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La primavera ha estat generosa amb la pluja. Als camps, 
el blat ja rosseja puntejat de roselles; als boscos, els brots 
nous de pins i alzines ens sorprenen amb verds gairebé 
fluorescents; als camins, l’herba de sant Joan obre les seves 
flors grogues farcides de remeis; a l’hort, les faves, el verd 
fosc, i els pèsols, el verd clar; les mongetes esquerden i 
trenquen la terra que les separa de la llum del sol; les pa-
tates creixen en silenci, a les fosques. Tot és viu perquè hi 
ha aigua, que és la sang que corre per les venes del món.

A l’hort del cantó hi creixen els herbots. En Ciset ja no 
hi és per a tenir-los a ratlla: un mal dia d’hivern la Dalla va 
tallar l’herba sota els seus peus. L’última vegada que el vaig 
veure llaurava el seu tros i el nét l’ajudava. Em sorprenia 
la facilitat d’en Ciset per a planejar l’hort i tirar les regues 
rectes per fer que l’aigua hi passés soma i lenta, amarant 
la terra.

Ara que hem de tallar-nos les canyes, trobem a faltar en 
Luís. Quan necessitàvem canyes, ens les portava en feixos 
de cinquanta. Estassar, netejar, lligar i portar les canyes 
a l’hort és dur i feixuc. Sort que les que hem fet eren a 
l’ombra, a peu pla!

Al carrer dels Bous, la Mar, valenta, ha obert una botiga 
de queviures. És com una botiga de joguina de tan ben 
posada que la té. Apilona i juga combinant els volums i els 
colors de les capses i els pots; dóna color al carrer amb les 
caixes de fruita posades a la finestra. L’Adam ha començat 
a caminar recolzat amb totes dues manetes a la paret; fa 
passos petits, nerviosos, ràpids, que a poc a poc amplien el 
seu radi d’acció. Encara no parla, però té uns ulls que ho 
volen veure tot.

Però, de moment, el que hi ha per veure és l’espectacle 
en sessió contínua dels jardiners del Govern armats amb 
les tisores de podar. Retallen d’ací d’allà, no s’hi miren 
gaire: han de fer quadrar els comptes. Tant se’ls en dóna 
que les retallades facin augmentar les cues del CAP i les 
llistes d’espera per als especialistes i les operacions, o que 
disminueixi el nombre de nens que van a les guarderies 
perquè no poden pagar el que costen. Tot això, i més, per 
a fer-nos pagar un deute que no és nostre, un deute que 
és dels bancs.

Els homes i dones que ens governen, i els de l’oposició, 
estan afiliats a mútues i porten els fills a les escoles priva-
des. Si ells ho paguen, pensen que ho podem pagar tots!

L’educació general, catalana i gratuïta, sempre ha estat 
un afany dels treballadors. Des de l’escola moderna de 
Ferrer i Guàrdia fins avui, l’educació ha estat al mig de les 
lluites entre els rics i nosaltres. La repressió franquista va 
afusellar més de sis mil mestres.

Tenim mala memòria...

Francesc Cambó, un dels homes que va propiciar el cop 
militar i després va servir com a espia de Franco, dóna 
nom a l’escola del poble. Els vuit homes de Verges (Josep 
Payet i Sabrià, Miquel Brusi i Martí, Josep Vila i Navalls, 
Martí Maspoch i Poch, Josep Torrent i Maspoch, Francesc 
Bosch i Bardera, Joan Batlle i Adroher, i Ramon Batlle i 
Oliveras) afusellats a Girona després de la guerra per les 
seves conviccions socials i republicanes, encara esperen 
que els reconeguin la seva lluita per la llibertat i la legalitat 
democràtica.

Tenim mala memòria, tots plegats...

ISIDRE PALLÀS

Sembrant memòria...

Venint de l’hort
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