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La ramaderia intensiva
i la cultura rural

El cas de la «montaña» santanderina*

l. INTRODUCCIÓ

Existeix un projecte d'investigació coor
dinada 1 que se centra en les pastures de
.muntanya més extensives, les que actual
ment s'incendien per escassedat de bestiar
i embastiment progressiu. Al seu moment,
exposàrem a Santander 2 les nostres inves
tigacions, com a equip incipient, que cal
drà consolidar. Ara intentem comunicar de
manera. ordenada alguns aspectes que· con
siderem decisius; són els que podrien des
encadenar uns processos recuperadors del
terreny perdut, fent intervenir activament
els propietaris de pastures comunals, els
qui es juguen l'avenir (diríem «pro indi
viso» com llur propietat), ensems al de la
cultura ramadera que han heretat i que
forma, sens dubte, part essencial de la
trama de la nostra cultura nacional.

* Publicat iniciaÚnent als Anal. Ins. Est.
Agropec., 3: 83-120, Santander (1977-78).

1. Aprofitament racional, conservació i mi-·
llora de pasturatg~s a les zones de ramaderia ex
tensiva de la província de Santander.

2. El 16 de desembre de 1977, al Saló d'Actes
de la «Camara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación» de Santander. Informació pública
sobre la situació actual dels treballs d'investigació
en estudi, acte organitzat per la «Diputación
Provincial» i el «Centro de Investigación y De
sarrolla» de Santander.

Laprincipal finalitat que acabem d'es
mentar exigeix una exposició planera, sen
se un gran aparell científic o tècnic; farem
un esforç per integrar ciències a la ciència
globalitzadora, la que intenta descriure els
sistemes naturals i humans com a tals sis
temes, prescindint de molts detalls en la
dinàmica dels seus elements bàsics, tant
biològics, com físics o antròpics. Les rela
cions entre sistemes amb distinta organit
zació, proporcionen un model que permet
d'interpretar l'ecologia del colonialisme,
tant a l'escala d'un ecosistema, com de co
marques properes, regions, o entre nacions
i grups de nacions. La teoria de l'explotació
permet de generalitzar correctament sobre
temes tan delicats, amb models coneguts
per tots i sense emprar un llenguatge gaire
especialitzat. Procurarem precisar bé l'a
bast que donem a cada terme fonamental,
'per evitar que s'interpretin malament les
nostres idees globalitzadores.

La nostra experiència en investigació ra
madera, amb ramats en llurs pastures i
uos ramaders preocupats per millorar llurs
condicions de vida, juntament amb l'estudi
de molts tipus de pastura, fa que calibrem
el valor d'aspectes menystinguts pels nos
tres planificadors. No totes les tècniques
resulten útils a un sistema concret, situat
en les seves condicions topogràfiques i evo
lució històrica; descuidar-se d'aquests con-
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dicionants, condueix al fracàs, cosa que po- inclefinit. Per aconseguir-ho calen algunes
dria estalviar-se amb algun dels coneixe- condicions essencials que intentarem es-
ments empírics ancestrals. bossar a continuació.

2. ASPECTES GENERALS

2.1. Ecologia del colonialisme

Qualsevol país, regió i àdhuc comarca
petita, ha de potenciar la industrialitza
ció dels seus recursos naturals, tant en
transformació de primeres matèries com
en possibilitats humanes; deixar que les in
versions forànies «creïn riquesa» desinte
ressadament és somniar amb impossibles.
Ningú no deixa pel plaer d'ajudar els al
tres perquè s'organitzin; el normal és fer
servir oréstecs i ajudes per desorganitzar
el possible competidor.

Un sistema organitzat tendeix a comple
tar la seva organització; si els recursos són
limitats intenta frenar el desenvolupament
de sistemes limítrofs perquè li proporcio
nin elements (matèria primera). La «teoria
ecològica del colonialisme» es basa en el
principi anterior i «la metròpoli» manté
en estat primitiu les seves colònies, perquè
deixin anar matèries primes i li prestin
energia humana (mà d'obra) molt barata.
Dins d'un país hi ha colonialismes sem
blants i la mà d'obra, amb matèries pri
meres (aigua, electricitat, fusta, bestiar, et
cètera), baixa a les grans ciutats que no
acaben mai d'organitzar-se, perquè cada
cop consumeixen més en organització.

