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I. LA "DEHESA" EXTREMENYA

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Generalitats

És difícil descriure l'ambienr d'un ani
mal rústic --el porc ibèric, el bestiar de
la «dehesm>- que es mou en condicions
quasi naturals a les finques extensives del
SW espanyol; ben cert que la seva me
sologia és molt lluny de la tipificada per
l'anomenat «medi ambient» ciutadà i més
encara del que manegen els «macroeco·
nomistes» en llurs extrapolacions abusives
als sistemes dotats d'una base natural in
dubtable.

Els problemes de la nostra agricultura
extensiva es resisteixen a entrar en els
models d'una economia de mercat a uI·
trança i per moltes raons, entre les quals
destaquen les lligades a la cultura ances
tral, d'una banda, i a la pròpia estructura
dels sistemes naturals (ecosistemes), d'una
altra, formats aquests per unes poblacions

* El present capítol és el resultat de refon·
dte la majoria dels materials que constitueixen els
articles «El ambiente ecol6gico del cerdo ibéri·
co», publicat a la Rev. Nutr. Anim.~ XIV (4):
179-194 i <~Algunos aspectos del desartol1o agro
pecuado andaluz», publicat a Pastos~ 7 (1): 5-28,
Madrid (1977).

PERE MONTSERRAT
Botànic

La pastura mediterrània
Els casos extremeny i andalús·

d'éssers vius amb unes necessitats que no
coincideixen precisament amb les de la
maquinària i instaUacions humanes.

En intentar descriure ara «tot l'ambient»
del porc ibèric, tant geofísic com biòtic,
empresarial, de mercat i cultural, procuro
centrar l'atenció en cada empresa com a
ecosistema situat, subjecte a múltiples li
mitacions espacials i temporals. La nostra
experiència en ecologia de sistemes i la
meva especialitat, que interpreta els mis
satges de la vegetaci6 (integrador formi·
dable d'ambients actuals i pretètits), per
met d'aportar unes idees útils al progra
mador d'activitats a les nostres deveses.

Centro l'ecosistema ramader en un arn·
bient cultural heretat, analitzo després la
seva estructura, per acabar amb el paper
del porc ibèric i la possibilitat d'organitzar
«sistemes federats» (cooperatius) més am
plis; els darrers permetrien de connectar
uns sistemes anquilosats, molt estables,
amb d'altres de més dinàmics i oberts a
les fluctuacions mercantils.

Lògicament, hauríem de començar pels
ecosistemes situats, amb l'anàlisi de llurs
característiques fonamentals, fins a arri·
bar a l'home i les seves activitats, tan lli
gades al fons cultural mediterrani, del qual
no és possible prescindit. Per diverses
raons, en especial pensant en els esquemes

LA PASTURA MEDITERRANJA 47



teòrics que tots tenim, prefereixo esbossar
d'antt;tvi alguns principis d'Antropologia
cultural lligats a l'economia (en explota.
cians humanes, és a dir gr~ns «dehesas»),
per continuar amb l'estt;tdi esttt;tctural dels
ecosistemes i llur evolució, part fonamental
del que direm.

A més, intento esbossar alguns princi
pis aptes per aconduir investigacions inte
grades, de manera que sigui possible en·
treveure algunes sortides a l'enorme pro
blema creat per la inserci6 correcta de les
«dehesas» en d'altres sistemes més amplis
de l'economia mundial.

S6n de tal complexitat els problemes
implicats, qt;te no pretenc pas dir la dar·
rera paraula sobre orientacions per a l'ex
plotació extensiva; m'acontentaré de do
nar una visi6 de problemes des del meu
pt;tnt de vista i d'assenyalar diverses pos
sibilitats, cara al ft;t(t;tr, d'investigaci6 o de
gestió empresarial cooperativa.

Es tracta de sistemes amb base natural
i convé conèixer llurs peculiaritats en in
tentar descriure t;tns «models» vertadera
ment predictit;ts; no n'hi ha prot;t amb l'en·
focament basat en models «macroeconò
mics», perquè pressuposen per als siste
mes una capacitat adaptativa moltes vega
des inexistent o molt condicionada, com
veurem. S'imposa, per tant, conèixer quel
com sobre limitacions del sistema i de les
seves estructures fonamentals, entrant en
el terreny ecològic (ecologia de la produc
tivitat), amb dinàmica de poblacions con
dicionada per la distribuci6 d'energia i
materials que d'alguna .manera pot ésser
estimada.

L'ecologia funcional permet d'esquema
tÍtzar alguns processos fonamentals sense
desnaturalitzar·los massa. És molt útil d'in·
tentar enllaçar el llengt;tatge ecològic mo
dern amb el de l'Antropologia cultural, per
intentar un enfocament econòmic adient a
tipus de problemes plantejats per les grans
«dehesas» de pastura espanyoles.
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1.2. Metodologia

Acabem d'esbossar-ne els trets més ge·
nerals. Qualsevol esquema teòric ha d'ins
pirar-se en estudis concrets generalitzats
correctament, més encara quan es tracta
de sistemes naturals sotmesos a limitacions
qt;te podem experimentar o estimar per
observació acurada.

Els «models matemàtics» elaborats per
a un sistema no poden extrapolar-se a un
altre sense demostrar prèviament que els
condicionaments inherents a la seva es
ttt;tctura s6n perfectament equivalents. Els
models macroeconòmics desenvolupats per
a l'estudi de tendències del mercat i els
de gesti6 empresarial (a complexos cons
truïts per l'home) no encaixen -en els sis
temes dotats de molta càrrega històrica,
amb estructures biològiques complexes (no
màquines que només requereixen un flux
energètic i de direcci6) i unes limitacions
geofísiques extraordinàriament complexes.

Prèviament vaig elaborar (MONTSERRAT,
1974) els principis ecològics de l'explota.
ció, descrivint les dues estratègies naturals
(MARGALEF, 1974): conservadora l'una i
molt dinàmica l'altra. La natt;tralesa pro
dt;teix més a fi d'estabilitzar que d'ex
portar; els sistemes més estables reciclen
verticalment (boscos) i els qt;te poden ex
portar (ramaderia, pastures, conreus) reben
aportacions lateralment (minerals i ener
gia), fertilitzaci6, per mitjà dels animals
o de l'home. El transport permet la fer
tilitzaci6 amb exportaci6 de productes,
però es veu afectat per una despesa que
depèn de' la font d'energia emprada. Els
sis.temes naturals utilitzen energia solar,
que arriba a tots, i eviten, en. la mesura
possible, l'energia d'altres sistemes actuals
o fòssils.

Posteriorment, en situar l'ecosistema en
el temps (MONTSERRAT, 1975) vaig inten
tar descriure l'acumulaci6 de produccions
(fusta, arrels penetrants, humus estructu
rat, massa d'animals ... ) com a una capita
lització progressiva. S'ateny, finalment, un
equilibri entre capitalitzaci6/actualitzaci6,
en unes estructures reticulades (MARGA
LEF, 1970) que fan compatible l'estabili-



.Dehesa. típica amb alzina carrasca I bones pastures, a Las Batuecas. Foto P. Montserrat,
octubre 1974.

tat amb una exportació moderada, mante
nint així una certa diversitat en unes es
tructures conservadores que asseguren les
produccions del futur.

En molts models matemàtics acostuma
a menysprear-se aquesta producci6 estabi
litzadora (capitalització) per donar com a
òptimes les produccions que atempten con
tra l'estabilitat (descapitalització); la con
fusió entre renda i actualització del capital
imprescindible acostuma a aviciar la ma
joria de models economètrics que conei
xem.

Cal teorítzar sobre la dinàmica de sis
temes agropecuaris, però convé conèixer
los a fons per no incórrer en despropòsits
com l'esmentat; per això crec necessari
activar la investigació conduent a un mi
llor coneixement dels nostres sistemes
agropecuaris extensius, de llur dinàmica i
possibilitats d'actuació, per traçar unes di~

rectrius veritablement científiques, útils
per a un futur que ja és present.

Urgeix encarrilar les investigacions per-

què el problema desborda les nostres pos
sibilitats i correm el risc de perdre unes
oportunitats d'actuació immenses; la trans~

formació de les «dehesas» en eucaliptars
talla ja la retirada a moltes muntanyes
(procés irreversible), acceleraut la deses
titzaci6 d'una gran part d'Espanya. Convé
assenyalar el perill i aportar idees per
evitar-lo en la mesura possible.

1.3. Inèrcia dels sistemes antròpics

Les comunitats humanes han evolucio
nat condicionades per llurs trets culturals
peculiars; és un fet que no admet discus
sió, però amb freqüència s'ignora, condem
nant certes comunitats a l'ostracisme, a
la mort lenta. Amb les comunitats huma
nes no és moral d'experimentar com si es
tractés de conillets d'fndies; l'economia ha
de servir l'home i no a l'inrevés, en una
idolatría moderna que se'ns vol imposar.
Cal revitalitzar l'humanisme i intentar que
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vitalitat i persistència de les «dehesas» en
els moments crítics per a la comunitat na
cional; això deixa de manifest llur gran
estabilitat, mentre l'ambient creat no mini
la seva base. Més pertorbador que les guer
res i la penúria econòmica ha estat el fet
de la pèrdua sobtada de mà d'obra fàcil;
el procés és tan ràpid que no d6na temps
a una adaptaci6 gradual dels sistemes. Vet
aquí un punt bàsic a considerar en l'as
pecte humana-cultural dels nostres siste
mes agropecuaris extensius.

Destaca cbm a'element geofísic fona
mental el relleu en tàlvegs de vessants des
igualment assolellats,' amb escorriment su~
perficial de l'aigua caiguda, més esllavis
sades coHuvials als vessants, glacis de sòl
profund i de vegades les terrasses amb
aportaci6 aHuvial regularitzadora.

Sobre aquest esquema estructural geo·
morfològic (situaci6 en l'espai) de tipus
topogràfic hem de situar la vegetació, amb
el fem i un sòl regulador (produccions an
tigues acumulades). Aquesta vegetaci6 in
tegra gran part de la informaci6 contin
guda al sistema, tant biòtica com abiòtica,
precisament per la seva manca de mobi
litat i fixaci6 al sòl.

LJestructura animal «modela» el man
tell vegetal en petites ceHes explotades per
fitòfags, formant estructures llenyoses re
ticulades (el «bocage» francès en sentit
molt ampli) que ens permeteu descriure la
intensitat explotadora realitzada per ani
mals/home. Arbres, bardisses, prats i pas
tures es reparteixen un paisatge explotat,
amb diversitat d'estructures vegetals, gran
estabilitat del conjunt i possibilitats per a
una explotació sostinguda.

Per tant, a una estructura vegetal diver
sificada en estructures reticulades corres
pon una altra estructura animal en equi
libri amb ella i igualment diversificada:
bovi, èquids, avi, cabrum, porquí, aus i
fauna espontània, amb infinites funcions

2.1.

cada comunitat rural encaixi en el seu con
junt, nacional o internacional.

Entrant ja en el terreny que ens incum
beix, les explotacions extensives tenen una
història, amb llarga evoluci6 cultural ma
terialitzada en unes rutines, una automa
titzaci6 de la gesti6, que no podem igno
rar. És la grandesa i al mateix temps la
servitud dels sistemes que considerarem a
continuació; un canvi de conjuntura, na~

cional o mundial, provoca alteracions no
previstes al llarg de la història comuni
tària i els sistemes anquilosats sofreixen
fluctuacions desorganitzadores.

La gran estabilitat dels sistemes rurals 2.
minva llur plasticitat adaptativa. Posterior
ment, en analitzar els seus components biò·
tics, veurem que existeix un gran dinamis
me en alguns subsistemes, amb accelera~

dors de cicles tròfics completament natu
rals que podem potenciar. És possible aug
mentar el dinamisme del sistema agrope
cuari extensiu sense comprometre gaire la
seva estabilitat; per a fer-ho cal un conei
xement profund de la seva estructura i, en
especial, de l'home que la maneja.

Arribem al problema educatiu, a la in
serció de coneixements mesològÏcs a l'es
quema de les cultures ancestrals, poten
ciant-les sense destruir llur enorme força.
Tenim un capital humà que, per aband6,
es deteriora ràpidament; algun dia com
prendrem que inconscientment bem des
truït l'essència de les nostres terres cons
tatant l'existència d'uns deserts demogrà
fics a mitja Espanya. El problema és greu
i s6n suficients les pinzellades anteriors per
veure l'existència d'un «ambient cultural»
de gran transcendència.

L'evoluci6 de rutines s'ha de fer amb
elements humans receptius, en ple període
formatiu en acabar l'Educaci6 General Bà
sica i dins d'unes estructures tipificades en
explotacions model relacionades amb llur
escola rural. Aleshores, la investigaci6 fo
namental i aplicada trobarà camins idonis
per encarnar les seves idees transformado
res en «rutines» que multiplicaran cada
esforç realitzat.

Per acabar els aspectes mesològics cul
turals, només resta considerar el fet de la

lIIESOLOGIA I ESTR,UCTUR,A
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(brostejadora, pasturadora, detritívora, et
cètera), distribults en grups per edats i
sexes, formen la part més aparent de l'es~

tructura animal. L'home s'incorpora al sis
tema, el regula i procura treure'n un pro
fit màxim compatible amb la seva esta
bilitat.

L'autarquia relativa, més accentuada en
les funcions essencials (font energètica so
lar, minerals circulants propis), independit
za, fins a cert punt, el sistema del mer
cat. Les possibilitats de compra es reduei
xen a pocs elements en mínim (fòsfor,
sulfats, calci, etc.) per forçar l'assimilaci6
d'altres també fonamentals, com és el ni
trogen (fixaci6 a partir de l'aire), i als
pinsos correctors per estimular 1'aprofita
ment d'aliments basts disponibles a la
finca.

L'estructura industrial se superposa a
la reticular esmentada amb reixats que tan
quen les bardisses per dirigir el pasturatge
racionat com a habitacle del bestiar, que
redueix les construcdons al mínim impres
cindible. Poden multiplicar-se les inver
sions en construcció i maquinària, però
sempre amb llur quota d'amortització, que
no totes les empreses poden mantenir.
L'estructura ae mercat condiciona la diver
sificaci6 industrial i ha d'estar d'acord
amb l'estructura cultural heretada o ad
quirida (rutines ancestrals i tècniques mo
dernes).

Es tracta, per tant, d'unes estructures
complexes no independents, de funciona
ment condicionat per factors abiòtics, biò·
ties, industrials, de mercat i culturals. En·
demés d'ésser complexos, aquests sistemes
poden ensorrar-se si falla qualsevol baula.
Els fluxos energètics i cicles minerals han
de tenir un cert tipus de continultat per
què les poblacions d'éssers vius només po
den interrompre llur metabolisme per pas
a la vida latent, inaplicable als homeo
terms amb un metabolisme basal elevat. Ja
tenim unes «qualitats» que distingeixen la
màquina biològica de les construldes per
l'home; els «models» han de tenir en
compte aquesta peculiaritat essencial.

