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Reflexions d’un pagès

CARTA AL MEU PARE (AMB LES MANS AL CAP)

AGRAÏMENT PER LES PASSADES ELECCIONS 

Com a membre de la Unió de Pagesos vull donar les gràcies a tots els votants de Verges a Cambres Agràries per 
la confiança que el passat 25 de febrer vàreu dipositar en el nostre sindicat. Espero que no us decebrem.
També, com fins ara, resto a la vostra disposició per a tot el que us pugui fer falta, sempre que estigui dintre 
de les meves possibilitats.

Benvolgut pare:

Recordo quan amb vós 
parlàvem dels avenços 
de la pagesia i dèiem 
d’aquelles persones 
grans que es posarien 
les mans al cap si ve-
iessin que se sega i es 
bat al mateix temps, o 
que amb les màquines 
de sembra directa es 
rostolla, aparella, sem-
bra, ensulfata i «raula» 
–com dèiem nosaltres– 
en una sola passada.

A vós, que sempre vau tenir visió de futur i amb qui junts 
havíem visitat algunes granges capdavanteres que ja 
disposaven de cubicles1 i tragelles de fems funiculars2 
i dèiem que un dia alguna màquina munyiria sola, us 
haig d’explicar que ara les vaques fins dormen sobre 
matalassos i que el robot per a munyir ja existeix. Els 
matalassos ja els hem posat; el robot no és rendible per 
a una explotació de les dimensions de la nostra.

Amb això que us acabo de dir, segur que no us posaríeu 
les mans al cap, però sí que ho faríeu quan veiéssiu 
que hem d’apuntar, camp per camp, els fems que hi 
portem, i també que, per més vaques que es tinguin, 
no es pot fer més llet, ja que hi ha un control estricte 
amb les quotes3 i, si es sobrepassen, tenim sancions. 
O si sabéssiu que ara a l’Empordà fan deixar uns vint 
metres de zona lliure si se sembren transgènics4, sigui 
a cara de tramuntana, llevant, ponent o migjorn, per tal 
de preservar les altres llavors, sense tenir idea de la 

diferència i la força de cada un d’aquests vents. Des-
prés, també ens fan guardar les mostres dels pinsos 
per si porten transgènics, quan ho tenim tot contaminat. 
Malgrat fer-ho al màxim de bé possible, algun dia ens 
acusaran d’atemptat contra la salut pública. Els particu-
lars, tot correcte, però les aigües baixen, si és possible, 
més tèrboles que mai.

Pare, potser em faig gran, però jo també me les hi estic 
posant, les mans al cap.

XICU RIU
DELEGAT DE LA UNIÓ DE PAGESOS A VERGES

1 Barres de ferro corbades que separen l’espai on poden jaure 
les vaques sense que es molestin l’una a l’altra.
2 Aparells que passen pels passadissos de les vaques retirant-
ne les dejeccions.
3 Quantitat de quilos (no de litres) de llet que es pot fer per any 
i explotació.
4 Cultius fets amb llavors modificades genèticament al laboratori.

La tecnologia arriba a les granges.


