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La victòria sobre el transvasament
tan sols és l’inici del camí

PRESENT I FUTUR DE LA PLATAFORMA DE L’EBRE

ar, a les ribes i al llit dels rius, com el fla-
mant cas de Flix, etcètera.
3. Fruit d’aquestes implantacions indus-
trials i energètiques –i a causa de la pràc-
tica d’una agricultura i una ramaderia de
productivitat intensiva, amb gran ma-
quinària i agroquímics–, es produeix un
desordre ambiental, humà i econòmic a
les conques fluvials sense precedents.
Aquest desordre afecta, sobretot, les co-
munitats locals i les petites explotacions
agràries, incapaces de fer front, conjunta-
ment, al complot sistemàtic teixit des de
les altes estructures del poder.
4. Les primeres reaccions a aquest des-
ordre, als anys seixanta, van ser les page-
sies afectades; després, als anys setanta
–amb els projectes nuclears i del transva-
sament a Barcelona–, els nuclis de pobla-
ció local, que van començar a argumentar
amb criteris ecològics, i els arrossers i re-
gants del Delta, que van fer pinya amb tot
l’estament socieconòmic de les terres
baixes de l’Ebre per evitar el transvasa-
ment projectat per l’últim govern fran-
quista; amb l’anomenada transició políti-
ca i els inicis de la democràcia, als anys
vuitanta, es va configurar una oposició
ecologista militant –encara que sense ba-
se social al darrere– a aquest desordre
ambiental, que anava en augment i es feia
global, i en el curs dels anys noranta, lli-
gant tots els caps de l’agressió social, es
produeix l’adhesió a la protesta d’una part
significativa del món científic universitari,
vinculat a l’anàlisi i estudi de l’aigua en els
diversos vessants que comporta: ecolò-
gic, biològic, econòmic, territorial i humà.
5. El Pla Hidrològic del PSOE (1993), tant
o més megalòman que el del PP del 2000,
i que prefigura les futures privatitzacions
de l’aigua –convertida en una mercaderia
a disposició dels grans grups privatistes–,
encén els llums d’alarma en el sector
científic. Així és com, durant la primavera

de 1995, i gràcies de nou a la militància
ecològica de grups com la CODA (Coordi-
nadora d’Organitzacions de Defensa Am-
biental) o Greenpeace, un grup de cientí-
fics i experts (alguns amb llarga trajectò-
ria social com Arrojo, Díaz-Marta, Díaz Pi-
neda, Franquet, Llamas, Martínez Gil, Na-
redo, Estevan o Narcís Prat, entre d’al-
tres) va fundar, al costat de les poblacions
concernides, la Coordinadora d’Afectats
per Grans Embassaments i Transvasa-
ments (COAGRET), amb representació i
activitat als nuclis urbans de les conques
fluvials respectives. És en aquest context
que es formula el concepte de «nova cul-
tura de l’aigua», i ho fa per primer cop en
un llibre del mateix títol del ja citat profes-
sor Martínez Gil (Ed. Bakeaz, 1997), que
és presentat a la Universitat d’Estiu de les
Terres de l’Ebre, a Tortosa, i comença a
generar adhesions i a fer triomfar la gran
mobilització que ha dut el PSOE a la dero-
gació del transvasament.
6. Així, doncs, en un procés de més de
quaranta anys de desordre ambiental pro-
gressivament globalitzat (fluvial, energè-
tic, territorial, urbanístic i econòmic), arri-
bem a aquests quatre anys que ara es
commemoren, en què s’ha produït, certa-
ment, una renovada i més àmplia con-
fluència social, que ha respost, també
amb contundència global, als reptes d’en-
vergadura que planteja l’actual moment
mundial, en la seva versió catalana i pe-
ninsular. 

