
Manifestació de pagesos a la 
nova pel·lícula de la directora 
Carla Simón 
Com alguns ja sabeu, des de fa uns mesos estem en procés de preproducció de la nova pel·lícula 
de la directora Carla Simón.


La pel·lícula centra la història en una família de pagesos de la zona i tracta el tema de la pagesia a 
les terres de Ponent. Per parlar de la pagesia, però, també hem de parlar de les seves 
problemàtiques. Per això, hi haurà una escena a la pel·lícula on s'hi representarà una manifestació 
de pagesos com la que es va convocar a Lleida el passat 14 de febrer. Creiem que la pel·lícula 
pot ser una molt bona oportunitat per visibilitzar la situació actual del sector i volem que arribi el 
mes lluny possible.


Per ser el màxim fidels a la realitat, volem que les persones que apareguin en aquesta 
manifestació siguin pagesos en actiu i, per fer-ho, necessitem tenir les vostres opinions respecte 
als problemes de l’agricultura. De moment, però, estem buscant un perfil concret de pagès: 
Homes pagesos d’entre 40 i 55 anys. Per poder conèixer-vos una mica, us demanem que ens 
envieu un vídeo breu contestant unes preguntes.


A més, si teniu un pare/sogre/tiet/veí/etc pagès d'entre 70 i 85 anys, podeu enviar-nos un 
vídeo els dos junts ja que a ells també els volem veure. Si no entreu al perfil de pagès que 
estem buscant per edat, podeu enviar igualment un video del vostre pare/sogre/tiet/veí/etc.


Les preguntes a repondre son:


	 -Nom, cognoms, edat i poble.

	 -De què et ve ser pagès?

	 -Explica una mica que fas al tros i què és el que treballes.

	 -Tens fills?

	 -Com veus el futur de la pagesia?


Podeu enviar el video mitjançant WhatsApp o e-mail al numero 633799703 o al correu 
albert.baldoma@gmail.com com abans millor i abans del divendres 21 de febrer. 

Per endavant, moltes gràcies per la vostra col·laboració. Aquest és un projecte important per 
nosaltres i esperem que us hi vulgueu sumar.


Atentament,


L’equip de la pel·lícula
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