El poder autoregulador és propi dels és
sers vius que poden gastar en aquests me-

nesters energia i materials; la regulació
costa i moltes vegades consumeix gran
part de les escasses produccions obtingu
des en ambients particularment difícils. Si
als «models» es tingués en compte aques
ta peculiaritat essencial, aviat les nostres
races ramaderes rústegues destacarien com
a element fonamental per aprofitar uns re
cotsos de difícil utilitzaci6. En els sistemes
extensius la producd6 màxima es dedica a
la reproducci6 i a salvar períodes difícils,
conservant així una estructura ramadera
adient per al moment oportú.

Vaques que perden a l'hivern, però no
es moren i recuperen amb facilitat a la
primavera el pes perdut fins a reproduir
se, ovelles que consumeixen el greix acu
mulat en sobrevenir períodes d'escassetat,
porcs que malviuen a les pastures, però
no es moren, augmentant de pes a la pas
tura de glans, iHustren alguns dels meca
nismes estabilitzadors a l'estructura rama
dera de les nostres deveses. El negoci resi
deix a aprofitar els productes naturals;
quan l'ambient és difícil es requereixen
animals molt preparats per a l'autoregula
ci6. Qualsevol modificaci6 que introdueixi
elements foranis al sistema pot ésser anti
econòmica per no compensar les inver
sions. Això serveix tant per als adobs i
tasques agrícoles com per als pinsos com
prats i el canvi de races per d'altres in
gènuament considerades «més selectes».

El sistema es pren tal com és; les mo
dificacions no han de comprometre mai
els equilibris autoreguladors naturals. Això
equival a dir que moltes de les produc
cions de la «dehesa» són estabilitzadores,
un veritable capital que no podem actuaHt
zar sense suplir l'eficàcia de llurs mecanis
mes reguladors. Aquest suport subsidiari
freqüentment ultrapassa el producte previ
sible, sobretot si són molts els mecanismes
reguladors destrults.

Ja arribem al moll de les nostres con
sideracions i vull destacar alguna de les
accions que minven la capacitat autoregu
ladora, especialment les que ja s6n ruti
nàries. No totes les rutines ancestrals són
correctes. Vegem ara amb més detall la
importància d'algunes estructures.
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2.2. Estructures reguladores

EsTRUCTURES GEOFÍSIQUES
El sistema de fondalada (MONTSERRAT,

1975), esbossat abans, ja permet de co
nèixer alguns mecanismes reguladors geo
físics, sobretot els relacionats amb tem
peratura i humitat edàfiques, caiguda col
luvial del sòl, fertilitzaci6 natural de la
part baixa, etc. Es tracta d'una circulació
exosomàtica (abiòtica) de l'energia, pre
cisament la que crea un «ambient» per a
vegetals i animals que ja empren l'energia
assimilada (1a biòtica o endosomàtica); la
qual en el seu origen no ultrapassa mai
el 5 % de l'energia incident i amb fre
qüència es queda a 1'1 % o menys encara,
fins a anullar-se en els períodes crítics.

Qualsevol «mode!» ha de tenir en comp
te l'esmentat flux energètic exosomàtic, el
que crea un «ambient» adient per a plan
tes i animals, atenent a més als corrents
freàtics cap a la part baixa de cada ves
sant, amb diversos tipus de fertilitzaci6
natural que algun dia podrem quantificar.
El paisatge s'ordena, per tant, en gra
dients relacionats amb els escorriments,
moviments colluvials i alluvials. Aquesta
diferenciaci6 ambiental diversifica cada
explotaci6 ramadera.

ESTRUCTURES EDÀFIQUES
Els sòls situats en llur sistema topo

gràfic, coberts de vegetaci6 amb arrels més
o menys penetrants i sotmesos a uns ani
mals que prenen d'uns indrets per di
positar a d'altres, formen una part essen
cial del sistema regulador, precisament la
més desatesa i la que ocasiona unes des
peses subsidiàries més grans a l'empresari.

S'imposa infondre dinamisme a la nos
tra investigaci6 edafològica perquè ajudi
a interpretar el paper regulador dels nos
tres sòls naturals, situant~los sempre en
llur sistema topogràfic i biòtic.

Al sòl s'acumulen produccions d'anys
anteriors (l'estructura grumollosa) amb
una matèria orgànica extraordinàriament
diversificada, el capital imprescindible al
sistema, a més del fem protector, que
l'alimenta contínuament. Es tracta, per
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tant, d'un subsistema viu que ha de rebre
«el seu aliment» per poder mantenir-se.
Aquest aliment és, d'altra banda, el rebuig
de la «dehesa», utilitzat per detritívors i
al final pels mineralitzadors; amb ells es
tanca el cicle fertilitzant, regulant una pro
ducci6 sostinguda. Tanr se val mesurar pro
duccions vegetals com la mineralitzaci6
del sòl; és un cicle tancat mentre no exis
teixi importaci6 o exportaci6 a d'altres
bandes.

E! conreu, i molt especialment el gua
ret blanc, talla l'alimentaci6 del sòl i cre
ma un capital imprescindible en activar la
mineralització, destruint l'humus estructu
ral, tan necessari. Les idees anteriors con~

trasten amb la mentalitat, tan estesa, de
l'agricultor cerealista de la meseta.

ESTRUCTURES BOTÀNIQUES
Superposada al sistema sòl, acostuma a

diferenciar-se en estructures dotades d'una
major o menor penetraci6 d'arrels. Pel que
fa al vol, les capçades d'arbres poden fil
trar la llum amb eficàcia, però mantenen
estructures llenyoses que distreuen tempo
ralment uns fertilitzants necessaris al sis
tema.

D'altra banda, la pastura, amb arrels poc
. penetrants i un poder regeneratiu excep
cional, preadaptat a l'explotaci6 per pas
turatge, necessita una gran fertilitat super
ficial i unes condicions ambientals òptimes
(humitat, illuminació no excessiva i ben
distribuïda... ) que no és fàcil d'obtenir en
els distints ambients de cada «dehesa».

Les bardisses frueixen de propietats in
termèdies i poden ésser aprofitades per a
esbrostada (cabres, èquids, etc.) o espor
gada humana; aixi podem recuperar una
fertilitat retinguda en estructures vegetals,
que ja podrà circular a la pastura. També
el prat segat posseeix més penetració ra
dicular que la pastura, però demana unes
condicions d'humitat que només en comp·
tades ocasions es troben a les «dehesas»
normals.

La coordinaci6 dels quatre elements es
tructurals esmentats, de tipus vegetal, ens
duu vers unes estructures estabilitzadores
disposades en reticles, capital de l'empresa



que contribuirà a dirigir el bestiar sense
pastor. Ja tenim, doncs, un exemple clar
d'estructura vegetal que forma part direc
tament de l'estructura industrial.

ESTRUCTURES ZOOLÒGIQUES

Es tracta, certament, d'uns elements ac
tivfssims, amb transport lateral de fertilit
zants que ens permet d'acumular fertilitat
(minerals i energia) a prats i pastures, en
prendre-la de bardisses, arbres i pastures
pobres de la finca.

S6n molt actius els insectes defoliadors;
sota la perspectiva ecològica, llurs plagues
als arbres poden ésser útils al conjunt. L'a
viram (indiots, perdius, gallines, etc.) i
tal vegada els porcs, més rústecs en pas
turatge, poden aprofitar aquestes erugues,
actuant de fre per a les plagues, que com
prometen la pastura de glans. Un abús del
DDT i d'altres insecticides pot arruïnar tot
el sistema, provocant «redivives» desas
troses.

Els esbrostadors, sobretot la cabra, tan
despreciada per algun ingenu, formen la
part essencial, en movilitzar la fertilitat
retinguda en -unes estructures vegetals poc
productives perquè ingressi a la circulació
més rediticia del pasturatge-animal-sòl. Cal
dirigir bé aquesta activitat esbrostadora
pel' evitar desequilibris pertorbadors.

Els hervíbors normals, remugants i
èquids, formen una part essencial de l'es
tructura ramadera. Mantenen productiva
la pastura i transfereixen fertilitat, cosa
que permet la instaUació d'uns prats re
guladors del sistema ramader. Els porcs
en pasturatge, per llur voracitat i adapta
ció ambiental, ja utilitzen fonts variades
d'energia, furguen el sòl, comportant-se
com a detritfvor~, insectívors, carnívors i
fins i tot copròfags. Amb tota seguretat
constitueixen el comodí de l'estructura ra~

madera i llur valuós treball requereix un
lloc a cada empresa, amb absoluta inde
pendència de llur «productivitat comer
cia!» més o menys elevada.

A més dels ocells silvestres (perdius,
estornells, còrvids, etc.), l'aviram (gallines,
ànecs, indiots, etc.) ha jugat un paper
molt important contra insectes variats i

moHuscs; certament, forma part d'una es
tructura animal diversificada, estabilitza~

dora, malgrat les dificultats pel' al seu ma
neig correcte.

Citem endemés els animals del sòl, amb
rosegadors, insectívors, i els detritívors,
com són els copròfags i, especialment, els
tipificats en el benemèrit cuc de terra; da
munt d'ells recauen unes funcions estabi
litzadores fonamentals en dinàmica de la
productivitat.

ESTRUCTURES INDUSTRIALS, COMERCIALS

l CULTURALS
Tanques naturals o artificials, reixats,

abeuradors, canals per a regs eventuals,
ombres, tallavents, patis, estables, tracció
animal o mecànica, mà d'obra, energia
comprada, fertilitzants, sals i pinsos cor
rectors, etc. formen part de l'esmentada
estructura industrial estabilitzadora, que
sempre ha d'ésser l'adient, evitant des
peses innecessàries a l'empresa.

Molts elements de l'estructura indus
trial es produeixen a la mateixa finca, amb
energia solar pròpia i poca despesa en tre~

ball o elements comprats; l'estructura co
mercial de cada regió limitarà sempre els
intercanvis amb l'exterior i les possibili
tats d'inversió.

Ja hem comentat lleugerament l'estruc
tura cultural, la que corona unes estruc~

tures productives mai independents entre
elles.

2.3. lIlinva de la capacitat reguladora

A cada baula de la cadena d 'estructures
superposades podem realitzar accions per
torbadores dels equilibris aconseguits al
llarg dels segles; es tracta d'uns processos
descapitalitzadors decisius.

En el sistema de tàlveg podem desfo
restar un vessant pendent (artigues o foc),
amb què augmentarem l'escorriment plu
vial, amb erosió i reduint, a més a més,
l'aigua disponible per als sòls de la part
baixa. Si llaurem, i més encara, si esta
blim un guaret blanc perllongat, cremem
ràpidament capital sòl i en reduïm de
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manera alarmant la capacitat reguladora.
Els sòls formen un capital essencial i les
«dehesas» són poc rendihles perquè els nos
trés avis i pares van destruir els sòls pro
ductius per subsistir i. .. , en part, per in
dustrialitzar Espanya; per tot això són tan
greus els problemes actuals en unes «dehe
sas» descapitalitzades.

Una simplificació excessiva del mantell
vegetal, per talla de bardisses i arbres pro
tecto~s, comporta la pèrdua de mecanis
mes fertilitzants, ja que destrueix les ar
rels que més penetren dins del sòl; a més
l'excés d'insolació escurça la producció
herbàcia, accentuant les depressions esta
cionals.

L'ús del foc, explotació dràstica d'unes
produccions que ja no ingressaran al sòl
(energia i cendres escombrades per escor
riments), ha debilitat els nostres sistemes
extensius, privant-los d'una regulació es
sencial; a més, les bardisses han desapare
gut (en general per incendis incontrolats)
i l'empresari ha de construir ara tanques
o parets, amb inversions que comprometen
la' rendibilitat global.

La simplificació ramadera, amb l'espe
cialització extrema dels animals exigida pel
mercat especulatiu, també minva l'esmen
tada estabilitat. Ja hem citat la quasi total
desaparició de l'aviram, de la perdiu (per
DDT, entre d'altres causes), amb greu re
ducció del porc ibèric, agreujada, ende
més, per l'especialització vers un deter
minat tipus de boví i oví. La manca d'è
quids i de cabres, però sobretot d'ases,
atempta contra una estructura ramadera
estabilitzadora, minvant possibilitats i ren
dibilitat explotadora. .

La manca de mà d'obra i el seu encari
ment progressiu és potser una de les cau
ses fonamentals de la pèrdua d'estabili
tat; es nota més a finques mal estructura
des, sense tanques o bardisses naturals, i a
les de sòls poc fèrtils amb pastures pela
des, que expressen fidelment l'esmentada
manca de fertilitat edàfica. Les construc
dons innecessàries, maquinària no amortit
zable i «1'abús» de l'energia comprada
són, tal vegada, les causes més freqUents
d'una mala rendibilitat; gairebé sempre
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responen a estructures naturals incomple
tes, a un capital desaparegut que urgeix de
recuperar com més aviat millor, però sen·
se deixar de produir.

Entrem ja de ple en l'angoixós problema
d'una capitalització progressiva a partir de
les estructures disponibles i de l'energia so
lar; no tota la producció és vendible i una
part s'ha de reinvertir per facilitar l'ex
plotació futura. La natura ensenya el caml
i en els ambients difícils (pel clima, sòl,
males comunicacions, etc.) augmenta la im
portància de la producció estabilitzadora.

2.4. Capitalització progressiva

No hi ha inversors per a sistemes rama~

ders extensius i l'ajuda estatal serà fàcil
si s'aconsegueix una capitalització segura
que, amb el temps, augmentarà la base
imposable. Hem vist uns aspectes dramà
tics de la descapitalització progressiva, ve
gem ara com pot contrarestar-se aquesta
tendència, tan generalitzada al nostre món
rural.

A Ja base del sistema trobem els sòls
en una topografia concreta i amb capaci
tat reguladora molt diferenciada. En els
sòls d'horta és possible una explotació sos
tinguda per aportacions colluvials i l'allu
vial fomentada per reg eventual o fix. Es
tracta del sistema més ben adaptat a l'ex
plotació intensa i sostinguda, base ferma
per regular produccions herbàcies i, amb
elles, l'alimentació correcta del bestiar.

Als glacis amb profund sòl colluvial
també són possibles els farratges adaptats
a aquesta funció reguladora; canals amb
reg eventual a mig vessant augmentarien
llur potencial regulador; es tracta d'inver
sions capitaIitzadores essencials que s'han
de completar amb adobs, especialment su
perfosfat (escòries amb guix) i d'altres
minerals en mínim. Deixant de banda els
factors limitants, ja és possible d'aprofitar
al màxim la fertilitat natural del sistema
sòl-pastura-animal.

No és possible de millorar vessants amb
poc sòl amb sembradura directa d'espècies
pratenses; la pastura llavorada (per exem-



ple, subtrèvol de la part baixa) permet uu
transport de llavors i de fertilitat per mit
jà dels animals confinats a la part que vo
lem millorar. Sempre s'han de conservar
els arbres existénts, intentant, al mateix
temps, crear bardisses naturals.

És possible forçar molt e! desenvolupa
ment de les bardisses extremenyes propa
gant la ginesta entre carrasques i rebolls;
urgeix obtenir una estructura protectora
de les mates que milloren la pastura i la
ginesta s'ha de propagar fàcilment si hom
s'ho proposa seriosament. Una pastura re
ticulada facilita la distribució correcta de!
bestiar, amb poc esforç empresarial, n'hi
ha prou de completar les bardisses amb fil
ferros i reixats estratègics.