Un cas extrem d'això que diem és l'a
niquilament dels limítrofs amb aprofita
ment de llurs despulles; no s'acostuma a
donar en un país determinat, però sí entre
països agressius i d'altres cultures passives
que es deixaren expoliar; l'home blanc ani
quilà els indis a gran part d'Amèrica del
Nord. L'expansió exponencial d'alguns, pot
ésser deguda al desplom provocat pels li
mítrofs.

A la natura és molt freqüent un colonia
lisme mitigat (simbiosi), no gens virulent
i mantingut estable pel desig d'ambdues
parts; es tracta de l'única explotació sos
tinguda possible, la natural en equilibri
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2.2. Els condicionants d'una
explotació sostinguda

L'explotació d'un sistema per un altre;
l'existència d'«ecotons» o fronteres amb
diferent grau d'organitzacia, crea corrents
o intercanvis que, si són naturals, poden
ésser favorables per a ambdós sistemes en
contacte.3

El pugó «desitja» ésser munyit i atès
per la formiga; la vaca. pel seu vedell o
pel granger curós; es tracta de mecanismes
tan productius que exigeixen ésser aprofi
tats, per continuar donant nèctar o llet.
L'excés de producció acumulada els resul
ta pitjor que l'explotació ordenada.

Igualment, una pastura verda i produc
tiva indica sempre que es pastura amb mol
ta regularitat, o que és segada i adobada
(matèria orgànica,adob químic i aigua ben
dosificats) amb atencions exquisides, per
exemple els carrers i places d'un camp de
golf Una pastura mal aprofitada acumula
produccions vegetals, passa a rebollar i
finalment a bosc; deixa d'ésser pastura (co
munitat explotada intensament) per con
vertir-se en bosc d'arbres puixants que,
amb el temps, poden dominar el seu am
bient.

Acabem d'esmentar dos tipus de comu
nitats vegetals amb distinta organització,
verda, dinàmica i sucosa la primera, però
molt llenyosa i lenta la segona; ambdues
solen coexistir en vessants pasturats i for
men unes xarxes d'estructura vegetal molt
complexes, productores de pastura sucosa
les unes i de fusta amb molta estabilitat
les altres (MONTSERRAT i FILLAT, 1976).

. 3. La teoria ecològica sobre explotació· natu
ral arrenca de diversos autors, però les nostres
idees es basen en MARGALEF (1968-1974) i fona
mentalment en la seva Conferència de Roma
(1970). El lector podrà trobar d'altres punts de
vista respecte a comunitats vegetals en MONT
SERRAT i VILLAR (1972) i sobretot MONTSER
RAT (1974)..



Seguint la comparaclO anterior, la pas
tura necessita ésser menjada reiteradament,
però la seva. arrel soma exigeix unes con
dicions exceHents en els pocs centímetres
superficials del sòl (aigua,aire, adobs ... ).
La concentració .de deixies en superfície
(excrements, fullaraca, cadàvers d'insec
tes ... ) és deguda en gran part al moviment
dels animals que·busquen ombra per amor
riar, amb bardisser per gratar-se o evitar
les mosques. A més els brostejadors (ca
bra, eugues-ases, alguns tipus d'ovella o
vaca... ) prenen llur· aliment de les bran
ques i, ensems amb l'home, en esporgar
freixes, oms, roures i pollancres, fan que
circuli la fertilitat dels arbres devers la
pastura.

Hem arribat a la condició essencial, la
complementarietat natural dels sistemes en
contacte. Hi ha contactes (ecotons) com
l'esmentat que es remunten a molts mi
lions d'anys; són sistemes ajustats per
coevolució i molt abans que arribés l'ho
me. El que sobra a una part, s'ho emporta
l'altra. «No es roba» quelcom d'essencial,
sinó que la pastura pren excrements i ca
dàvers, les deixies o detritus, però mai
directament; els escombriaires (insectes,
bacteris, llambrics ... ) existeixen ja en el
sòl i treballen per fer-lo més esponjós.

