
onservar el paisatge per a
les generacions futures és
una obligació de país que a
vegades és difícil de com-
plir, sobretot quan entra en

contradicció amb l’obligació de present
de preservar els nostres estàndards de
progrés i comoditat, quan els diners són
els que han de decantar la balança.

Això pensava un servidor la nit del
dissabte de la festa major de Cartellà, tot
sopant plàcidament al patí de les anti-
gues escoles, avui reconvertides en equi-
pament cultural, de la petita i idíl·lica vi-
la del Gironès. Cartellà, per als que no ho
sàpiguen, és terra de dos presidents de la
Generalitat; és element del nostre ADN
de país; és la terra de la llegenda del com-
te Despertaferro, o sigui, en Guillem
Galceran de Cartellà; és un paisatge con-
reat i conservat per generacions de famí-
lies pageses al peu de Rocacorba, com
les de Canet d’Adri, Sant Medir o Gines-
tar. És un territori preservat de l’urbanis-
me dels edificis adossats i les urbanitza-
cions igualitàries, tan convenients per al
creixement dels municipis com pernicio-
sos per al patrimoni natural.

Doncs bé, l’Ajuntament de Sant Gre-
gori, que vetlla administrativament
d’aquest indret i el seu castell, ha aconse-
guit, a dia d’avui, salvaguardar la plana
concentrant tot el creixement urbanístic
al voltant del nucli principal que voreja
la carretera de les Planes. Segurament
aquestes restriccions els haurà fet perdre
uns bons ingressos en concepte d’IBI,
però segurament es guanyaran l’agra-
ïment de les properes generacions. O no,
perquè no podran veure-ho.

Resulta, pels que no ho sàpiguen, que
pel bell mig d’aquesta plana haurà de
discórrer la molt famosa línia de molt al-
ta tensió, la MAT, destruint en nom del
progrés el petit tresor que tantes genera-
cions han preservat.

No tinc cap dubte que la MAT és una
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infraestructura imprescindible. Renun-
ciar a la interconnexió elèctrica amb Eu-
ropa que un dia no molt llunyà ens pot fer
falta seria ridícul. I no crec que els ciuta-
dans, la indústria i el sector turístic per-
donessin mai els responsables de tal re-
núncia o d’un retard excessiu. Natural-
ment estar a favor d’aquesta obra no pot
ser considerat sinònim d’acceptar-ne la
realització a ulls clucs, de la forma més
matussera de les possibles, o sigui, de la
més barata i més rendible per a la compa-
nyia de torn.

El traçat de la MAT ha de ser segur,
sostenible i eficient i no sé veure cap raó
per renunciar a cap de les tres caracterís-
tiques, d’altra banda, pròpies de qualse-
vol país civilitzat. L’Ajuntament de Sant

Gregori té fet un estudi que demostra la
viabilitat d’un traçat soterrat que evitaria
que les horroroses i gegantines torres
destrueixin el paisatge.

És molt probable que la companyia i el
govern de torn tinguin damunt la taula
moltes peticions com aquesta i optin al
final per no fer cas a ningú, o com a mí-
nim, a ningú que no els pugui aixecar la
veu amb prou força com per provocar un
conflicte polític. Vacunant l’opinió pú-
blica contra aquestes opcions marcades
negativament com les d’aquells insoli-
daris que no volen cap infraestructura al
pati de casa seva, enarborant l’estalvi
econòmic com a bandera de la rendibili-
tat, actuaran amb la decisió habitual en
aquests casos: els dèbils seran obse-

quiats amb torres d’alta tensió i els que
tinguin capacitat d’oposició se les estal-
viaran.

● És molt probable que la
companyia i el govern de
torn optin per no fer cas a
ningú, o com a mínim, a
ningú que no pugui aixecar
la veu amb força com per
provocar un conflicte polític.
Els dèbils seran obsequiats
amb torres d’alta tensió i els
que tinguin capacitat
d’oposició de les estalviaran

Em temo que en Guillem Galceran de
Cartellà pugui perdre aquesta batalla,
com va perdre els seus enfrontaments
amb els agutzils del rei al seu moment.
De res li valdrà la seva glòria siciliana al
capdavant dels almogàvers. Els seus he-
reus són gent humil sense capacitat de
moure defenses efectives contra una de-
cisió economicista. Desapareixerà un
paisatge i amb ell un bocí de la nostra
història, o de la nostra llegenda, que tant
se val.