A la part alta l'arbrat ha d'ésser cada
cop més dens, per a l'amorriatge de! bes
tiar que puja fertilitat a cada vessant.

He esmentat unes estructures vegetals
estabilitzadores que poden ésser completa
des per petites obres destinades als regs
eventuals, abeuradors, camins per pujar
fenc de llavor a les tanques de pastura
pobra, etc. Eliminarem e! pastor mitjan
çant una regulació natural.

Pe! que fa al bestiar, la seva estructura
s'ha de diversificar en espècies i edats, amb
distribució facilitada per les tanques de
bardissa, abeuradors ben situats (màne
gues de posar i treure) i ombres espargi
des amb regularitat, més unes mates per
gratar-se o protegir~se de mosques, vent i
ruixats sobtats. Poca cosa més necessita
un bestiar adaptat al clima extremeny;
aquestes estructures vegetals són la casa
de! nostre bestiar rústic, tan adaptat du
rant segles.

Si hom intenta optimitzar les produc
cions animals serà a costa de la diversitat
i adaptació ambiental; aleshores ens obli
guem a una sèrie d'accions subsidiàries poc
rendibles, descapitalitzadores.

Per aconseguir la diversificació ramadera
convé emprar tot tipus d'animals adap
tats, amb races rústiques, en règim tan
extensiu com sigui possible, més unes ac~

cians subsidiàries minimitzades, però diri
gides a conservar la pecúnia que actuarà
en els moments d'abundor de pastura.

Una capitalització progressiva exigeix de
reduir dràsticament tot allò comprat i acu
mular produccions pròpies per salvar les
pèrdues previsibles; el fenc pot ésser mol
tes vegades un regulador hiperanual, sal
vant així tardorades excepcionals, com ara
l'última (1975). Una diversificació rama
dera facilita l'aprofitament òptim de les
produccions pròpies. La indústria ramade
ra extensiva ha de tratlSfarmar les produc
cions de la finca i serà òptima si aconse~

gueix fer-ho amb gran eficiència.
La gla és una producció essencial per

a l'engreix del porc ibèric, però de tem
porada i variable d'un anyal'altre. Les
alzines formen part de l'estructura estabi
litzadora empresarial i «a més» produeixen
gla, que hem d'industrialitzar a la finca i
la seva comarca.

2.5. Problemàtica del bestiar
porquí ibèric

Com que no sóc especialista en nutri
ció animal em limitaré a donar unes pin~

zellades sobre l'ecologia d'una espècie es
sencial a la «dehesa».

Conec quelcom de les porcades a les
«dehesas» de l'oest espanyol; he vist a
més com passen llargs períodes sense, pràc~
ticament, complementació alimentària, no
més aprofitant recursos naturals, amb una
gran resistència lligada a la seva extraor·
dinària polifàgia, ja comentada.

Interessa estudiar la seva dieta en perío
des de fam, la seva acció furgadora del
sòl, amb recursos proteínics d'origen ani~

mal (llambrics, rosegadors, granotes, in
sectes, etc.) o vegetal (bolets, poUen, pas
tura) i possibilitats de cria amb poca apor
tadó de concentrats. La realització òptima
d'aquestes funcions requereix poca densi~

tat, amb porcades ben repartides que tal
vegada haurem de completar en arribar la
pastura de glans.

La dilució de la població i e! seu confi
nament rotatorial a determinades parts
de la finca, podria potser reduir la propa
gació de malalties com la tan temuda pes
ta africana. Arribem ara a un problema
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recent que ha modificat sensiblement les
possibilitats de cada explotació; això de
mostra la poca adaptació d'un sistema an
quilosat davant de fluctuacions ambientals
imprevisibles fa uns anys.

FLAGELLS
Sembla demostrat per estudis recents

(per exemple, Roux, B., 1975, pàg. 78,
Universitat de Sevilla) que a la serralada
de Huelva un 21,5 % de les finques en
questades (són 65) no han sofert mai la
pesta porquina i el 29,2 % una sola ve
gada. L'autor no aporta dades sobre la
situació i la gestió de les finques esmen
tades, però és presumible que correspon
guin a les que posseeixen truges de ventre
i no lloguen la pastura de gla a porcades
forasteres ni compren porcs per a la pas
tura de gla.

Partint del fet cert que algunes finques
són immunes per ara, cal estudiar l'eco
logia de l'esmentada plaga (vectors i si
tuacíó a les «dehesas» en relació amb els
progtames d'aïllament) per determinat les
ftanges de segutetat entre distintes explo
tacions. L'existència d'àrees boscoses mar
ginals, tal vegada, facilitaria l'aïllament,
però per a fer-ho convé conèixer a fons
l'etologia dels possibles vectors. Esmento
aquest problema petquè es completin els
treballs de laboratori i tota la profilaxi
sanitària en general.

Des del punt de vista ecològic, la dilu
ció de poblacions (passar, per exemple,
d'una truja cada dues hectàrees a una
cada quatre o cinc) minva el risc i potser
n'augmenti la vitalitat amb prolificitat en
ambient natural. El risc més gran sembla
residir a les porcades nombroses i amun·
tègades, per això cal diluir la població por
quina, regulant, en la mesura possible, els
cobrimenrs perquè el màxim de porcs ac
tius coincideixi amb la pastura de gla ex
plotada racionalment, amb rotació de por
cades seguides o precedides d'un altre bes
tiar complementari. Les noves tècniques
requeriran tanques petites que només po·
den aconseguir-se amb bardisses i reixats.

Mentre es resolen els problemes sani
taris lligats a aquesta i a d'altres plagues,
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crec preferible la dilució de poblacions a
lh.lr eliminació completa; hem vist que el
porc ibèric realitza una funció essencial
en l'estructura ramadera i és, endemés, qui
millor aprofita la pastura de gla. Amb ga
ranties sanitàries en algunes explotacions
ja serà possible de mantenir porcades se
miestabulades, tal vegada amb hfbrids
heteròsics, de manera que per a la pastura
de gla no calgui recórrer a efectius d'altres
finques; una altra possibilitat és la d'or
ganitzar la indústria botifarrera comarcal
perquè ella llogui una part de la pastura
de gla, pagant per augment de pes.

NUTRICIÓ

Tenint en compte la seva polifàgia i
preferència per herbes sucoses, se m'ocor
ren algunes possibilitats de complementa
ció alimentària mitjançant la neteja de les
pastures.

L'albó (Asphodelus aestivus) és moltes
vegades la mala herba que sufoca la pas
tura i obliga a emprimar; fins ara no co
neixem d'altre procediment pràctic per
frenar-ne l'expansió dominadora, però hi
ha dades sobre el seu aprofitament com
a ensitjat per a porcs, amb tubercles des
secats o cuits a fi que perdin llur toxicitat.

Esmento aquesta línia molt promete
dora per promoure investigacions locals,
estudiant la rendibilitat dels treballs de
neteja, amb fulla ensitjada i tubercles des
secats per a porcs.

Més problemes presentarà l'aprofitament
de la ceba marina (Urginea maritinia), una
altra infestant de pastures poc fredes i
extraordinàriament tòxica (1a fan servir
com a verl); la investigadó farmacològica
local s'ha d'orientar cap a la seva mani
pulació econòmica, amb aprofitament de
possibles subproductes.

El porc elimina ortigues, blets i d'altres
plantes sucoses, poc aptes per a d'altres
animals. Altrament, les truges busquen
afanyadament totes les fonts de protelna
i convé conèixer llurs preferències, mèto
des de caça i la possibilitat perquè realit
zin aquesta funció, essencial a la «dehesa»
Es tracta d'uns treballadors que no cobren
jornals, cada dia més alts, i encara pro-



Exemplars de porc Ibèric en una .dehesa.. de Sierra Morena. Foto F. Filiat, abril 1983.

dueixen alguna cosa; e! valor de l1ur tre
ball supera molt l1urs possibilitats de pro
ducció i cal valorar-lo convenientment.

SupIementant amb proteïna comprada,
tal vegada reduïm l1ur activitat millorado
ra de la «dehesa»; crec que val la pena
considerar tots aquests factors ambientals
del porc en pasturatge. Estic segur que un
estudi detingut de l'etologia del porc ibè
ric revelarà dades insospitades i utilíssi
mes per «ordenar» cada explotació.

En relació amb e! que acabem de dir i
amb e! temut flagel1 de les alzines (<<Ia
garta») és important de comprovar e! com
portament del porc davant de la caiguda
d'erugues dels arbres. També la seva acció
sobre larves de les buines; ja coneixem la
seva coprofàgia i en aquest cas existeix
veritablement una font proteínica impor·
tant. Aleshores e! porc ibèric pot interes
sar a les finques dedicades a la vaca re
tinta, augmentarà la velocitat de! reciclatge
fertilitzador amb una feina d'escampar bui
nes, impròpia per als jornalers. En això,
com en d'altres aspectes, e! paper de! porc
coincideix amb e! d'algunes aus i tal ve-

gada també elimini certs mo¡'¡uscs, etc. És
ben coneguda la seva apetència pels bolets
i la femada de! sòl; són unes altres fonts
d'energia a analitzar abans de donar-los
un pinso corrector, que podria disminuir
la seva activitat de millorament.

MANEIG
Tinc la impressió que els porcaters (es

pecialistes destinats a desaparèixer) conei
xen la pastura de gla, però molts pocs
deIs aspectes esmentats, especialment el
que es refereix al paper millorador de!
porc a les finques, les estratègies per aug~

mentar-ne l'eficàcia,_ etc. Si encara és pos
sible trobar-ne algun que conegui bé e!
seu ofici potser podrem aprendre molt so
bre maneig; sospito que si està ben com
penetrat amb la seva porcada corroboraria
moltes de les coses dites, obrint, a més,
amplis horitzons per a la investigació de!
futur.

L'anellat més o menys oportú, la dis
persió de ramats, separació per edats, sexe
i aptituds són problemes que cal resoldre
pensant en les finques ordenades de! fu-
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tur; a les explotacions actuals es troba,
certament, una base, però fa falta molta
imaginació perquè les noves tècniques en
caixin en els processos capitalitzadors.

Es passarà de! porcater al gerent rama
der que dirigeix una finca molt ben es
tructurada, amb rodones (tancades) diver
sificades que han de sostenir una càrrega
adient per un temps precís, passant a les
següents al moment oportú per als porcs
i d'altres animals de la finca. Si es busca
un porc útil a l'empresa, cal que cada por
cada encaixi dins l'estructura ramadera
completa. Tot e! que acabo de dir serveix
per a les cabres (encara més milloradores)
i els èquids, que no han de mancar mai
(neteja de cards) a les «dehesas» exten
sives.

El maneig a ambients confinats, amb
híbrids per péixer, ja entra dins dels mè
todes clàssícs, que no descriuré. A part de
les condicions sanitàries essencials, cal pen
sar molt bé la situació dels patis o estables
(porcelleres, etc.) per poder aprofitar fàcil
ment els fertilitzants orgànícs produïts;
els prats irrigats s'han de situar sota
aquests patis, de manera que sigui molt
fàcil repartir fem, eliminant així els con
taminadors orgànics. No comprem aques~

ta fertilitat, però s'ha d'emprar amb el
mínim esforç i al subsistema (prat pro·
ductiu) que l'aprofita al màxim.

El mateix podríem dir de totes les in·
tensificacions parcials que es facin a l'ex
plotació (patis per a vedells, encebadors
per a bens, etc.). La distribució correcta
dels animals dins de la finca fertilítza les
pastures i evita la feina de manejar els
fems; així, a les explotacions extensives
crec més convenient diluir i alternar di
versos tious de bestiar a les pastures (di·
luïm també llurs plagues) que volem mi·
llorar, sense construir patis ni estables de
difícil amortització i que, endemés, aug
menten les hores de feina emprades a la
finca. El bestiar sempre serà un instru~

ment de millorament essencial per a la
«dehesa»; el lema ha de ser: que no faci
l'home el que puguin realítzar els seus
animals.
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RECERQUES

Una de les !inies d'investigació etolò
gíca que se segueix al Centro Pirenaica de
Biología Experimental de Jaca estudia el
comportament de ramats de porcs senglars
amb llur jerarquia social, apartament de
les femelles amb llurs cties, distribució del
territori, pautes especials en furgar, etc.

S'investiga en semícaptivitat, cosa que
exigeix uns altres estudis, a vedats de
caça molt més grans, però amb mètodes
menys precisos. A més de conèixer el seu
comportament intentem de valorar-ne la
capacitat cinegètica, amb el control de po
blació més idoni. El senglar realítza migra
cions cap a l'alta muntanya a l'estiu i
hiverna als boscos de la part baixa; les
seves accions, en especial sobre -àrees fur
gades preferentment (les riques en tuber
cles, bolets i llambrícs), determinen alte
racions de la vegetació, amb recuperacions
sectorials que n'augmenten la diversitat.

Els porcs en pasturatge realitzen unes
funcions molt semblants a les «dehesas»;
llur eliminació sobtada és un impacte fort
per al sistema, però actua en un sentit poc
previsible, oblígant a la utilització de mà
d'obra a emprimacions o despujo1aments,
molt onerosos. La disminució de cabres,
èquids i indiots també va influir desfavo·
rablement en l'evolució de les pastures ex
tensives. Qualsevol canvi de l'estructura
ramadera repercuteix a la vegetal, amb ten·
dència progressiva cap al rebollam-bosc i
minva progressiva de les pastures produc~

tives; reduïm el transport lateral de fer
tilitat, la vitalitat de la pastura.

El que hem esmentat ja suggereix una
infinitat de línies d'investigació amb ani
mals en règim de semillibertat, llurs parà
sits, control de cicles i frens davant de l'ex
plosió sobtada de qualsevol plaga. A més,
cal estudiar a fons l'etologia del porc en
pasturatge, tant per dirigir.lo de la manera
més convenient com per conèixerMne els
efectes sobre la dinàmica de diversos tipus
de pastura a la finca.

Per acabar aquestes consideracions, tal
vegada interessi de veure l'abundància de
gasteròpodes i d'altres vectors de disto·
matosi (Limnaea, etc.) a les finques recar·



regudes regularment per les porcades. Amb
tot això n'hi ha prou per orientar una sè
rie d'investigacions a les «dehesas» extre
menyes, salmantines i andaluses.

3. ESDEVENIDOn DE LES
«DEHESAS»

El porc ibèric sembla relegat a un se·
gon terme en la meva dissertació, però he
tractat d'explicar algunes peculiaritats del
seu ambient, el de la «dehesa»; vegem ara
l'ambient exterior, el comercial.

Davant de la mentalitat moderna d'e·
conomia de mercat especulatiu sense base
ferma, sembla que advoco per una ·causa
perduda. La inflació galopant de les eco·
nomies occidentals farà revisar la validesa
d'uns models econòmics que deformen la
realitat dels sistemes productius, pet cen
trar l'atenció en l'intercanvi d'«entelè~

quies».
Enfront d'aquesta teorització abusiva es

presenten. uns negocis ancorats en arrels
naturals, productors per a l'home d'ener·
gia tròfica i proteïna noble cada cop més
rara. Quan els mecanismes mercantils pu
guin actuar racionalment (si algun dia s'hi
arriba), la manca d'aliments ha de reva·
Iotitzar les produccions ramaderes, avui dia
desvalorítzades respecte a uns serveis (in
termediaris, étc.) sobrevalorats i sense un
clar sentit de la supervivència.