És tan meravellós i complex el subsis
tema sòl que trigarem a conèixer a fons tot
el que hi ocorre, però sabem l'essencial i
fins i tot quantifiquem alguna de les seves
funcions globals, les que af~cten a plantes
que s'hi desenvolupen. El sòl viu de quel
com que ja resulta runa per al vol, quel
com que destorba i ha d'ésser eliminat rà
pidament. Els escombriaires del sòl esmico
len detritus i els bacteris «el cremen»
finalment, per obtenir les sals minerals que
reprendran el cicle.

A les nostres ciutats els falta molt per
reutilitzar amb tanta perfecció les escom
braries (detritus ciutadans); encara no hem
trobat els sistemes complementaris; la ciu:-.
tat és un sistema incomplet des del punt de
vista· de l'economia natural, ja que li falta
trobar d'altres sistemes complementaris efi
caços. Ara com ara, el transport a distàn
cia encara soluciona els problemes urgents

d'alimentació, però s'acumula una conta
minació creixent que costa molt d'eliminar.

Acabem d'esmentaf"un exemple de sis
tema humà que no ha aconseguit l'ajust;
espanta de conèixer el mètode seguit per
l'evolució en sistemes naturals i convé
d'accelerar aquest ajust. Corre pressa de
conèixer les complementarietats i la pos
sibilitat d'organizar ecotons (estructures
reticulars adequades), per reduir la conta
minació al màxim; aquesta contaminació
es convertiria en fertilització si fluïa orde
nadament.

Assenyalats alguns condicionants fona
mentals, interessa ara anar particularitzant
successivament certs aspectes de la vida
rural a la muntanya, amb «indústries» ar
relades, ajustades per una evolució mil
Ienària i que es basen fonamentalment en
les cultures agropecuàries.

2.3. Origen i evolució de la ramaderia

L'home primitiu domesticà animals, as
segurant-se l'alimentació mitjançant uns
desplaçaments (transhumància), per salvar
tant el rigor hivernal baixant a les planes,
com la sequedat estiuenca, pujant als ports
de muntanya. Desplaçaments per equili
brar la producció de pastura en ambients
contrastats. L'home aprengué a treure pro
fit de les seves muntanyes, industrialitzant
una herba produïda en èpoques i llocs di
versos.

Destaca com a fonamental la industria
lització o concentració de la pastura, poc
mengívola per a l'home, en carn que li
proporciona proteïna noble, un aliment
de gran qualitat. Amb tota seguretat és la
indústria humana més antiga, la que en
llaça unes migracions de ramats salvatges
amb la transhumància i prepara la regula
dó moderna, l'explotació agropecuària més
estabulada.

Com a valors adaptatius resten els co
neixements (informació) adquirits per di
versos camins: ramats salvatges que des
cobriren la possibilitat d'evitar la gana es
tacional, pastors que perfeccionaren els
desplaçaments, lluitaren contra feres com-
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petidores i aprengueren a completar la die
ta de llurs animals (sals correctores, fenc
guardat, pinso comprat), per poder assegu
rar una explotació més sostinguda, sense
sotragades estacionals. amb lenta recupera
ció posterior.

Evolució miHenària per tempteigs del
ramat salvatge,. tempteigs de l'home que
el segueix, aprèn i ensenya als rabadans
que l'ajuden. Via de selecció genètica (les
plantes a ésser menjades, els animals a
sobreviure desplaçant-se), amb la via cul
tural d'uns homes aprenent l'«ofici» (VAL
BUENA, 1970) que formarà, durant segles,
la base de les cultures rurals en el Nord
d'Espanya..

Ja tenim uns mecanismes d'adaptació
multisecular, paulatina però molt segura,
amb selecció genètica lenta (eliminant els
no adaptats a una vida tan dura), més una
selecció cultural que forma' pastors valents
per lluitar contra les feres (ós, llop, linx,
etcètera) '0 els enemics humans,mentre
deixa homes traçuts i tranquils per als ofi
cis del poble o de la ciutat rural propera.

