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T reballava en una important
agència de gestió del territo-
ri dels Estats Units.

Què hi feia?
Estudiava la vegetació i la vi-
da silvestre en llocs molt re-

mots. Vaig conviure amb onze tribus dife-
rents i vaig entendre moltes coses.

Quines coses?
Que ens hem passat la vida donant-los lli-
çons de com es treballa la terra fins a des-
trossar el seu territori. Veig patir la terra
allà on vaig. L’ús de la tecnologia abusiva és
gairebé universal. Hem conquerit el món
amb la nostra tecnologia agrícola i el resul-
tat avui dia és pobresa.

Hi ha cap alternativa?
Sí, gestionant holísticament el territori i
tenint en compte tots els factors que interac-
tuen: les persones, el sòl, les finances i els
animals.

I com?
Els sòls es construeixen gradualment grà-
cies a les arrels que creixen a diferents pro-
funditats, a la vida que s’hi adhereix i que
interactua amb plantes i animals. Amb una
mica de paciència podem obtenir més bons
resultats, i ambmenys inversió que fins ara.

Es poden recuperar prades que esti-
guin degradades?
És part de lameva feina, i per això utilitzo el
pasturatge planificat, animals herbívors ben
gestionats. Si deixem els herbívors pastu-
rant contínuament als mateixos prats, les
millors espècies de plantes i les arrels desa-
pareixen. Això equival a erosió, inunda-
cions i sequeres.

Cal limitar el tempsque els animals s’es-
tan en una pastura?
Sí. Dividint el territori en diverses parcel·les
de pastura dónes prou temps perquè es vagi
recuperant, perquè els fems es descompon-
guin i perquè les llavors, que les trepitjades
dels animals han introduït a la terra, puguin
germinar.

Has de ser un terratinent.
Utilitzo aquesta tècnica a la meva granja i
per al pasturatge faig servir mitja hectàrea.
Per recuperar una prada pots utilitzar galli-
nes, que reben l’aliment dels paràsits de la
terra. La connexió entre els herbívors i les
aus és molt interessant.

Faci-me’n cinc cèntims.
Després que les vaques hagin passat per
una pastura, els seus fems atreuen insectes
que ponen ous. És el moment d’introduir-hi

gallines, oques i ànecs: els espera un ali-
ment d’alta proteïna. Així es redueix el pro-
blema de parasitisme al bestiar.

... imitant els sistemes naturals.
Justa la fusta. La natura és el mestre: no
creamai residus, sinó aliment per als altres.
Així obtenim diferents produccions al ma-
teix espai que depenen les unes de les altres
i que ens donenmúltiples entrades de bene-
fici econòmic.

Sense esgotar la terra?
Quan una planta es pastura per dalt, deixa
anar sucres a través de les arrels, i alimenta
milions i milions de microorganismes que,
al seu torn, alliberen moltíssims nutrients
necessaris per a la planta. Aquestsmilers de
milions de petits éssers en els quals no pen-
semmai perquè no coneixem la vida del sòl
són essencials.

Un altre món.
Però si aquestes plantes es pasturen de ma-
nera contínua no tenen prou energia per po-
der alliberar-la al sòl.

En què s’equivoquen la ramaderia i
l’agricultura intensives?
S’ha perseguit un sol objectiu: la producció
a curt termini, que ha fet ignorar els proces-
sos naturals de la terra, creient que podrien
ser substituïts amb inputs (fertilitzants, her-
bicides, pesticides).

Això ens ha donat la producciómés im-
portant de la història humana.
Només a curt termini; a llarg termini
aquests inputs resulten cada vegada més
cars. Afegeixi-hi que obtenim altes produc-
cions, però que el contingut nutricional ca-
da vegada és més baix. Hi ha estudis que
demostren que la major part dels aliments
produïts demanera industrial han perdut el
40%dels nutrients. Avui dia es venen taron-
ges perfectes, però que no contenen gens,
zero, de vitamina C.

I per eliminar les plagues?
Per a una mena d’insecte concret un mo-
nocultiu és una font enorme d’aliment. Els
que sobreviuen a l’herbicida es reproduei-
xen amb rapidesa i es fan resistents a l’herbi-
cida. Així comença la cursa química perma-
tar el problema. El problema real, però, és
que hem matat la diversitat, els depreda-
dors dels depredadors.

Què proposa?
Reproduir condicions naturals amb una
gestió activa. Per exemple, rotacions de cul-
tius que afegeixen biodiversitat, plantar
entre el cultiu deu espècies diferents que ali-
menten el sòl...

Pura teoria?
Hi ha gent que fa vint anys que treballa així
i les seves produccions de blat demoro, soja
i blat sónmes altes que la mitjana de la seva
zona, i a més a més la seva despesa en
inputs és la cinquena part que la dels seus
veïns, per tant la seva rendibilitat és molt
més alta.
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Tinc 57 anys. Vaig néixer a Florida i visc en una granja en un poblet de NouMèxic. Estic ca-
sat, tinc tres fills. Fa 20 anys que em dedico a l’ensenyament de la gestió holística de l’agricul-
tura. La meva política és “treballem plegats”. Crec en la connexió entre la terra i les persones

Una granja pot ser un
lloc meravellós en el
qual tenir una família,
afirma en Kirk. El camp
ja no és una condemna.
Els nous grangers saben
apilar produccions; com
Joel Salatin, que a les
mateixes prades, rotant-
les, hi té vaques, galli-
nes, ovelles, ànecs,
porcs, conills, vedells...
En diu el ballet, i ell és
el director d’orquestra.
Afegiu-hi la pròpia crea-
ció de fertilitzants i el
màrqueting: la venda
directa guanya adeptes.
Arran dels massius pro-
blemes de salut als EUA,
es comença a entendre
que la qualitat del men-
jar és essencial per estar
sa. Ha vingut a impartir
un curs a Girona, con-
vidat per l’associació
Agricultura Regenera-
tiva (Agricultura-
regenerativa.es)

Pioners

9,95€
Per només

+cupó del dia

El Celler de Can Roca,
escollit millor restaurant del món

per la prestigiosa revista “Restaurant”

Del Celler de Can Roca a la teva cuina
Emporta’t amb LaVanguardia un llibre únic i exclusiu de Jordi Roca,mestre pastisser delmillor restaurant
delmón,El Celler de Can Roca. Un receptari especialment dissenyat perquè puguis preparar dolços originals,
divertits i deliciosos que mai no havies imaginat que podries fer a casa.

L’autor destina tots els drets d’autor d’aquest llibre
als centres de distribució d’aliments de Càritas.

Amb les espectaculars fotografies
de Becky Lawton

INFORMACIÓ PER A SUBSCRIPTORS I LECTORS: podreu adquirir el llibre Cuinem a casa les postres de Jordi Roca a partir del dissabte 8 al quiosc, per tan sols 9,95 euros més el cupó del dia. No es poden fer reserves per a enviaments a domicili.

Jordi Roca
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Per reservar-lo
captura aquest codi
o entra a:

www.suscriptoresdelavanguardia.com/promociones

Exhaurit

Si t’has quedat sense,

reserva’l ara
al quiosc.

Disponible a partir del dissabte 8.
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KirkGadzia, biòleg silvestre imàster enCiència de les Prades
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