Mentre aquest canvi arriba, queda el
recurs de fomentar la capitalització de cada
empresa amb produccions pròpies o de la
seva comarca, venent la producció expor~

table sense perills per a la seva estabili·
tat. La «dehesa» pot fer front a conjun·
tures desfavorables sense perdre la cohe·
sió interna sempre que sigui dirigida de
manera adient. El problema greu és la
manca de mà d'obra assequible i el remei
es troba a produir amb la feilla del bestiar
ben dirigida.

Davant de l'atur progressiu a la nostra
indústria i serveis, potser serà ja possible
d'emprendre treballs capitalitzadors a les
finques i estructura comarcal, molt més
rendibles per a la nostra economia que

moltes de les repoblacions forestals (llegiu
eucaliptus), mal planejades i pitjor realit·
zades. Per exemple, cura de prats i far
ratges, infrastructura hidràulica comarcal,
canals per a regs eventuals, plantació de
bardisses, esporgada racional d'arbres, des
pujolats assenyats, construcció de reixats,
etcètera formen part d'un capital estabi.
litzador que molt aviat resultarà essencial
per a la pervivència de la nostra comunitat
nacional.

Si pensem en sistemes de més extensió
territorial que les «dehesas» de pastura
-ultra els problemes gravíssims creats per
l'absentisme, amb manca d'arrendaments
adients per a l'accés a la propietat del ve·
ritable empresari, juntament amb d'altres
d'índole educativa per formar empresaris
decidits a dominar el futur- podem encara
considerar la federació d'empreses, que
augmenti la diversitat regional i les pas·
sibilitats d'industrialitzar productes propis.

El cooperativisme no cau de dalt, com
el mannà del cel, cal guanyar·lo amb ac·
cians ordenades que parteixin de la base
activa; la llei confirmarà posteriorment el
que' ja existeix, defenent aquesta agrupa
ció d'altres empreses especulatives deslli·
gades del camp. S'ha de conrear, per edu·
cació i actuació ordenada, el cooperativis
me, que no pot ésser imposat per cap llei
humana; per fer·ho fan falta persones sa·
crificades, amb molta iniciativa i uns rurals
sense terres, però disposats a treballar per
a llur comarca, llur pròpia familia.

La diversitat de finqnes i possibilitats de
treball, amb espedalistes en lloc de jor·
nalers sense qualificar, més la industrialit
zació comarcal de productes (escorxador
especialitzat, indústria botifatrera, etc.)
permet d'arribar a la superempresa coope
rativa. Una federació regional i nadonal
d'aquestes empreses cooperatives tindrà
accés a la informació manejada pels «Ín~

termediaris», per concórrer amb avantatge
davant de les especulacions destructores
d'unes empreses aïllades i anquilosades,
que mai no podran tractar directament
amb els anomenats «tractants de bestiar».

L'ambient industrial creat per aquest sa
cooperativisme que tots hem d'intentar
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aconseguir, contribuirà ben segur a enfor~

tir les empreses productores d'un porc ibè
ric de qualitat i ben aprofitat a les comar
ques de producci6.

4. CONCLUSIONS

1. Cal distingir, en qualsevol sistema
agropecuari extensiu, la producci6 capita
!itzadora del que és exportable sense cap
risc, valorant convenientment les funcions
estabilitzadores.

2. El porc ibèric realitza un treball
important i, endemés, aprofita el fruit de
l'arbre estabilitzador de la «dehesa»; cal
que distingim, per tant, ia seva feina regu
iadora del producte que s'ha d'industria
litzar a la comarca.

3. És urgent investigar l'etologia del
porc ibèric -amb les seves races fonamen
tals i híbrids adienrs- en règim de pas
turatge extensiu per conèixer-ne millor la
funci6 reguladora, que eviti, no només les
seves malalties, sin6 també alguna de
les plagues de la «dehesa».

4. En estudiar la seva dieta en pas
turatge, convé investigar la influència del
pinso corrector; interessa també la seva
activitat amb càrrega òptima, que podrem
conèixer en cada cas.

5. Els problemes sanitaris condícionen
la pastura de gla. Ultra la seva etologia in
teressa conèixer ecològicament cada malal
tia del porc per arribar al millor aprofi
tament de la gla produïda.

6. La semiestabulaci6 sembla exigir as
saigs sobre heterosí més una font assequi
ble de pinso corrector i una garantia sa
nitària davant de l'amuntegament. Amb
una distribuci6 estratègica de porcades
nombroses seria possible un aprofitament
correcte de la pastura de gla; tal vegada
la indústria botifarrera comarcal podria
contribuir al desenvolupament d'uns pro
grames coordinats d'explotaci6 regiona!.

7. Els programes coordínats a nivell
de cada comarca (cooperativisme sa) hau
rien de connectar unes «dehesas» gairebé
autàrquiques amb d'altres sistemes més di
nàmics lligats a l'economia de mercat.
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8. Els èquids, especialment els ases,
juguen un gran paper en el millorament de
la pastura extensiva; d'altra banda la seva
carn és molt apta per a botifarres. Es trac
ta realment de dues ramaderies comple
mentàries de gran interès, tant per a les
deveses com per afavorir un desenvolupa
ment cooperatiu de la indústria botifar
rera comarcal i regional.
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Il. EL DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI ANDAlúS

La cultura cerealista mediterrània va
destruir uns sòls capaços de produir en
ambients poc favorables per a la pastura.
El conreu aireja el sòl, destrueix matèria
orgànica (per obra dels bacteris aerobis)
alliberant fertilitat química. És el problema
gravíssim de l'escassa fertilitat física a sòls
compactats; impermeabilitzats per una ar
gila que ja no forma agregats estables.

El bosc andalús típic de llentiscle amb
margalló i ullastre, murtars, alzinars, gar
rigues, arboçars i algunes rouredes, va ca
pitalitzar produccions en el sòl fins a for-

D'antuvi no convé perdre de vista que
la indústria pecuària transforma una ri
quesa existent; aquesta depèn, a més, de
l'activitat vital dels propis animals. L'her
ba, la pastura en general, depèn de l'ani
mal que la fa servir perquè hi forma sis
tema. L'ecologia de sistemes progressa rà
pidament i, els que ens hi hem especialit
zat, hem d'ésser escoltats per aquells que
van creure que el desenvolupament rural
autòcton era impossible.

Ara crec arribat el moment oportú per
comunicar als consocis aquest assaig sobre
conceptes globals integrats, penosament ad
quirits al llarg de la meva activitat de bo-
tànic i home de pastures. .

Sóc conscient que es tracta d)uns punts
de vista discutibles, una mica teòrics i tal
vegada una mica exagerats per contrares
tar uns prejudicis molt estesos. No voldria
pas ofendre ningú; vocacionalment sóc un
científic, deslligat de l'Administració agrà
ria, que cerco en totes les coses la veritat
orientadora de les accions humanes.

En els cinc capitols que vénen a conti
nuació intento exposar quelcom de tot el
que em sembla decisiu per al desenvolu
pament de la ramaderia rural andalusa,
com a promotora d'un desenvolupament
regional.

Generalitats

PllOBLE~IÀTICA EDÀFICA

2.1.

INTllODUCCIÓ1.

Al llarg dels més de vinr anys d'ardu
treball relacionat amb la dinàmica de les
pastures espanyoles, les meves idees han
evolucionat des d'un enfocament simplis
ta (contagi de les idees dominants ales
hores -la planta miraculosa- i unes
pradenques considerades com un conreu
qualsevol, o bé uns plantejaments fitoso
ciològico-descriptius) vers uns altres de
més funcionals o integrats, aptes per a la
investigació destinada al desenvolupament
harmònic en sistemes extraordinàriament
complexos, heretats del passat i amb un
esdevenidor segur per poc que els cuidem
(MONTSERRAT, 1976 b).

La paraula desenvolupament indica que
intentem de fer progressar allò que ja té
existència, ja viu i pot ésser reactívat) po~

tendat, no suplert per una altra cosa sen
se relació amb ell. Els empelts no sempre
aga/ell i, pel que fa al desenvolupament,
n'hem tingut molts, tants que fóra un mi
racle l'èxit orgànic de tots.

Si en aspectes culturals del desenvolu
pament ja va haver-hi excessos, els trobem
igualment a nivell d'activitats terciàries
(serveis) i secundàries (indústries despla
çades), però el resultat va ésser fatal a les
activitats primàries, sobretot les agrope
cuàries.

Som en camí d'esdevenir colònia rama- 2.
dera d'altres països, lligats de mans i peus
a empreses multinacionals que van enfon
sar-nos l'oli d'oliva i, de retop, la ramade
ria. Perdem la nostra llibertat en haver
renunciat al desenvolupament de la ra
maderia i l'agricultura tradicionals o autòc
tones.

La indtistria pecuària ancestral pot ~s

tabilitzar-se mitjançant migracions (noma
disme, transhumància, transterminància... ),
activitats agràries compensadores, mètodes
agropecuaris, o bé per aportacions subsi
diàries de suport, mètodes comercials. Les
tècniques ajuden, però cal desenvolupar la
tecnologia cientl/iea, la completa, no una
tecnologia parcial i pertorbadora.
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mar una estructura grumollosa capaç de
retenir aigua, airejar les arrels i fertilitzar
en e! moment precis, alliberant la dosi
oportuna d'adob químic.

Existia, per tant, un enorme capital en
fusta, fullaraca, animals diversos, més una
femada protectora sobre e! sòl, per alimen
tar la fauna i ilora edàfiques. Va ésser fà
cil, als colons romans, d'actualitzar ràpida~

ment aquesta riquesa, amb mobilització
d'enormes capitals creadors d'unes ciutats
extremenyes i andaluses esplèndides, ultra
ajudar a mantenir les orgies de la Roma
imperial.

L'erosió d'uns quants meUes porta a
sòls decapitats; la disminució de capital
sòl fa poc rendible e! treball de! tractor i
menys encara la llavor i l'adob aplicats.
Refer ara la fertilitat perduda pe! sòl fo
restal andalús podria calcular-se en milions
per hectàrea, en els pocs casos en què fóra
possible. Es tracta d'un capital ja dilapi
dat; és una pèrdua històrica que condi
ciona e! present de l'agronomia andalusa.

2.2. El lIux energètic

Es parla molt als manuals dels fertilit
zants químics pet al sòl, elements necessaw

ris però sempre condicionats per factors
físics com ara la humitat, temperatura,
airejament~reducció, etc. Tot el sòl és una
comunitat viva que ha de rebre primor
dialment energia, e! seu menjar i adob im
prescindible. Fems abundants aporten l'e
nergia adequada a la pastura.

Es tracta d'una activitat biològica que
estructura i aquest esforç organitzador no
és idèntic a cada sòl. En alguns, e! clima,
el relleu o la textura afavoreixen aquesta
estructuració que redueix els entollaments
perjudicials per a arbres i pastura.

És fonamental distingir la distinta ren
dibilitat de l'adob orgànic aplicat a sòls
variats, amb aigua freàtica pròxima o sen
se ella. Hem d'optimitzar l'acció d'aquest
flux energètic en femar o bé quan retenim
e! bestiar sobre sòls aptes per a això.

L'estudi de l'activitat de cucs de terra
(factors que l'afavoreixen i les interacdons
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amb femades o treballs variats, climatolo
gia, edafologia, etc.) sembla molt prome
tedor a Andalusia.

2.3. Interaccions amb l'estructura
i la temperatura edàfiques

La temperatura elevada activa la des
composició de matèria orgànica, especial~

ment amb aireig actiu si existeix humitat
o saó. La sequedat atura el procés destruc
tor, però, també asseca la pastura. El fred
retarda extraordinàriament els processos
oxidatius destructors; en un clima equa~

torial humit un sol conreu pot esterilitzar
un sòl laterftic. Convé estudiar e! procés
en els regadius andalusos, especialment
amb conreu de cotó i feines d'estiu.

Sembla convenient de calibrar perfec
tament la pèrdua de capital estructura edà
fica a causa de feines mal realitzades o en
època poc oportuna. El negoci agropecuari
exigeix conèixer tant la capitalització pro
gressiva com les successives actualitzacions
del capital estructura.

2.4. La pastura i la capitalització
edàfica

Si el conreu del sòl en terres cerealistes,
de bleda-rave i sobretot de cotó, destrueix
la fertilitat de! sòl, el pasturatge, ben al
contrari, redueix l'aireig, activa la forma~

ció de petites arrels superficials i aporta
femo matèria orgànica estructuradora.

Un reciclatge actiu del sistema pastura
animal-sòl, permet de derivar part de la
producció cap al mercat i els subproduc
tes a formar sòl, per assegurar produccions
futures; l'emprimada de conreus, «ley
farming», industrialitza aquesta fertilitat
acumulada.

Els animals esbrostadors poden activar
el ilux energètic, des de l'estructura lle
nyosa conservada cap a una pastura més
dinàmica. El pasturatge/esbrostada incre
menta capital circulant a càrrec de l'esta
bilitzador, però d'una manera natural no
pertorbadora.



2.5. El sanejament mitjançant
plantes llenyoses

D'una banda les arrels llenyoses born.
begen aigua profunda i la caiguda de la
fullaraca, amb d'altres deixies, alimenta
els cues de terra estructuradors del sòl.
Arrels mortes i galeries de llambric faci·
liten la circulació de l'aire i de l'aigua al
sòl; amb aire i humitat proliferen bacte·
ris, menjar dels llambrics que formen sòls
engrumadissos.

Un reticle estructural format per arbres
amb mates i pastura afavoreix l'estructu
ració edàfica; és una estructura estabiHt~

zadora que s'ha de simplificar per mètodes
naturals, animals esbrostadors que mantin·
dran les heterogeneïtats fonamentals.

2.6. Espècies indicadores
d'entollament

Les mentes com el poliol, petits joncs
amb plantes semblants (Carex, algunes um·
beNiferes, etc.), indiquen sòls temporal.
ment inundats o amb un drenatge impedit
en alguna època de l'any. Hi ha bones
plantes de pastura tolerants, com ara diver.
sos trèvols, camamilles, plantatges (Plan·
tago serraria, per exemple), indicadores de
mala permeabilitat de! sòl. Qualsevol bo.
tànic entrenat, però sobretot els de la re
gió especialitzats en fitosociologia, coneix
la permeabilitat dels sòls andalusos.

En sòls de muntanya, amb murtars i
suredes, és freqüent un pseudo.glei més
o menys profund que dificulta el saneja
ment natural, produint entollament més o
menys persistent segons la pluviositat re·
gional o estacional. Els isòets (l. hystrix)
amb equisets, mentes, joncs, Gaudinía ¡ra
gilis, Trifolium resupinatum, T. fragife.
rum, diversos Lotus, Scorpiurus vermicu
lata, etc. són característics. De lluny estant,
un murtar en una plana o en fondalades
àmplies, sempre indica un sòl mal drenat
en ambient poc fred, sense gelades hi.
vernals.

