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Independència: Al camp també la volem

Reflexions d’un pagès

I   ndignat estic de sentir les barbaritats per fer-nos aga-
far por, sigui «no cobrareu la PAC», «no tindreu jubi-
lacions»… Si del PIB espanyol Catalunya en genera el 
20%, només amb això es podria pagar la PAC i força 
cosa més. Dels tributs que es recapten a Espanya, el 
20% els paguem nosaltres. No haver de pagar diputats 
i senadors a Madrid també és un estalvi.

Nosaltres no ens rendirem; lluitarem. És el nostre 
lema.

Després d’aconseguir-la, continuarem treballant: els 
camps no tenen espera. 

En aquest viatge tenim dipositades moltes esperances, 
però una de primordial: no ser menyspreats.

Polítics, no ens enganyeu, perquè ens hi juguem el pa. 
Si falleu, no us ho podrem perdonar.

Engegat el procés, no té marxa enrere, és més llibertat i 
més calés a la cartera.

Nou estat d’Europa, sí; nova nació, no! Ja en temps 
dels romans érem diferents províncies, que és com 

dir diferents nacions.

Durant tres-cents anys, hem hagut d’aguantar reis im-
posats per les armes; doncs si el Sàhara pot fer el 

referèndum, nosaltres també. Som un país ocupat.

Ètica, i no excuses. D’excuses en troben moltes amb les 
seves idees d’«España, una grande y libre; una nación 
indivisible». Si recordessin la història de la península, 
existien diversos regnes: el de Lleó, el de Navarra, el 
d’Aragó… i el Principat de Catalunya!

Números. De números també en podríem fer més, 
però recordant paraules de dos presidents autonò-

mics, tots dos del PP, que «ellos pagan y Cataluña 
pide», doncs que ens deixin marxar i no hauran de 
pagar.

Com sempre que parlo d’aquestes coses, les puc rao-
nar. Tant de números, que són calés, com d’histò-
ria, ja que França no ha ocupat mai la Catalunya del 
Nord: des de Madrid els la van regalar per a la resta 
poder-nos esclavitzar.

I    ntento no exaltar-me; els metges diuen que no és bo per 
a la salut. Així, doncs,

Ara és l’hora, segadors…, d’estar alerta. I els altres tam-
bé.

INDEPENDÈNCIA ARA MATEIX!
XICU RIU
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