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Reflexions d’un pagès

Amb la «b» per davant
En aquest article vull explicar uns fets del regar de l’any 
passat.

Estava preparant els estris per a començar a regar el 
primer camp, quan un veí em va trucar per dir-me que 
una canonada estava embussada. Canvio els plans i vaig 
a ajudar a desembossar-la. Mentre ho fèiem, el regant 
que va trobar l’embús i havia donat l’avís, en lloc d’aju-
dar, va canviar de sector i es va posar a regar on jo ho 
volia fer. Va ser el primer, no hi ha res a dir.

Tres o quatre dies més tard, en una altra canonada, 
també s’hi va detectar un embús. Aquell primer havia 
estat relativament fàcil de treure; per a solucionar aquest 
segon, vam necessitar l’ajut d’un camió «rata», cosa que 
vol dir que vam haver d’esperar dos dies fins que el ca-
mió ens va poder atendre. Durant aquest segon embús, 
el regant, nou al municipi, es va passar el primer dia 
obrint més l’aixeta perquè li arribés l’aigua al seu camp, 
però  això va comportar la corresponent «platjada» dels 
camps de davant de la canonada.

Com que tenia una màquina retroexcavadora pròpia, 
aquest home es va netejar la branca que hi ha just al 

davant del seu camp; no va mirar que el veí del davant 
no la tenia neta. Aquest any, però, com que és difícil 
regar des d’un altre poble, fa cultiu d’hivern…, però es 
descuida de netejar el seu tall: ja ho faran els b... de Ver-
ges (la b no sé si és de «boluntaris», «babaus» o «burros». 

Si hem d’arreglar alguna cosa, ho farem igualment, 
però que no ens prenguin per beneits!
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