
44 gener 2012

Reflexions d’un pagès

Excel·lentíssima senyora duquessa: 
Estic molt preocupat: fa poc va contraure núpcies i m’han 
dit que ens retallaran la DUN (Declaració Agrària Única). 
Podrà mantenir el seu flamant marit si cobrem menys di-
ners? En temps de crisi, segurament administrats bé, po-
drà anar tirant endavant. Jo faig números i em costa molt 
que em surtin. Si té alguna recepta miraculosa, no se la 
quedi només per a vostè, i, a la resta de pagesos, ens 
en faci partícips. Li dic això donant per descomptat que, 
si cobra DUN, vostè també és pagesa –o, en su caso, 
«agricultora».

Són temps difícils. Els indignats de la plaça de Catalu-
nya reclamen uns drets; els expropiats de pisos per bancs 
i caixes també, i amb molta raó. Nosaltres, els que co-
brem poc de la DUN, voldríem que no ens la toquessin o, 
si de cas, que ens l’augmentessin. Si amb aquestes raons 
sortíssim a la carretera fent vaga, espero que vostè ens 
vingui a fer costat.

M’he posat en la seva vida comparant-la amb la meva, 
encara que diuen que els números, a casa dels altres, 
costen molt poc de fer, i pot ser que si vostè no paga 
arrendaments no tingui tants maldecaps.

                    VA DE CRISI

Si em poso amb caixes i bancs, el pròxim dia potser 
no em voldran renovar el crèdit o la pòlissa, però si els 
alts directius no cobressin tant, en quedarien més per als 
necessitats.

Del govern, ni parlar-ne. Tots, pobrets, passen gana: 
han renunciat als seus sous i tot ho fan per amor al país.

Molts lectors direu «quin rotllo que ens fot, en Xicu», 
sense saber per què. Això ve pel fet que dos companys 
d’una comarca veïna tenen un projecte per a fer una gran-
ja. Per a ells no hi ha calés si els bancs, o, si per cas l’Ad-
ministració, no en deixen al sector que encara té esperit 
de tirar endavant. Com se’n podran beneficiar, els paletes, 
ferrers, lampistes, que podrien tenir una quantitat d’hores 
assegurades sense haver de sobreviure de l’atur?

Al molt honorable president li diria que, fa pocs dies, en 
una emissora van canviar la lletra del ball de la civada per 
la del «ball de la tisora», i ell no en sortia gaire ben parat. 
Li diria que mirés de retallar al mínim i que, els pocs euros 
o cèntims que pugui administrar els posés on no anessin 
sota el rajol, perquè allà no donen vida. Encara que siguin 
pocs, que es moguin, i tothom en sortirà beneficiat.
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