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l 9 de febrer, al Parlament Europeu es va parlar de porcs.
Davant de 280 eurodiputats,
es va presentar el documental Pig
Business dirigit i realitzat per Tracy
Worcester. L'acte es va realitzar amb
l'objectiu que es redirigís la reforma
de la Política Agrària Comunitària
(PAC) en un sentit més beneficiós per
a les granges de porcs més sostenibles.
El documental denuncia que el productor més gran del món, Smithfield
Foods–Campofrio, s'ha beneficiat de
préstecs milionaris que ha aprofitat
per a expandir–se, a base d'arruïnar
la producció de petita i mitjana escala
de Polònia i d'altres països recentment
incorporats a la UE.
El resultat d'aquella jornada va
ser una mesa de treball per a analitzar l'impacte que tenen la ramaderia industrial i les normatives actuals
sobre la producció porcina. Les conclusions preliminars són donar suport
als pagesos que tinguin unes granges
més sostenibles, vetllin pel benestar dels animals i es produeixin el seu
propi menjar —o facin servir pinsos
locals—. Hi ha també esment a prohibir
l'exportació de productes subvencionats i d'impedir la importació de menjar que estigui per sota del preu de cost.
Són uns reptes raonables i justos,
i que venen a donar alguna resposta a
les demandes de la ciutadania europea. No obstant, poden semblar agosarats si tenim en compte la tradició
neoliberal de les polítiques de la Unió
Europea —és a dir recolzant els grans
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capitals per sobre dels interessos
d'una economia més social i local—. La
PAC ha tingut durant la seva història
algunes reformes que no han canviat
aquesta tendència. Un exemple d'això
és que grans capitals es beneficien de
milionàries subvencions (la duquessa
d'Alba, Mercadona, Domecq...); es calcula que el 70% de les subvencions van
a parar al 20% dels propietaris.
Un altre dels principals problemes de la PAC està relacionat amb les
exportacions dels excedents agraris de
la UE a uns preus artificialment baixos
(fenomen que es coneix com a dúmping) interferint greument als mercats
fora d'Europa.
Per canviar les polítiques de la UE
cal mantenir una forta pressió ciutadana a Europa en defensa d'una agricultura i ramaderia que permeti la

A Espanya, pràcticament tota la soia ve d'Argentina, USA i Brasil. Sent
transgènica tota ella excepte al Brasil que ho pot ser entre un 20–60 %. Més
de la meitat de la soia importada a Espanya es queda a Catalunya per alimentar els porcs —engreixem uns 12 milions al cap de l'any—. El panís és transgènic en un elevat percentatge (tant l'importat com el sembrat als nostres
camps) però per efecte que no estan desdoblats els canals d'emmagatzematge
i distribució fa que gairebé tot el panís dels pinsos s'ha d'etiquetar com a
transgènic —se'n deslliura el panís ecològic i el panís per farratge que encara
no es planta transgènic—.

sobirania alimentaria a llarg termini,
la tornada de la pagesia als camps i
l'estabilitat dels agroecosistemes en
lloc de l'obsessió per la màxima producció a costa de tot.
Però la reconversió de la producció ramadera no només vol resoldre
els impactes directament generats
per la PAC sinó també un altre fenomen relacionat amb els transgènics.
La industrialització de la ramaderia ha
anat separant els animals del seu menjar fins al punt que ara la major part
dels pinsos duen soia i panís que ve de
l'altra banda de l'atlàntic, fins al punt
que els pinsos representen el 65% de
les importacions agroalimentàries a la
UE15 (2003).
Aquesta massiva producció de
pinsos a l'Amèrica llatina genera tres
tipus d'impactes: per una banda l'extensió de la frontera agrícola (desforestació) a base de menjar els recursos naturals; l'expulsió de la pagesia
de subsistència per la implantació
d'extensions enormes de monocultius
—el que s'anomena agricultura sense
agricultors, especialment greu pel fet
que les metròpolis no poden absorbir l'èxode rural d'aquesta magnitud
i generen grans bosses de misèria—,

