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Pels voltants de Sant Jordi, 
el paisatge de l’Empordà 
es vesteix d’un verd-groc 
espectacular, sensacional; 
d’una vistositat cridanera 
i un perfum dolç, mode-
radament estiuenc. Són 
els camps de colza, que de 
pocs anys ençà els nostres 
pagesos han introduït a la 
rotació dels cultius i que 
comparteixen espai amb els 
ordis i blats, tot esperant 
que els blats de moro trans-
gènics els vinguin a substi-
tuir a l’estiu.

Però no us parlaré dels 
cultius, això ja ho fan en 
Xicu Riu i en Pere Pareta. Passar entre els camps de colza 
m’ha recordat la intoxicació massiva que va patir Espanya, 
el 1981, i que després d’uns mesos de desorientació va ser 
atribuïda –amb moltes ombres no resoltes– a l’oli de colza 
desnaturalitzat, que es venia fraudulentament com si fos oli 
d’oliva. Han passat trenta anys, però encara hi ha desenes de 
milers de persones amb la salut greument afectada, a part de 
gairebé un miler de morts, i ja ningú no en parla. 

A finals del 2011, prop de Somàlia, va ser segrestada Mone 
Serra, professora de l’institut de l’Escala i col·laboradora de 
Metges Sense Fronteres. Fa més d’un any que els mitjans 
d’informació no en parlen, no és actualitat; per a la majoria 
de la població ja és un tema passat, per no dir oblidat. De 
manera semblant va passar amb Maria Àngels Feliu, tot i 
que, afortunadament, ella va tornar a ser d’actualitat pel seu 
alliberament.

Avui, si mirem les notícies, també hi veurem moltes fa-
mílies que pateixen per causa de la crisi econòmica: desno-
naments per impagament de la hipoteca, persones senzilles 
enganxades per un producte bancari complex com les prefe-
rents, etc. Els polítics, que passen d’escàndol a escàndol amb 
els rescats de bancs i caixes, i amb suposades connivències 
amb estafadors i tramposos, saben prou bé que d’aquí a un 
parell d’anys ja ningú no parlarà d’això i que el temps haurà 
enterrat la seva responsabilitat i inoperància com si res no 
hagués passat.

Potser val més així; potser val més que tinguem memò-
ria de peix i que siguem capaços d’oblidar ràpidament tan-
ta mediocritat i tanta porqueria, i que puguem ser feliços 
contemplant la bellesa i el perfum d’un camp de colza en 
primavera. 
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