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A l’hort del cantó hi han segat les herbes que havien cres-
cut d’ençà que en Ciset ja no les talla: allà on és ell no hi 
creix la mala herba. Aquí baix sí, i molta. Als qui no ens 
agrada tirar insecticides i herbicides, ens passem mitja vida 
barallant-nos amb el gram, estirant la corretjola, arrencant 
el trèvol, desarrelant el margall, cavant entremig de les 
regues de cebes, pebrots i albergínies. 

Hi ha qui, quan veu una eruga a l’hort hi veu un ene-
mic, algú que es menjarà les fulles i pondrà ous que faran 
més erugues; d’altres hi veuen una papallona. La natura 
va fent el seus equilibris: si plou, hi ha més mosquits i 
se’ls mengen les neretes i 
els girapedaços; quan les 
flors s’obren, atreuen amb 
el nèctar les abelles que 
les pol·linitzaran; les ar-
nes al voltant dels fanals 
són el sopar dels dragons, 
i les sargantanes, l’esmor-
zar dels aligots; els cucs de 
terra oxigenen la terra i la 
fan més porosa; si neva a 
muntanya, hi ha aigua i tot 
és d’un verd ufanós; si no 
plou, només les plantes més 
fortes aguanten l’assecada. 
L’hort et situa al bell mig 
d’aquest món, un món on 
cada acció juga a un cantó 
o a l’altre del tauler.

Quan la humanitat va 
aprendre a cultivar, es va fer 
sedentària, la gent es que-
daven a viure allà on tenien els camps; se sembrava i es 
collia, i una part de la collita es guardava per a tornar-la 
a sembrar. Aquest equilibri s’ha trencat, després de mi-
lers d’anys, amb les llavors transgèniques. Ara els pagesos 
compren la sement cada any a Novartis i Montsanto, que 
són els qui tenen els drets sobre les llavors genèticament 
modificades; els pagesos no les poden guardar per a sem-
brar-les un altre cop. Quan parlo amb la gent de pagès 
sobre maneres més netes i respectuoses amb la natura de 
treballar l’hort, se’n riuen i diuen que sempre s’ha fet així. 
No és veritat. A partir dels anys quaranta del segle passat 
és quan la industria agroquímica imposa els seus criteris 
als agricultors: per sobre de la qualitat, la quantitat; per 
sobre de la varietat, l’especialització; per sobre de la salut, 
l’interès comercial, i així arribem on som ara: tot sembrat 
de transgènics.

On són totes aquelles pomes i peres petites, aquells prés-
secs de vinya que creixien en arbres rodons? On han anat 
a parar la diversitat de gustos i d’olors amb les quals ens 
obsequiaven? Al forat negre de la productivitat i el negoci.

Ni a la natura ni a la gent se les pot tractar com si fossin 
mercaderies, no es poden convertir en números i després 
en diners. La natura fa el seu camí tot sola, adaptant-se 
a tots els canvis; les persones portem a dins nostre la lla-
vor de la llibertat i de la dignitat. Quan només importen 
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els números, els jubilats es compten com una despesa, els 
hospitals i els CAP són llocs deficitaris on es llencen di-
ners, les escoles i universitats es converteixen en un luxe.

S’ha de respectar tothom, donar la importància a les 
persones. Tots hem de ser iguals en drets davant la llei i 
l’Administració, també com a poble.

Fa alguns mesos els Mossos varen estar investigant una 
estrebada que un jove, que va agafar la bossa i va fugir 
corrents, havia fet a una dona del poble que sortia de “la 
Caixa”. En va acusar els marroquins, i els Mossos d’Esqua-
dra, durant dies, varen investigar els magrebins de Verges 

i en van detenir un que després van deixar en llibertat. Al 
final, segons diuen, el responsable era de l’entorn proper 
de la víctima. Però els moros, incloent-hi en Zouheir, que 
va coix, tots eren sospitosos.

Al carrer dels Bous l’Adam ja corre i crida darrere la pi-
lota i se sap tots els noms de la gent que s’estima i dels gats 
que fugen quan arriba. Més avall, a la banda de plaça, ara 
hi viuen dos artistes, titellaires, en Ronan Tully i l’Helena 
de Sola. L’estiu passat varen fer una gira per Irlanda amb 
més de seixanta actuacions a l’envelat de lona, amb capa-
citat per a vint-i-cinc persones assegudes, que en Ronan 
va construir de cap a cap: un circ en miniatura. A la Fira 
de Titelles de Lleida, la més gran de Catalunya, varen gua-
nyar el premi Drac d’Or al millor espectacle de carrer, el 
darrer mes de maig.

En Dani Cornellà i la Irene Palol varen explicar davant 
una cinquantena d’assistents els objectius i les experiències 
de la CUP a Celrà i Viladamat, d’on són alcaldes. De la 
seva transparència en la gestió i els comptes i la comunica-
ció directa amb la gent del carrer, molts alcaldes i alcaldes-
ses de per aquí en podrien aprendre. Tot es torna més fàcil 
i clar si, en comptes de parlar-ne i decidir entre quatre, es 
pregunten les coses importants a la gent. És molt senzill: 
se’n diu dret a decidir, també a Verges.
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