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Deu ser culpa de la globalització, o deu ser culpa de 
la competitivitat, o del mercat..., o potser la culpa és 
nostra (sense poder incidir en el preu final, crec que 
no és pas nostra).

L’any 2002 vàrem vendre el blat de moro a una mit-
jana de 0,135E(en ptes., 22,5). L’any 2003 els preus 
es mogueren al voltant de 0,147E(24,5 ptes.) i aquest 
any 2004 hem cobrat una mitjana de 0,126E(21 
ptes.).

Si mirem el preu de la llet d’aquests tres últims anys, 
veurem que hem tingut una mica d’augment, però 
recordarem que en el 1992 es va cobrar a 56 pes-
setes de mitjana (0,337 E) i aquest any la mitjana ha 
estat de 0,319E(53 ptes.).

Comptant en euros 
o en pessetes, a 
pagès, dos i dos 
només fan tres
A Josep Vilà i Vidal, un record pel company 
que recentment ens ha deixat

Un xurmer nascut a l’explotació es valora actual-
ment en uns 120 E; abans de l’EEB (vaques boges) 
la mitjana era d’unes 50.000 pessetes (300 E). Ara, a 
part de fer menys calés, ens reporta algunes despe-
ses, com donar-lo d’alta abans dels vuit dies de vida 
o donar-lo de baixa abans de vuit dies d’haver estat 
venut, amb els dos consegüents desplaçaments a 
l’oficina del DARP.

A més, tenim l’agreujant del preu del gasoil. El go-
vern, en les negociacions que ha mantingut amb 
els sindicats agraris, diu que no pot rebaixar-ne el 
preu; els sindicats demanen un gasoil professional, 
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només per a l’agricultura, no com ara, que en poden 
consumir grans màquines i camions de pedreres i 
mineria, i, encara que sembli una paradoxa, també 
els iots de luxe. Si ens ho concedissin, estem par-
lant de menys d’un 50% del total de gasoil B que es 
consumeix a l’Estat. Mireu a la foto el que demanem 
per no haver de tornar al cavall.

Les contribucions també s’han apujat, com els plàs-
tics, tallers, adobs, medicaments, etc.

Resumint tot això ràpidament i sense voler ser plo-
raner, com ens diuen als pagesos (pessimista sí, 
ploraner no), no fem com en el conte de la lletera; 

hem esperat resultats i diguem que a pagès dos i 
dos només fan tres... i de vegades ni a tres, no ar-
riba. 
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