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PRESENTACIÓ
Senyor batle, senyores regidores, senyors regidors, senyores i senyors,
Bon vespre a tots i benvinguts en aquest acte.
És per a mi una gran satisfacció comparèixer avui aquí, davant aquest consistori i el públic
assistent, per dues raons importants:
Una, el fet de trobar-me de bell nou en aquesta ciutat, tan estimada per mi, per assistir al Pregó
de Fires de 2006, fires que es van succeint amb la solemnitat que mereixen, després d’aquests
quasi cinc-cents anys transcorreguts des que el rei emperador Carles i d’Espanya i v d’Alemanya
concedís el privilegi reial per a la seva celebració.
La segona raó, i no per això menys important, és la de fer la presentació del pregoner de les
Fires, una persona amb la qual, a través dels anys compartits a la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
s’ha creat una sincera amistat, així com una profunda admiració per la tasca que ha realitzat, tant en
l’àmbit de la seva actuació professional com en el camp de la conservació i divulgació de les nostres
races autòctones. Es tracta del senyor Bartomeu Anguera Sansó, veterinari.
En uns moments en què és necessari tenir uns elevats coneixements tècnics per exercir una
professió en una àrea tan sensible com és la ramaderia, es fa de cada vegada més obligat disposar
també d’una profunda formació general, jo diria que humanística, per reflexionar i actuar amb
encert en els temes que ens planteja, de cada vegada amb més intensitat, el món agrari.
I aquest és el cas del veterinari que avui tenc l’honor de presentar com a pregoner de les Fires de 2006.
És un home ja plantat a la seva maduresa, tranquil, amable, parc en paraules, reflexiu, amb una
gran formació, participatiu, amic dels amics, i que, segons diuen els seus companys de joc, no dóna
mai una pilota per perduda. Aquesta és la cara humana d’en Bartomeu Anguera.
És costum en aquests actes que es faci una succinta presentació de l’orador, la qual cosa per a
mi és un greu problema. Un home amb el currículum d’en Bartomeu Anguera no es pot reduir a
una succinta exposició.
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Per aquest motiu deman disculpes per endavant, perquè sé que em deixaré moltes coses pel
camí, amb l’ànim de no minvar temps a la seva exposició.
Bartomeu Anguera Sansó neix a Palma l’any 1935. Una vegada acabats els estudis en aquesta
ciutat es trasllada a Saragossa per cursar la carrera de veterinària, i en la Facultat de Veterinària es
llicencia l’any 1958.
Amplia estudis a l’estranger i s’especialitza en selecció i millora ramaderes, matèries sobre les
quals ha publicat diversos llibres, monografies i articles i ha fet nombroses conferències, no sols a
Espanya sinó també a distints països europeus.
L’any 1984 es gradua com a doctor en veterinària a la Universitat Complutense de Madrid, i rep
la qualificació d’excel·lent cum laude per la seva tesi “L’ovella de raça mallorquina”.
Els primers treballs a les nostres Illes com a veterinari els fa, entre els anys 1961 i 1970, com a
director tècnic d’AUXAM i de FAMSA, dues empreses ben conegudes dels ramaders mallorquins.
L’any 1970 ingressa per oposició al Cos Nacional Veterinari del Ministeri d’Agricultura, i el
destinen a Balears, on ocupa fins a l’any 2002 el càrrec de cap del Servei de Ramaderia, dependent
de l’Administració central fins a l’any 1981, i posteriorment de l’Administració autonòmica.
L’any 2002 el nomenen cap del Servei d’Ordenació Ramadera, fins a l’any 2005, que es jubila.
La seva vocació veterinària i el seu gran coneixement de la problemàtica professional el duen
per elecció l’any 1976 a la presidència del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, càrrec
que ha ocupat de forma ininterrompuda fins a l’any 2001.
Entre els anys 1986 i 1997, és elegit vicepresident del Consell General de Col·legis Veterinaris
d’Espanya, càrrec en el qual té un important paper: la consolidació de l’estructura autonòmica de
l’organització col·legial.
