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Reflexions d’un pagès

A 56 anys sóc un il·lús. Fa pocs mesos ens varen 
apujar el preu tant dels grans com de la llet. Vaig 
dir: «Quatre dies i… milionaris!»

Als anys vuitanta vàrem comprar el primer 
tractor de 100 cavalls; la llet es cobrava a unes 
30 pessetes el litre, i amb 100.000 litres el vam 
poder pagar. A finals dels noranta el vàrem can-
viar i ja vàrem haver de vendre 140.000 litres de 
llet per a aconseguir els diners suficients per 
a comprar l’altre. Fa poc, mirant preus i veient 
que el tractor ja té moltes hores, vaig calcular 
que per a comprar-ne un de nou ja necessitarí-
em vendre 200.000 litres (comptant-ho al preu 
actual de la llet!).

Al consumidor li han apujat la llet uns 25 cèntims el 
litre; als pagesos només ens l’han apujada la meitat, i 
el pinso i els medicaments també s’han apujat, comp-

QUATRE DIES I… MILIONARIS!

tant que la fàbrica envasadora també haurà tingut més 
despeses, però no crec que arribi a tant.

Això ho escric el 29 de novembre, quan molts 
companys, avui, són a Barcelona a manifestar-se per 
la baixada de preus del vedell, el porc, el conill, el xai 
o el pollastre.

Els números no surten. A cada fornada perdem un 
pa i cada dia un pagès. És molt bonic que et diguin 
«que  bé que teniu els camps, que macos!» i et vagin 
donant copets a l’esquena. Però quan et sembla que 
es foten de nosaltres és molt amarg i els copets fan 
molt de mal.

Quan l’IPC pugi, no en culpeu els pagesos. Els enci-
ams, la llet i altres coses s’han apujat; però, si fa poc 
temps omplir el cistell d’anar a comprar representava 
més d’un 25% de les despeses d’una família, ara ja 
només representa un 10%. Mirem on hi ha el forat 
per tapar-lo, però menys copets a l’esquena i més 
donar-nos la mà.

Ens ho mirarem per la part positiva: de milionaris 
no en serem, però ja tindrem una jubilació «gran». I, 
per a poder subsistir, haurem de continuar treballant 
l’hort…, perquè no pugi tant l’IPC.

Un il·lús.
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200.000 litres de llet per comprar un tractor nou!