De la minoritària protesta pagesa i eco-
logista dels anys seixanta i setanta del se-
gle passat, hem anat  fins a les multitu-
dinàries manifestacions, tant a l’Ebre com
a les capitals peninsulars i europees, amb
què es desbordà el marc geogràfic de la
protesta i s’assenyala que no es tracta, tan
sols, d’impedir un projecte agressor, el
transvasament i tot el que comporta, sinó
de canviar les regles del joc hidrològic.
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Què quedarà d’aquest esforç desco-
munal fet per joves i vells, per militants
alternatius i antics «passotes», per
gent de partit –que n’ha tret rèdits
electorals– i independents crítics, per
sindicalistes i botiguers «d’anar fent
anar passant»? La victòria sobre el
transvasament només és l’inici d’un
llarg camí. Així ho entén molta i molta
gent d’aquesta PDE que ha vist l’ac-
tuació exigent d’un dels seus porta-
veus més estimats, Manolo Tomàs,
D’altres, en canvi, refiant-se del nou
Govern del PSOE, tant a Catalunya
com a Espanya, creuen –segurament
intentant fer oblidar que no volen nin-
gú que els faci nosa– que la PDE ja ha
acomplert la seva missió. Però el
temps electoral, rígid, lineal i matemà-
tic, no és el mateix que el temps ecolò-
gic, ondulant, flexible i circular, trans-
versal més que quadriculat: Flix ens
ho recorda ara mateix. La mínima
prudència històrica aconsella no
enterrar res del que s’ha aconseguit,
perquè, amb independència dels po-
ders polítics a la superfície, en els sub-
terranis sempre hi ha qui trama coses
contra la pau del poble (tal com ens
anuncia Xavier Borràs a la pàgina 7).
En qualsevol cas, com s’ha demostrat,
sempre serà el poble, si finalment ha
après la lliçó que es treu de tot plegat
–si assoleix l’estadi de consciència–,
qui té el poder per dir com vol viure i
desfer-se d’una vegada per totes d’a-
questa perversió edulcorada del «pro-
grés» tal com se’ns presenta.

De 1993 fins ara, els plans hi-
drològics del PSOE i del PP
–amb el suport sempre amatent

i matisat de CiU, perquè totes són bès-
ties del mateix corral– han comportat,
contra la seva voluntat, la publicació de
prop d’un centenar de llibres, a més
d’infinitat d’articles i estudis que, en
general, han posat a parir les tesis ofi-
cials d’aquests «plans». La població
catalana, tan abocada al discurs gover-
namental i polític sense remei del
«creixement econòmic», del «pro-
grés», de l’«equilibri territorial» i de la
«solidaritat amb les conques deficità-
ries d’aigua», coneix, finalment, l’altra
cara d’aquest discurs interessat.
Ha estat la difusió social d’aquesta al-
tra cara del discurs hidrològic oficial,
per part de COAGRET, Unió de Page-
sos, la Fundació Nova Cultura de l’Ai-
gua (amb seus a Saragossa i a Torto-
sa), la Fundación Ecología y Desarrollo
(Saragossa), Ecologistes en Acció, Gre-
enpeace, Els Verds-Alternativa Verda,
Una Sola Terra i altres tants grups d’a-
rreu de Catalunya, així com dels diri-
gents de la PDE, el que ha permès
que, al voltant d’aquesta plataforma
unitària, democràtica, independent i
assembleària, s’hagin congregat mi-
lers i milers de persones en les diver-
ses accions realitzades per aturar el
transvasament i promoure la nova cul-
tura de l’aigua.. Cal recordar els cente-
nars de milers de persones reunides
en les dinou grans manifestacions re-
alitzades i en tota la resta d’activitats:
set assemblees generals, cent actes
festius i reivindicatius, cent vint-i-cinc
rodes de premsa, cent deu mil hores
de reunions, set-centes pancartes, no-
ranta-cinc mil cartells i centenars de
textos i conferències arreu, a més de
les gestions polítiques i tècniques aquí,
a Madrid i a Brussel·les.

MANOLO TOMÀS.
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