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A la caça del senglar

Reflexions d’un pagès

Si no tinguéssim teles ni ràdios i no hi hagués diaris, se-
gurament a la pagesia estaríem més tranquils. Quan en 
molts dels nostres conreus hi tinguéssim plagues 
d’animals, siguin senglars, estornells o d’al-
tres, agafaríem l’escopeta no pel gust de 
matar els animals, sinó per protegir 
les nostres collites. 

Però, com que tenim aquests 
aparells –teles i ràdios, dic– i 
hi hem de conviure (amb els 
animals), només se m’acut una 
manera de fer minvar aquestes 
plagues. No sé si en tindríem 
resposta, però aquests caçadors 
que van a Botswana per matar 
animals protegits ens podrien fer 
una batuda i alliberar-nos d’aques-
tes plagues que patim. Ep, els senglars 
també tenen grans ullals d’ivori! Als caça-
dors els sortiria més barat i nosaltres colliríem 
quelcom més i potser així, entre tots, podríem pagar 
el forat d’alguna caja o bànkia, tot esperant que el seu 
president o ex no es quedi a l’atur.

Fa pocs anys encara sabia comptar amb set dígits, 
però des de l’euro ja només sé fer-ho amb quatre... i 

em marejo quan les xifres passen d’aquests dígits 
i quan veig el resultat de les gestions, que 

tothom diria que són nefastes, dels di-
rectius d’aquestes entitats, que que-

den, això sí, amb jubilacions mi-
lionàries.

A mi des de pagès, o a un altre 
des d’una fusteria, o des d’un 
taller mecànic, o des de tants 
altres oficis, a tots, si no hem 
sabut o no hem pogut portar el 
nostre negoci endavant, segur 

que ens penalitzaran en les jubi-
lacions. 
Tot recordant unes paraules dites 

per un caçador furtiu «la ley es igual 
para todos», espero que sigui així i també 

poder tenir una jubilació milionària.
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