
Quan el vi de Bellmunt portava plom

“Li estant traient la pell al món”. Una cosa així diu un dels protagonistes de “La

Selva Esmeralda” quan veu que estan arrabassant unes quantes hectàrees de

selva per a fer un embassament. Els arbres són la pell del món i li permeten

respirar. Traure-li la pell, per tant, equival a ofegar-lo. Algunes cultures tenen

una visió del món que passa per considerar-lo com un tot i, conseqüentment,

es miren molt què hi fan donat que qualsevol intervenció, per un lloc o altre,

produeix una resposta. Com tothom sap, aquests plantejaments no formen part

d’això que anomenem la cultura occidental.

Diuen que la Història, si té algun valor, és el d’aprendre d’allò que hem

fet en el passat i mirar de no repetir els errors. I al Priorat podem trobar

intervencions perjudicials que van menar a obtenir respostes negatives.

Cap a finals de 1913 uns quaranta propietaris de Bellmunt celebraren

una reunió per a acordar què fer davant del greu problema que tenien. Arbres i

arbusts s’havien anat recobrint d’un capa grisosa, finíssima i, pel que intuïen,

mortífera donat que algunes plantes morien i d’altres feien mala fila. I acordaren

presentar una denúncia a la Comissió Provincial de Foment.

Aquesta institució, a més de visitar la zona, encarregà dos estudis a

institucions de gran prestigi a l’època. Un a l’Estació Enològica de Reus i l’altre

a la de Vilafranca.

 L’Estació Enològica de Reus dictaminà que el polsim era el responsable

de les nyafres observades donat que “constituye como un barniz que,

cubriendo los órganos aéreos, sustrae a las células clorofolianas de éstos de la

influencia directa de la luz solar.” O sia, les fulles no podien fer les seves

funcions vitals correctament i la planta en resultava afectada. I l’informe de

l’Estació Enològica de Vilafranca certificà que a les restes del vi hi havia plom.

Amb aquests informes a la mà i en una reunió extraordinària celebrada

el 19 de juny de 1914 la Comissió dictaminà que calia indemnitzar als

propietaris afectats i recomanà el tancament de la foneria que l’empresa

Albinyana i Folch tenia a Bellmunt. Perquè resulta que mentre altres mines

enviaven la galena a fondre a altres indrets, la Folch i Albinyana ho feia a peu

de mina, concretament de la mina Eugènia. Fruit de la combustió s’emetia



lliurement a l’atmòsfera sulfur de plom que era el compost que formava el

polsim grisòs que ho empudegava tot.

La Comissió, de pas, aprofità per estirar les orelles a les autoritats locals

per la poca diligència que havien mostrat, fet important si tenim en compte que

alguns regidors i l’alcalde de la localitat eren treballadors de l’empresa.

No, no se li pot traure la pell al món i quedar-se tan ample. Des de fa

anys, molta gent al Priorat està lluitant per a fer-se un lloc en el mercat dels

productes de qualitat: productes agrícoles (oli, vi, …) i productes turístics

bàsicament. Aquestes activitats haurien de ser mimades i estimades com una

alternativa més que digna per a la població comarcal. Ara bé, com ens ensenya

el cas de Bellmunt, cal anar molt en compte amb què s’hi fa a la comarca. No

tot si val. Ambdues activitats necessiten, com a aigua de maig, que els poders

públics i privats tinguin el màxim respecte pel medi ambient i pel paisatge i que,

a l’hora d’aprovar projectes que els afectin, filin molt prim perquè ambdós

elements, medi ambient i paisatge, són cabdals a l’hora d’assegurar que els

nostres productes siguin de qualitat i, per tant, competitius. Cal anar molt en

compte, per tant, i procurar que el vi de Bellmunt no torni a portar plom.
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