Durant aquesta etapa és nomenat representant de l’Organització Col·legial Veterinària
Espanyola a diferents organismes internacionals, com la Federació de Veterinaris d’Europa (del
1989 fins avui), l’Associació Mundial Veterinària (1988–2002) i l’Associació Veterinària Euroàrab
(1996–2006).
Home profundament implicat en l’activitat pública, és elegit regidor de l’Ajuntament de Palma
per al mandat 1961–1966, i durant aquest període assoleix la modernització dels mercats de Palma
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i el començament dels projectes per abandonar l’antic escorxador i situar el nou en el seu lloc
actual.
L’any 1971 és elegit membre de la Diputació Provincial de Balears, i impulsa durant aquest
termini la reestructuració de l’Institut de Biologia Animal de Balears, per convertir-lo —la seva
gran obsessió— en el motor de la millora productiva i sanitària de les Illes. La seva labor en aquest
càrrec finalitza l’any 1978.
L’any 1990 és elegit acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes
Balears, l’entitat científica més antiga de Balears i màxim guardó de les professions sanitàries, en
representació de la professió veterinària. Actualment és el secretari general de la corporació.
El desembre de 2003 fou distingit pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb la
comanda de número de l’Orde del Mèrit Agrari, Pesquer i Alimentari, per la seva continuada feina
en la millora de la ramaderia.
El 2005 fou anomenat president d’honor del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears,
en reconeixement a la seva dedicació i defensa de la professió, durant els quasi 25 anys del seu
mandat.
El setembre de 2005 es va jubilar de la seva feina de l’Administració, però segueix col·laborant
de forma activa en el que ha estat sempre la seva gran afició: les races autòctones de les nostres
illes, sobre les quals ha publicat, sota el patrocini de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, diferents
llibres en les versions catalana i castellana.
Avui, i per no canviar de tema, ens parlarà dels orígens, l’evolució i la situació actual del porc
negre mallorquí, aquest monument prehistòric viu, com sol dir ell amb freqüència, del qual tant
gaudim a través dels seus productes, i la història del qual coneixem tan poc.
Res més. Agraesc de bell nou l’oportunitat de compartir aquesta agradable vetlada amb tots
vostès, i els desitj unes bones Fires de 2006.

Margalida Moner Tugores
Consellera d’Agricultura i Pesca
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EL PORC NEGRE MALLORQUÍ
ORIGEN, EVOLUCIÓ I SITUACIÓ ACTUAL
El porc com a espècie ha estat sempre un animal controvertit. El repàs de la història i les
tradicions mostren que aquest animal ha tingut i té dues cares; dues formes de presentar-se davant
la humanitat: des de mostrar-se com el símbol de les més baixes passions, a esdevenir objecte de
culte per ser un animal apreciat per la deessa de la fecunditat i la vida, i pel déu de la llum, principi
fecundant masculí.
Igualment, en l’actualitat, el sentit popular tipifica el porc també de dues maneres. Qui no ha
sentit mai qualificar una persona bruta amb les expressions “va com un porc” o “menja com un
porc”, i parlar d’una persona que no s’ha portat bé dient que “ha quedat com un porc”? Els exemples
serien interminables.
D’altra banda, en el sentit positiu, el porc és un animal apreciat per la seva gran utilitat. Hi ha
un refrany castellà, que jo trob molt graciós i descriptiu, que diu: “Del cerdo hasta los andares”. I
efectivament és així. Aquest caminar graciós, movent el pandero d’un costat a l’altre, com si el món
no l’afectàs, és únic dins les espècies animals.
En mallorquí tenim una altra expressió que mostra igualment la seva gran utilitat: “Del porc,
fins la coa és bona”. I és vera.