A les pastures de muntanya, és suficient
l'estudi ràpid realitzat per un bon botànic

per descobrir aviat les parts amb proble·
mes de sanejament edàfic; és general que
es formin àrees més o menys àmplies en·
tre pastures gairebé normals; una micro
cartografia podria ajudar a l'eduir despe·
ses de millorament, orientar les femades
fortes amb enguixat i amb la construcció
de drens adequats en el lloc precís.

2.7. Aprofitament de rostolls,
herbassars i deixius

La mecanització ràpida, sense donar
temps que es produeixin ajustaments es~

pOl1tal1is) ha disminuït dràsticament l'apor~

tació de matèria orgànica als sòls andalu·
sos, facilitant el conreu (en àrea i profun~

ditat) ràpid, que destrueix els agregats.
Ja és difidl ara que els ramats puguin

seguir les rostollades com abans i el pagès
crema rostolls en ple estiu; creu ingènua
ment que la seva finca millora, però im~

pedeix l'alimentació dels seus sòls, mata
els obrers edàfics, descapitalitza la seva
finca. Com a resultat més aparent veiem
que disminueix la permeabilitat del sòl,
augmenten els entollaments que es con~

verteixen en més persistents, i els conreus
es fan més dif!cils. Amb eJ1er~ia importada
primada i tractors potents, l'esforç de con~

reu amb prou feines es nota i el propietari
perd capital sense adonar~seJn.

Aquest tipus de problemes han d'ésser
enfocats a escala comarcal i regiona!. Els
ramats segueixen rostolls si poden man
tenir~se a les rodalies i són del mateix
poble o d'un altre de mancomunat. És
un problema amb diverses facetes: pastura
de muntanya.oliveres~ametllerspasturats, o
bé pasturatge de cereals a l'hivern, cosa
possible amb les degudes precaucions, ben
assessorats pels investigadors.

Per qualsevol carn! arribem a la mateixa
conclusió: que e! millorament de les pas·
tures ha d'ésser global, de comarques sen~

ceres, amb aprofitament de muntanyes, ri
bes o arenys, rostolls, rebollams que al
ciutadà li semblen improductius, conreus
arboris, com ara l'oliverar, i fins i tot el
pasturatge de les recents repoblacions.



2.8. La pastura en bosquines
i conreus arboris

La pastura mediterrània productiva és
pastura arbrada, com les «dehesas» de
l'Oest d'Espanya, la pastura balear, etc. Al·
zina, rebolls, garric, ullastres i d'altres rpa~

tes remenjades per cabres, protegeixen els
trossos de bona pastura, alimentada per tots
els components del sistema. El pasturatge
i esbrostada reiteratius, ben ordenats, es·
tructuraren el paisatge vegetal i els seus
ramats, però sempre sota la mirada inte!·
ligent d'uns pastors compenetrats, immer
sos en un tal sistema extraordinari i gaire·
bé extingit.

Aquests homes benemèrits i ridiculitzats
pels seus germans ciutadans estan desapa
teixent; queda el seu espectre en uns vells
sense Hlusió o en nois que només esperen
tancar llurs animals per jugar; abans ju
gaven a pastors, ara esperen poder redimir
se fins a ésser com els ciutadans que po
den viure. Se'ls educa per a la ciutat, en-

senyant-los a odiar el camp on han nascut.
Hem perdut la basa del regulador-pas

tor, i només ens resta jugar la de la bar·
dissa-tanca, per ordenar el pasturatge sense
estar sempre pendents del ramat i les se·
ves puntes de bestiar. L'estructuració de
la pastura requereix inversions i cal fer
ho amb produccions pròpies, no amb les
que s'han de comprar lluny. Mates i ar
bres creixen i l'esbrostada els redueix una
miea; podem, endemés, esporgar o escap
çar, per augmentar la insolació de la pas·
t~ra a llocs excessivament ombrejats.

Amb això sacrifiquem estructura llenyo
sa del pafs, pròpia, per tant, per produir
pastura-bestiar; convertim estructura fo·
restaI molt basta en una estructura rama
dera valuosa, i Andalusia hi guanya molt
amb el canvi. Aquesta perspectiva tan na
tural fa destacar el desencert de forçar
l'evolució de la muntanya baixa cap a
pinedes o eucaliptars exòtics, mal encai·
xats en els sistemes rurals autòctons i més
adaptats als interessos foranis que provo-

Convenientment plantejada, la InstaHacló de pastures als oliverars, pot donar rendiments
molt beneficiosos. Foto obtinguda a la Serra de Cardó (Baix Ebre). E. Costa. setembre 1980.
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ra és òptima; de la mateixa manera hi ,ha
olívars extensos, únics en el món, i una
ramaderia en retrocés que no podem obli
dar. Els problemes són múltiples, però en
trellaçats en una troca complexa que ja
comencem a descabdellar entre tots. Falta
poc, i els investigadors creiem que ja ha
arribat el moment d'empènyer perquè es
prenguin decisions crucials per a la utilit
zació de les pastures.

Mantenir una pastura productiva és con·
centrar fertilitat a la part esponjosa del
sòl (femada), la que afavoreix unes res
sembrades espontànies, evitant crostes du
res. La femada acumulada persisteix durant
l'estiu (sequedat) i és poc atacada a l'hi
vern (fred), afavorint la seva incorporació
lenta a l'humus estrllctllral. Som davant
del capital essencial, que ha d'ésser apro
fitat de manera convenient.

El trepig amb peülles, tan adient, col
ga una part de la femada barrejada amb

Una pastura exigeix bestiar, i sense el
bestiar no hi ha pastures productives, be
lles i econòmiques. És característic del
sistema ramader un reciclatge ràpid de la
fertilitat, amb humificació-mineralització
del sòl, reactivada pels dispositius del sis
tema disparats per animals en pasturatge.

Si volem pastura, necessitem bestiar, i
si desitgem augmentar el bestiar, convé
forçar la pastura. És un cercle viciós que
podem trencar augmentant la ingesti6 per
part del bestiar: brosta o pastura basta
melassada, fenc de la terra o alfals sec
comprat a la regió. Es comprèn que la
ingestió incrementada és útil amb animals
en pasturatge que femen, trepitgen els re
buigs ,i colguen alguna cosa, perquè sigui
atacada oels detritívors del sòl.

3.1. Generalitats

El sòl dels pasturatges

R.EPOBLACIÓ R.AMADER.A
I PASTUR.ATGES SER.R.ANS

3.2.

quen l'abandonament de la muntanya an
dalusa o extremenya.

S'ha destruït ja molta muntanya baixa i
rebollams del país, repoblats o bé conver
tits en oliverars, vinyes, fruiters variats, et
cètera. Ens queda la possibilitat d'explotar
oliverars marginals (poc productius actual
ment) amb pastura adaptada a produir a
l'hivern, durant els perfodes pluviosos que
entollen, per fructificar abans d'assecar-se,
a l'abril o al maig, moment de la floració
de l'olivera. Els fruits i la llavor dura ens
asseguren l'autosembra de la pastura per 3.
uns quants anys.

Centrats en l'oliverar normal, tan estès,
convé intentar la instaHació de pastures
productives a l'hivern i seques a la prima
vera; ja ~xisteixen llurs plantes, com a
males herbes, i amb investigacions orde
nades és possible de tancar pastures sota
oliveres sense perjudicar-les. L'experiència
amb d'altres fruiters ensenya que calen
pocs anys per produir adaptació mútua,
amb augment regular de les produccions
del fruit, i sense dules tan exagerades com
les actuals. La pastura produeix arrels efí
meres que airegen el sòl i activen els cucs
de terra, reduint els entollaments hiver
nals, tan perjudicials en alguns oliverars
de la plana.

L'entrada oportuna d'ovelles redueix la
talla de la pastura i la penetració de les
noves arrels, sempre que hi excloguem les
pratenses del tipus alfals, d'arrel pivotant
molt profunda. Amb esglaonaments opor
tuns i fins, i tot una sembra adient, és
possible regular la competència de l'oli
vera, que, a més, pot ésser adobada inde
pendentment de l'herba superficial. El
camp a investigar resulta prometedor.

Actualment ja existeix molta investiga
ció ecofisiològica i agronòmica sobre les
oliveres andaluses a Granada, Sevilla, Còr
dova, etc. Convé ampliar-la cap a d'altres
condicions ecològiques d'explotació coor~

dinada amb el pasturatge, conreus, adoba
ments, poda-esporgada,.esbrostada de llucs
per les cabres i utilització de subproductes.

Sortosament, no manquen .centres dedi
cats a estudiar els problemes esmentats, i
puc assegurar que l'estructura ínvestigado-

LAPASTURA.MEDJTERRANTA 65



sòl i bacteris que, humitejats, són engo
lits per llambrics i d'altres animals. Àcars
i coHèmbols preparen la penetració de bac
teris a les deixies vegetals, activant els
llambrics formadors (llurs excrements) d'a
gregats, estables durant tres-cinc anys, se
gons les condicions de! sòl. Aquests llam
brics excaven galeries, pugen a la super
fície en acabar l'hivern i s'enterren a gran
profunditat durant les calors estiuenques.

Esmento diversos obrers, no sindicats,
de l'empresa, que treballen amb la seva
energia i materials (llum solar, pluja, fer
tilitat del .sòl...) per produir la pastura i
animals que els transformen en productes
vendibles. Cal distingir el treball d'aques
tes màquines biològiques, per separar-lo
de la renda vendible: capital estructural i
capital mòbil.

En els models de! fals desenvolupament
s'optimitza la producció, rebutiant com a
menyspreable l'estabilització, realitzada per
aquests capitals imprescindibles que pre
nen una mica de tot e! que es produeix. La
mentalitat simplista ha destmït capitals
heretats, molt estables i d'un valor incal
culable; ara hem de reconstruir-los, deri
vant una part de la producció, precisament
els detritus, que alimenten e! sòl estabi
litzador.

3.3. Estratègies de l'explotació
natural

Ha arribat e! moment de teoritzar una
mica sobre mecanismes naturals d'expIo.
tació, per facilitar l'aplicació d'uns prin
cipis de validesa universal en e! camp de
l'agrobiologia.

Hem vist que hi ha una estructura fo
restal forta, protectora (mates, arbres), i
una altra de més malleable, herbàcia, molt
dinàmica (pastura), intercalada en reticles
de la primera. Una estructura persistent i
una altra de renovable amb facilitat; l'una
que no tolera l'explotació dràstica, però
que s'adapta a la suau, sostinguda per in·
sectes (xucladors, minadors de fulles, de
foliadors ... ), més una altra de molt acci
dental, a càrrec d'esbrostadors (cabra, cér-
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vol, daina, ase ... ), mentre que la pastu
ra s'ha de consumir, renovar, uns quants
cops l'any.

Podem tipificar l'explotació dels arbres
en els hemípters xucladors (cigala, pugó),
molt diferent a la de la pastura. Aquesta
explotació reactiva l'assimilació, canalit
zant-la cap a produccions compensadores
de la biomassa extreta: més saba e!abo
rada i adeqnada per a la cigala, més herba
tendra per a l'ovella. Es tracta d'un prin
cipi general molt conegut en animals de
munyida: una ovella ben munyida manté
més temps la producció lletera. És e! feno
men universal de l'explotació, que exigeix
uns mecanismes compensadors de cada ex
tracció. L'explotació estimula la producció
i, sense ella, arribaríem a uns estats de
passivitat, inapetència i quietud, absoluta·
ment contraris a l'essènda dinàmica de la
vida.

Els homes criats a la ciutat confonem
explotació amb rapinya o expoliació sense
cap compensació; teòrics marxistes han
abusat del terme, deformant-ne la signifi
cació natural. L'explotació és necessària,
però exigeix una sèrie de compensacions
que facilitin e! mantenir-la sense destruir
els sistemes implicats. Una part de! siste
ma s'organitza (arbres, comunitats rurals,
ramat), mentre l'alta s'ha d'organitzar con~
tinuament (pastura, saba xupada), comp
tant amb l'ajut d'una fertilització o d'estí
muls desencadenats pels explotadors.

L'explotació porta a una biosfera com
partimentada amb interfases ecotòniques
(fases de distinta organització), per mante
nir corrents extractors compensats pels
fertilitzado!'s; la subcomnnitat fertilitzada
produeix més de! que necessita, i la qne
s'organitza, complicant la seva estructura,
extreu i fertilitza simultàniament. Són
idees molt fecundes, que, exposades per
MARGALEF (1970) a Roma, m'han permès
fonamentar la teoria de les pastures, agro
biologia o agronomia teòrica. També ins
piren la teoria ecològica i exigències del
colonialisme.

(



3.4. R.epoblacions forestal
I ramadera

Els sòls més pobres de Sierra Morena
han sofert unes repoblacions forestals ho
mogènies i, a més, homogeneïtzadores. Una
simplificació exagerada atempta contra
l'explotació natural d'unes diferències que
mantenen la heterogeneïtat en vol i sòl.
Sovint aconseguim així la repoblació de
plagues, com la molesta i antiestètica pro
cessionària, la població de la qual s'ha dis
parat a causa d'aquesta homogeneïtzació
artificial. Els conreus de pi exòtic i euca
liptus no poden comparar-se a la màquia
natural, tan heterogènia i rica en espè
cies estabilitzadores.

Neix molta herba a les faixes llaurades
i vedades al bestiar, produint a més un
desequilibri a les comunitats rurals que
estimula la tendència incendiària, sempre
latent en pobles ramaders. L'homogeneïtat
absoluta no és muntanyenca, ni permet
adaptar-se als infinits factors ambientals i
socioculturals. Les nostres serres sempre
han estat variades, i no és pas possible
simplificar-les per decret.

L'altra, la repoblaci6 ramadera, és pre
històrica, precedida per adaptacions de la
muntanya als ramats d'animals des del Ter
ciari; pastures i animals s'adaptaren mÚK
tuament i a les comunitats humanes explo
tadores. Sierra Morena tenia més bestiar,
i el ramader ancestral cremava millor els
estepars amb alzina surera, sense deixar
créixer l'estepa llefiscosa fins a la talla ac
tual, que sobrepassa els dos metres; cre
maven bé, en el moment oportú, i el bes
tiar completava aquesta dràstica explotació
fertilitzant i trepitjant el sòl estovat per
un foc suau.

Malgrat haver-hi una ramaderia més
gran que l'actual i alimentada amb pro
ductes de la serra, hi havia boscos nobles
(alzinars, rouredes) no cremats i algunes
vegades pasturats, tractats en règim de
«dehesa», però amb molts mecanismes na
turals d'estabilització. No tota la Sierra
Morena s'incendiava regularment, i molts
dels estepars impenetrables són recents.

Acabem de veure dos tipus d'explotació:

una organitzadora de vida rural, estable i
productiva i una altra de desorganitzadora
dels capitals heretats i de l'home que els
regeix.

3.5. EI bestiar estassador i el bestiar
brostejador

Hem de situar la cabra en el lloc des
tacat que es mereix. Hem suprimit de mol
tes muntanyes el seu element dinamitzador,
que lluita contra la malesa recuperant, a
més, la fertilitat de les mates, per incor
porar-la al sòl-pastura, al sistema dinàmic
que permet exportar.

