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l Santiago triga a 
agafar-me el telèfon 
perquè està enfilat 
dalt de l’escala po-
dant, i el Ricard per-
què amb el soroll del 

tractor no sent el mòbil... I és diu-
menge, i tots són al tros, com 
sempre. És la vida dels petits pro-
pietaris agrícoles i ramaders, 
24 hores per 365 dies treba-
llant de manera gratuïta perquè 
els costos dels herbicides i adobs, 
la maquinària, les llicències, 
instal·lacions, gestoria... S’em-
porten els seus petits estalvis, ja 
que de beneficis... Ja fa molts 
anys que no en tenen.  

Tots dos estan enrabiats per la 
falta de suport a les petites explo-
tacions de dues, cinc, deu hectàre-
es... com a molt. Pel maltracta-
ment continuat a l’ofici mil·lena-
ri dels seus besavis i rebesavis, 
que van canviar la mula i el car-
ro, pel tractor i els remolcs. Però 
continuen per amor a la terra, a 
la història familiar, i, com la res-
ta de pagesos i ramaders, perquè 
no volen que es perdin els valors 
tradicionals lligats al coneixement 
de les finques, al benestar animal, 
a la producció d’aliments... Els 
seus fills no els segueixen. 

El Santiago Sánchez té 63 anys i 
mig, té oví-cabrum, va arribar de la 
serra de Cazorla –entre Granada 
i Jaén– a Valls fa 40 anys, el 1981, 
amb el seu germà i un ramat de 
200 ovelles, cabres i algun cavall, 
en camions, perquè a Andalusia 
hi havia secada. Van arribar a les 
400 ovelles. Ara viu a Vimbodí-Po-
blet, té 1/4 del ramat, i té dos fills. 
Però no vol que segueixin. Les úl-
times sancions desorbitades que 
ha rebut l’han acabat d’enfonsar, 
i tot i que ell havia absorbit tres 
ramats d’altres ramaders que de-
sistien: «Plegaron al borde de la ju-
bilación el Enric Bover de Vallcla-
ra, l’Anton Bota de l’Espluga i el Ra-
mon Miró de Rojalons.» Ara ja és 

ell qui està desmoralitzat: «El cor-
dero no lo cotizan y el pienso es tan 
caro que no trae cuenta. Nos tra-
tan como una explotación industri-
al cuando somos una empresa fa-
miliar, y se nos come el papeleo... 
Se te pasa un trámite, viene una 
inspección y ¡Zasca Sanción al can-
to, de 3.001 € para arriba!». 

Al Ricard Segura, de 63 anys, 
que conrea avellaners a la Selva 

del Camp, el que més l’indigna en 
aquests moments és l’absurda llei 
estatal contra la crema de restes 
vegetals que té la pagesia de tot 
l’Estat en peu de guerra: «Si cre-
mes els teus propis rostolls o bran-
ques de poda et poden posar 
2.000 € a 10.000 € de sanció! Vo-
len que en facis compost, biomas-
sa, però qui pot comprar una mà-

quina de picar fusta de 30.000 € 
mínim? Només els grans, pels pe-
tits pagesos és una garrotada 
més.» La Llei 7/2022 de 8 d’abril 
de residus i sòls contaminats... Fe-
liçment, serà modificada gràcies a 
una esmena del PDeCAT  promo-
guda per Unió de Pagesos. 

Però el tema que més indignats 
té els pagesos del Baix Camp és el 
baix preu de l’avellana que mar-
ca la Llotja de Reus, per sota cos-
tos, segons Sergi Martín Garcia, 
responsable a Catalunya de frui-
ta seca d’Unió de Pagesos. Martín 
va anunciar al setembre, que ai-
xò vulnera la Llei de la cadena ali-
mentària i que UP hi posaria una 
denúncia. Ja el 2019, el llavors 
antecessor de Martín, Rafel Espa-
nyol, del Morell, denunciava que 
la Llotja de Reus pagava 1,5 €/kg 
d’avellana mentre que el cost de 
producció era de 2 €/kg. Encara 
pitjor passa, segons el productor 
i escriptor Anton Monner de Gan-
desa, amb l’ametlla, «que es paga 
a menys d’un euro i el conreu en 
costa tres». Monner afegeix que 
«l’avellana, la nou i el pistatxo bai-
xen, mentre que les despeses dels 
conreus pugen». 
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a salida de Gerard Piqué tiene que ver 
con la pérdida de confianza en sus ac-
tuales posibilidades por parte de Xa-

vi Hernández, antiguo compañero de 
equipo y hoy su entrenador. 

La historia registra desencuentros bastan-
te mayores entre técnicos y jugadores. Al-
guno alcanzó cotas de crispación, como el 
caso de Samuel Eto’o con Pep Guardiola, o 
el de Mourinho con Iker Casillas, precisa-
mente por su relación de amistad con Xaxi. 
Y mirando más atrás el de Gary Lineker con 
Johan Cruyff. 

Gary Lineker, desde hace años el presenta-
dor mejor pagado de la BBC (un millón y 
medio de euros al año), jugó en cinco equi-
pos, entre ellos el Barça de 1986 a 1989. 
Admiraba a Cruyff, pero detestaba su ego. 
Dijo de él: «Podía ir detrás del conductor del 
autocar y decirle cómo debía conducir».ANTONI COLL I GILABERT 
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Els problemes. Lleis absurdes, polítics de curt termini, administratius 
amb excés de zel ‘vs.’ petits pagesos i ramaders que s’ofeguen, s’arruïnen, 
es deprimeixen, es prejubilen i abandonen sense relleu generacional...
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació, Tate 
Cabré ha treballat en premsa i televisió. És Guia 
Oficial de Turisme de Catalunya.
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A les botigues venen el quilo d’avellanes a 10 €. Al pagès li costa 2 € i 
li paguen 1,5 €. Qui s’està lucrant de la mort de la pagesia? FOTO: A. MARINÉ