Qui no recorda aquells temps a la pagesia —encara no s’havia inventat el potet de “tres en
uno”— en què la pixa de porc era necessària per untar de greix qualsevol estri que anàs un poc
ronser? O aquelles alfàbies d’ossos salats, que duraven tot l’hivern i ajudaven a fer aquells bullits
i cuinats tan saborosos? I les enormes llaunes de saïm per cuinar? I... bé, dels embotits, ja ni en
parlam.
Sembla, a vegades, que l’única frontera que marca la separació de les bondats i maldats del porc
és el fet inqüestionable de la matança. Hi ha una dita molt gràfica, un poc sarcàstica, però que és
ben vera: “Als poetes i als porcs, no se’ls aprecia fins després de morts.”
Quan em vaig qüestionar com havia d’enfocar la xerrada del pregó, em vaig plantejar dues
opcions:
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Una, parlar del passat, introduir-me dins els estudis arqueològics, que són de cada vegada més
freqüents, i contrastar-los amb els estudis etnològics d’aquests animals, tot ben trempat amb el
condiment de la prehistòria i la posterior història de les Balears, a veure si trobàvem res de nou,
o, en el cas de la segona opció, estudiar tots els avenços tècnics que envolten la cria, el maneig i
l’alimentació d’aquests animals, que, per una altra part, són objecte d’investigació diària i resultats
positius evidents.
Vaig optar per la primera, tal volta perquè era més misteriosa.
He de reconèixer que, al marge de la feina professional, estava obsessionat, des de petit, pel que
jo autotitulava el misteri del porc negre.
Solia passar amb els meus germans part dels estius a Campos, i els horabaixes, unes vegades
en bicicleta i altres en carretó —en aquell temps no hi havia gaires cotxes— anàvem a una finca
familiar que hi havia entre Campos i Llucmajor. La meva fixació mental era veure a cada visita les
tres o quatre solls on s’engreixaven els porcs matancers.
En arribar, solia ser l’hora en què la madona els donava un bon poal de figues de moro mig
capolades, que bolcava dins la menjadora, i l’espectacle era sempre el mateix: un parell de crits de
la madona, una sèrie de grunyits misteriosos que sortien de la soll, una carretada de mosques que
fugien ràpidament per damunt la barrera, malgrat la tela de sac que hi havia penjada, i el renou
d’aquelles xuclades que feien desaparèixer les figues en un moment.
A vegades, en acabar, la madona obria la barrera, perquè nosaltres poguéssim veure l’interior,
i l’espectacle era quasi dantesc. Entre aquella olor calenta, afavorida per l’estiu, mescla de figa
mig agra, fems i orins del porc, el remolí de les mosques que tornaven a la soll, enmig de l’ombra
que sempre regnava allà dins, s’endevinava la silueta d’un porc negre enorme, ajagut, que just
alçava el cap per veure qui guaitava. En aquest moment, una vegada feta la inspecció, la madona
sentenciava mirant-nos: “Van bons, aquests porcs. L’any passat varen passar de ses vint arroves.
Enguany n’han de pesar més.“
Perdonau la digressió, però reconec que aquest espectacle em fascinava. Era com un ritual
ferest, que no em deixava entendre com d’aquell animal, que quasi no es podia aixecar del pes que
feia, sortirien coses tan bones després de les matances.
Per això supòs que el subconscient em va dur a escollir el misteri, el potser, el camí de les
hipòtesis. A certes altures de la vida, has de deixar volar un poc la imaginació, això sí, sense perdre
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de vista les fites que la ciència i la història et marquen. I això és el que he procurat fer, i el que he
trobat sobre l’origen i l’evolució del porc negre mallorquí.

Truja de raça negra mallorquina. Dibuix cedit per gentilesa de Vicenç Sastre, dibuixant.
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La presència del porc domèstic a les Illes Balears
Sobre aquest punt hi ha nombroses publicacions que han aportat referències sobre el possible
origen del porc negre i la seva conformació.
Tal vegada per la seva dificultat ha estat un tema recurrent, del qual s’han ocupat tota una
sèrie d’autors, nacionals i estrangers, i com és lògic, dins els nacionals, una sèrie d’autors d’origen
mallorquí.
