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D
es dels anys setanta, a les dues
vessants del Pirineu, tant del
Rosselló i del Conflent, com de
la totalitat de la Catalunya sot-
mesa a l’Administració espa-

nyola, coneixem el que implica la nuclea-
rització dels nostres països, perquè no s’ha
d’oblidar que el País Valencià també paga
la seva quota amb la central de Cofrents.
Vinc a dir que des de molts racons de la
nostra terra hem hagut de combatre la im-
posició nuclear centralista en totes les se-
ves fases (de les mines d’urani, amb els
projectes a Illa de Tet –Conflent– i a diver-
sos indrets del país, fins a la instal·lació de
les mateixes centrals –Ascó, Vandellòs,
Cofrents– i el projecte francès a Paulilles,
al Rosselló), la darrera de les quals és, jus-
tament, el desplegament d’aquestes línies
d’alta tensió que permeten el transport en
xarxa, permanent, d’una producció elèctri-
ca que mai no para al cor del reactor.

A banda i banda d’aquests Pirineus que
portem al cor, en el curs dels darrers anys,
s’han aixecat les que podríem anomenar
«veus de la terra», una gent, poca demo-
gràficament parlant enmig de la vastitud de
l’alta muntanya, que manté, encara, mal-
grat tantes dificultats i atropellaments, la
dignitat i l’orgull de pertànyer a uns indrets
de superba bellesa natural i de gran diver-
sitat ecològica, i econòmica, i que, per si no
fos prou, són el bressol de la nostra histò-
ria comuna. A l’ombra de la immensa pre-
sidència nevada del Canigó van sorgir, fa
més de mil anys, els primers  que parlaren
en català; d’allí s’expandí l’esperit de Cata-
lunya, amb les seves lleis, els seus cos-
tums i la Pau i Treva de Déu; de Toluges, les
formes dels conreus i la civilitat pactada, la
cultura mediterrània i el romànic, unes re-
alitats trencades al llarg de la història en
diverses ocasions (1659, 1714, 1792…).

Ara, com un signe més dels temps mo-
derns, els Estats de França i d’Espanya,
que veuran segurament reconsagrada llur
sobirania dictatorial sobre les regions i na-
cions respectives en el Referèndum sobre

la Constitució europea, donen una volta
més a la roda despòtica de la globalització
tecnològica i presenten aquest projecte de
gran transport elèctric per sobre dels
camps, boscos i muntanyes de Catalunya,
en mala hora precisament partida en fron-
tera pels mateixos Estats que impulsen
aquesta interconnexió elèctrica amb l’ar-
gument de la solidaritat mútua, el creixe-
ment econòmic i el progrés social.

La protesta social no s’ha fet esperar.
De fa vint anys, els governs de França i Es-
panya, a través de les respectives compan-
yies de distribució elèctrica, intenten fer
passar aquesta nova línia de Molt Alta Ten-
sió (MAT) al llarg de tota la cadena pirinen-
ca, de la Mediterrània a l’Atlàntic, però a tot
arreu –i ja són cinc intents–, ha estat refu-
sada per les poblacions i els càrrecs muni-
cipals i departaments electes. Així va pas-
sar al País Basc, a la Vall d’Aran, a la Vall
de Louron, a l’Arieja, a la plana del Rosse-
lló i, des de l’estiu de 2004, es coneix un
nou traçat que afecta plenament la comar-
ca nordcatalana del Vallespir, amb pobles
com Ceret, els Banys d’Arles, Arles, Mont-
ferrer, Serrallonga, Sant Llorenç de Cer-
dans i, tocant a la frontera, Costuges, per
continuar, a l’altra banda, per diversos po-
bles de l’Alt Empordà (Maçanet, Cistella,
Albanyà, Terrades, Figueres i Bescanó-
Sentmenat, amb un ramal cap a Vic) i, per
tant, travessant el Gironès, la Selva, Osona
i tots dos Vallès. En cadascun d’aquests
pobles s’hi han creat assemblees i comitès
de defensa, a mesura que s’anava conei-
xent els projectes oficials.

Tanmateix, el reforçament de la protes-
ta va començar, a inicis de 2002, al Rosse-
lló (amb Perpinyà al capdavant), quan va
saber-se que la línia entre Baixàs, al nord
de la ciutat, i Sentmenat creuava els Piri-
neus a prop del Pertús, travessant tota la
plana rossellonesa, de tanta riquesa viníco-
la. Els sindicats agrícoles, alguns partits
(els Verds francesos, ERC de Catalunya
Nord, Unitat Catalana), organitzacions eco-
logistes com Sortir du Nucleaire, així com

alcaldes, ajuntaments en ple i les autoritats
regionals i departamentals dels anome-
nats Pirineus Orientals, a més de tota me-
na d’entitats culturals, esportives i socioe-
conòmiques van fer causa comuna i van
formar el Col·lectiu No a la THT (Tres Hau-
te Tension), 400.000 volts, No Gràcies!, amb
el suport de més de cent municipis i unes
quinze mil signatures contràries al projec-
te, que va poder ser debatut públicament el
primer semestre de 2003, durant el qual, el
31 de maig, van manifestar-se a Perpinyà
unes 10.000 persones. L’altra gran marxa,
també a Perpinyà, va ser el 31 de gener de
2004, i l’última, de moment, a Ceret, l’Onze
de Setembre passat, a resultes del darrer
canvi en el traçat de la línia, que ja afecta-
va la comarca del Vallespir, on també s’ha
produït un desplegament popular extraor-
dinari, amb més de cent ajuntaments que
han format el Sindicat de Defensa de les
Comunes dels Pirineus Orientals contra la
THT, lligat a la resta d’associacions, i que
han protagonitzat tres fets majors.

