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Els incendis arrasen la vegetació dels marges, i sense vegetació el curs fluvial queda despullat

ELS RIUS TAMBÉ ES CREMEN
El punt de vista

El Govern ha aprovat
un pla que garanteix
un cabal mínim

Prat*
NARCÍS

JOSEP MARIA

Espinàs
TINGUEM
UN ESTIU
EN PAU

S
í , q u a n e s c r i c
aquestes ratlles fa
molta calor. La ca-
lor extrema fa mi-
racles: aconsegueix

que estiguin d’acord els de dre-
tes i els d’esquerres, els del
Barça i els de l’Espanyol, els fu-
madors i els no fumadors. Fa
massa calor. Coincidim, doncs,
fins i tot en el «massa».

¡Quants elogis poètics s’han
fet del perillós estiu! «Todo pare-
ce respirar la esencia que la ma-
durez del estío vierte en el cáliz de
las flores y en los corazones» (Va-
lle-Inclán). «És l’estació de la fe-
licitat» (Maeterlinck). Però els
cereals s’assequen als camps
sense donar fruit, les fonts
s’aprimen o emmudeixen, hi
ha gent que s’ofega. Terrible es-
tiu, també, quan s’ha de conti-
nuar treballant.

Abans, la gent benestant sor-
tia del forn de la ciutat per
anar a estiuejar. L’estiueig no
tenia res a veure amb les ac-
tuals vacances. Durava els tres
mesos més calents, i només
ocasionalment s’anava a la
platja. Es buscava una arbreda
fresca de l’interior, on almenys
refresqués de nit. A mi em cos-
taria molt, avui dia, fer aquesta
vida d’estiueig: vivim amb mas-
sa neguit. Necessitem mou-
re’ns, fer un viatge, i si fem el
salt a les nostres platges és per
anar a les del Marroc o a les de
l’Amèrica del Sud.

L’estiu no és pacificador. Fa
pocs dies, en un carrer de Bar-
celona, vaig veure com un noi
baixava d’una moto, en plena
calçada, i armava una gran
bronca a la noia que conduïa
un cotxe al darrere d’ell. «¡Ja
veu el que ha fet, ja veu el que
ha fet!». Em pensava que li hau-
ria aixafat la roda, o què sé jo. I
no havia passat res, la moto es-
tava en perfecte estat. «¿I la
distància de seguretat, què?»,
cridava el noi. La noia mirava
el parafang intacte, la matrícu-
la intacta, sense entendre la
raó de tants crits. Quan el xicot
de la moto va arrencar, la noia
va alçar les espatlles, com vo-
lent dir: «I ara a aquest, ¿què li
passa?».

Senzillament, el que passava
era que estava «acalorat». A l’es-
tiu ens acalorem, és clar. Ens ir-
ritem. Cervantes sí que hi toca-
va: «Por la canícula ardiente / está
la cólera a punto».

Tinguem un estiu en pau.H
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El Financial Times critica la presumpta reforma
sanitària impulsada pel Govern alemany.
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F
a tres anys, un gran incen-
di va destruir una part im-
portant del Parc Natural
de Sant Llorenç de Munt i
la Serra de l’Obac. Es po-

dria pensar que, si l’aigua apaga el
foc, els rius no haurien de témer res
d’aquest fenomen, però res més
lluny de la realitat, ja que el foc (en-
tre altres efectes) arrasa la vegetació
de ribera, i sense aquesta vegetació,
el riu es queda despullat. Després
d’aquell incendi, l’arribada de les
primeres pluges va convertir la si-
tuació en dramàtica: al cap de 12
dies que s’hagués cremat el bosc,
una violenta tempesta va arrosse-
gar els sòls desprotegits i cremats,
plens de cendres, cap als rius.
L’aigua que hi baixava era summa-
ment tèrbola, coberta d’espuma
blanca (resultat de l’emulsió de la
matèria orgànica), àcida i plena de
contaminants originats pels incen-
dis (hidrocarburs aromàtics po-
licíclics). L’endemà, la situació era
dantesca: milers de peixos aparei-
xien morts i els rius eren un mar de
fang barrejat amb cendres. Sembla-
ven irremissiblement destruïts.

