
Viure de la terra 

Senyor director, 

El passat  17 de febrer,  la directora de cinema catalana Carla Simó va fer història i va 

guanyar un Os d’Or a la millor pel·lícula a la Berlinale. 

Com a filla i neta de pagesos,  entenc molt bé l’homenatge que la cineasta catalana ha 

fet a la pagesia de les terres de ponent,  perquè per ser pagès o pagesa en els temps 

actuals,  cal tenir un amor incondicional a la terra, a més a més d’una gran dosi de 

motivació per poder superar  un munt de mal de caps i incerteses:  Gelarà?  Pedregarà? I 

un cop collida la fruita, els preus seran dignes i els pagesos podran guanyar-se la vida? 

De vegades sento dir al pare que abans una família de pagesos amb poca terra,  podia 

guanyar-se la vida i com a la pel·lícula Alcarràs, tota la família anava a collir al tros: 

pares, padrins i també els més menuts de casa. En l’actualitat els pagesos han hagut 

d’augmentar les produccions i necessiten conrear cada cop més terra per poder viure 

d’aquesta i això implica la necessitat de contractar treballadors per collir la fruita en un 

termini limitat, ja que sinó aquesta podria madurar i no seria apta per enviar als mercats. 

Malgrat tot, aquesta setmana a TV3 sortia un representant d’un  grup de treballadors del 

camp que deia que  els pagesos els “hiperexplotaven”. Afirmació que a més de ser 

incerta em sembla  vergonyosa. A casa nostra, el pare tracta als senegalesos  com si 

fossin de casa i els ofereix habitatge. Per què sempre el pagès ha de tenir la culpa de tot? 

En definitiva, l’èxit de la Carla és que totes les famílies pageses es poden sentir 

identificades amb els personatges de ficció i amb l’argument de la pel·lícula: la pagesia 

familiar està en perill d’extinció i si no es protegeix podria acabar com la família Solé, 

fent l'última campanya després de tota una vida de treball al camp.  

Esperem que això no passi i que les famílies que viuen de la terra puguin continuar fent-

ho i no hagin de plegar.  VISCA LA TERRA I VISCA LA PAGESIA!! 

La pagesa indignada 

 


