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immadur

P A U J O A N H E R N À N D E Z

2002, una antologia de poetes joves
menorquins. Selecció i pròleg d’Àngel

Misfud i Joan F. López. Quaderns Xibau

de Poesia. Maó, 2002.

U
na antologia del moment pre-
sent de la poesia en qualsevol
territori es pot plantejar sem-
pre des de dos punts de vista
força diferents: el d’oferir a les

generacions futures una mena de foto fixa
del moment històric present i el d’oferir al
lector curiós una mostra del que s’està
coent en un moment donat. Totes dues
visions, però, obliguen de la mateixa ma-
nera l’autor a restringir d’una manera o
una altra l’àmbit de l’antologia, sigui per
estètica, per edat o per pertinença geo-
gràfica dels autors.

A l’hora de plantejar l’antologia que
tenim a les mans, Misfud i López opten
per aplicar un doble filtre, el de poetes
joves i menorquins, tot esperant que el
resultat aporti per ell mateix algun tipus
de definició estètica. Una opció molt res-
pectable i que ofereix uns resultats d’allò
més interessants, si bé, personalment,
sempre he trobat discutible el terme jove
aplicat a la literatura: en aquest país un
pot ser un jove autor fins a edats sorpre-
nentment avançades, cosa que es mostra
especialment risible en contacte amb cul-
tures en què els autors joves tenen real-
ment empenta, com ara la gallega, en què
rarament un jove poeta ha fet els 19 anys.

Prevencions cronològiques a part, però,
la primera sorpresa agradable que ens
proporciona l’antologia és el seu brillant
pròleg, que parteix d’una interessant
anàlisi dels temps més recents de la poesia
catalana basada... en els pròlegs de les
antologies ja existents. Una d’aquelles
idees que, quan les veus, semblen òbvies,
però que calia pensar-hi. Llàstima, però,
que la tria d’antologies no sigui exhausti-
va, i hi trobem a faltar obres com Poesia
noranta (Oikos-Tau, 1997).

L’anàlisi de les antologies existents aca-
ba portant els autors a desmentir una de
les afirmacions més comunament adme-
ses sobre la poesia contemporània: el seu
eclecticisme i la seva manca d’adscripció a
cap escola estètica determinada. Efectiva-
ment, la lectura dels joves poetes actuals
(menorquins i d’arreu) ens posa davant
uns autors que han viscut la llengua com
un fet normal, han estat escolaritzats en
català i no perceben el fet d’escriure en
català com una opció ideològica o reivin-
dicativa ni com un compromís estètic, si-
nó com la conseqüència natural de la seva
adscripció a una cultura determinada. La
diferència que això estableix amb els au-
tors de generacions anteriors és enorme, i
genera una preocupació per la llengua
viva i eficaç i un rebuig implícit dels focs
d’encenalls pseudocultes de molts autors
de generacions anteriors, sumats, sospito,
a un ventall de lectures més ampli que les
d’aquests. I això, independentment de
l’estètica i els gustos personals de cadas-
cun, que poden ser tan divergents com els
de Tomeu Truyol i Òscar Bagur, per posar
un exemple clar.

La poesia dels autors i autores antolo-
gats, doncs, per molt jove que sigui no té
res d’immadura, i, sobretot, per molt me-
norquina que sigui no té res de local, sinó
que pot oferir al lector una visió rica i in-
teressant del que escriuen ara mateix els
nous poetes de la nostra literatura.

FRANCESC MELCION

El geògraf Oriol Nel·lo ens mostra diversos conflictes catalans

Repensar el territori
A S S A I G

E D U A R D M O L N E R

Oriol Nel·lo (editor), Aquí, no!
Els conflictes territorials a Catalunya.

Empúries. Barcelona, 2003.

V
al a dir que em vaig interessar
pel llibre d’Oriol Nel·lo espe-
ronat per unes circumstànci-
es molt concretes: des de ja fa
uns quants anys en diferents

moviments, que són expressió de di-
versos conflictes territorials, hi tinc fa-
mília i amics. No m’és aliena, doncs,
una sensibilitat especial envers un tema
que per les seves dimensions a casa
nostra mereixia un tractament en pro-
funditat: la conflictivitat territorial ha
conegut unes magnituds en els darrers
anys a Catalunya que només es pot
equiparar als moviments veïnals de la
transició a la democràcia.

Es tracta, efectivament, d’una revolta
del territori que l’estudi editat per Nel·lo
tracta d’una manera seriosa. No estem
davant d’un pamflet oportunista,
aquest és l’intent més seriós d’explicar
un fenomen que ateny la pràctica tota-
litat del país, i que ha tingut una espe-
cial rellevància en els darrers 10 anys.

En una completa introducció, Oriol
Nel·lo especifica els tres motius essenci-
als que expliquen la conflictivitat terri-
torial, i els moviments socials que
aquesta ha generat: la creixent preocu-
pació de la població per la qualitat, els
recursos, la seguretat i la identitat de
l’indret on viu; la crisi de confiança en
les formes institucionals d’expressió i
representació ciutadana; i les mancan-
ces de les polítiques territorials aplica-
des des de l’administració.