.Factors molt diversos, amb barreja de
cultures no adaptatives, algunes exòtiques,
han desorganitzat aquest món rural. Ara la
selecció humana actua amb freqüència en
sentit invers: uns pocs a «guardar» bestiar
amb «llestos» que van a la ciutat. La in
dústria pecuària segueix essent difícil, exi
geix homes amb molta iniciativa, però la
vida fàcil atreu molt. Ja som davant de
sistemes agressius que destrueixen odebi
liten els arcaics propers. L'obtenció de
primeres matèries i mà d'obra, expressen
aquesta agressivitat del 'sistema urbà que
ha d'ésser compensada adequadament.

L'estudi de situacions semblants, en di
versos sistemes complexos heretats del pas
sat, tal vegada ens p~oporcionarà idees per
a l'intent lògic de pretendre organitzar el
futur del món rural ramader muntanyec.

3. CULTURES DE BASE
RAMADERA

A tall d'exemple i per facilitar ·la com
prensió del que diem, exposarem tres mo-
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dalitats culturals contrastades, especial
ment les dues primeres.

3.1. Cultura passiega

Nasqué i prosperà a les muntanyes en
tre Biscaia, Burgos i Santander (vegeu mapa
adjunt), amb una sèrie d'adaptacions mul
tiseculars (ORTEGA VALCARCEL, 1974,
1975) que intentarem esquematitzar d'al
guna manera. Una visita a Las Machorras
(rius Lunada i Trueba) de la veïna provín
cia burgalesa, ens permet de definir alguns
trets essencials del passiec autòcton.

Adaptació de l'home a la seva vaca lle
tera d'una banda, amb elaboració de la
llet obtinguda (DE TERAN, 1974); és un

'tipus d'adaptació normal a la muntanya
(Pirineu, Massís Central francès, Alps, Càr
pats, Caucas, Himàlaia, etc.) que propor
ciona treball. La recollida de llet obliga
a uns desplaçaments que també ocupen
part de l'activitat. .

El passiec s'adapta a les seves pastures
mitjançant dos mètodes molt dispars.
D'una banda fema intensament els prats
per a les seves vaques en producci6, d'una
altra, crema pasturatges que es convertei
xen en bruguerar; no n'hi ha prou amb
els fems produïts per a tota la superfície i
a les pastures extensives pot mantenir l'o
vella rústega, eugues, boví buit, amb abe
lles per al consum familiar de mel i de
cera. En cremar redols d'argelaga i brucs,
fa que la floració es diversifiqui i es per
llongui al llarg de l'any.

És obvi que podríem incrementar els
prats només comprant alfals i panís, és a
dir, niés aliment per a la vaca que pro
dueix fems amb els quals s'amplia fàcilment
la praderia. També és possible forçar el
pasturatge en una part de la pastura-bru
guerar o bé forçar la producció de mel
reduint la cera mitjançant ruscs mòbils.
Són moltes més l~s possibilitats, però ,no
es poden pas introduir totes simultània
ment sense enfonsar unes comunitats hu
manes adaptades a un ambient molt con
cret i estable fins ara.
, Cal pensar que la seva manera de· viure
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Prats segats curts per a la producció de la llet, a la Vega del Pas, 550 m. Foto F. Filiat,
juliol 1977.

adaptada a un ambient dur, però estabi
litzat en els seus ritmes naturals (TAX DE

FREEMAN, 197O) amb uns homes de cul
tura molt definida (rutines molt valuoses
per al seu ambient), no és comparable a
la barreja de cultures primàries desnatu
ralitzades pròpia de les grans ciutats. No
gensmenys, els coneixements científics des
integrats en moltes «ciències» independents
entre si, han creat una cultura ciutadana
de «fer bonic», coqueta i incapaç de man
tenir la cohesió davant de canvis impre
vists (fam, escassesa d'energia, guerres, ca
lamitats públiques, etc.).