Un fet és el Jurament de Montferrer,
gravat en marbre a l’Ajuntament d’aquesta
vila, segons el qual quinze alcaldes es jura-
menten públicament «de no acceptar mai
cap negociació sobre la línia», tot advertint
de les «conseqüències imprevisibles» si
qualsevol autoritat intenta «imposar-nos-
la». El segon fet és la divulgació de la seva
lluita, en l’acte que es va fer a Girona, el 25
de novembre passat, per «estimular els
companys de la Catalunya Sud en aquest
combat que és de tots», i en el qual va in-
tervenir Josep M. Ricard, portaveu de l’As-
semblea en Defensa de les Terres Nord-
orientals, entitat que junt amb Salvem
l’Empordà, Salvem les Guilleries i una tren-
tena d’associacions més, formen el gruix
de l’oposició de base a les nostres terres,
amb el nom conjunt de Plataforma No a la
Molt Alta Tensió. El tercer fet, protagonitzat
per la gent del Vallespir, va ser la celebra-
ció a Arles (27 i 28 de novembre de 2004) de
la Ia Trobada Europea contra les Línies
d’Alta Tensió, amb presència de prop de

2.000 persones de diversos llocs de Fran-
ça, Catalunya, Itàlia i Escòcia, que van co-
ordinar les accions polítiques i d’agitació.

A Catalunya, el nostre Tripartit també
està partit en aquesta qüestió: el PSC és a
favor de la línia, ICV hi és en contra i ERC,
teòricament també, per bé que, des del
mateix Govern, el seu conseller en cap, di-
rigent d’aquest partit, aconsegueix alterar
els ànims de la gent de Catalunya Nord
quan es prodiga amb declaracions i reu-
nions amb alcaldes de l’Empordà i els me-
na cap a l’acceptació del pas de la MAT, ni
que sigui subterrània, perquè «cal respec-
tar els pactes», amb relació a la intercon-
nexió aprovada entre França i Espanya,
mentre els portaveus del Col·lectiu Antilí-
nia del Vallespir –Gerard Amiel, Jean Jac-
ques Planes i Marc Vidal– consideren que
el primer que cal és «respectar el Pacte
del Tinell», on s’esmenta que cal «establir
mecanismes que evitin la construcció de
noves línies d’alta tensió fins que s’hagi fi-
nalitzat el nou Pla Energètic de Catalunya».

En els darrers mesos, els col·lectius del
Rosselló i del Vallespir han fet saber al pre-
sident Pasqual Maragall i a Josep Barga-
lló, conseller en cap, el rebuig unànime de
la Catalunya del Nord pel que fa a la línia,
respecte a la qual s’intenta organitzar un
Referèndum d’Inicitiva Popular (RIP).

Mentrestant, a la Catalunya considera-
da «desenvolupada» no hi ha hagut cap
mena de debat públic ni polític promogut
pel Govern «catalanista i d’esquerres», des
del qual un diu una cosa i l’altre una altra;
els sectors econòmics gironins (Cambra
de Comerç, etc.) collen amb la cantarella
del «progrés», el TGV i el creixement per no
quedar «estancats»; els alcaldes intenten
saber de què va i, si poden, esgarrapar el
màxim per al municipi, i, com sempre, els
«utòpics idealistes», els «bona fe dels eco-
logistes», egargamellant-se per aquest
món de mones, sense cap propaganda ni
protecció, informant els pobles en una llui-
ta titànica i desigual, en què, al final, el nú-
vol abstracte de la Globalització que com-
porta aquest transvasament elèctric pre-
valdrà sobre les raons i les necessitats
concretes d’uns territoris i sobre les mi-
llors tècniques energètiques per resoldre
aquestes suposades, certament inflades,
«demandes» d’energia.

CONTRA LA DOBLE LÍNIA DE

Els passos fronterers de la Jonquera, el Pertús, la Vajol o Coll
d’Ares, que milers d’exiliats republicans van travessar peno-
sament el febrer de 1939, poden convertir-se –si els nous An-
gelets de la Terra de l’Empordà i de la Garrotxa, del Rosselló
i del Vallespir no ho impedeixen– en llocs de pas de la molt
debatuda i combatuda doble línia de Molt Alta Tensió, de
400.000 volts cada ramal, una gegantina infraestructura
energètica, destinada a permetre, segons el projecte que té

de fa vint anys Red Eléctrica Española (REE) i la francesa Ré-
seau Transport d’Electricité (RTE), des de la poderosa EDF
(Electricité de France), la interconnexió elèctrica, diuen, entre
França i Espanya, justificada per assegurar els subministra-
ments actuals, garantir els creixements previstos, però, en
definitiva, tal com assenyalen els múltiples opositors, desti-
nada a vendre els excedents nuclears francesos a països con-
siderats «endarrerits», com Espanya, Portugal o el Marroc.

EL PIRINEU CATALÀ S’AIXECA CONTRA L’ESTAT FRANCOESPANYOL
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