En el sopar de festa major de Cartellà
hi havia un convidat molt molest, era in-
visible, però es deixava sentir en formu-
lació d’interrogant: per què exigir als ve-
ïns i als ajuntaments la preservació de
paisatge com a valor cultural si després
enginyers de la capital són autoritzats a
malmetre en pocs segons, amb una sim-
ple ratlla recta, el que per generacions
s’ha vigilat i salvaguardat? En no saber-
ne la resposta, la vetllada era una mica
menys esplèndida del que ens merei-
xíem.
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Instal·lació de les primers torres de la línia d’alta tensió, la MAT a Folgueroles, a la co-
marca d’Osona./ ALBERT LLIMÓS / EL 9 NOU

 Aleksandr Soljenitsin li van
concedir el premi Nobel de lite-
ratura l’any 1970, «per la força

moral amb la qual va seguir les tradi-
cions de la literatura russa», però com
que eren temps de guerra freda, els d’es-
querres no en llegien res perquè era un
antisoviètic, i quan quatre anys més tard
va publicar Arxipèlag Gulag, sobre els
camps de concentració de l’URSS, es va
escampar que era una pallissa monu-
mental de propaganda capitalista. A ho-
res d’ara no sé si Soljenitsin escrivia bé
o no, perquè no n’he llegit res, condicio-
nat primer per les crítiques dels que tot i
no estar d’acord amb el que feien els co-
munistes no podien suportar que se’ls
critiqués, i més tard pel tuf reaccionari
del Soljenitsin que es queixava de la de-

A mocràcia posterior a l’enfonsament de
la Unió Soviètica.

És curiós i irracional –però sembla
inevitable–, que el gust o el rebuig per
un autor vagi en funció de la seva ideo-
logia. Continuo sense tenir gens de ga-
nes de llegir el testimoni d’un reaccio-
nari cosac contra els comunistes, però
en canvi no em va fer ànsia llegir les car-
regades dels anarcosindicalistes contra
el PSUC, ni el que un excomunista hon-
garès, Arthur Koestler, va escriure so-
bre les purgues estalinistes dels anys
trenta a El zero i l’infinit, ni les històries
de deportacions, antisemitisme i nepo-
tisme dins el Partit Comunista durant la
Segona Guerra Mundial que explica a
Vida i destí Vassili Grossman, un jueu
ucraïnès desenganyat del règim.

Un Nobel que no llegiré mai

de set en set | JOAN POYANO
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otser aquest no seria el lloc d’es-
criure-ho, sinó les pàgines de cul-
tura, ni jo en seria la persona idò-

nia perquè en sóc part lleugerament im-
plicada. Però no me’n sé estar, de testi-
moniar aquí la consistència que ha tin-
gut el darrer projecte teatral de Xavier
Albertí, l’espectacle musical Pinsans i
caderneres, traslladat al festival Grec de
Barcelona després de la seva fugaç es-
trena a Girona, al Teatre Municipal, el
juny passat. No és lloc ni de descriure ni
de valorar l’espectacle, prou que ho han
fet les crítiques estupendes a aquesta re-
passada crepuscular i tragicòmica de la
història de la cançó catalana des de Cla-
vé fins a Montsalvatge, incloent-hi la
meravella dels cuplets injustament obli-
dats. Però com que sí que és aquí lloc de

P crònica comarcal, paga la pena vanaglo-
riar-nos de la gironitat del projecte, co-
mençant per la producció saltenca del
centre d’arts escèniques del Canal, pas-
sant pel text de Narcís Comadira, ple ai-
xí mateix de referències gironines, i per
la participació de l’actoràs de la Cellera
Xavier Pujolràs –rima necessària–, de la
cantatriu gironina Titon Frauca i el Cor
del Conservatori de Girona.

També de vegades ens oblidem que
Xavier Albertí és de Lloret de Mar.
Amb resultats com el que ja estem enyo-
rant, després de la seva ràpida desapari-
ció de la cartellera, és inevitable que pe-
quem de gironitis. Així doncs, érem
més cardines que no pas caderneres, els
que vam refilar fins al proppassat di-
umenge.

Pinsans i cardines
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