Però les pluges de finals del 2003
i de la primavera del 2004 van ar-
rossegar el fang contaminat, i el riu

en pocs mesos va adquirir un aspec-
te en alguns casos similar al que te-
nia abans de l’incendi (excepte el
bosc de ribera, que trigarà anys a
poder-se recuperar). Els peixos, no
obstant, encara no han tornat (i tri-
garan a fer-ho, si l’esforç de l’Admi-
nistració a recuperar-los continua
com fins ara). Mentre que s’han de-
dicat milers d’euros a restaurar els
boscos, poc s’ha fet per recuperar
els rius afectats pels incendis. Per
sort, els rius mediterranis estan
acostumats a les grans pertorba-
cions, com la gran avinguda de la
tardor del 2005 o la sequera
d’aquest mateix estiu. Fa milers
d’anys que els rius es recuperen
d’incidents d’aquesta mena (per
sort no necessiten l’Administració
per recuperar-se). I aquesta prima-
vera els rius han tornat a córrer pel
parc de Sant Llorenç i s’han om-
plert de plantes i animals (excepte
els peixos que ho tenen complicat
per remuntar el riu).

SEMBLA QUE la Generali-
tat es comença a sensibilitzar amb
la necessitat de protegir els rius, i
ha aprovat en l’últim Consell Exe-
cutiu el Pla Sectorial de Cabals Am-
bientals. És un document de gran
importància que fixa el cabal que
ha de passar pels rius de Catalunya
per garantir que el riu serà un eco-
sistema i no un mer canal d’aigua.
Així, el Govern compleix un dels
compromisos del pacte del Tinell i
també alguna de les obligacions de-

rivades d’una llei europea: la direc-
tiva marc de l’aigua. L’atzar ha fet
coincidir això amb el Cinquè Con-
grés Ibèric de Limnologia (ciència
que estudia l’ecologia dels ecosiste-
mes d’aigua dolça), que rendeix un
merescut homenatge al difunt pro-
fessor Ramon Margalef, gran estu-
diós i defensor dels rius i de la vida
que hi habita.

El Pla de Cabals és molt impor-
tant. Si visitem un riu que tingui
una minicentral hidràulica (és a
dir, amb un assut que deriva l’aigua
a un canal per moure una turbina),
veurem ràpidament que la realitat
pot ser tan dramàtica com la dels

rius cremats fa tres anys a Sant Llo-
renç. Per exemple, a Can Bros (riu
Llobregat, Martorell) l’assut i el ca-
nal existents poden arribar a deri-
var fins a 17.000 litres per segon
d’un riu per on gran part de l’any
no passen més de 6.000 litres. El ca-
bal que allibera aquesta central és
nul o ridícul (menys de 100 l/s, mal-
grat tenir-ne un de fixat de 1.462
l/s). El nou pla aprovat pel Govern
n’hi assigna 4.000 com a mínim.
Encara que no serà fàcil fer realitat
aquest pla, ja que hi ha molts inte-
ressos econòmics que en poden
quedar afectats (una minicentral és
un gran negoci), ara tenim un ins-

trument per poder lluitar per tal
que els rius no s’assequin per cul-
pa nostra.

Malgrat el seu dramatisme, els
incendis són fenòmens que han
estat presents a la natura des de
temps immemorials. Els rius (i els
boscos també) es poden arribar a
adaptar i a recuperar del foc si la
intervenció humana els ho deixa
fer. Deixar el riu sec (derivant-ne
l’aigua) és tan dramàtic com ho
pot ser un incendi, però amb el ca-
bal adequat el riu també s’acabarà
recuperant. Si aquest any els in-
cendis tornen als nostres boscos,
no en lamentem la pèrdua: po-
sem-nos mans a la feina per recu-
perar-los ben aviat. I per a les mi-
nicentrals hem de trobar la mane-
ra de possibilitar la producció d’e-
lectricitat sense que això perjudi-
qui el cabal ambiental que ha de
circular pel riu.

