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A Brisbane, Austràlia, sembla que les coses són bastant diferents a Andorra

HÈCTOR GRAU

Escric això des de Brisbane, Austràlia, on sembla que les coses són d'una manera bastant
diferent a Andorra.

El fet és que Brisbane s'està fent gran ràpidament i tothom treballa a la ciutat, però ningú no hi
viu. És a dir, que tothom necessita agafar cotxe, tren o autobús per anar a treballar. La gent
d'aquí diu que fa cinc o sis anys no hi havia mai cues, però ara cada dia es formen col·lapses
importants. Per això, la principal preocupació de l'Estat de Queensland és el transport públic.
Aquesta setmana s'ha posat en funcionament una nova estació central d'autobusos, i s'han
inaugurat noves vies per intentar desencallar els embussos. Doncs bé, resulta que durant la
construcció d'una nova via per a autobusos s'han trobat que han de tallar un arbre enorme,
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més que centenari, del qual han pogut gaudir vàries generacions del barri afectat. La solució ha
estat fàcil. Tallar-lo? Doncs no, han decidit trobar una via alternativa per no tallar l'arbre. No
han calgut manifestacions, ni escrits al diari, ni res. Simplement han fet el que creuen que és
correcte. El desviament d'aquesta via, com relata el diari The Courrier Mail, costarà ni més ni
menys que 2 milions de dòlars, aproximadament 200 milions de pessetes. Veient aquest fet, no
puc evitar recordar-me del projecte de Naturlàndia, de la destrucció d'una muntanya de la qual
han pogut gaudir un munt de generacions i de la qual no volen tenir pietat el grup de persones
afamades de diners que s'entesten a tirar el projecte endavant tot i el brutal impacte natural que
tindrà. Els responsables que van decidir salvar l'arbre han donat una lliçó de com s'haurien de
fer les coses arreu, intentant preservar un medi que definitivament està canviant, de la qual
cosa sembla que s'han adonat en aquesta part del món, però desgraciadament Andorra no li
dóna importància. I és que els diners no ho són tot.
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