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A PROPQSIT D'UN ARTICLE 

Llegir de patac el que ha escrit el Miquel, sense fer pauses entre un 
paragraf i l'altre, t'endinsa en un món absolutament perdut. No solament 
et posa a l'abast les carregoses dificultats d'una feina que avui en dia la 
maquinaria ha resolt, sinó que et porta l'olor de la palla aixecada al vent, 
la xafogor de les tardes d'estiu, els cants de la gent que treballava de sol 
a sol i el record del rodolar deis carros, a plena nit, pels carrers empolsats 
de la nostra ciutat. 

No són enyorances, ningú no voldria tornar a fer la feina d'una manera 
tan feixuga, sinó, senzillament, records, allo que s'ha quedat empegat 
més endins de la pell, i que no et dónes compte que li tens perque 
s'integra en tu mateix i només sorgeix quan una batzacada torta et sacseja 
i sents que forma part de tot allo que t'identifica i que conforma la teva 
historia personal. 

Quan el Miquel escriu sobre la pagesia, no ens explica tecnicament 
en que consisteix un treball determinat al camp, sinó que, tancant els 
ulls, torna a trobar-se en !'escena deis fets que explica, per aixo no es 
pot entendre sense l'ajut d'un vocabulari aclaridor, pero també és incom
prensible sense tenir la voluntat de donar-li la ma i tornar amb ell a 
aquest "espai-temps". És llavors que la seva lectura no ens aporta 
paraules, sinó sensacions i podem captar no tan sois allo que ens descriu 
sinó el caracter de la nostra gent gran. 

Efectivament, si la nostra comarca era pagesa, i des de tan petits la 
vida era tan dura sempre esperant que el temps acompanyés el teu 
esfor9, és logic que quan es podia tenir a les mans el diner que havia 
costat totes aquestes suors aconseguir, fos tan difícil obrir la bossa per 
esmer9ar-lo en futileses. 

Tots hem sentit a dir que la Segarra havia estat una de les comarques 
més pobres amb les agencies bancaries més riques. Amb la lectura 
d'aquest article es pot entendre que fos així, els pagesos estalviarien el 
diner de la collita gastant el menys possible, perque era probable que 
l'any vinent fos pitjor que el passat. Ara bé, mai s'arribava a malgastar, 
perque si la propera collita era millor guardarien els diners pel "que 
podés ser" i si era pitjor també, pensant que l'altra podria anar encara 
més malament. 

Jo recordo que només les noces eren un motiu suficientment important 
com per treure cabals deis bancs. Llavors una ciutat com Cervera ho 
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notava. Passaven les comitives deis nuvis i els seus parents, per anar a 
signar els capítols matrimonials davant del notari, fet que s'aprofitava per 
comprar la roba, les sabates i tot allo que es considerava necessari per 
a la cerimonia. Els comerciants, quan les veien, es posaven nerviosos 
davant la possibilitat que entressin a comprar a la seva botiga i fer un 
bon negoci o que passessin de llarg i anessin a la competencia. 

És a dir, tota la vida economica de la comarca estava en mans 
d'aquesta gent, homes i dones, que vivien de la pagesia, i el taranna 
segarrenc quedava marcat pels esfor9os que costava arrancar-li a la 
terra els seus fruits. Aquesta visió és la que ens dóna l'article sobre el 
treball del batre, on podem constatar el tragí de tota una família unida en 
un mateix afany, recollir el rendiment de tot un any de fatics i 
preocupacions, de mirar el cel i resar als sants patrons, de no preocupar
se d'un mateix, sinó només d'aquest camp arid, tan avariciós a l'hora de 
compensar els miraments i les atencions que li havien procurat. 

Ma. Teresa Salat i Noguera 
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