
T’estimo perquè ets la meva i em deixes guanyar el pa. D’horari 
no n’hem de seguir; la feina, l’hem de fer; però sense cap encar-
regat… Quina llibertat que tenim la gent del camp! Ens regim per 
dies, no pas per hores; si les comptéssim, al cap de la setmana, 
fins i tot a l’hivern, quan no tenim tanta feina, superaríem amb 
escreix les quaranta setmanals.
Molts dies són monòtons, però quin goig quan veus canviar el 
cel!: ara núvol i d’aquí a no res es torna clar, o l’arc de Sant Martí, 
o les llàgrimes de Sant Llorenç, que la primera vegada que em 
vaig quedar per veure-les vaig tenir una decepció perquè pensava 
veure’n moltes més i vaig veure les mateixes que ja havia vist 
moltes nits tot regant o esperant rempinar o embalar la userda.
L’himne diu: «… surt del fons de tes entranyes / l’aigua fresca de 
les deus, / la verdor de les muntanyes / i la ufana dels conreus…». 
Per a nosaltres 
és temps de gran 
satisfacció veure 
els arbres quan 
broten i els altres 
esplets néixer i 
créixer, espigar, 
granar i madurar.
Aquí a l’Empordà, 
«les esquerpes 
serralades i les 
obagues contra-
des» les veiem 
de lluny, però en 
tenim prou de poder-nos aturar amb el tractor deu minuts o un 
quart per fer-la petar amb algun company, sense dependre de 
ningú.
És tot això el que ens fa ser uns romàntics del nostre ofici. Llavors, 
amb veu ben clara i forta, a pagès diem: «Catalunya, mare nostra, 
quina terra millor hi ha? T’estimem perquè ets la nostra.»
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Un company em comentava després 
d’haver llegit l’últim article meu en el 
darrer País Petit: «Els pagesos sempre 
us queixeu.» En aquest número, tot 
i tenir també molts motius per a fer 
alguna reivindicació, exposaré les parts 
positives del nostre ofici.
Fa temps em va arribar a les mans un 
himne del Grup Excursionista i Esportiu 
Gironí (GEiEG), i, quan el vaig llegir, em 
vaig dir que també podria ser l’himne 
del pagès. Fa així:

QUINA TERRA MILLOR HI HA?

 Catalunya, mare nostra,
 quina terra millor hi ha?
 T’estimem perquè ets la nostra,
 per les serres, pel teu pla,
 pel mar blau que et besa el rostre
 i no es cansa de cantar,
 i pel cel que et fa de sostre
 i ens convida a caminar.
 Surt del fons de tes entranyes
 l’aigua fresca de les deus,
 la verdor de les muntanyes
 i la ufana dels conreus,
 les esquerpes serralades
 que dominen l’horitzó
 i les obagues contrades
 regalimen de frescor.
 Catalunya, terra nostra,
 Quina terra millor hi ha?
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