i la contaminació per agroquímics
associats a aquest model —la soia
transgènica resistent a herbicida va
estretament lligada a les fumigacions de glifosat i per conseqüència a
l'augment de malalties relacionades
sobre la població. No és menys important la violència amb què es reprimeix el moviment rural de resistència a aquest saqueig econòmic, social i
ambiental.
Així, els transgènics i els productes
carnis de l'agroindústria estan relacionats pel fet que uns alimenten els
altres, però les conseqüències nefastes
d'aquests lligams no són visibles quan

anem a comprar carn, ja que manca
un etiquetatge clar i visible: l'agroindústria produeix carn més barata que
la de qualitat i ecològica i s'aprofita de
la desinformació general del consumidor. Deixant de banda la diferent qualitat, que n'hi ha, i no pas poca! el més
significatiu és el que hi ha darrera, és a
dir el procés de producció. Les corporacions que se'n beneficien, l'impacte
medioambiental, i el benestar humà
i animal que es deixa pel camí, són
aspectes que els consumidors —defensats per una bona legislació— hem de
tenir en compte.

Per a què la
Política Agrícola Comunitària (PAC)?
Els objectius fundacionals de la PAC són garantir preus raonables
per als consumidors i alhora la viabilitat de la pagesia tot regulant els
mercats. Ara mes que mai és necessari tornar a polítiques reguladores
que controlin els despropòsits del lliure mercat.
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i la reivindicació per a una
Catalunya sense transgènics
agrícoles passa per canviar el
model ramader, ens podem preguntar com ha de ser aquest nou model
ramader. Una possible resposta seria
la ramaderia ecològica, com un exemple de pràctica possible, ben definida a
nivell tècnic i que compleix els mínims
que esperem. Altres propostes que s'hi
acosten les hem de considerar vàlides
sempre i quan tinguin una tendència
eficient vers la sostenibilitat ambiental i social del projecte.
Però si en comptes de definir–nos
en base a mínims proposem una definició de màxims a assolir parlaríem
de granges agro–ramaderes on la producció del pinso es fa pràcticament en
la seva totalitat a la mateixa finca —si
no és que hi pasturen directament—
i on els animals estan sans gràcies
a que les condicions d'estabulació i
un bon tracte vetllen pel seu benestar. La reducció del transport dels
pinsos ha d'estar vinculat també a la

minimització del transport dels productes de la granja; és a dir, que es produeixi pel mercat local —que cal anar
construint paral·lelament!—.
Totes aquestes propostes vers un
model ramader sostenible generen
més llocs de treball per cap de bestiar,
cuiden el territori i estalvien la petjada
ecològica que ara imposem a d'altres
països. Però mentre tot això siguin costos externalitzats en el preu del producte, cal anar creixent en contra de
la lògica del mercat. Els grups de consum que faciliten els circuits curts de
comercialització permeten les opcions
del tot suma —un bon preu pel pagès, i
un preu assumible pel consumidor—;
de fet les carnisseries són una opció
tradicional per a facilitar la venda
directa de la granja. La sensibilització
vers els rebuig al model de la ramaderia industrial és mentrestant la millor
eina per anar estimulant producció i
consum de carn agroecològica.
Si bé és cert que l'alternativa a
la ramaderia industrial pot passar
també per opcions vegetarianes, que
tenen una gran acceptació entre moltes persones a Som lo que Sembrem;
cal pensar que les propostes de ramaderia agroecològica són un objectiu
en si mateix. La ramaderia permet un

