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RESUM
En aquest comentari, l’autor rememora etapes de la seva vida vinculades
a la de Jordi Peix.
Paraules clau: coherència, compromís, valentia, servei.
MI RECONOCIMIENTO A JORDI PEIX I MASSIP
RESUMEN
En este comentario, el autor rememora etapas de su vida relacionadas
con la de Jordi Peix.
Palabras clave: coherencia, compromiso, valentía, servicio.
MY APPRECIATION TO JORDI PEIX I MASSIP
ABSTRACT
In this commentary, the author recalls the periods in his carrer when he
worked with Jordi Peix.
Keywords: consistency, commitment, courage, service.
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J. Romeva-Manadé

Agraeixo que m’aconsellés la lectura de llibres com Donar o el diari
d’Anna Maria (de Michel Quoist) o sobre la pobresa i la fam al món. Tot
just sortíem de l’adolescència i, entre classe i classe, em va ensenyar a mirar
l’entorn amb uns ulls més nets i més solidaris.
Respecto la seva coherència i el seu compromís com a delegat d’escola
pel Sindicat d’Estudiants; durant tota la seva activitat professional; treballant
per al Banc dels Aliments o reflexionant sobre l’agricultura des del seu blog.
Admiro la seva valentia d’estudiant, enfrontant-se amb un megàfon a
una autoritat injusta, o de director general, defensant els seus punts de vista
fins a les últimes conseqüències.
Valoro que, des del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits
Agrícoles de Catalunya, col·laborés en la democratització de la societat catalana.
Reconec la feina feta com a responsable de l’àmbit d’Agricultura del
Congrés de Cultura Catalana, homenatjant l’Escola d’Agricultura de la Mancomunitat i tots els enginyers agrícoles degradats pel franquisme; analitzant
l’estat de l’agricultura catalana i elaborant-ne alternatives i col·laborant activament en la creació de l’Institut d’Estudis Agraris.
Comparteixo el seu concepte de servidor públic. Entenia que treballar
a l’Administració és un servei a la societat. Es definia a ell mateix com aquells
malabaristes xinesos que fan rodar un munt de plats tots alhora dalt d’unes
canyetes i que s’han de mantenir rodant sense parar perquè no caiguin. Al
seu costat no es podia parar. Hi havia molta feina per fer.
Recordo que li agradaven els eslògans; sovint repetia aquell del senyor
E. F. Schumacher: «Small is beautiful» i al seu despatx tenia un cartell amb el
de la campanya dels demòcrates del 1992: «The economy, stupid». Gestionava el medi natural sense ignorar les circumstàncies ni les necessitats de les
persones que hi estan vinculades.
L’imagino situat al mig d’una gran esfera i, al seu voltant, hi veig els
consellers, els secretaris generals, els directors generals d’altres departaments i d’altres CA... El cap de premsa, de Gabinet, del Servei Jurídic, de
Gestió Econòmica, de Recursos Humans... L’inspector i els subinspectors del
Cos d’Agents Rurals... Els guardes de reserva... El president del Centre de la
Propietat Forestal, de les Agrupacions de Defensa Forestal, de les Federacions de Caça i de Pesca, del Consorci Forestal... Els directors dels Parcs Naturals i de les Reserves Nacionals de Caça... Els presidents (i les presidentes)
de les Societats Protectores d’Animals i de les Organitzacions Ecologistes...
Molts alcaldes i un munt de plans tècnics de gestió i millora forestal, d’Espais de la Xarxa Natura 2000 i... l’ós del Pirineu.
L’estimo. Se m’ha demanat que escrigui aquestes ratlles, però estic segur que qualsevol de les persones que el varen conèixer i que hi varen treballar, directament o indirectament, ho farien amb el mateix respecte i estima que he intentat fer-ho jo.
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El meu reconeixement a Jordi Peix i Massip

El trobaré a faltar. Jordi Peix va gestionar moltes de les competències
que Catalunya va assumir com a comunitat autònoma. Ara que hem de crear
les estructures pròpies d’un estat nou, ens fan falta molts Jordis Peix.
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