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Reflexions d’un pagès

Avui parlaré de dos temes. A primers de maig va 
sortir als diaris que els pagesos no podríem circular 
per vies públiques amb els tractors ni vigílies de 
festius, ni festius. 

I PER QUÈ SEMPRE HEM DE
 TOPAR AMB L’ADMINISTRACIÓ?

I sempre topem amb l’Administració! En lloc de 
protegir el petit productor, a posar-li tots els impe-
diments possibles! Ja ho diu la dita: «els menuts, 
amb arròs».

XICU RIU
DELEGAT DE LA UNIÓ DE PAGESOS A VERGES

Com també es deia als diaris, com podrem portar 
el menjar a les granges?, com podrem anar a en-
sulfatar els fruiters?, com podrem fer la collita dels 
cereals..., si algunes setmanes ens prenen quatre 
dies (setmanes amb pont)? 

Hi va haver molta gent que va estar contenta, 
ja que no molestaríem a la carretera, però l’Ad-
ministració es va adonar que aquesta mesura era 
una aberració i, després de fer pressió –aquesta 
vegada sense haver de sortir a la carretera–, es va 
fer enrere. 

Si l’Administració vol fer les coses bé, que posi 
tacògrafs als tractors, com fa en els camions, per 
controlar les hores de treball; però que amb aques-
tes hores ens pugui quedar una renda digna.

El segon tema va de màquines expenedores de 
llet. Quan vaig tenir coneixement d’aquestes mà-
quines, va ser quan un italià ens va venir a explicar 
com funcionaven al seu país. Allà aquests aparells 
només poden ser dels pagesos i han de vendre la llet 
fresca, tal com surt de la vaca, amb l’única condició 
que estigui a 4ºC.  En canvi, aquí ens imposen que 
la llet sigui pasteuritzada, i tampoc no es mira qui 
instal·la les màquines, cosa que pot portar que ho 
faci la indústria mateixa. A Itàlia, per a saber qui és 
pagès, miren que el 50% dels ingressos provinguin 
del camp. Aquí la primera màquina que s’ha instal·lat 
és d’una societat ramadera, i no se sap el percentat-
ge que hi posa l’amo.