Sinopsis de
Pig Business:
Pig Business mostra els
impactes de la ramaderia
industrial dels USA, i la seva
expansió per la Unió Europea.
La pel·lícula es centra en el
productor més gran del món
de carn de porc, Smithfield
Foods–Campofrio i la seva
recent expansió de l'empresa
sobre Polònia, i revela perquè
s'hauria d'evitar comprar carn
d'aquest sistema que contamina el medi ambient, destrueix les comunitats rurals i
maltracta inacceptablement
als animals. El documental és
una eina de divulgació molt
útil per a posar sobre la taula
aquests impactes; es va fer
la presentació al CCCB el 19
d'abril amb molt èxit de públic.
Convidem a organitzar projeccions del documental arreu
—contacteu–nos!—.
aprofitament de recursos de la granja
que optimitzen el rendiment. Els animals també poden tornar a pasturar
a prats i boscos dels parcs naturals i
muntanyes de Catalunya, aprofitant
recursos que no es poder fer servir per
l'agricultura i al mateix temps reduint
el risc d'incendi que és tan extraordinàriament car de gestionar per altres
vies. Al mateix temps, però, hem de
reduir el consum abusiu actual de carn,
atenent tant a criteris de Sobirania
Alimentària, i per tant de sostenibilitat, com de la Nova Cultura de l'Alimentació, vinculada amb la Salut, que
està començant a despuntar des de
diversos àmbits ciutadans i culturals.

L'agroindústria
L'a
produeix carn
més barata que
la de qualitat i
ecològica.

Set punts per anar transformant el
sistema agroindustrial carni en un sistema de ramaderia pagesa:
—Desconcentració —menor densitat— i així minimitzen pudors —gasos tòxics!—.
—Descontaminació de l'activitat ramadera —aigua freàtica sense tants nitrats!—.
—Qualitat del producte i de com es produeix per evitar la competició boja amb la carn importada de fora de la UE, la qual
pot tenir estàndards de qualitat molt reduïda.
—Autosuficiència, pastures i pinso de les pròpies granges.
—Consum local: Produint per mercats locals comptant amb els recursos propis.
—Benestar animal —qualitat de vida— dels animals de la granja que fa que es redueixin les malalties.
—Economies locals que es reinverteixen en el benestar de la societat.
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Recuperant races i varietats
antigues de Ponent
n els últims 60 anys, el paisatge
agrari del pla de Lleida s’ha
modificat considerablement.
Les hortes del Segre i els seus afluents
han canviat les hortalisses, llegums i
cereals que abastien els mercats locals
per una catifa de panís transgènic destinat al bestiar de granja. Ara, només
algunes plantacions de fruiters, de
nom cada vegada més estrany, aturen
la monotonia de la panotxa.
Al centre, la gran plana d’Urgell viu
una situació similar i tot l’orgull dels
pagesos de regadiu marxa canal avall,
mentre les millors terres van quedant a mercè d’uns pocs tractoristes i
empreses de serveis.
Al seu voltant, les comarques de
secà ja fa temps que han optat pel
monocultiu de cereal, substituint el
conjunt de llavors ancestrals per unes
poques menes que subministren els
distribuïdors. Allí on ha estat possible,
les parcel·les s’han replanat, arrencant olivers i eliminant marges, fins a
fer–les a mida de les collitadores d’importació. Passiu–bé a les rotacions de
blats, ordis, civades i lleguminoses
de tot tipus. Benvinguts herbicides i
adobs químics.
Altres zones, d’orografia més complexa, com ara les Garrigues i alguns
municipis de l’Urgell o la Noguera,
han mantingut certa trilogia de vinya,
olivera i cereal però molt influenciades per la irrupció de les varietats
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granja de Miquel Pujols, premiada pel Ministeri de Medi Ambent
com a millor ramader ecològic d'Espanya 2006.

forasteres, en el cas de la vinya, i l’expansió de la varietat arbequina, en el
cas dels olivers.
I a tot arreu, es veuen caure les
cabanes, corrals i pletes tradicionals.
I s’aixequen enormes granges de carn
roja, depenents de pinsos estrangers,
sobre les quals se sustenta bona part
d’una delicada economia pagesa.
Com en d’altres bandes, aquesta
evolució ha estat marcada per l’orientació industrial de l’agricultura
moderna, de manera que el pagès s’ha
especialitzat en sectors molt determinats i en un ventall de tasques cada
cop més reduït. Salvant remarcables
excepcions, la comercialització ha
quedat en mans dels intermediaris, el
coneixement en mans dels enginyers
i, és clar, la llavor i el planter en mans
d’empreses i tecnòcrates. Així és, a
grans trets, com han desaparegut més
del 75% de les races i varietats locals
de les que cultivaven els padrins.
Cultures Trobades
Amb cada raça o varietat tradicional perduda s’esvaeix una petita part
de la nostra història. Moltes d’elles,

