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A t atre a B a r c e l o n a

Ja hem segat. Preparem-nos per batre. Batre és aquella
feina pesada i lleugera a l'ensems. Es pesada corporalment, però
és lleugera perquè és la fita dels nostres anhels. Es la feina de
pagès que exigeix més energies, peròa mesura que el dia avença,
en lloc de sentir-se fatigat hom sembla que s'acreix i en arribar
el verpre, a l'hora de desar, quanta més feina té de fer-se més
dalit se sent, menys cansament. En el batre és on es demostra
més que el treball fet a gust no cansa. En el batre es demostra
com el pagès és el qui té més dret a viure....

Batre, tots ho sabem prou bé, és portar les garbes a l'era,
aplegar-ne un bon munt, després desfer-les. estendre-les, tocar.
girar i més girar; el gra, el que val més, el que fa viure tota la
humanitat, amb el trepitg de les bèsties va a sota; la palla, el
que val menys, el que serà fem, va a sobre. Trèiem la palla i
arrepleguem el gra. El boll se l'emporta el vent i el gra es va
netejant fins arribar a quedar net, bonic... Però, quantes vega-
des té d'alçar-se el blat, quantes coses s'han de fer perquè quedi
net. Treure la palla, triansar, estirosar, escombrar, desembollo-
nar, trespalar, vol«jar, garbellar... i encara queden grapíssols,
encara en queda de brut, encara hi han hagut grans que han
anat amb la palla. Quina semblança podria fer-se del batre!

Per confecció per infants i naixements als MAGATZEMS SALAT

Generalitat de Catalunya — El Sindicat (1919-1933), 30/6/1931, pàgina 5



EL SINDICAT

Podria veure-s'hi la necessitat d'acoplar-se com les garbes per
recollir el fruit. Podríem veure com els pagesos som trepitjats
per les bèsties. Podríem veure-hí com el que val més, el que
dóna el pa de cada dia a la humanitat, està ofegat, està sota la
palla — destinada a ésser fem — d'una societatïofa, rebregada, tros-
sejada. Podríem veure-hi com la manca de vent de comprensió
i de justícia, o potser més encara la manca d'un vent seré de
enteresa ens pot fer desar tard la batuda.
Podríem veure-hi... que cal treure depressa la palla, encara que
sigui amb els diables, com hem d'estirosar, quan necessari és
escombrar...

Batre! Aquesta paraula, a ciutat, té altra sígnificacjó que
als pobles. A ciutat, que creueu que el pa es fa com les síndries,
no saben pas què és el batre. Ells saben batre el record de la
ignorància en les coses del camp i en el despreci dels qui el
cuíden, i saben arrencar-li els fruits. Ells, quant més, els que ja
són molt intel·ligents, saben que batre és lluitar, que és bategar,
que és desafiar.

El dia 12 de Juliol, pagesos de tot Catalunya, anirem a
Barcelona a batre. A batre, sí; a batre a l'istil de pagès, per se-
parar el gra de la palla. Per recollir el fruit de tants esforços de
Sindicats. Per ventar el boll i deixar el gra de la vertadera pa-
gesia ben apilotat i net, com el que fem i guardem per llevor, no
com el de vendre.

A batre, a l'istil de ciutat. Batrem el record de l'organitza-
ció pagesa. Anirem a lluitar, a batre, a abatre la ignoràncea dels
uns i dels altres. Anirem...

El dia 12 de Tuliol tots els Sindicats que tenen quelcom
més que un rètol i un segell, tots els Sindicats que treballen i
fan obra pràctica i positiva pel pagès, es trobaran a Barcelona
per a juntar-se, per à ajudar-se mútuament, per a donar-se la
mà, Per fer, per dir, per exigir que es respecti la pagesia.

Cal que hi siguem tots els pagesos. Cal que el dia 12 anem
a batre a Barcelona. Confiem que les garbes seran granades.
Calen molts batadors. D'animals... Ho farem amb màquina. A
Barcelona hi ha de tot. »

Sueters, bluses, gerseys; el mes nou a preus baratos als Mgs. Salat
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