Més endavant i d’una manera molt
sistemàtica, i ordenada, destaca sis trets
fonamentals que caracteritzen tots els
moviments estudiats: l’organització
com a plataformes ciutadanes; la con-
creció dels objectius a un sol afer o
problema; l’autodefinició en els termes
d’apolític i autònom; unes formes d’ac-

ció col·lectiva contenciosa disruptiva i
orientada a la projecció en els mitjans
de comunicació; l’argumentació del re-
buig en clau ambiental de seguretat i
d’equitat territorial; i l’obtenció d’un
resultats significatius que aconseguei-
xen modificar l’acció de l’administració
i la resta d’actors en el conflicte.

Evidentment, l’estudi no amaga una
crítica ben argumentada a l’actuació de
la Generalitat de Catalunya (principal
administració implicada en els conflic-
tes estudiats, per bé que no l’única, ni
tampoc la més decisiva en tots ells), so-
bretot per no haver realitzat els plans
territorials parcials de cadascuna de les
set regions de Catalunya, pendents des
de l’aprovació de la llei de política ter-
ritorial del 1983. Si bé això no hauria
evitat l’existència dels conflictes, si que
n’hauria pogut limitar l’abast, i alhora
hauria fet més entenedora una lògica
d’actuació global sobre el territori.
L’administració catalana ha actuat

aplicant una mecànica de globus sonda:
llançament de proposta, avaluació de la
resistència, i en funció d’això continuï-
tat o retirada de l’actuació.

TRANSCENDIR LA MOTIVACIÓ PRIMERA
Nel·lo jutja la vàlua dels moviments en
funció de la seva capacitat de transcen-
dir la seva motivació primera. En aquest
sentit el moviment contra el transvasa-
ment de l’Ebre, que ha escampat el res-
sò de la seva força arreu del país amb el
lema Per una nova cultura de l’aigua, ha
demostrat que la preocupació havia de
traspassar les terres de l’Ebre, perquè en
el fons el problema de la gestió dels re-
cursos hídrics és una qüestió de país i
també universal: caminant pel barri de
Gràcia a Barcelona podem veure bal-
cons amb pancartes antitransvasistes; a
Capellades ha sorgit un moviment de
defensa i control de la gestió de l’aqüífer
Carme-Capellades, totalment integrat i
solidari amb els principis que inspiren
les inquietuds de la gent de l’Ebre. Això
explica la recent manifestació anti-
transvasista de gairebé mig milió de
persones a Barcelona.

Setze són els conflictes estudiats en la
compilació d’Oriol Nel·lo: el Parc eòlic
de les serres de Pàndols i Cavall; l’abo-
cador de Cardona; l’eix viari de Bracons;
el camp de golf de Torrebonica; la línia
elèctrica de les Gavarres; la urbanització
de Gallecs; l’ampliació del port de Sant
Feliu de Guíxols; l’ampliació de l’estació
d’esquí de Vaqueira; el transvasament
de l’Ebre; els incendis forestals de la
Catalunya central; la contaminació ra-
madera a les conques del Segre i del Ter;
el tren d’alta velocitat a Lleida i Tarra-
gona; la petroquímica del Tarragonès;
els barris de l’Erm a Manlleu i de la
Mina a Barcelona; i la Torre Negra a
Collserola. La seva enumeració no fa
justícia a un tractament, en tots els ca-
sos acurat i objectiu, però sí que dona
idea de l’ambició de l’estudi, de la seva
voluntat d’abastar la totalitat del país
amb els exemples més significatius.

Un llibre necessari que esperem obri
la ment a la reflexió d’aquells qui tenen
la responsabilitat, les eines, i el poder de
decisió. En la gestió del territori ens ju-
guem la convivència i la pau social del
present, i també l’herència que volem
deixar als que vénen darrere.

Contra el “desori territorial”
O R I O L P À M I E S

Oriol Nel·lo, Lletres de batalla. Política
i territori a Catalunya. Pagès Editors.

Lleida, 2003.

A
l segle XIX, la urbanització
de terrenys podia veure’s
com un “espectacle grandi-
ós i sorprenent”, en la defi-
nició d’Ildefons Cerdà. Però

al cap de 150 anys el territori ha es-
devingut un bé cada vegada més es-
càs, l’ús del qual polaritza interessos
i motiva disputes. Oriol Nel·lo, geò-
graf format a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i a la Johns Hopkins
de Baltimore, portava anys
dedicant-se a estudiar l’urbanisme,
el paisatge, la mobilitat, l’organitza-
ció, la planificació i les polítiques
aplicades al territori, quan va fer el
pas d’entrar al Parlament com a di-
putat dins del grup PSC-CpC. En
aquest temps ha batallat per acon-

seguir un “canvi de rumb” en la po-
lítica territorial a Catalunya, per
substituir el que anomena “desori
territorial” per una articulació “més
equitativa, més eficient i més soste-
nible” de l’espai.

Queixós perquè a la premsa s’es-
crivia poc sobre qüestions de geo-
grafia, Nel·lo va assumir la labor de
publicista dels seus temes predilec-
tes –la dispersió urbana, la defensa
del paisatge, els conflictes territori-
als– amb uns articles sovint com-
batius i desafiants, que ara aplega
en un volum sota l’epígraf de Lletres
de batalla. Es tracta de les versions
íntegres, sense les estisorades que
imposa la compaginació, de 28 tex-
tos publicats sobretot a l’AVUI i a El
País, que testimonien debats parla-
mentaris sovint perduts i diagnos-
tiquen alguns dels problemes més
punyents del territori català, des de
l’habitatge a la protecció del medi
natural, passant per la divisió co-
marcal i regional i l’articulació del
fet metropolità.