TENIM els científics i tècnics
necessaris per solucionar aquests
problemes, i tenim mitjans. Ens
falta voluntat política i una admi-
nistració de l’aigua que consideri
que aquesta no és només un re-
curs per utilitzar, sinó una part de
la pell viva del nostre planeta que
hem de disfrutar i respectar. Enca-
ra que l’Agència Catalana de l’Ai-
gua ha avançat cap a la sostenibili-
tat del cicle de l’aigua en els úl-
tims anys, encara li queda un
llarg camí per recórrer.H
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E
n general, encara que sense fer grans
anàlisis aprofundides, la impressió
que els enviats especials han recollit
del seu seguiment del viatge papal a
València és que les trobades que el

Pontífex ha mantingut amb el Govern espanyol
i els missatges que amb aquest motiu ha
transmès han estat marcats per la discreció i per
la voluntat de no fastiguejar l’altre. Només dos
diaris, conservadors i britànics, per més senyes,
han observat tensions: THE DAILY TELEGRAPH
ha escrit que el primer ministre espanyol «va de-
sairar» el Papa pel fet que no va assistir a la mis-
sa. THE TIMES ha dit que aquesta actitud no «va
molestar» el Vaticà. Ells deuen saber per què ho
afirmen. La veritat és que tampoc el prestigiós
vaticanista de LA REPUBBLICA, Marco Polito, ha

citat fonts al sostenir impressions molt diferents
de les anteriors: «El Papa ha deixat Espanya amb
una minúscula rameta d’olivera a la mà. [...] Algu-
nes indiscrecions confirmen que ha optat voluntària-
ment per una línia de no agressivitat en relació amb
el Govern espanyol perquè estan en joc les negocia-
cions al voltant de la classe de Religió i també sobre
el finançament de l’Església, i el Vaticà no té cap in-
terès a alimentar l’enfrontament per l’enfronta-
ment. [...] A més a més, el Papa no és el rottweiler del
Vaticà, contràriament al que pretenen alguns cari-
caturistes».

33 No obstant, l’actualitat informativa, tant del
drama iraquià –cada vegada més greu, profund
i sense sortida– com de la crisi política mexica-
na, ha pesat molt més en les primeres de dilluns
que el viatge a València. «La violència d’aquest cap
de setmana col.loca l’Iraq encara més a prop de la
guerra civil», ha titulat l’INTERNATIONAL HE-
RALD TRIBUNE, mentre que l’editorial del FI-
NANCIAL TIMES es pronunciava així de contun-
dent sobre el que està passant a Mèxic: «El líder
de l’esquerra, Andrés Manuel López Obrador, denun-
cia joc brut i demana que hi hagi un nou recompte
total de vots. Això és exactament el que haurien de
fer les autoritats mexicanes. Primer, perquè si aquell
recompte es fa de manera neta i justa no només deci-
dirà qui ha guanyat l’elecció i per quant, sinó que
transmetrà el clar missatge que Mèxic és una demo-
cràcia transparent als que sospiten el contrari. Se-
gon, perquè si ratifica el seu triomf, aquest segon re-
compte ajudarà Calderón a governar més efi-
caçment. Ell ha promès una reconciliació nacional,
però serà impossible portar-la a terme si per a la
majoria dels mexicans pobres Calderón és un líder
il.legítim».

33 I del FINANCIAL TIMES ressenyem una altra
nota no menys cuirosa. La que ha escrit el seu
director internacional, Wolfgang Munchau:
«L’estrella d’Angela Merkel ha declinat, i el projecte
reformador del seu Govern comença a fracassar. [...]
La reforma sanitària havia d’haver estat la qüestió
clau de la gran coalició. [...] Però allò que Merkel ha
intentat vendre i ha anomenat reforma és, en reali-
tat, poca cosa més que una pujada de les primes de
les assegurances sanitàries. [...] Poques vegades els co-
mentaristes polítics alemanys havien utilitzat una
prosa tan agressiva com la setmana passada. [...] El
debat sobre la sanitat s’està endurint fins i tot dins
de la coalició i està mostrant que aquell particular
matrimoni [...] no és tan de conveniència com va
semblar en un principi. No es pot esperar que hi ha-
gi una crisi a curt termini. [...] Però no es pot pronos-
ticar el mateix per a terminis més amplis».