La cabra desvia elements de la malesa
a la femada superficial; un capital estabi
litzador entra per mitjà de la cabra en el
flux industrial que condueix al mercat. No
més ens cal cuidar una esbrostada lleuge
ra, espaiada, perquè no es destrueixi l'esK

tabilitzador llenyós. A la cabra se li car
reguen uns neulers que s'haurien de car
regar al seu propietari.

Hi ha uns altres animals (èquids, va
ques, òvids, caça) capaços d'assimilar parts
de mates i arbres; la caiguda de fulles i
fruits de l'ametller manté les ovelles lle
teres en algunes comarques espanyoles, sal
vant períodes difícils per a aquests ramats.
La brosta d'olivera (amb ullastre, lledo
ner, om, roure, etc.) permet emmagatze
mar fulla a la fi de l'estiu, facilitant la
poda-esporgada dels arbres que ombregen
les pastures.

És molt important la possibilitat de
transferir materials i energia dels arbres
mates a la pastura, de la muntanya esta
bilitzadora al bestiar vendible i al mateix
temps millorador de pastures. N'hi ha prou
amb el que hem dit per comprendre les
possibilitats reals de crear hisenda a mun
tanyes de la serra, amb jornalers que pre
nen el que se'ls ofereix i sense exigir res
d'importat, sempre car per a qui capita~

Iitza penosament.
Autarquia energètica (sense hidrocar

burs importats) i exigua compra de mine
rals (sal comuna, superfosfat, guix... ) fan
que tot pugui funcionar amb el treball ben
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ordenat, sense inversió monetària; la in
versió paulatina es redueix a una part de
tot el que es produeix a la muntanya.

Petites variacions en la composició del
ramat.poden accentuar la inversió fertilit
zadora (cabres, boví, èquids) o bé la renda
de les pastures ja establertes (oví produc
tiu); inversió racional, en un cas, i obten~

ció d'una renda segura, en l'altre.

3.6. Estassada a foc

Ara ja són prohibitives les estassades
mecàniques, per l'encariment de l'energia
i maquinària pesada emprada; aquesta ma
quiriària no s'hauria d'apropar mai a una
muntanya molt rosta i de sòls pobres.

El foc és l'explotació dràstica tradicio
nal; els incendis consumeixen ràpidament
matèria orgànica, i llurs cendres adoben
el sòl. Cal incendiar amb sòl humit (o
gelat), amb vent que faci córrer la flama
sense consumir la femada, i menys encara
les llavors que conté. El foc estiuenc, amb
sòl ressec, ho consumeix tot i cal evitar
ne els inconvenients. Sempre és preferible
un ramat de cabres mal maneiat a un in~

cendi estiuenc devastador.
Una esbrostada intensa amb bestiar va

riat, seguit de l'escapçada o esporgada d'ar
bres i arbusts adequats, més el trepig in
tens de branquetes i fullaraca, activa la
incorporació de fertilitat química al sòl,
però molt primordialment de fertilitat ener
gètica, d'aliment. Dissipem ràpidament l'es
mentada energia amb l'incendi devastador.

Crear pasturatges de muntanya sense
bestiar és un problema insoluble i, a més
superflu, ja que l'herba és per al bestiar,
no per al foc. Més difícil resulta de sem
brar pastura a bruguerars i estepars des
prés dels incendis.

La sementera en sòl poc fèrtil i sense
bacteris adequats és un malbaratament que
cal evitar a totes passades. .

3.7. La bonificació pastoral serrana

És hen conegut el mètode passiec de
formar prats a partir de sòls de bruguerar
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amb argelaga i gatosa (U/ex); n'hi ha prou
amb estassada per a llit del bestiar i una
capa de fems suficient. És un mètode car
allí on manca bestiar, i el transport de
fems resulta molest; en els llocs on el bes

.tiar pot pernoctar a la muntanya durant
l'hivern, és preferible pujar-li fenc i alfals
perquè ell mateix femi i trepitgi les deixies
vegetals, adob·aliment per al sòl-pastura.

Convé plantejar perfectament les ac
cions agronòmiques capita1itzadores, esco~

llint sempre els sòls ben situats topogrà.
ficament (amb aigua colluvial i d'escorri
ments suplementària), profunds i que
agraeixin, amb augment de la producció,
la inversió capitalitzadora. La brossa es
micolada i trepitjada in situ pel bestiar,
es necessita per augmentar l'aportació d'e~

nergia (aliment) al sòl de Sieua Morena,
tan pobre i necessitat d'alguna consistèn
cia que li permeti produir pastura; el fenc
llavorat introdueix llavor, amb alguna pos
sibilitat de germinar sense conreus entre
els pilots de fems i els cagarrons de cabra.
ovella.

És molt important escollir llocs adients
per llur topografia i on sigui possible el
reg evenrual, vorejant glacis de sòl pro·
fund i en solana; l'evaporació intensa ha
d'ésser aprofitada pel reg soterrani, millor
si es realitza amb aigües eutrofitzades, en~

riquides.
A Espariya es gasten massa diners en

sembres costosíssimes, com les que ja ar
ruïnaren a Extremadura els de l'anomenat
«Rancho grande». No hi ha cap fortuna
capaç de sembrar milers d'hectàrees de
pastura en sòl sorrenc i pobre, amb la ra
pidesa que "exigeixen els inversors foranis,
i sota condicions climàtiques no sempre
favorahles. Sembla un problema insoluble
ordenar un territori vast amb treballa
dors improvisats, condicions climatològi
ques desfavorables i un bestiar no sempre
a punt per entrar o sortir oportunament.

A terres normals d'Andalusia, les no
emprades directament en produccions agrà
ries, o en rotació amb elles, ja és possi
ble la sementera de trèvols i d'algun far
ratge; aquestes sembres poden contribuir
a mantenir el bestiar creador de pastures



a la base de Sierra Morena, però, a la mun
tanya dolenta, són el bestiar i la flora es
pontània propagada per aquest bestiar els
que han de refer la ramaderia i les pastures
heretades dels nostres avantpassats, abans
que siguin envaïdes per estepars impenew

trables o per les repoblacions de pi bana
litzadores, pertorbadores.

3.8. L'empresa ramadera serrana

Encara hi ha possibilitats per a les em
preses ramaderes que no renuncien al bes
tiar retint, la cabra, els èquids basts, es
pecialment ases netejadors de cards i altres
males herbes, les que es recolzen en la di
versificació de pastures, bardisses, arbres
protectors, cresteries, tàlvegs; vessants
suaus arrecerats i un mosaic de condicions
ben aprofitades per estabilitzar llur rama
cleria sense compres al'exterior.

Els camps de gram, agostejadors molt
especialitzats, amb agram, trèvol maduixer

i plantes d'ecologia semblant, permeten
d'aprofitar l'aigua en tàlvegs no aptes per
a ésser llaurats; llur producció .estiuenca
és enorme i contribueixen decisivament a
mantenir el bestiar reproductor amb la re
posició anual (estructura ramadera fixa, no
vendible) durant l'estiu. L'aigua de reg
més ben aprofitada és la de final de pri
mavera als bons camps de gram, els pas
turats cada deu dies mentre puja l'herba.

Sempre el mateix principi general: di
versitat ramadera, diversitat a les pastures
i arbres escampats que donen una ombra
lleugera ben distribuïda, diversitat topo
gràfica, diversitat d'humitat als vessants,
augmentada per canals estratègics, amb
rierols estancats o de curs temporal, són
diversificacions possibles, estructures natu
rals de l'empresa, capitals que n'asseguren
la productivitat.

La pràctiça agronòmica moderna ten
deix a simplificar per optimitzar treball,
compra de llavor i venda de bestiar d'un
sol tipus; amb aquestes premisses qualse-

Vaca «retinta_ en una .. dehesa_ d'alzina carrasca a Ja comarca de Fregenal de la Sierra
(Sierra Morena). Aquest animal que acaba l'estassada I neteja Ja pastura, és molt adaptat a
la calor d'estiu. Foto F. Montserrat, abril 1963.
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vol que iniciï la seva gestió serrana conei~

xerà la ruïna ràpida, per pèrdua d'estabi
litat, en un sistema descapitalitzat. L'eco~

logia explica la destrucció de les munta
nyes espanyoles i la ruïna d'algunes em
preses forànies que es ptesentaren com a
modèliques.

3.9. Conclusió

Les empreses ramaderes extensives són
indústries transformadores dels productes
serrans: pastures, brossa i animals molt
variats. En llU! diversificació natural, in
crementada per inversions en treball, tro
ben l'estabilitat necessària.

4. ELS ESTABILITZADORS
DE LA RAl\IADERIA
SERRANA

4.1. Generalitats

És tan important la conclusió anterior
que requereix ésser comentada extensa
ment, evitant d'aquesta manera la sagnia
econòmica dels errors ia comesos, tant a
les muntanyes andaluses com a les de tot
Espanya. Certs fracassos, fins i tot els re
latius, retreuen a empresaris i tècnics, que,
al final, es tornen escèptics.

La mania d'optimitzar produccions sen
se tenir en compte els estabilitzadors ar
renca d'uns mètodes de programació infan
tils que no tenen en compte les limita
cions naturals més elementals. L'ecologia
és ciència ambiental, ciència de les limita
cions espacials, energètiques i dels condi
donants biòtics, històrics, culturals, etc.

No és moral experimentar amb les co
munitats humanes çom si fossin conillets
d'lndies; convé dir sempre la veritat a
l'home rural, a l'empresari que ha d'or
denar la seva muntanya, sense recomanar
li res que no hagi estat assajat prèviament.
Totes les coses complexes han d'ésser trac
tades com a complexes; una simplificació
teòrica pot detectar quelcom, però, en re
comanar actuacions només podem utilitzar
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allò que l'experiència indica com a abso
lutament vàlid.

Els sistemes agrests es caracteritzen per
llur gran diversitat, amb subsistemes en
harmonia i adaptats cadascun als micro
ambients detectables; cada un explota el
vel, però l'explotador sempre rep. en com
pensació alguna cosa que hem de conèixer.
El bestiar pren herba, però aporta un tre
pig que colga detritus amb orins i excre
ments que activen els simplificadors i mi
neralitzadors del sòl, fins a recomençar el
cicle amb la producció d'una pastura re
novada diverses vegades a l'any. Uns ani
mals aprofiten el que uns altres deixen, i
tots junts acceleren la descomposició de les
deixies. Mantenir bestiar en pastU!atge és
fomentar la producció de brots frescos,
rics en proteïna i glúcids assimilables.

4.2. Diversificació del flux energètic

En comunitat diversificada el flux ener
gètic segueix vies complexes, amb produc
cions que mantenen els estabilitzadors i
una petita producció exportable. Ignorem
la majoria de les produccions, però el sis
tema funciona com a unitat d'ordre supe
rior, i 1'experiència ens indica que aquests
conjunts solen ésser molt estables.

El risc catastròfic, caracterfstic dels mo
nocultius molt sensibles (per exemple a
les gelades primaverals), queda minimitzat
en sistemes complexos, amb elements que
aprofiten el que altres no fan servir o es
desenvolupen més a càrrec dels temporal
ment disminuïts. Un sistema complex pro
dueix, primer que res, estabilitat i, amb
ella, alguns productes valuosos que justi
fiquen les atencions de l'explotació hu
mana.

Qualsevol simplificació pot comprome
tre'n l'estabilitat i ha d'assajar-se sectorial
ment, sense reduir mai la diversitat co
marcal. En comarques homogeneïtzades ar
tificialment ocorren els riscs catastròfics.



4,3. Criteris de valoració
dels subsistemes estabilitzadors

Hem de destacar-ne els fonamentals per
centrar sobre eUs la nostra atenció. En un
clima mediterrani càlid que consumeix ma
tèria orgànica en el sòl, passa a un primer
terme l'estructura grumollosa d'agregats
estables.

La generalització del tractor, amb ener
gia exòtica primada, exagera la profundi
tat dels conreus fins a raure el subsòl
mineral; la manca de fems i destrucció
d'agregats per feina mal realitzada, porta
fatalment a una pèrdua de l'estructura
edàfica.

Una pastura ben aprofitada des de sem
pre, una gespa rasa productiva} no neces
sita feina d'arada. En alguns ambients,
l'herba espontània o la sembrada (olive
rars o ametllerars) necessitarà escarifica
cions superficials i un pasturatge intens
per frenar la concurrència herbàcia. La
producció ramadera pot compensar algun
mal any d'ametlla o d'oliva.

Altrament, la pastura de muntanya no
més exigeix uns pasturatges ben realitzats,
no excessius, però, menys encara, poc in·
tensos; la pastura sempre perd més per
defecte que per excés de càrrega. És una
comunitat nascuda per ésser menjada i
trepitjada, no per restar en conserva.

La insolació forta tanca estomes de les
plantes de la pastura, i l'ombra espaiada
pot reactivar la fotosíntesi diverses vega
des al dia. És fonamental una ombra lleu
gera a les pastures andaluses i, d'altra ban
da, els arbres bombegen fertilitat gràcies
a l'energia solar (evapotranspiració), per
situar-la a nivell de sòl, a la femada.

A més de les estructures edàfiques i les
llenyoses que ombregen fertilitzant, cal
tenir en compte les estructures geomorfo.
lògiques que faciliten d'altres regulacions
fonamentals. Cada vessant -és un collector
d'aigua pluvial, amb un escorriment ràpid
i un altre de més lent (aigua freàtica o col
luvial), que s'evapora més avall, refrige
rant la superfície edàfica, per deixar en
superfície les sals que arrossega. Els nos
tres rurals coneixien aquests mecanismes,

que fins fa poc semblaven ignorats pels
tècnics i cientifics del sòl.

La pastura és emprada també per mol
luses í d'altres animals que competeixen
amb els herbívors domèstics; una rama
deria diversificada té indiots, gallines o
ànecs especialitzats en menjar moHuscs i
latves d'insecte als prats i pastures. Una
estructura ramadera diversificada estabilit
za i, endemés, facilita l'explotació ren~

dible.
La sembra de pastura en un tàlveg no

gaire extens i en una comarca ramadera
molt diversificada pot resultar avantatjosa
i econòmica. Altrament, si emprimen una
vall i un vessant fins dalt al cim, amb
desarrelament d'arbres i mates, cremant
deixies vegetals en temps sec i calorós, poc
abans de la pluja torrencial de la tardor,
que ho arrossegarà tot, ens trobarem amb
sembrats que no neixen, amb llavors ero~

sionades per aigües salvatges, pastura ar~

rencada per la gelada i, la primavera se
güent, unes herbes resseques precoçment.

En el primer cas simplificarem una pe
tita part de l'estructura reticular, precisa~

ment la més estable i conservarem mates
amb arbres, que faciliten la sembra en con
dicions acceptables; en el cas homogeneït
zador dels aspectes heterogenis, aconseguim
la destrucció del sistema, una desertització
amb prou feines recuperable.

4.4. Les estructures adequades
i llur importàucia

L'enfocament amb mentalitat àmplia
dels problemes comeutats fins ara, i tenint
en compte el dinamisme dels sistemes na~

turals, fa destacar immediatament una je
rarquia d'estructures estabilitzadores. Sí
les comparem amb boscos naturals de la
regió, apareixen amb claredat les estruc
tures vegetals estabilitzadores del vol i al
tres de més complexes que formen l'en
tramat dels sòls forestals.

