
mitjan juliol es va
presentar a la llibre-
ria Parcir: Rius de
sal: una visió històri-

ca de la salinització dels rius
Llobregat i Cardener durant el
segle XX, obra dels historiadors
Jordi Honey-Rosés, Roger Lloret
i Santiago Gorostiza, editat pel
Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat, de Sant Feliu.
L’acte va comptar també amb la
presència de Pedro Arrojo, una
figura emblemàtica de la Nova
Cultura de l’Aigua. El llibre, que
és a la venda a les llibreries des
del Sant Jordi passat, també va
ser presentat fa pocs dies a la
seu del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. És important el
caràcter històric de l’obra per-
què el conflicte provocat per
l’alta salinitat del Cardener i del
Llobregat a partir dels residus
de les mines de sal de Súria i Sa-
llent ve d’abans del temps de la
Segona República: l’any 1926,
en plena Dictablanda de Primo
de Rivera, la fabricant manresa-
na Antònia Burés i Borràs (la

Buresa, vídua de Llogari Tor-
rens) denunciava que les aigües
del riu Cardener corroïen les
turbines de la fàbrica tèxtil de la
colònia Antius. Una denúncia
que va fer que durant la Segona
República es redactés un pro-
jecte de col·lector de salmorres
que havia de portar fins al mar
la salinització de les aigües, fruit
de l’activitat minera. Però la
Dictadura franquista, lluny de
voler solucionar el problema, es
va estimar més ignorar-lo, de tal
manera que no hi va haver cap
mena de control de la salinitat i
el conflicte es va agreujar extra-
ordinàriament. Amb l’arribada
de la democràcia se’n va tornar
a parlar, però els interessos eco-
nòmics de la indústria minera
van xocar radicalment tant amb
les poblacions afectades com
amb els sectors ecologistes.
Rius de sal és un llibre d'història
ecològica, que analitza les re-
percussions d'un episodi de
contaminació continuada i con-
sentida de l’aigua per la salinit-
zació dels rius que abasteixen

d’aigua potable bona part de la
població de Barcelona i les se-
ves comarques. Dit d’una ma-
nera plana i clara, és una histo-
ria compromesa amb la gent i
amb el medi ambient contra els
beneficis econòmics d’empre-
ses privades, amb la col·labora-
ció de les institucions del país
que han posat al davant de tot
els seus interessos, fins i tot
s’han posicionat en contra de la
salut de la població.
Tot i l’evident compromís ecolò-
gic amb la situació actual de la
contaminació per sal que es
produeix a causa de les munta-
nyes de runam salí, el llibre és
una història d’aquest episodi de
contaminació que es produeix
des de fa gairebé un segle. Insis-
teixo en el fet que la primera de-
núncia ja es va produir el 1926.
Poc després es comença a me-

surar la salinitat i s’hi implica la
Societat General d’Aigües de
Barcelona (SGAB). Fins al 1935,
hi ha constància que s’investiga
els índexs de salinitat, i amb la
República es forma la Comissió
per a l’Estudi de la Salinitat de
les Aigües del Llobregat (CE-
SALL). També, el 1935 es deci-
deix construir un col·lector de
salmorres en forma de canal. La
Guerra Civil, però, paralitza el
projecte, tot i que es continua
mesurant la salinitat, que esde-
vé molt més baixa a causa del
tancament de les mines durant
el conflicte. És a dir, que ens vé-
nen a demostrar que la salinitat
no era natural!!! Durant el Fran-
quisme, el projecte queda es-
tancat perquè la companyia
que explota les mines pertany a
l’Estat, concretament Unión de
Explosivos Riotinto, i no paga
mai la part que li demanen en
l’obra, tot i el reconeixement
del problema de la salinitat,
que arriba oficialment a la Ge-
neralitat de Catalunya, el 1983.
El llibre es completa amb una

cronologia del conflicte i de les
queixes per la salinitat, una
breu biografia de les principals
persones implicades en la solu-
ció abans del franquisme, i els
gràfics i il·lustracions en què es
veu aquest procés de contami-
nació dels rius a partir del Ba-
ges, amb els seus màxims histò-
rics entre 1964 i 1988, el mo-
ment d’entrada en funciona-
ment del col·lector actual, cons-
truït a partir del retorn de la de-
mocràcia. També cal dir que
fins ara Iberpotash, l’empresa
israeliana que explota actual-
ment els recursos miners, ha
aconseguit amagar el cap sota
l’ala, amb la complicitat dels di-
rigents de la Generalitat de Ca-
talunya, però tant l’advocat sa-
llentí Sebastià Estradé com l’en-
titat ecologista L’Alzina han por-
tat repetidament a judici l’em-
presa per incompliment de les
seves obligacions mediambien-
tals. La justícia comença a actu-
ar i la normativa europea és for-
ça estricta en la preservació
ecològica. 
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SALINITZACIÓ CORROSIVA

