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Reflexions d’un pagès

Llet en saques

Un company de la revista em va donar el títol. Fa pocs 
dies, a la reunió mensual que tenim al Grup Lleter, ens 
van confirmar que tant França com Holanda no havien 
cobert la seva quota lletera d’enguany. Espanya, que jo re-
cordi, només la va superar un any. Quan les nacions de 
més producció eren excedentàries, posaven l’excedent al 
mercat a baix preu i provocaven que la nostra llet no es 
pagués al preu que hauria pogut ser en un veritable mercat 
lliure. Ara podria pujar, però no ho fa, perquè la llet en 
saques surt al mercat. La llet en saques és la llet en pols. 
És quan els excedents es transformen en pols per al millor 
emmagatzematge o bé per abaratir despeses de transport, 
ja que si ve d’Austràlia o Nova Zelanda només ocupa la 
dècima part, i una vegada a la indústria, afegint-hi l’aigua 
corresponent, tornen a tenir un altre cop llet de vaca.

En un número anterior (País Petit, núm. 2, p. 26-27) 
ja us havia parlat del llop de dues potes. Doncs ja ens ha 
tornat a fer la visita, i de les quatre explotacions (dues de 
lleteres i dues d’oví) que aleshores teníem a Verges ja no-
més en quedem dues (una de cada). Fins quan?

La llet és un producte de primera necessitat, tots ho sa-
bem, i els productors som els primers que ho reconeixem. 
Segons un estudi per a la viabilitat tant de les explotacions 
com de les indústries, un increment de 10 cèntims d’euro 
per litre de llet (repartit a parts iguals entre productors i 
indústria) faria que tots dos sectors poguéssim funcionar 
bé. L’import o cost d’això per a una família de quatre per-
sones, bevent un litre de llet al dia, seria de 70 cèntims 
cada setmana, que multiplicats per 52 setmanes vénen a 
ser 36’4 euros l’any. Fa poc que el paquet de 6 cerveses 
es va apujar 30 cèntims; l’aigua també ha tingut un in-
crement en el preu, i podria continuar amb molts altres 
articles, la majoria de consum diari, però crec que no cal.

Aquella utopia de l’autoabastiment de les nacions pel 
que fa a productes d’alimentació és un plet perdut. Les 
nostres explotacions, a can Pistraus, perquè tornarà a venir 
el llop de dues potes i també ens portaran la llet en saques.
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