A les muntanyes pasturades amb les es
tratègies tradicionals (les que aconseguiren
integrar coneixements molt antics i en part
apresos per l'home, que domesticà els ra-
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bruguerars pobres segats i femats molt
generosament. Tots els entesos en pra
ticultura sabem que no existeix millor pro
cediment per passar ràpidament d'un bru
guerar cantàbric (sòl micorrízic) a prat (sòl
ja amb bacteris). Cada any un prat més
o menys gran segons eIs fems disponibles;
molt lent, però segur, ja que eI jove ma
trimoni es juga l 'esdevenidor en un expe~

riment que mai no pot fallar.
La cultura no integrada al sistema, el

tècnic desarrelat i amb coneixements limi
tats, actua per tempteigs que, si fallen, no
l'ensorren a ell; n'hi ha prou amb un tras
llat oportú.

Com acabem de veure, hi ha interac
cions entre sistemes; el sistema humà (cul
tural) és dominant i regula eIs altres. És
impossible prescindir de l'evoluci6 èultural
quan intentem desenvolupar una comarca
o regi6; eI capital humà serà sempre de
cisiu.

Les cultures autòctones, desenvolupades
en un ambient al llarg deIs segles, inte
gren informació climàtica, de produccions
vegetals, animals, més unes possibilitats
de relacionar-se per a les compres o la
venda deI bestiar. És la missi6 de la vila
cap de comarca, la que, a més, es relaciona
amb les properes i amb la metròpoli re-
gional. ,

Cada comarca forma sistema, i aquest
és més complex com més rica és la fun~

cion.litat global adquirida. La destrucci6
sistemàtica de comarques naturals ha estat
més forta al sud d'Espanya.

En qualsevol cultura existeixen aspec
tes molt importants d'adaptaci6 ambien
tal, motor que les fa evolucionar gradual
ment, per facilitar llur adaptaci6 a la con
juntura normal i a les que solen presentar
se amb més o menys regularitat. Com la
ciència, la cultura preveu el futur i ens
prepara per poder-lo afrontar.

5.1.

mats salvatges), existeix molta informació
codificada que pot ésser coneguda per l'ho
me modeni. L'ecologia de sistemes inter
preta aquesta informaci6 variada, tant la
de tipus cultural (humà), com la trans
mesa per via genètica (heretada, instint),
que condiciona l'adaptabilitat de cada és
ser viu al seu ambient complex (via eco
lògica). Es tracta d'una informaci6 regu
ladora adquirida per les dues vies esmen
tades, que no són equivalents; la seva
barreja en modeIs matemàtics poc eIabo
rats pot resultar pertorbadora.

Els qui estudiem sistemes ramaders in
tegrats en ambients culturals, geoflsics, de
reticles bardissa-arbre, etc. ens adonem de
seguida de les estructures amb reciclatge
lent (cultura rural, arbres, mates, eIs ra- 5.
mats productius, etc.), distingint-les per
fectament de les més ràpides (bacteris
mineralitzadors, llambrics deI sòl, pastu
ra curta productiva, fulles de plantes lle
nyoses, etc.).

Un reciclatge ràpid aprofita la fertilit
zació aplicada, que d'aquesta manera acti
va les possibilitats extractives (bacteris
menjàts peIs llambrics, pastura devorada
per l'ovella ... ); cada sistema dinàmic ad
met els mètodes agronòmics corrents, men
tre que eIs estabilitzadors lents requereixen
atencions exquisides per evitar-ne la des
trucció. Totes les comunitats rurals han
desenvolupat unes modalitats culturals amb
matisos fin!ssims d'adaptació ambiental;
ara es destrueixen a tot arreu sense haver~

ne captat abans llur missatge.
Per exemple, a l'Himàlaia existeixen po

bles que tradicionalment exploten l'hete
rosi deI bestiar boví (iac, vaca tibetana i
zebú), amb hibrids, doblehibrids i retro
creuaments de gran complexitat; no com
pliCarien tant llur vida si no haguessin des
cobert avantatges en aquest procedir an~

cestral, que ara ja podem explicar cien
t/ficament.

Els passiecs espanyols porten, igualment,
una vida complicada, amb tres i àdhuc dot
ze casals estratificats altitudinalment en
sengles prats; els joves, en casar-se, aug
menten llur hisenda (vaques, prat-borda)
a càrrec de la muntanya comuna, amb

ELS SISTEMES
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El geni rural, la seva cultura ancestral,
integra una informaci6 molt variada, de di
versos tipus i qualitats. D'una banda, les
normes de conducta són rutinàries i els
nens les aprenen tot jugant; les nostres
idees de cultura ciutadana els deixen in
diferents quan els engeguem discursos.

La rutina és, per tant, la gestió auto
matitzada, encarnada en el grup humà que
la posseeix i explota; aquesta automatit
zació estalvia molt esforç i evita una infi
nitat d'erròrs que l'experiència (mare de
la ciència) ensenya a evitar. Els avant
passats que passaren fam i calamitats en
senyaren als seus fills la manera d'evitar-les.

Cada grup humà té memòria del que ha
passat, aprèn dels seus avantpassats i les
sentències dels vells mantenen viva la me
mòria d'alguns desastres.

El refranyer és molt pràctic, impulsa
vers l'acció, evitant tot el que sigui espe
culatiu. Amb el seu suport i accions reite
ratives per a operacions que requereixen
molta habilitat, progressen i es diversifi
quen les rutines bàsiques de cada grup co
marcal. No és aquest, certament, el con
cepte de cnltura que tenim els ciutadans.

A Andalusia hi ha cultures variades, ciu
tadanes les unes i les altres, més diversi
ficades, rurals, de tipus pràctic, molt dina
mitzador, i que cal emprar perquè són
agents nats d'un desenvolupament rural
correcte; per aconseguir llur evoluci6 har
mònica s'exigeix el coneixement adequat
de llurs peculiaritats i un mètode per dina
mitzar les nostres idees en el si de cada
comunitat rural. Aquesta encarnació d'i
dees, rutÍ11ització d'idees dentífico~tècni~

ques, pot resultar molt avantatj6s, o bé
menar al desastre rural; tot depèn dels
nostres coneixements i del grau de la nos
tra integració dins cadascun dels sistemes
esmentats.

Fa falta insistir ara en alguns dels as
pectes insinuats, però sota una altra pers~

pectiva, a fi de facilitar-ne la comprensi6
i aplicaci6 correcta.

5.2. Models, esquemes i símbols

El llenguatge simbòlic és consubstan
cial a la humanitat; es tracta d'una ten
dència mitificadora que cerca la quinta
essència de cada cosa, generalitzant-la fins
à arribar a desnaturalitzar-la. Moltes vega
des exagerem per comprendre millor, i el
mite és una exageració coHectiva buscada,
de manera conscient o inconscient.

S6n molts els qui creuen superada la fase
mítica de la humanitat, però ara mitifi
quem, a més, els coneixements científics,
especialment si van ornats amb la vestidura
matemàtica. Els models poden ésser de
molts tipus, i fluctuen entre el simbòlic
mitificat, el real exagerat i l'esquema par
cial caricaturesc, el que destaca alguna pe
culiaritat típica de cada sistema.

Amb un exemple podem clarificar part
de les nostres idees. Existeix l'ecos.istema
com nn cicle de materials biògens mantin
gut per un flux d'energia en funcions ana
bòliques (productores), seguides d'unes al
tres de catabòliques (respiratòries) o mine
ralitzadores; aquestes funcions són una
abstracció de funcions comunes a tots els
ecosistemes i, si volem referir-nos a co
munitats d'éssers vius millorables, no po
dem parlar en general, sin6 de l'ecosistema
particular considerat. No obstant això, els
profans, àdhuc els universitatis, parlen de
l'ecosistema com d'una realitat concreta,
substantiva.

En restituir a cada agrobiosistema els
seus condicionants topogràfics i històrics
reals, ja li concedim unes dimensions es
pacials i temporals, convertim la nostra
abstracci6 en quelcom amb geografia i his
tòria, quelcom de real que ja podem mi
llorar. Amb abstraccions i símbols només,
lluitaríem, com el Quixot, contra fan
tasmes.

El simbolisme i l'abstracci6 permeten de
destacar-ne uns aspectes decisius i en fa·
ciliten la comparació amb d'altres sistemes,
però el canvi real d'un de qnalsevol exigeix
unes possibilitats molt concretés, les del
símbol-model, però restituïdes a la seva
realitat.

Els esquemes cientifics, les caricatures
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de l'agrobiosistema, ens permeten expres
sar la situació topogràfica en tàlveg, amb
vessants, vegetació, profunditat de sòls,
distribució catenal de cada cosa, la seva
interpretació evolutiva, etc. D'altres es
quemes permeten .analitzar els reticles lle
nyosos, distribució d'arrels en el perfil edà
fic, bombeig de fertilitat pels arbres, cai
guda de fulles, insectes, etc. per formar la
femada; en el mateix esquema podem ex
pressar 1'escassa penetració radicular de la
pastura, que exigeix concentraci6 superfi
cial de fertilitat edàfica, contrarestant els
rentats per pluges o aspersions artificials.
Sense molta fertilitat acumulada en els
1-5 cm superiors, no hi ha bona pastura.

En basar-nos en aquests esquemes cari
caturescs, ja podem expressar els processos
fonamentals lligats a la producció de la
pastura, al pasturatge com a transport de
fertilitat per animals i a la seva concen
tració en uns punts molt concrets o agres.
El corrent edàfic exopercolatiu puja fer
tilitzants i, per evaporació (calor latent),
refrigera el sòl durant els dies assolellats
de primavera.

Exhaurides les possibilitats representa
tives amb esquemes apropiats, s'intenta
quantificar algun flux energètic cap a pro
duccions concretes (agregats estables del
sòl, pastura, pes viu del bestiar, llet, llana,
pells, etc.), per descobrir-ne els factors li
mitants. Cada model només és operatiu en
aplicar-lo a uns aspectes molt precisos; el
símbol no és la realitat, com l'home no
conté l'essència de cada cosa. Hem d'a
plicar sempre els nostres models i esque
mes a exemples reals, agrobiosistemes que
puguem controlar, és a dir, rempresa pilot
adequada.

Com a especialista en pastures, porto
anys lluitant contra uns mites que condi
cionen la investigació espanyola, la política
ramadera i, tal vegada, l'avenir de la nostra
pàtria. Siguem realistes i abordem cada pro
blema en la seva cruesa real i amb els
mètodes adients.
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5.3. Tecnologia rurai

En revisar la nostra actuació com a es
pecialistes en pastures, veurem la quanti
tat de mites i generalitzacions absurdes en
tre les quals ens movem. Hem 'de desper
tar a la realitat que ens envolta: ella serà
la mestra de tots si realment l'estudiem de
manera inteHigent.

Ja vaig exposar una sèrie de condicio
nants per a l'explotació de la pastura ser
rana, la que forma sistema amb ramats
diversificats, en comunitats rurals dignes
d'ésser promocionades. Nosaltres no pro
duirem bestiar, sinó que ho faran uns ho·
mes lligats a les muntanyes, les terres i
el bestiar; el rural és agent nat del seu
propi desenvolupament (JOAN XXIII).

Polítics, tècnics i científics hem d'aju
dar els conjunts, i no individualitats;
aquests conjunts són complexos (a escala
macro, meso i micro-comarcal), i cada un
presenta una estructura reticular estabi
litzadora, com ja hem vist.

Les tècniques llegides als llibres, els
principis generals i els esquemes que tot
hom manipula, solen ésser mites contra els
quals hem de lluitar, evitant d'imaginar-los
com a realitats concretes. Cada idea, cada
tècnica o concepte teòric, s'ha de demos
trar en models reals, en finques concretes
d'una comunitat rural perfectament estu
diada. Cal un model sòcio-cultural complet
en una gran vall, per exemple, amb els seus
pobles i explotacions reals, una d'elles pi
lot per a estudis experimentals de tècni
ques molt concretes.

L'experiència ensenya que moltes tècni
ques només serveixen per a unes condi
cions ambientals molt precises; tal vegada
se'n puguin distingir algunes que no tin
guin- geografia, biologia o bé història, però
la majoria estan condicionades pel clima,
sòl, vegetació o els costums de la comu
nitat explotadora. L'assaig de tècniques
ancestrals, juntament amb poques innova
cions decisives, permet d'augmentar gra
dualment els béns comuns culturals dels
ramaders, ajustant cada explotació exten
siva amb les intensives i la indústria de
cada poble.
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responsabilitat, han d'ésser batxillers,
patassos i pastors diplomats.

6.1.

Ja podem esbossar ara una base lògica
per canalitzar el desenvolupament rural,
tan lligat, per cert, a la indústria agrope
cuàría, la que transforma una riquesa CO~

marcal fonamentant sòlidament tot el des
envolupament andalús, el de veritat, el
possible.

Es parla molt d'obertura al mercat dels
sistemes rurals; i convé precisar que es
tracta d'una obertura relativa 1 amb autar~

quia energètica gairebé total; el negoci es
basa a transformar l'energia solar per mitjà
de pastures i animals adaptats. La màqui
na amb energia solar és, ben segur, la més
antiga de totes. Tenim, a més, matèries
primes en els sòls i rebollams (fertilitat
química) que els animals mobilitzen, com
hem vist. Les coses comprades sempre se
ran mínimes.

En sistemes rurals pobres convé avaluar
les inversions, i enginyar-se per aprofitar bé
els recursos de cada muntanya o vall; un
increment de la producció permetrà d'aug~

mental' a poc a poc les inversions, primer
en regs eventuals, després en adob mine
ra! i, només al final d'un llarg procés de
millorament, en pinsos comprats, però
molt precisos, els imprescindibles per ab·
tenir certs productes ben pagats.

Tan important com l'explotació concreta
és l'ambient que l'envolta, del poble i la
comarca. Entrem nosaltres per l'ambient
comarcal i, a cada comarca hem de fo
mentar les rutines més valuoses. Asso
lirem èxits si aconseguim sembrar illusió
i riquesa real. Moltes vegades s'estén el
desànim perquè recomanem coses molt
complexes, irrealitzables, sense estar-ne se
gurs de l'oportunitat; no manca qui expe~

rimenta amb diners del poble, abandonant
lo justament en el moment més crucial, en

Educació rural

Nogensmenys, hem de situar cada em·
presa model en la seva comarca àmplia,
amb mercar i reuni6 periòdica (festes, mis·
sa, jocs diumengers, etc.), i iniciar la uni6
cooperativa per a vendes i compres. Un
ramader aïllat resulta expoliar per qual- 6.
sevol especulador-traficant. El poble i la
federaci6 cooperativa de pobles, assistida,
si és possible, per una altra de nacional,
molt ben informada, evitarà intermediaris,
portant cada producte al lloc adient i en
el moment precís.

La industrialització rural s'ha de basar
en els homes i matèria prima disponibles.
Escorxadors especialitzats, botifarreries,
formatgeria, treball de fusta, artesania i
qualsevol transformaci6 basada en pro
ductes de les muntanyes, bardisses, ribe
res, ramaderia, etc. completen la visió que
convé tenir sobre els sistemes rurals.

5.4.

Una EGB adaptada al medi andalús,
serrà o de la plana, ens sembla essencial
per renovar el m6n rural.