l capvespre de la platja de Fo-
cea, amb els nens contem-
plant i assenyalant embadalits
a l’horitzó el sol ponent que es

fon a l’altre costat de la badia, té un encís
indescriptible.
Focea, com Milet, Efes o Esmirna, són ciu-
tats de Jònia, la vella regió  grega d’Àsia
Menor, terra de naixença o sojorn de tants
homes eminents com Tales, Pitàgores,
Anacreont o Heròdot.
Quantes i quantes vegades s’ha reproduït
aquesta imatge al llarg de la història? Ben
segur que fou així i especialment entre els
anys 580 i 560 abans de Crist, quan els vai-
lets de Focea veien allunyar-se mar enllà
els vaixells on llurs pares, mariners i co-
merciants, salpaven sense altra brúixola
que la resplendor de l’astre rei guiant-los
cap als somniats destins d’Occident.
I així fou que, després d’haver-se deturat a
Marsella, ens arribaren aquells esforçats
foceus i crearen la colònia d’Empúries,
primera petjada del pensament grec a
casa nostra.
Enguany, en poques setmanes de diferèn-
cia he tingut  el plaer de trepitjar, a un i al-
tre extrem de la Mediterrània, les platges
de Focea i d’Empúries,  ports d’inici i destí
d’aquell històric periple. Simbòlic i inevi-

table motiu de reflexió sobre Grècia i Ca-
talunya, dues nacions, cadascuna en el
seu context, ben presents avui en els mit-
jans europeus  de comunicació.  
Catalunya, amb un dels Parlaments més
vells d’Europa, amb la vista posada en el
27 de setembre, com a oportunitat de pro-
nunciar-se democràticament per la seva
constitució en Estat propi i membre de la
UE. 
I Grècia, com a notable exemple europeu
de supervivència nacional, que no esde-
vingué Estat independent fins l’any 1823
després d’haver estat ocupada, des del 395
i sense interrupció, per potències estran-
geres, tot i que amb anterioritat les seves
ciutats-estat, amb Atenes al davant,  ha-
vien ja configurat un patró nacional i de-
mocràtic de referència a totes les nacions
d’Europa.
Resulta avui inimaginable concebre Euro-
pa sense el llegat filosòfic, cultural i polític
de Grècia. Un llegat que va tornar a reeixir
amb força durant el Renaixement, redi-
mint-nos de l’obscurantisme medieval i
obrint-nos les portes a la Il·lustració.
Avui, asfixiada pel deute extern i per l’in-
sostenible patiment del seu poble, Grècia,
innecessàriament humiliada, ha hagut de
plegar-se a un tercer rescat financer de
86.000 milions d’euros i passar per l’adre-
çador de Merkel i del seu implacable mi-
nistre de Finances, Schäuble, amb l’adver-
timent que és el darrer cop que se’ls ajuda.
Finalment, al Bundestag, una Merkel més
dulcificada va admetre que «l’euro és molt
més que una moneda», mentre Schäuble
va haver de sentir-se de Gregor Gysi, líder
de l’esquerra, coses com «vostè està des-
truint la idea d’Europa».
Cal no oblidar que la Unió Europea  va

néixer amb els tractats de Roma del 1957,
com a compromís de pau i unitat perdura-
bles després de la Segona Guerra Mun-
dial, en què el govern alemany, avui àrbi-
tre europeu i aleshores nazi elegit pel po-
ble, fou la causa de 50 milions de morts. 
Òbviament que Grècia, damnificada per
aquella guerra, i mare de la democràcia,
no podia romandre fora d’aquest club.
Giscard, europeista amb memòria històri-
ca suficient, un dia ho celebrà dient: «ja hi
tenim Plató».
Altra cosa fou la posterior incorporació de
Grècia a la zona euro, que exigia més anà-
lisi i responsabilitat per les dues parts, co-
mençant per la mateixa Unió, que consen-

tí poc ortodoxes trampes comptables mú-
tuament acceptades.
Serà possible que Grècia, en els propers
tres anys, pugui reconduir la seva situació
financera? Resulta dubtós, malgrat els hi-
potètics intents del seu feble govern, amb
un deute creixent que ja dobla el seu PIB.
En qualsevol cas, però, hi  restarà al darre-
re el sentit històric i democràtic de la Unió. 
I que serà de Catalunya durant els tres
propers anys? En cas d’una esperada vic-
tòria afirmativa el 27-S, caldrà confiar tant
en el sentit democràtic de la Unió, com
desconfiar en la previsible hostilitat de les
terres espanyoles, on, pel que sembla, mai
no arribaren els navegants de Focea.
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