són testimoni viu del treball de domesticació de determinades espècies que
les societats agràries van iniciar fa
milers d’anys i que conformen el conjunt de la biodiversitat cultivada. A
més del seu valor històric, suposen
una inestimable font de diversitat alimentaria, amb propietats nutritives i
gustatives que ens cal redescobrir per
aturar l’empobriment de les nostres
dietes. Tot i que algunes han estat distribuïdes al llarg d’àmplies geografies,
han esdevingut fragments d’una cultura eminentment local, adaptades
a les condicions de cada comunitat,
fet especialment interessant des d’un
punt de vista agroecològic.
Amb aquest convenciment, el grup
de Slow Food Terres de Lleida va iniciar des del 2005 diferents accions de
salvaguarda de la biodiversitat cultivada de Ponent. A partir del 2008,
aquest interès es va concretar en el
projecte Cultures Trobades mitjançant
una metodologia participativa que
combina la recerca, la conservació i la
difusió d’aquest patrimoni.
En aquesta proposta hem reunit
una gran pluralitat de col·laboradors:

informadors, voluntaris de camp,
pagesos, cuiners, cellers, molins...
juntament amb algunes institucions locals. Amb ells, hem realitzat un
ventall d’accions que comencen amb
la prospecció, segueixen en les diferents parcel·les de conservació, tastos,
tallers i xerrades i acaben amb petites
promocions de vins, olis, llavor, viver i
planters.
On buscar–les
Amb l’agricultura industrial, es
va trencar la transmissió de la llavor
entre generacions, provocant en pocs
anys una perillosa simplificació. Ja a
partir dels anys 50 del darrer segle, els
Estats van reaccionar tot creant bancs
de varietats destinats a mantenir un
grau acceptable de diversitat. A l’Estat
espanyol, algunes de les col·leccions
resultants són molt completes mentre
que d’altres responen a prospeccions
poc intensives i contrastades. En tot
cas, es tracta de col·leccions públiques
a les quals es pot sol·licitar material
vegetal de forma gratuïta per conservar–lo en el seu context originari.
En el nostre cas, les varietats i races
que estem conservant provenen en un
90% de prospeccions sobre el terreny.
Les hem obtingut de llargues converses amb una generació pagesa formada
molt abans de la revolució tecnològica,
quan el manteniment de la biodiversitat era imprescindible per la vida al
camp. El contacte amb aquests padrins
i padrines, que se’n van a marxes forçades, és l’última oportunitat de restablir
el pont generacional amb una tradició
alimentària que comprèn, no només
les varietats, sinó també els seus usos
i aplicacions.
Més enllà de la qüestió generacional, les hem trobat a les perifèries
de l’agricultura “avançada”: territorialment, en aquelles poblacions
amb condicions menys favorables a
la transformació agrària (zones de
secà, muntanyoses i històricament
més mal comunicades); i, socialment,
de la mà de persones que s’han quedat al marge de l’especialització agrària ( jubilats, produccions destinades
a l’autoconsum, petits planteristes i
vivers o pagesos ecològics en la via de
l’autosuficiència).
Algunes troballes
Hem prospectat intensament la
Noguera i de forma més dispersa a les
comarques veïnes. Es tracta d’una zona