L'educació rural s'ha d'ajustar a cada
ambient per formar uns individus que pu
guin acomplir la missi6 que els exigeixen
les comunitats nacional, regional o comar
cal. No interessen gens uns desarrelats que
serveixen per a tot i no valen per a res,
éIs inadaptats que, ben educats, haurien
estat molt útils.

La formaci6 de l'home rural és molt
específica, concreta, per a l'ambient d'unes
valls i muntanyes; no és demanar massa
que cada mestre conegui la seva comarca
i els pobles que la formen, per educar en
l'arrelament a la terra.

AI costat de l'escola rural, que no ha
de desaparèixer, convé disposar de la finca
experimental, ben situada, perquè hi tre
ballin aquells que després es dedicaran a
una agricultura i ramaderia molt especia
litzades adaptades a tot el seu ambient.

Una xarxa de finques model permet l'e
ducaci6 completa fins al BUP agropecuari
a l'institut més proper o la seva filial. Els
rurals, Del seu treball complex, de gran
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propagar-se el desànim per no haver asso
lit el que li vàrem prometre.

6.2. Els ensenyaments
dels sistemes naturals

L'explotació correcta d'una mun'tanya no
és en cap llibre; és projecte d'un espe
dalista molt entrenat, bon observador,
amb capacitat integradora i molt sentit
comú. Els qui menyspreuen els costums
rurals, incapaços de comprendre'ls i criti
car~los encertadament, és millor que vagin
al regadiu més productiu i abandonin la
promoci6 ramadera rural, ja que no resul
ten aptes per a un ambient tan complex
com apassionant.

La natura s'organitzà segons pautes an~

tiquíssimes que no hem d'ignorar; la sub
til maquinària dels sistemes implicats té
unes normes, i crec haver assenyalat algun
dels seus trets característics. Cada nivell
d'organitzaci6 resulta superat per un altre
de més complex que segueix i amplia al
guna de les seves pautes organitzatives.

El m6n geofísic presenta un metabolis
me actiu (clima) en el contacte amb l'at
mosfera; la meteorització esmicola les ro~

ques i prepara el sòl. El sòl ja és més com
plex per les deixies vegetals (arrels i fe
mada), més les animals i la seva. pròpia
vida, que contínuament l'estructura, repa~

rant així la simpli/icaci6 mineralitzadora.
En el m6n vegetal, les plantes assimilen

i creixen, però no es mouen per ttasIIat;
/ixes en un ambient geofísic, poden inte
grar informaci6 climàtica (/itoclimes) i les
interaccions entre sòI~planta amb els ani
mals i l'home inclòs. Gràcies als /itoclimes
utilitzats en cartografia ecològica, els bo
tànics podem opinar amb avantatge de pas
tutes i d'ecologia terrestre.

Els animals actuen en ramats i molt lli
gats a certes comunitats vegetals, que els
alimenren i aixopluguen; per llur mobilitat
i costums tròfics activen la regeneració ve
getal estimulant la vitalitat a tota la bios
fera. L'aparent equilibri no és immòbil,
sinó que respon a una lluita contínua que
forma sistema entre sectors explotats amb
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llurs explotadors; els darrers s6n conser
vadors i avicien els primers per poder con
tinuar l'explotaci6 indefinida. No es pot
actuar en sistemes ramaders extensius, en
muntanyes ordenades, sense tenir idees
molt clares sobre la que anomenem ex
plotaci6 natural.

Les dues estratègies, conservadora l'una
en cides llargs, més la renovadora en cicles
curts que faciliten l'explotaci6 humana,
són completament naturals i ens ensenyen
tant el valor del temps transcorregut
(MONTSERRAT, 1977) en ramats, arbres,
sòl estructurat... , com el dinamisme de la
pastura ben éxplotada. És fàcil activar allò
que està predisposat a ésser reactivat, i
en fer-ho n'augmentem la rendibilirat si
mantenim l'estabilitat a totes passades,
amb les comunitats humanes, llur cultura
i ramats, arbres~mates, pastures i estruc
tura edà/ica.

Si tenim en compte les ensenyances na~

turals esmentades, en modelar qualsevol
explotació serrana buscarem, en primer
lloc, la seva estabilitat i, dins d'aquest
marc, forçarem progressivament la pro
ducció de la pastura, observant el seu im
pacte tant sobre el ramat com sobre les
estructures conservadores del sòl, pastura
i animals. Si en millorar la productivitat
del sistema condemnem el regulador (pas
tor) a una vida insuportable, comprome
trem el futur de tot el sistema, àdhuc en
el cas excepcional d'un pastor· predisposat
a les incomoditats.

Segons el meu entendre, aquest és, pot
ser, el factor primordial a considerar, un
cop ateses les exigències elementals apun
tades. L'ambient social dels masos, pobles
i vHes comarcals influeix, decisivament, so
bre cada explotació ramadera; certament,
és l'atmosfera propícia per a promoure un
desenvolupament vertader, orgànic i orga~

nitzador.

6.3. Les societats rurals

Tal vegada la Revoluci6 francesa exa
cerbà l'individualisme insolidari actual, em
parat en mites dels afr¡mcesats que molt



aviat atemptaren contra els béns carnuM
nais: Desamortització ampliada, muntanyes
d'utilitat pública, etc. Les expropiacions
forçoses recents accentuen el malestar rUM
ral que, a més, coincideix amb d'altres
abusos de la metròpoli contra uns grups
socials indefensos davant d'unes lleis que
per a ells no són consuetudinàries.

Certament, un rural aïllat no és res,
no és llh}re, i menys encara, igual al seu
gel'mà ciutadà, perquè la seva vida resulta
infrahumana. En ambient difícil s'imposa
la propietat comunal amb una explotació
mancomunada dels recursos; són béns del
comú, però no lliures, i en ells es basa la
pervivència de comunitats rurals fins als
nostres dies. Fracassarem en ramaderia si
abans no revitalitzem unes comunitats rUM
rals necessàries per a Andalusia, per a
Espanya.

La meva experiència directa en recórrer
les muntanyes espanyoles i observar el
descens vertiginós de la nostra ramaderia
tradicional, sembla indicar que aquest am
bient, creat, artificial i corregible, és el
principal responsable. No sóc expert en
lleis, però la injustícia ha d'ésser reparada,
i més quan és del ric contra uns pobres
que amb prou feines poden vegetar en el
solar heretat dels seus avis. Ara regategem
una misèria, i dintre de pocs anys (com
ja ocorre a les muntanyes franceses), ni
subvencionantMlos generosament aconseguiM
rem de mantenir homes als ambients po
bres de muntanya.

Menystenim una força enorme que fà
cilment podríem potenciar, només reani
mant els qui encara desitgen viure en medi
rural; uns plans per convertir malesa en
bestiar podrien iHusionar molts que no sa
ben com resoldre llur problema, davant de
la crisi de treball a les ciutats, amb impos
sibilitat d'emigrar. No és difícil despertar
la iHusió, i hem de fer-ho si estem dispo
satS a continuar animant i protegint el
procés reanimador. ,

Es tracta d'ajudar, assessorar, no suplir
la iniciativa d'unes comunitats que volen
treballar i desitgen fer-ho a la seva mane
ra, en el solar dels seus avantpassats; són
aspiracions justes, i una gran força per a

Andalusia i per a Espanya. Podem selec
cionar les ajudes, posar algunes condicions
per fomentar les més capitalitzadores, les
creadores de sòl, pastures i uns ramats pro
ductius: com els canals per a reg, plantació
de bardisses adients, tanques amb estaques
o filferros per facilitar el pasturatge, obrir
les repoblacions al pasturatge per evitar in
cendis, etc.

6.4, Condicions bàsiques per al
desenvolupament andalús

Vull destacar ara que el desenvolupa
ment ha d'ésser orgànic, progressiu i arM
relat a les riqueses del país: sòls, llum
solar, aigua, pastures, bestiar, conreus des.
tinats al bestiar, potencial humà per a tre
balls de millora, etc. En ambients clara
ment marginals no convé industrialitzar el
que s'ha importat, n'hí ha prou amb el
que es produeix a la comarca; es justifica
la comunitat rural com a industrialitzadora
de les riqueses locals.

A més de les muntanyes amb llur pro
ducció herbàcia i possibilitats pecuàries
existeixen conreus arboris molt aptes per
a la ramaderia; les possibilitats de pastu
rar oliverars són immenses i convé invesM
tigar-les a fons; la brosta d'olivera té una
gran utilitat i les herbes pasturades han
de protegir els sòls, estructurar-los, com ja
hem vist. Amb animals de treball es pot
escarificar el sòl en èpoques adequades.

L'ametller és un arbre molt apte per al
bestiar de llana, per a l'ovella lletera. És
completament segur que amb l'ametller,
oliveres r l'herba dels seus camps s'ali
mentatà una gran part de la ramaderia
ovina andalusa.

De les inversions especulatives, les rea·
litzades per partículars o empreses foras
teres no cal esperar altra cosa que compli
cacions i maldecaps. N'hi ha exemples i no
cal dir res més.

Les possibilitats queden reduïdes a les
entitats que s'associïn al programa capita
litzador autòcton, el potenciador d'unes ri
queses locals, en especial les agropecuàries.
Cal distingir les inversions en infrastruc-
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tures o capital estabilitzador (reciclatge
lent, conservador), de les més dinàmiques
i lligades a la producció herbàcia, la pas
tura emprada intensament per uns animals
cada cop més adaptats. Les Diputacions
provincials ajudades per l'Estat, les caixes
d'estalvis, els propietaris amb inquietud
social i un gran amor a la seva terra, sem~

blen els més idonis per a desencadenar uns
processos preponderants, els que multipli
quen illusi6 i esperança.

Com a línies mestres de l'estratègia a
seguir sembla segur que la inversi6 en
pastures) mentre sigui assenyada i con~

servi els estabilitzadors, pel seu gran di
namisme i recuperació ràpida dels diners
invertits, desencadenarà el desenvolupa~

ment ramader.
Se'ns ofereixen ben clarament dos ca

mins bàsics per poder reactivar la produc
ció econòmica de la pastura:

a) Foment dels animals brostejadors
que extreguin la fertilitat de la baixa mun
tanya poc' productiva (cabres, ases, eugues,
vaca retinta), amb augment de producció
de la pastura per activar el reciclatge.

b) Els regs eventuals per canals en ves
sant, aprofitant cursos irregulars i rierols
d'hivern aturats. Són inversions molt ren
dibles, a la tardor i a la primavera, sobre
tot als glacis de les solanes i als agrams
ja productius.

Són dos dels processos més bàsics per
a la capitalitzaci6 rural, però no les úni
ques inversions possibles en eI cas d'a
conseguir ajuda; molt abans que la sem
bra directa de pastures, veig l'ordenació
del pasturatge amb la creaci6 de bardisses
adients. Els tècnics forestals faran molt bé
d'estudiar a fons, per exemple, la regene
ració ràpida de figueres de moro, gines
tes i d'altres mates apropiades per a bar
disses. Les bardisses adequades capitalit
zaran Andalusia, i més de pressa que les
pinedes actuals.

7. CONCLUSIONS

Malgrat l'esforç integrador realitzat, en
relació amb la teoria del desenvolupament
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ramader andalús, no el considero suficient
per provocar-lo i ni molt menys per cor
regir els excessos que, amb tota seguretat,
es produiran. He procurat esbossar unes
normes, però cal aplicar~les correctament
en els casos concrets.

Nogensmenys, aquestes conclusions que
podem discutir són teòriques, sense una
experiència andalusa directa. He fet esfor
ços per avançar-me al futur i explicar part
del que uns tècnics esforçats (els de l'A
gencia Desarrollo Ganadero) fa anys que
realitzen a Andalusia; conec una mica llurs
treballs, però la meva informació és inde
pendent. En el cas de coincidències pel
que fa a les conclusions, teoria de siste
mes, explotació natural, etc. la validesa
serà molt més gran.

Existeixen d'altres possibilitats no enu
merades que han de forçar el desenvolupa
ment de pastures i ramaderies, però no
pretenc pas esgotar eI tema, centrant~lo

ara en els ambients marginals i serrans.
El contrast de parers amb els realitza

dors del desenvolupament ramader, l'in
tercanvi d'idees sobre punts molt concrets,
permetrà perfilar aviat una mena de prati
cultura regional, bàsica per al desenvolu
pament d'aquesta bella regió esoanyola.

Proposaria de centrar les discussions so
bre els següents punts:

1. Situar els problemes ell llur sistema
complex, entès com a tal i sense pretendre
conèixer-ne totes les peculiaritats, però que
reacciona globalment a cadascuna de les
modificacions assajades ordenadament. És
impossible de conèixer l'efecte de diverses
modificacions simultànies que canvien el
comportament de tot el sistema.

2. Hi ha processos independents dels
factors locals) com, per exemple, l'estruc
turació del sòl, capitalització produïda per
un flux energètic incrementat amb detritus.
És possible d'arribar a unes tècniques de
validesa /tIolt gelleral en casos semblants,
però llur aplicació s'ha d'assajar en cada
cas concret.

3. L'estructura llenyosa reticulada és
un capital estabilitzador del sistema rama
der extensiu i ha d'ésser aprofitada sobre
tot en els climes calorosos molt assolellats.



4. Convé forçar la ingesti6 de pastura
basta, amb bestiar variat i activant el re
ciclatge de l'herba de la pastura. Són unes
tècniques creadores de capital amb ex
traordinària rapidesa.

5. La millora per sembra de pastures
i farratges cal reservar-la per a terres ne
tament agrícoles; excepcionalment, amb
moltes precaucions, per a petites super
fícies dels tàlvegs marginals o serrans.
L'emprimat és sempre molt perill6s.

6. Urgeix d'investigar a fons les pos
sibilitats ramaderes dels oliverars, amb
ametllers i terres marginals aptes per a
farratges sembrats. Ha d'ésser un pia d'in
vestigaci6 integrada molt apte per a cien
tífics, tècnics i empresaris llançats i ¡ntel
ligents.

7. La ramaderia és una indústria trans
formadora de produccions vegetals autòc
tones i ha de donar feina als andalusos que
ara es veuen obligats a emigrar.

8. Els programes ramaders bell coor
dillats, molt estudiats i realistes, han de
desencadenar uns processos capitalitzadors
capaços d'entusiasmar la joventut rural.

9. L'educaci6 rural adequada, comple
tada en models concrets (finca pilot) fins
al nivell de batxiller especialista (BUP
agropecuari), permetrà potenciar el ma
gisteri rural amb uns tècnics incorporats a
la comunitat que seran els creadors de
noves rutines.

10. El problema bàsic del camp no és
tècnic ni econòmic; sinó d'una assenyada
esperallça ell el futur, que és dels cien
tífics i tècnics regionals. No s'han exhaurit
les possibilitats del capital humà andalús
i hem d'estar-ne convençuts.

11. Les empreses model (finques pi
.Iot), comarcals o regionals, permetran d'in
corporar tèCllics illtegrats a l'ambient ru
l'al; cal que amb ells arribin les inversions
no pettorbadores del capital forani, del
que desitja integrar-se al pais i, sobretot,
dels emigrants a Europa que tornen a llurs
arrels.
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