L'estabilitat extraordinària que s'obser
va a les comunitats passiegues, amb la seva
adaptació conjuntural més o menys acon
seguida però encara vigent) ens fa pensar
en la possibilitat d'estudiar, amb models
reals) el mecanisme d'actuació de les cul
tures ancestrals, davant de fluctuacions de
l'ambient socioeconòmic circumdant que
ha estat més destructor per a les dues se
güents.

86 QUADERNS D'ECOLOGIA APLICADA

3.2. Cultura campurriana

La coneixem menys i contrasta amb la
passiega. Vegem alguns dels seus trets ca
racterístics, tal vegada aviciat el nostre
coneixement per l'abandó rural progressiu,
en industrialitzar-se Reinosa.

El relleu suau, com als altiplans sorians,
burgalesos i palentins, amb amples tàlvegs
de sòl relativament fèrtil i profund, més
la concentració de cases en petits pobles
ben repartits, determina una manera de
viure més agrària, amb conreu-cereal, far
ratges, pastures en un cercle exterior al
poble i, finalment, pastures amb brugue
rar-bàlec a la part alta més pobra.

Els bàlecs predominen en el cara-sol in
cendiat reiteradament, amb Genista florida
(de 2-4 malta) en els sòls frescos i pro
funds (antiga roureda o fageda), mentre
que Genista obtusirramea o Cytisus pur
gans (de 0,5-1 m de talla), caracteritzen
les parts més pobres arruïnades pels in
cendis.



El 'bruc boal (Erica arborea) es fa a les
obagues i sòls frescos de la solana, moltes
vegades acompanyat del bàlec florit (ma
tolls de 1-4 m) i alguns roures (Quercus
pyrenaica) o faigs. Els altres brucs (Erica
vagans, E. tCÍnerea, Calluna vulgaris) abun
den en bruguerars molt pobres, amb arge
laga (Ulex gallii) o argelagó (Genista oc
cidentalis).

El contrast d'ambients, entre el ben
atès als voltants del poble i el que s'in
cendia amb més o menys regularitat, és
brutal en aquesta part, amb primavera de
sòl freq crioturbat i un estiu molt asso
lellat. Amb tota seguretat aquest contrast
s'accentua progressivament en emigrar els
bons pastors, amb incendis catastròfics cau
sats pels desconeixedors de la dinàmica de
baladoses i bruguerars.

Aquesta cultura tan típica d'unà part
de Castella i Lleó s'ha deteriorat, però en
cara manté uns elements apropiats per a
la seva recuperació, ja urgent. Són homes
dinàmics, l'esdevenidor dels quals depèn
d'ells, no solament de la província i menys
encara de l'Estat; tal vegada l'enfocament
sigui diferent quan els serveis tècnics, i
més encara els educatius, radiquin a la co
marca rural (no a Reïnosa) i s'incorporin a
la seva cultura ancestral que és l'única
amb capacitat d'adaptació' suficient.

De 1960 ençà seguim l'evolució rama
dera als voltants del pantà de l'Ebre 4;
aleshores la vaca tudanca pasturava prats
torbosos i bruguerars, molts dels quals
ara ja són prats millorats i amb vaca pinta.
La ciutat propera industrialit~ada demana
llet i això forçà l'evolució a una part de
la comarca accentuant l'abandó de la resta.

No intentem pas de tornar enrere, diem
que cal mantenir l'equilibri entre els dos
subsistemes, l'extensiu amb els intensius
diversificats, per poder adaptar-los a l'am
bientque els condiciona.

4. Java fer un gran impacte la construcció
del gran embassament regulador del riu Ebre,
sense que coneguem cap intent per minorar els
seus efectes sobre el sistema agropecuari. Ara, a
Riaño (Lleó) ocorre una cosa semblant, sense que
tampoc s'intenti minorar l'impacte demolidor.

3.3. Cultura cabuerniguesa

Les grans fagedes de Saja, el filtre d'u
nes boires gairebé constants que alimen
ten el seu riu. S'han pasturat des de la
prehistòria amb bestiar variat. Els grans
faigs centenaris continuen filtrant. boires,
però inútilment els botànics cerquem la tí
pica comunitat de fageda, formada per ma
tes i plantes molt característiques, i que
dem sorpresos per l'abundància d'unes
gespes variades, amb mates de la vora fo
restal escampades al costat d'uns petits
prats de somni.

