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Alcarràs Florit 

Alcarràs, 12 de març de 2022 

Molt bon dia. Vicepresident, alcalde, president de la cooperativa, regidor, tècnic, que 

ens has explicat això de les hores fred i el sector F de floració, que ara veurem, estic 

molt contenta de tornar avui a Alcarràs, perquè ja sabeu que sempre que en tinc 

l’ocasió vinc, i estic molt contenta de venir després de l’èxit de la pel·lícula. L’altre 

dia en els Premis Gaudí vaig dir a la Carla Simón que venia a veure la floració. Ara 

vindrem tots cap aquí, i això és una molt bona notícia. 

A més a més, estic molt contenta de venir avui perquè avui fa just un any que vaig 

ser elegida presidenta del Parlament de Catalunya, i on podria celebrar-ho millor que 

amb vosaltres aquí a Alcarràs veient els presseguers florits? 

Ara el vicepresident parlava del projecte Aina. Ja sabeu que el Parlament de 

Catalunya ja s’hi ha sumat, ha donat totes les gravacions de les sessions que tenim 

enregistrades. No sé si sortirà moltes vegades allò de «per quin article em demana 

la paraula?» Espero que no. En tot cas, afegiu-hi les vostres veus, que la varietat 

d’accents és una riquesa del nostre país. Per tant, m’afegeixo a la crida que feia el 

vicepresident per aconseguir també que les màquines ens puguin entendre i els 

puguem parlar en català. 

En tot cas, avui som aquí per aquest fenomen de la natura. Escoltant ara el tècnic, 

les seves paraules em recorden una mica aquest retorn al pas del temps, aquest 

poder veure i escoltar la natura i després gaudir, naturalment, dels fruits que ens 

dona. 

I com que el que volem és anar a veure aquests fruits, acabaré les meves paraules 

amb una mostra de saviesa popular que ens arriba en aquest cas d’un poeta xinès, 

Li Po, del segle VIII després de Crist, que té uns versos molt –molt– breus que 

reflecteixen la força del que ara nosaltres veurem. Diu en un fragment d’un poema 

Li Po: «Em pregunteu per què vinc al món de jade. / No us responc, el cor silent. / 

Les fulles del presseguer se les endú l’aigua, / i és que hi ha un altre món / enmig 

del món de la gent.» 
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Jo crec que ara anem a veure aquest «altre món enmig del món de la gent». Som la 

gent, que envairem les flors de presseguer, que avui també se les endú l’aigua –ara 

sembla que no gaire, perquè la pluja ens ha concedit aquest favor d’aturar-se. En tot 

cas, que cada vegada més siguem capaços de viure i veure aquest espectacle de la 

natura, que és la força del nostre dia a dia, que ens explica qui som i que ens dona 

la vida. 

Donem vida a qui ens dona vida, respectem la vida i anem a gaudir de la vida. 

Moltíssimes gràcies, Alcarràs. 

 


