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UN RECORD PELS ABSENTS

L’un era en Marc Tubau, de Bellcaire. El vaig conèixer, 
juntament amb el seu germà Albert, en un curset de 
maneig de vaques (ell tenia uns quinze o setze anys); 
tots dos germans, amb moltes ganes d’aprendre 
i també d’escoltar, tant als tècnics com als altres 
grangers assistents en les aportacions que fèiem 
amb experiències viscudes a les nostres granges. 
Varen passar els anys i la vida ens va portar a tenir 
molta relació, sobretot en 
els últims temps, ja que en 
Marc venia a treballar a casa 
fent feines per a les quals 
no disposem de les eines 
que s’han de menester. I 
nosaltres també treballàvem 
per ell, ja fos per a ensilar 
(ensitjar), traginar fems, etc. 
Per tot plegat, va quedar una 
veritable amistat.

L’altre, també un gran amic, era en Francesc Fuster, 
el noi d’en Pere i la Roser. També del ram de les va-
ques, estudiava empresarials, però la seva dèria era 
l’alimentació i la genètica del bestiar (això, juntament 
amb el que els seus pares li havien ensenyat, el va 
fer ser el número u de producció per vaca a Girona). 
També ens ajudàvem per a ensilar. Quan ens trobà-
vem, la conversa ens portava moltes vegades a parlar 
de bestiar, i us asseguro que 
era un plaer escoltar-lo.
També en podríem anomenar 
molts altres que ens han 
deixat, per accident o per 
malaltia. En el nostre sector, 
qualsevol pèrdua és un tant 
per cent molt elevat. Quan 
faig balanç, només em queda 
buidor i tristor. Un record per 
tots ells.

La pèrdua d’explotacions fa que actualment el que abans era a nivell de poble ara 
sigui, com a mínim, d’àmbit comarcal. Us dic això perquè vull parlar-vos de dos 
nois que podien haver estat el nostre relleu i que, malauradament, ens van deixar 
en tràgics accidents.
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Re f l e x i o n s  d ’ u n  p a g è s

Crec que serà el 26 de novembre d’enguany que 
tindrem eleccions a cambres agràries. En les 
passades, de farà quatre anys, érem trenta-cinc 
electors, dels quals vàrem votar vint-i-vuit. Per 
set persones, la mesa va romandre oberta de 
les nou del matí a les vuit del vespre.

Voldria demanar-vos a tots, comptant que serem 
al voltant de vint votants, que exerciu el vot du-
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rant el matí, per no fer tan feixuga la feina dels 
de la mesa. Aquest any tocarà a tres, però d’aquí 
a quatre anys n’hi haurà uns altres. Si hi posem 
voluntat –avui per tu, demà per mi– tots gaudirem 
més de la vida. Us ho agraeixo per endavant en 
nom dels qui puguin ser a la mesa.