Aquesta cara nord tan típica de les
muntanyes cantàbriques, potser pot ésser
caracteritzada pel bestiar cavallí i molt
especialment la vaca tudanca; la persistèn
cia de l'ós i del llop han fet difícil la
ramaderia menor, però fins fa poc encara
quedaven moltes cabres juntament amb
petits ramats d'ovelles.

El cabirol, el gall fer i la tudanca con
tribuïren a formar tanques de grèvol a la
part superior de les esmentades fagedes,
autèntiques pantalles verdes per a un bes
tiar adaptat al medi i poc exigent en aten
cions pastorals. El fet d'haver deixat anar
fa poc cérvols oretans (de la Manxa) amb
prohibició del bestiar cabrum, alterà pro
fundament la vida a l'alt Saja, amb una
massa creixent de cérvols i, més greu en
cara, de llops agressius molt perillosos.

Desapareix progressivament la fauna
autòctona de cabirols i gall fer, però, a
més, es dificulta l'expressió genuïna d'una
cultura ramadera ancestral, molt extensiva
i interessant per planificar el futur d'altres
muntanyes semblants.

Minva progressivament la càrrega rama
d~ra a la part de les muntanyes i augmen
ten els incendis abusius actuals, molt pit
jors que els focs per redols i durant els
pocs dies favorables de l'any. La pastura
sense menjar s'embasteix, pugen argelagues
i brucs que obliguen a cremar, però ja no
ho fan els ramaders identificats amb llurs
pastures i moltes vegades resulta excessiva
la massa de combustible en un sòl poc
humit, sense prou vent en la direcció ade
quada. .. La crema renovadora de pastures
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exigeix uns coneixements profunds (una
gran cultura ramadera) i actualment es des
trueix aquest sistema de manera irrever
sible als cims més inhòspits.

Tant a Los Tojos-Saja coma Tudanca
i Carmona, predomina la vaca tudanca i
els seus creuaments per explotar-ne el vi
gor híbrid. Es tracta d'un bestiar que ne
cessita poques atencions a l'estiu i és
rústic per a la hivernada. La cura dels
prats al costat del poble o als hivernals,
és potser l'activitat fonamental, ja que els
conreus (blat de moro, patates, cols, naps,
etcètera) es limiten a petits horts propers
al poble. Més endavant estudiarem amb
més detall l'estructura de la propietat al
municipi de Los Tojos.

Cap a la part baixa de Cabuérniga, el
conreu s'estén més i aviat admet la in
tensificació ramadera; amb vaca pinta pro
ductora de llet, la recollida de la qual re
sulta fàcil-en una plana ben comunicada.

Devers la divisòria d'aigües entre els
rius Nansa, Saja i Pisuerga o Ebre, les

valls estretes a penes admeten praderia als
indrets accessibles ; el bestiar solt a l'estiu
sovinteja determinats llocs ventejats, ro
dalies d'abeuradors, etc., que mantenen
una gespa densa productiva; és el cas de
Los Trillos, pastures cèlebres prop del port
de Palombera.

Aquestes pastures estiuenques, pasturat
ges molt productius, acostumen a ésser fre
qüentades per, vaques de les properes valls,
des de Lafuente-Puentenansa fins a Los
Tojos i l'Alt Campoo ja esmentat. El bes
tiar cavallí ara augmenta altra vegada i
aviat es presentaran problemes en compe
tir per obtenir pastura; cal separar eugues
de vaques, emportant-se les eugues un mes
abans als pasturatges on hagin d'entrar les
vaques. El cavall apura molt més l'herba
i la vaca només pot «segar» amb la seva
llengua una herba d'una certa talla.

