La paret seca a Menorca
La fotografia que podem fer avui a Menorca, concretament al camp menorquí, s’assembla ben
poc a la de fa 50 i més anys. Les parets seques estan envaïdes de mates i ullastres, només
s’insinuen sota la frondositat dels arbusts, moltes barreres no són d’ullastre, els pujadors, si hi
són, ja són inservibles. Les poques figueres que hi queden no estan resguardades de parets i no
estan podades ni ben conservades. Els figuerals (figues de moro) hi són però ja no compleixen
la raó de la seva existència. Els bosquerons de cada explotació ja no serveixen per fer llenya.
Els aglans i les ombres de les alzines tampoc tenen el mateix ús d’abans. Els pous són un forat
amb parets derruïdes, i la seva aigua ni és pura ni és sana, en el cas que ragi. La vaca, el porc,
sobretot aquest, consumeixen aliments, abans els reciclaven (pales de figuera, rostolls, aglans,
restes d’aliments per a la gent, etc.). L’aigua de la pluja ja no es recull, abans era un bé escàs i
se l’aprofitava tota, amb unes canalitzacions molt ben pensades i executades. Ara continua
essent un bé escàs. Les eres ja són vestigis del passat, sense haver aclarit ben bé el perquè de
tots els detalls de la seva forma.

L’explotació era un cicle tancat, no només pel que fa al bestiar; era un món apart. Però aquella
imatge, tot i ser real, que alguns retenim i d’altres imaginen, no era el paradigma d’un
benestar general, era la que provenia d’un sistema de tinença feudal, i en molts llocs de
clàssica submissió. La família pagesa, en general nombrosa, vivia i, també, malvivia. El senyor,
tret d’algunes excepcions, era més autoritari que empresari, del camp en sabia més bé poc,
considerava el pagès un mal necessari, i temia quedar-se sense pagès. La instrucció del pagès
no existia, i rebia els coneixements per via oral i de la tradició. Ningú no s’ocupava de donar-li
ensenyament, i tothom es queixava de la seva manca de capacitat per assumir, per exemple,
un canvi tècnic o un canvi de maneig.
Tot i així, el pagès, en general, era un gran coneixedor de la naturalesa i del lloc on vivia. Però
això no treu que fos, lògicament, incapaç d’adaptar innovacions, entre d’altres raons perquè li
arribaven en comptagotes, i per via coercitiva en molts casos.
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Al lloc hi vivia molta gent, eren petits nuclis de població rural, allunyats dels pobles. La família
de l’amo i madona, i els missatges, s’ocupaven de treballar la terra, de fer i mantenir les
parets, d’alimentar i d’abeurar els animals, de mantenir i explotar els petits boscos, de conrear
i gestionar els sementers, i tot amb eines que ben poc es diferenciaven de les dels darrers
segles, l’arada romana, sense anar més lluny, n’era una d’elles. S’hi cuinava, s’elaborava el pa i
el formatge, es feien canyissos per assecar els fruits, es dejunava els cargols, es feien conserves
i arrop, l’eixam hi era arreu dels llocs. Els camps no s’adobaven amb nitrats però les tanques
eren netes d’ullastres i mates, i tenien elements nutritius suficients per allò que d’elles
s’esperava, i, a més a més, el guaret era una pràctica usual i essencial. El pagès sabia que
primer han de pasturar les vaques, després les ovelles i, en últim terme els cavalls. L’entramat
de passos a la paret seca en són testimoni.
Avui, a un lloc amb deu vegades més vaques que abans, i amb cinquanta vegades més
producció de llet, només hi ha una persona que se’n faci càrrec de les feines de manera
permanent. La dona del pagès, en molts casos o per temporades, treballa fora. La societat ha
canviat, i també la societat rural. Molts voldrien que el benestar assolit anés acompanyat d’un
món rural i idíl·lic a canvi de res. És el mateix de les platges, del camí de cavalls, la societat vol
el benestar que comporten els diners del turisme amb les platges verges i els camins intactes.
Una Menorca de postal és irreal, una postal de Menorca pot ser un gran engany. Tenim lo que
tenim perquè mai no s’ha parat a pensar què volem tenir i a quin preu. Quan les coses canvien
i hom se n’adona es voldria fer alguna cosa per tornar, però sense tornar del tot. Mai no es pot
començar de nou.
Partim d’unes premisses, que podran modificar-se, que són les següents: l’agricultura i la
ramaderia lligada a la terra creiem que són del tot necessàries, pel fet de la insularitat (mai no
podem saber si sempre tindrem l’abastiment alimentari assegurat des de l’exterior) i pel fet
que, ara mateix, tenim una població pagesa amb ofici i afició per les vaques, que estima i viu
de prop la terra, que a diferència d’altres indrets, sap resignar-se sense ser conformista (és
humil i està orgullós de ser com és). Ens podríem plantejar si Menorca és una terra per a
vaques, de la mateixa manera de com podríem plantejar si Menorca té les condicions per
acollir embarcacions d’esbarjo, més enllà de les que pugui tenir la població arrelada. Serien
qüestions per a un altre tipus de reflexió.
