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L’hort està xop, calat, inundat. Després de mesos de se-
quera, la pluja ha transvestit les regues en recs i els forats 
en bassals. Les precipitacions a la muntanya han omplert 
fins a dalt tots els embassaments: ja no passarem set. El 
Ter baixa ple i de color de fang, aquest color dels rius i dels 
torrents quan l’aigua baixa lliure i salvatge, sorollosa, esva-
lotada. Recordo quan, de petits, anàvem als ponts a veure 
quan pujava. Llavors feia basarda sentir la força de l’aigua 
que bramava i veure els troncs gruixuts que el riu arrosse-
gava. I després, quan tornava la calma, recollíem els peixos 
que quedaven als camps i els tornàvem a l’aigua. Ara el Ter 
ja no surt mai de mare; fa tants anys que se n’emporten 
l’aigua per abastir Barcelona... I ara, privatitzada!

No ha estat any de bolets, i els que hem collit han arri-
bat quan ja no els esperàvem, però hem baixat els cistells 
plens del roig i carbassa de pinetells i rovellons, del vi dels 
escarlets, del groc dels rossinyols i el negre sinistre de les 
trompetes de la mort. El temps està canviant, i ara ja no 
sabem ben bé quan es faran ni si aniran bé o no.

Aquest hivern no he plantat gaire res; llaurar i femar, no-
més. Que descansi la terra i jo també ho faré. No m’agra-
den les cols, ni les d’aquí, ni les de Colomers, ni les de 
Brussel·les. La fred ha arribat tard i ens ha donat molt 
temps per a omplir la llenyera: tampoc no passarem fred. 
Els arbres s’han deslliurat de les fulles per deixar passar el 
sol.

Al carrer els vailets creixen. Cada dia corren a la Plaça, 
darrere de la pilota, darrere dels companys. Les mares, as-
senyades, seuen sota les voltes, a les cadires de Les Neretes, 
que ara ja obren en pau, i els vigilen de prop. Ells juguen 
i s’obliden d’elles, i criden i s’empenyen, i només se’n re-
corden si es fan mal o tenen set. Ara a Plaça hi tornen a 
passar cotxes. Els morts obliguen a retardar les obres i tot 
el casc antic és ben ple de clots, tanques i altres entrebancs. 
Al carrer dels Bous l’Adam aprèn que ha d’anar a la paret 
quan sent que ve un motor. Les iaies l’avicien amb dolços 
de colors.

Al setembre els veïns guarneixen els carrers . Es fa un 
concurs i un jurat passa pertot arreu i reparteix premis per 
als qui ho han fet millor. Està bé, però potser seria més 
bo que en comptes de concursos, que creen competència, 
s’estimulés el treball compartit, lliurement, sense premis, 
la col·laboració. Hi ha carrers que no tenen ni jovent ni 

Qui sembra tisorades, recull retalls
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il·lusió. Al carrer dels Bous tenim sempre els portals plens 
de flors.

Hi ha gent que es queixa que els joves malmeten els de-
corats, els trenquen, els arrenquen. És trist que això passi 
cada any. Diuen que els joves d’ara no tenen ni respecte, 
ni maneres. Jo recordo que els vells deien el mateix quan 
nosaltres érem joves. En aquesta crítica, penso, hi ha una 
mica d’enveja i gelosia: es queixen que uns brètols han 
llançat els contenidors al rec. Però quines són les causes 
que passi tot això?: poc respecte a les coses comunes, per-
què no s’explica ni tan sols a les escoles que el comú es cosa 
de tots, i, en canvi, s’explica que cadascú procuri per ell. 
L’altra cosa que penso és si no és un error que es financin 
les festes, sobretot amb l’alcohol.

Qui sembra vents, ja que parlem de l’hort, diuen, recull 
tempestes. Amb tota la mala maror i aquests temps que 
corren, els de les retallades, els qui ajuden els banquers i no 
pas la gent que treballa i es cansa, han perdut força escons. 
Esperem que ho recordin els republicans que pugen una 
altra vegada i no abonin cap més tisorada; si no, la alter-
nativa, la Candidatura d’Unitat Popular, altrament dita la 
CUP, pujarà un altre cop.

I tots plegats ens hem de recordar que hem de ser inde-
pendents i lliures de veritat.

ISIDRE PALLÀS
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