Són ports estiuencs que fan el paper
d'«Alp», d'estiuador comunal, una mena
de comodí per a tots els ramaders ..Hi ha
ordenances antigues, algunes en desús, que

Fira de Santa Llúcia a la vall de Cabuérniga. Vaques de raça. Tudanca adaptada a l'ambient
de la muntanya càntabra. Foto F. Filiat, desembre 1976.
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caldrà revitalitzar amb estudis acurats, tant
del text conservat com de l'«ús» actual o
d'un passat proper. Sobre aquesta base ja
serà possible planificar les explotacions co
munals del futur.

3,'4, Importància de la cultura
ramadera ancestral

El que acabem de dir ja centra una pos
sibilitat per a estudis qu<t desencadenin
accions en la població rural, propietària
d'unes pastures que han d'ésser millorades
sense perdre mai llur estabiliúlt. Cal reac
tivar la il·lusió, fer veure una sèrie de pos
sibilitats reals. Tot està tan malament que
una ordenació mediocre (fixant variabilitats
ara fluctuants) ja podria aconseguir resul
tats espectaculars.

El «problema» passiec no és tan urgent
per ara, no obstant això, caldria estudiar
la funció reguladora d'uns pocs centres,
com Espinosa de los Monteros a la part
burgalesa i, potser, Ontaneda o Villacarrie
do a la santanderina. L'«organització ter
ritorial» exigeix viles rurals especialitzades
en la seva funció comercial i, per tant, ben'
situades dins la vall.

Els sistemes ben ajustats necessiten
temps i el passiec indica de quina manera
unes comunitats humanes pogueren inte
grar-se, identificar-se amb llur ambient,
llur vaca i llurs pastures. Entrà la vaca fri
sona (pinta) i desplaçà ràpidament l'au
tòctona. El sistema arcaic té encara prou
plasticitat adaptativa i posseeix qualitats
que mànquen a d'altres sistemes tècnics
usuals; conserva tot el que ha heretat, els
mecanismes de fertilització-creació de pra
deria, els seus arbres esporgats, els seus
casals ben repartits. Unes estructures bà
siques que només admeten modificacions
graduals, amb millores reals i adaptatives.

Amb tota seguretat el passiec evolucio
na constantment, però manté les estructu
res i funcions estabilitzadores (com ja hem
vist); hi ha tècniques que no poden ésser
improvisades i certs condicionantsambien
tals impedeixen la realització d'empreses

Valj del Pas. Una de les característiques d'a
questa vall és l'abundància de cases ~scam

pades d'habitació temporal. Foto F: Filiat,
juliol 1977. .

desorganitzadores, com la que ara esmen
tarem.

A la província de Madrid s'instaHaren
explotacions de bestiar boví, en concen
tracions molt grans i «amb eliminació del"
fem» mitjançant uns mètodes útils allí on
manqui mà d'obra. Ben aviat, pel riu Co
fio baixà aigua-fem i, en el pantà proper,
va poder-se comprovar un dipòsit enorme
cobert d'aigua potable (?) per a cinc po
bles, entre ells Robledo de ChaveIa. -

La cultura passiega, menys espectacular
i molt modesta en les seves pretensions,
té unes «tècniques» que transformen .en
vitalitat i riquesa tot el que a la conca del
riu Cobo és nauseabund, perillós per a la
salut pública. És la diferència que hi ha
entre un sistema plenament integrat i d'al
tres que només funçionen en el pensament
d'alguns intitulats poc pràctics.
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La nostra rHlatada experiència, en pas
tures i «milloraments» planejats pet ho
mes no integrats en els sistemes ramaders
autòctons, fa que desconfiem de tot el que
es predica; amb molta freqüència ens ama
guen l'ambició de vendre quelcom (llavors,
adobs, sementals, pinsos ... ). Ha arribat el
moment que els ramaders experimentats
protagonitzin «el seu desenvolupament»
(JOAN XXIII, 1961), el que els convé
com a propietaris d'unes muntanyes, d'un
bestiar i d'una cultura arrelada a la seva
terreta.

