui en forma d’embassa-
ments, de centres energètics, de transva-
saments, de pous petroliers, de línies
d’alta tensió, d’abocaments residuals, etc.
A les Terres de l’Ebre, des dels anys sei-
xanta, això ha estat un fet agreujat per la
pròpia dictadura d’aquell capitalisme mo-
nopòlic d’Estat i per les desbandades mi-
gratòries esdevingudes durant decennis,
després de la guerra civil, i posteriorment
a causa de l’emigració econòmica d’arrel
agrícola, com a conseqüència dels diver-
sos impactes produïts en la base pagesa
tradicional per la industrialització que van
patir els processos productius de la terra.

Durant massa anys –dels seixanta als
vuitanta–, els amplis territoris que vore-
gen l’Ebre (de la Terra Alta al Baix Ebre i

del Montsià a la Ribera) van patir un pro-
cés de buidatge demogràfic, d’afebliment
social, com a conseqüència de l’envelli-
ment de la població, de les crisis repetides
dels preus agraris i de la manca absoluta
de previsió d’inversions públiques per faci-
litar un desenvolupament no dependent
dels monopolis energètics o alimentaris.

Tota la conca de l’Ebre, des de la Fran-
ja al Delta, va esdevenir un espai de pro-
ducció hidràulica, energètica i industrial al
servei del gran consum urbà, cada cop
més compacte, alhora que es posaven en
regadiu milers d’hectàrees sense previsió
de futurs impactes ambientals i de futurs
excedents agraris, qüestions aquestes que
ara s’han demostrat igualment decisives
–junt als cabals minvants que circulen pel
riu i al mateix impacte econòmic del preu
de l’aigua transvasada– perquè la Comis-
sió Europea hagi denegat fons públics per
al finançament del transvasament.

Com va passar amb la qüestió energè-
tica durant els anys setanta –després de
la crisi de 1973-1974 i la polèmica energia
nuclear/combustibles fòssils/energies re-
novables (una discussió persistent al llarg
dels anys), darrerament, i sobretot a par-
tir de les propostes de plans hidrològics
del PSOE (Borrell, 1993) i del PP (Matas,
2000), la qüestió de l’aigua ha passat a ser
un afer central del debat polític i, doncs,
del model de societat.

SIS ESCENARIS DE CANVI SOCIAL

Si això ha estat possible, és a dir, si s’ha
aconseguit que l’aigua, com l’energia,
hagi deixat de ser vista com un recurs
per ser comercialitzat privadament a
l’engròs –com ha volgut sempre el po-
der polític i el gran capital que l’embol-
calla– per passar a ser comprès com
l’element limitant, per escàs, que ha de
definir un model social determinat

(centralitzat i malgastador o diversificat
i sostenible), ha estat gràcies a la con-
fluència de diverses situacions, que po-
dem resumir d’aquesta manera:
1. L’actuació, desordenada i persistent, de
l’Administració hidràulica espanyola (con-
federacions hidrogràfiques, direcció gene-
ral d’obres hidràuliques, ministeris res-
pectius, etc.), que, junt amb les elèctri-
ques, les constructores i els hòldings fi-
nancers i turístics, han format un sòlid en-
tramat de poder, a l’ombra de l’estructura
general democràtica, que ha fet i desfet
amb l’objectiu immediat i palès d’acumu-
lar els màxims beneficis dels recursos pú-
blics. D’aquesta operació «intramurs», el
catedràtic d’Hidrogeologia de la Universi-
tat de Saragossa, F. Javier Martínez Gil, en
va dir «pelotazo hidráulico».
2. Les conseqüències d’aquesta actuació,
al llarg dels anys, sobre el medi natural i,
doncs, humà de les conques fluvials res-
pectives, sobre els equilibris territorials
dels conjunts regionals i sobre les econo-
mies d’àrees rurals i urbanes, han estat
brutals, i la prova n’és l’estat de degradació
dels nostres rius, els costos astronòmics, i
també públics, que exigeix la seva depura-
ció; la pèrdua de qualitat biològica de les
aigües, afectades per múltiples contami-
nants; la desaparició, en molts trams, de
boscos de ribera, que ajudaven –gràcies a
l’acció pagesa– a retenir riuades i a frenar
l’erosió; la retenció excessiva d’aigües en
grans pantans, tot privant l’aportació de
sediments als deltes, amb l’únic objectiu
de produir energia hidroelèctrica i amb una
política nefasta de desguassaments quan
es preveuen riuades; la introducció d’espè-
cies foranes als ecosistemes fluvials propis
i l’aparició d’espècies invasores, com el
cranc americà, el musclo zebra o la flora
algal, conseqüència directa del poc cabal
circulant, sobretot a l’estiu; encara, l’acu-
mulació residual, química, agrària i nucle-08
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T
ot just aquests dies –el passat
15 de setembre- s’ha comme-
morat el quart aniversari de la
creació, a Tortosa, de la Plata-
forma en Defensa de l’Ebre

(PDE). Després d’anys i panys de lluites
populars –ben bé des dels inicis de la dè-
cada dels seixanta del segle xx–, encara
que minoritàries, pel mateix objectiu, no
s’havia obtingut com fins ara una victòria
tan contundent del moviment de la socie-
tat civil, coordinat amb el món sindical,
ecologista, juvenil i polític d’esquerres,
com la que s’ha viscut –després de qua-
tre anys de dura brega- arran de la dero-
gació, per part del nou Govern socialista,
del transvasament de l’Ebre en la Llei del
Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Per a una publicació com la nostra –que
de 1977 a 1982 es va ocupar diverses vega-
des del que podia suposar en el camp de-
mogràfic, agrícola, urbanístic, ecològic i
econòmic d’uns projectes com els de
transvasar aigües a Barcelona i a Tarrago-
na (1973, 1979, 1980, etc.)–, és una gran
satisfacció comprovar com, després de
tants intents, aquesta vegada, en el
traspàs del segle XX al XXI, i coincidint amb
l’esperança mundial que «un altre món és
possible», una petita regió catalana, fron-
tissa entre Catalunya i el País Valencià,
amb una història amarga, com la de tots
els catalans després de la guerra civil, i
amb una història posterior no menys
amarga d’espoliacions econòmiques, de
saqueig ecològic, d’abandonaments mi-
gratoris rurals, d’imposicions nuclears i de
robatoris d’aigües, ha sabut alçar-se unà-
nime contra la impostura del poder en to-
tes les seves formes i localitzacions.

Però, com ja he indicat, la presència i
desenvolupament d’aquesta PDE, com a
símbol actuant de la suma d’emprenya-
ments acumulats durant tants anys, no es
produeix d’avui a l’endemà. Com en tot, hi
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