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. . 
anar canviant fins que, fauns anys, via (tot i que est2 prohibida) sense semafor; ell em va respondre que 

d'investigació es que les autoritats s'atreveixin a fer no podia donar duros a tots els 
tenien raó. que en volien perque aleshores 

>. seriem nosaltres els qui quedarí- 
em pelats, jo vaigreplicar i sen- 

a. Ara, per exemple, des de fons 
versió, s'estan retenint cereals 

agatzems i aix6 ha inflat el 
Veia que les meves ter u gairebé un 100% en pocs me- 
dien nroduirmés. aue e remecte a lmns aue ~ a r e n  la ma - . . 
i : . h  de quimica Cada veyda ne- herhrsqueabansmariveniambels  minisrra dc Ci~ncia i In\,estigac~o en ui, negoci, Gn qualsevol mo- amb un? insis~Gnci:, iosp:rosa. ! 

cess;rlvcm pioductes mi.\ potents, herbicides perqui ramb; hem rG- venia d'unz emprc.i~dc biotecnoiu. ]rent. amh aquestes jugades, hi Tor No s2 quG collons vu:l dir :!mb i 

més tbxlcs I més cars que, poc a descobert que tenen propietats me- s a .  Per6 aixb est2 caient. SI es fes haver problemesmolt greus de des- 
poc, feien inviable i'explotació Lla diclnals I nutritives Cultivemla di- un  refergndum, com a Suissa, se- abastrment Aquí ens sembla que, 
vars, em valg adonar que havíem versitat. gur que la gent diria que no vol com que som rics, podem comprar 
estat enganyats durant molts anys, Des del govern, es  diu que Vagi- transgenics El que passa és que, al preu que sigui. Perb aix6, a pal- 
que ens havíem equivocat en la ma- culturanupodrh sobreviure sense aqui, la democricla directa fa por. sos més pobres, ]a ha provocat que 
nbra de produlr. i vam comencar a transg2nics ... Quehi respons? Potser quan ens en cansem també milions de persones hagin pogut 
canviar cap a una agricultura més Des que hi ha transgSnics, cada dia decidirem que no anem avatar fins morir de gana L'agricultura és un 
ecolhgica fent petits canvis, amb pleguen pagesos que tampoc no que no puguem tenir demacracia dels sectors que sempre s'ha men- 
pe* de fer-los r2pidament per si la poden viure A més, s'encareix la directa, amb referendums vincu- yspreat, pensant que els aliments 
cosa es col lapsava a nivell econs. producció perque les llavors trans. lants, no només per decidir SI som javindran del Marroc, de la Xina, o 
mic, ja que teníem entre quinze i geniques són més cares I no pro- un país, smó també quines solucl- delsgrans lobblesdelsEUA,per6és 
vMpersones treballant Els canvls duelxen més Perb els interessos ons econhm~ques i socials tmplan- unertori algun dia hopodempagar 
van ser molt graduals fins que, fa políticsieconlrmics fan queelspro- tem al país hxbesth  guanyat, tard molt car 

aquest article, pera ahir vaig 
fixar-me en un home gran, net i 
endreqat, que o h i a  i'remenava 
sigil.Iosament un contenidor. Era 
mig matí i  feia tota la pinta de 
sobreviure en un pis de propietat 
que ha pagat treballant durant 
massa anys. No faig res, nomes 
i'observo sense deixai de caminar 
tot i que em quedo una mica 
desconcertat, realment corpres 
per una sensació d'impotencia i 
una curiositat defectuosa. 