Es tracta d'uns capitals que rendeixen
poc per badada nostra; urgeix ara conèixer
ne· les possibilitats, aviciar-los perquè no
s'enfonsin, i forçar alguna de les possibili
tats que presenten, sobretot les que des
pertin la iHusió, les ganes de millorar amb
l'esforç mancomunat, les que revaloritzin
el que sempre ha estat lltir vida, el que
ens supera a ciutadans que .els tenim per
inferiors. Espanya és la conjunció de mol
tes cultures i les rurals es troben a l'arrel
de la nostra cultura nacional.

4. CONCLUSIONS

El tema passiec és molt suggestiu i per
a nosaltres fóra més fàcil de planejar; el
que hem dit és suficient per als investi
gadors locals, perquè puguin reunir de ma
nera gairebé immediata molta informació
útil.

Ja és més remota la possibilitat de fer
el mateix a les comunitats campurrianes i
del Saja-Nansaamb vaca tudanca. El Cam
poo forma part d'una regió enorme (Za
mora-Lleó, fins a Burgos-Sòria) i la seva
problemàtica agropecuària entra de ple dins
la problemàtica de tot el riu Duero, per
què és, sens dubte, el cap ramader del
Plan Tierra de Campos} tan incomplet
fins ara.

Ja hem indicat que la industrialització
ràpida de Reinosa, amb indústries deslli
gades de. llur ambient rural, alterà pro
fundament la ramaderia campurriana. Can
vis sobtats provoquen reaccions, excessives
de vegades, amb la iHusió fictícia que ja

90 QUADERNS D'ECOLOGIA APLICADA

s'han superat tots els condicionants am
bientals; una crisi de la indústria nacional,
afecta primer ·les menys arrelades i el con
junt trontolla. No volem. pas actuar en
aquesta part encara fluctuant, poc estabi
litzada.

La muntanya contigua al Saja i Nansa,
conserva quelcom del sistema tradicional
que pot ésser revitalitzat; par.t de la divi
sòria, precisament la més sovintejada pel
bestiar gros, té pastures per explotar «pro
indiviso» amb les de Cabuérniga i d'altres
valls, per exemple el cèlebre paratge de
Los Trillos, no gaire lluny de Puerto Pa
lombera. Són pastures d'estiu molt produc
tives, creades pel propi bestiar des de
temps immemorial.

A diversos treballs recents insistim so
bre la importància del bestiar, com a crea
dor i mantenidor de les seves pastures; la
pastura forma sistema amb els seus explo
tadors naturals i és lògic que no es pugui
concebre un bestiar sense la seva pastura,
ni una pastura sense el seu bestiar corres
ponent. Des de fa poc fem servir uns es
quemes iHustratius de les funcions típiques
en paisatges naturals, d'un tàlveg amb ves
sant coHuvial i horta aHuvial, d'arbres que
bombegen fertilitat, de mates en tanques
amb freixes o pomeres. Per comprendre
millor el dinamisme de la formació de sòls
molt fèrtils en superfície, els adequats per
sostenir una pastura molt productiva, re
metem el lector als gràfics de les pàgi~

nes 10, 11 i 12.
El moviment ordenat, la distribució es

pacio-temporal correcta del bestiar creador
i mantenidor de pastures, depèn del· pas
tor i de. la seva experiència. En ambient
difícil l'home aïllat no és res, però si per
tany a una comunitat amb cultura rama
dera, actua utilitzant la informació acu
mulada per aquesta cultura al llarg dels
segles. Això fa prioritari l'estudi d'aques
tes comunitats humanes com a portadores
de coneixements adaptatius, de cultura an
cestral que «no s'ha de perdre».

La botànica i agronomia de la pastura
ens atreuen, però estem convençuts que
no fóra moral actuar sobre aquests siste
mes ramaders sense conèixer-ne abans les



peculiaritats culturals i fins i tot demo
gràfiques. El moviment de població i ac
tivitats al llarg del temps, la distribució
de la propietat comunal i privada, junta-

.ment amb d'altres paràmetres mesurables
en arxius o per observació directa, perme
ten d'imaginar les accions correctes, les
multiplicadores, per desvetllar la fe i con
fiança cega d'aquells que sempre realitza
ren i han de continuar realitzant, una fun
ció essencial per a l'estabilitat econòmica i
cultural d'Espanya.
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