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Reflexions d’un pagès

«Pot ser un any molt bo», em deia un veí, «els sem-
brats es veuen macos i el preu és raonable», afegia, 
«però ja veuràs que, o la tramuntana o alguna pedre-
gada, ens els espatllarà.» Sempre he confiat que això 
no passarà, perquè d’alegries també n’hem de tenir.

El blat de moro està sortint bé; tenim reserva d’ai-
gua als pantans, no haurem de patir sequera; només 
ens falta que s’apugin els preus (per al productor) de 
la carn, la llet i els ous, i ja seria tot rodó.

Hem guanyat les eleccions a les Cambres Agràri-
es. Només puc donar les gràcies a tothom pel suport 
rebut i dir que els resultats a nivell local van ser 15 
vots per a Unió de Pagesos, 1 per a JARC i 1 en 
blanc. A la demarcació de Girona, el nombre de re-
presentants queda així: 16 per a Unió de Pagesos, 7 
per a JARC i 2 per a ASAJA.

I parlant d’eleccions, quan escric això són les cinc 
de la tarda del 22 de maig, dia de les municipals. 
En cap de les llistes del nostre poble no hi veig re-
presentació pagesa. Sóc conscient que 17 persones 
som quasi un zero a l’esquerra en el total del cens 
de la població, però la nostra feina consisteix a gesti-
onar el territori, i d’això en podríem donar una opinió 
molt més encertada que no pas les que es prenen 
políticament.

Em deia un company: «Haurem de votar la llista 
menys dolenta.» Jo he votat la que m’ha semblat 
més bona, tot i que n’hauria suprimit alguns noms i 
els hauria posat a l’altra.

Felicitats per endavant a la llista guanyadora, i em 
permeto donar-los un consell: 5 + 4 fan 9, i és un 
excel·lent; però 5 - 4 fan 1, i és un suspens, molt 
poca cosa.

Crec que molta gent ens mereixem molt més.
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POT SER UN ANY MOLT BO, PERÒ...