A partir d’aquí, què s’ha de fer? En primer lloc, sabem que les coses que funcionen s’han creat
des de la necessitat i el convenciment dels afectats. L’administració pública no ha de fer de
pagès ni posar-se en el seu lloc, ha de promulgar unes lleis que senzillament diguin que la llet,
la carn, la fruita, la verdura, han de ser aptes sanitàriament per al consum, i que les pràctiques
culturals i de maneig ni contaminin ni provoquin malestar als animals. Qualsevol activitat
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econòmica s’ha de fer segons les limitacions de l’entorn, pensant en no malmetre les
condicions del medi per a les generacions futures. Aquests principis haurien de ser admesos
per tothom. Alguns podran promoure l’ús privat o públic dels bens. Però ningú pot acceptar
que una activitat econòmica contamini, per exemple, els aqüífers. Per a què això no passi hi ha
sistemes diferents d’aconseguir-ho.
L’agricultura, en sentit ampli, no es pot planificar cada legislatura. L’administració pública no
pot canviar de criteri cada pocs anys, quatre anys ecologista, quatre anys productivista. El
principi universal dels vasos comunicants mai no s’ha de perdre en temes d’agricultura. Ningú
no pot adobar la terra sense conèixer la seva composició ni sense saber les necessitats del
cultiu, ni una explotació de vaques pot fer més llet de la que garanteix el suport farratger i el
complement en concentrats. Per al compliment d’açò no hi ha més solució que la capacitació
del pagès en el maneig i en la conservació del propi entorn. Només des del coneixement i la
responsabilitat del productor es poden aconseguir millores, sense subvencions ni
penalitzacions. I, per això, la inversió en formació, en educació, en extensió agrària, és clau per
al desenvolupament, diferent del creixement econòmic.
Per exemple, quin sentit tindria subvencionar una hectàrea de paret seca sinó tenim qui la
faci? I ens referim a fer-la a l’explotació, no a que no hi hagi un ofici de paredador, a sou del
patrimoni, açò seria una altra qüestió. Perquè el problema no està ja en fer o no fer, en
arranjar o no una paret, està en si la paret és útil o no al sistema de maneig. I, això només ho
sap el pagès.
El que viu al camp ha de tenir les mateixes comoditats o oportunitats que el de ciutat pel que
fa als serveis essencials. Això requereix pensar les coses. Es requereix un ampli enteniment
entre la gent. Quan diem que el pagès ha de tenir les mateixes oportunitats que el de ciutat,
ens referim no només als serveis mínims d’escolaritat, de sanitat, de comunicació, etc., ens
referim a que el pagès, en especial el de vaques de llet, que viu aïllat i amb una feina que
l’ocupa horaris que l’allunyen de l’oportunitat de reciclar-se professionalment, necessita d’una
extensió agrària moderna que el mantingui al dia.
Sovint es convoquen col·loquis, simpòsiums, per reflexionar i intentar saber què fer amb el
camp, amb el, aleshores denominat, sector primari. Detectar els problemes es cosa del propi
pagès, l’administració no ha d’actuar com a metge, sinó com a facilitador de que els pagesos
siguin capaços de detectar els seus problemes. Açò es pot fer amb el mètode de comunicació
per a la innovació, altrament dit extensió agrària. Consisteix en organitzar un servei de tècnics
preparats per aquesta tasca, els quals tindran un centre organitzatiu i de discussió i seguiment
d’activitats. El mètode és la discussió constant del tècnic en comunicació amb el pagès. Per si
algú no coneix aquest sistema d’extensió li podem dir que el tècnic actua com a dinamitzador
del grup de pagesos, és el que fa reunions amb ells, el que l’ajuda a innovar, el que l’ajuda a
detectar problemes, el que busca les solucions per tal que el pagès en triï la que millor li vagi,
el que l’ajuda, en definitiva, a decidir i a prendre el control de les seves associacions o dels seus
projectes.
Tots sabem que una innovació, tècnica o d’idees, per esdevenir com a tal ha de comptar amb
l’agent que la de fer seva, és a dir el pagès, ell l’ha d’entendre i la de veure i sentir-la
necessària. La difusió d’idees, la transmissió de coneixements, la comunicació per a la
innovació, tenen dificultats per ser assolides; es requereix de tècnics preparats en comunicació
i en tecnologia, que entenguin, d’entrada, que el pagès té el seu llenguatge, i que, en la
majoria dels casos, sap perquè fa les coses, encara que pugui desconèixer l’explicació del
perquè d’alguns fenòmens.
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