orogràficament molt diversa en què
conflueixen tres dels principals rius
del Pirineu (Segre, Noguera Pallaresa
i Noguera Ribagorçana). Això ens ha
permès entrar en contacte amb cultures molt diferenciades i reunir una
gran quantitat de material sense haver
de recórrer grans distàncies.
Així, recorrent les hortes hem trobat unes 150 varietats d’hortalissa i
llegums, entre les quals destaquen la
Ceba Coll de Nargó, el fesol del Ramet,
el Bròquil Llucat, el Bitxo de Tiurana
i un gran assortit de tomates amb la
Rosa d’Albesa o la Trumfera al capdavant. En general, es tracta d’espais
molt emblemàtics que seria desitjable conservar tot i que alguns ja hagin
desaparegut, com l’horta de Tiurana,
inundada pel pantà de Rialb.
Les prospeccions per la Noguera
seca, també ens han posat en coneixement d’un destacat patrimoni d’oliveres i vinyes centenàries que resisteixen amb vocació d’autoconsum
formant destacats paisatges. Gràcies
a elles, hem creat una col·lecció de
més de 50 varietats de raïm, identificant el Trobat, el Picapoll Negre, el
Monastrell, la Pansa, el Macabeu i la
Malvesia com les més comunes. En
el cas de l’olivera, la sorpresa ha estat
encara major ja que, més enllà de la
trentena de varietats identificades, se
n’ha pogut detectar poblacions considerables per posar en valor. Ens
referim, sobretot, als olivers Sarrut i
Blanc de la Vall d’Àger, al Verdiell de
Camarasa i Cubells així com la varietat Gravell, més pròpia del Mig Segre.
En paral·lel, hem iniciat l’estudi de les
propietats dels seus olis i vins, elaborant petites promocions amb l’objectiu
de donar–les a conèixer.
En el cas dels fruiters la diversitat
trobada també és considerable, amb
unes 145 entrades, entre les quals hi ha
molts i molt bons presseguers tardans
de les hortes del Noguera Ribagorçana.
A més, destaquem la Pera de la Mala
Cara, el Cirerer Garrofal de Lleida o la
poma Normanda.
En el terreny dels cereals, la prospecció ha estat poc satisfactòria a
causa de l’avançat procés d’erosió genètica. Tot i això, gràcies a la col·lecció
del Centre de Recursos Filogenètics de
l’INIA i d’altres col·leccions privades,
hem pogut reunir prop d’un centenar
de cereals entre blats, ordis, civades i
sègols. En destaquem el blat blanc de la
Segarra, desaparegut dels camp i forns

exemplars de cabra catalana del Montsec
des de ja fa algunes dècades.
Amb diferència, però, la troballa
més inesperada ha estat la d’un petit
ramat de cabra catalana. Aquesta raça,
majoritària fins als 80 a la zona, havia
estat substituïda progressivament per
d’altres de més productives fins a considerar–se com a extingida en la darrera dècada. Actualment, una vintena
d’exemplars d’aquest ramat han estat
adquirits en el marc del projecte per
tal de dur a terme un programa de cria,
estudi i reintroducció.
Multipliquem–nos
Els resultats obtinguts fins al
moment ens han convençut que encara
hi ha una immensa quantitat de varietats en perill que esperen ser localitzades i tornades a cultivar. Ara bé, també
és cert que es tracta d’una actuació de
gran urgència i que requereix l’activació de la societat rural de cada territori.
La nostra experiència parteix de
treballar intensament sobre el patrimoni de la zona en què vivim, buscant la implicació de la població local
i sense descartar, a priori, cap espècie.
Sempre, en connexió amb d’altres iniciatives similars a través de la Xarxa
Catalana de Graners i altres grups de
Slow Food.
Entenem que el treball de manteniment de les races i varietats no s’acaba
en la prospecció, ni en les diferents
col·leccions públiques ni privades.
Ben al contrari, requereix ara mateix
d’un esforç associatiu dins de l’àmbit
local que permeti restituir l’ús habitual d’aquestes varietats, tornant–les
a posar sota la responsabilitat de les
persones, per no delegar–ne mai més
la custodia.
Més informació:
—wwwx.inia.es/webcrf/CRFesp/
Paginaprincipal.asp (en aquesta web pot descarregar–se la base de dades de les varietats prospectades i conservades en bancs de germoplasma
estatals).
—www.vinyestrobades.com
—www.oliverestrobades.com