No hi ha llibre de zootècnia o d’etnologia animal que es valori dins la història documental
veterinària que no inclogui la descripció i/o els orígens del porc negre de les Balears.
En el llibre més extens que conec sobre aquesta matèria, titulat El cerdo mallorquín, publicat
l’any 1949 i escrit per Andreu Torrens Pastor, que va ser il·lustre veterinari de l’Ajuntament de
Palma, hi surt una àmplia relació de la gent que va estudiar el porc negre, i aporta les diferents
teories que de prop o d’enfora poguessin afectar els orígens d’aquest animal.
Posteriorment, tota una sèrie d’autors de la nostra terra (Joan Jaume, Llorenç Payeras, Jaume
Jaume, Antoni Contreras) han publicat treballs sobre el porc mallorquí, tots ells de gran interès,
que toquen diferents vessants tècniques sobre les característiques, els orígens, les produccions, els
sistemes d’explotació, etc. d’aquest animal.
Malgrat el diferent contingut i la finalitat de cada un dels llibres, a l’hora d’encarar els orígens
i la procedència de l’actual porc negre mallorquí, tots coincideixen que aquesta raça és el resultat
additiu d’incorporacions progressives, més que de races, d’agrupacions diverses amb els seus
corresponents períodes d’adaptació als nous hàbitats.
D’acord amb els darrers estudis realitzats, sembla que els primers pobladors arribaren d’una
forma accidental a les nostres illes, atesa la reduïda quantitat d’utensilis d’ús domèstic trobats als
habitatges utilitzats durant la seva estada.
Parlam, segons els investigadors, dels principis del cinquè mil·lenni abans de Crist, i les seves
conclusions afirmen que aquests grups humans pertanyien a pobles d’una tradició i cultura en
transició al neolític, que no disposaven encara en aquells moments d’una economia productora.
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Els indicis de la presència humana a les Illes en forma d’establiments, més o manco programada,
són un poc més tardans, i el seu començament se situa, segons els estudis realitzats, en el període
que va del 3500 al 3000 abans de la nostra era.
Igualment, i sempre de la mà de l’home, varen arribar a les nostres illes els primers animals
domesticats, entre ells les cabres i les ovelles, el porc, el boví i també el ca.
L’origen antròpic del porc a les Illes sembla clar, igual que el dels altres mamífers anomenats,
ja que la seva existència abans de l’arribada de l’home no està, almenys fins al dia d’avui,
comprovada.
Aquestes entrades de nous pobladors, que es repetiren a través dels segles posteriors, varen
incorporar de forma progressiva la cultura campaniforme, així com les tècniques inicials de l’ús dels
metalls, en tant que la població illenca gaudia d’un aparent benestar social, derivat de la dedicació
primordial a l’agricultura, la ramaderia i la caça.
La procedència d’aquests primers pobladors es desconeix, tot i que s’ha pensat sempre que
venien de l’Est, atesos els estudis antropològics realitzats, i que la navegació dirigida al comerç era
habitual per aquells endrets.
De totes formes, els estudis actuals sobre les possibilitats de navegació dins l’entorn de la nostra
àrea mediterrània fan pensar de cada vegada més que no es pot descartar la presència de nous
pobladors originaris de la part oriental de la península Ibèrica.
Així doncs, es pot afirmar que el porc va ser present a les nostres illes des de l’inici del seu
poblament pels homes, i les troballes de la balma de Son Matge (Valldemossa), datades devers el
2700 abans de Crist, deixen ja constància de la presència d’aquest animal a Mallorca en la fase de
poblament neolític.
D’altra banda, l’existència de troballes òssies d’aquesta espècie a les excavacions realitzades als
poblats prehistòrics no es pot dir que sigui abundant, però sí nombrosa, la qual cosa mostra que les
troballes de Son Matge no són un cas aïllat.
Des del 1300 abans de Crist, es va produir l’arribada a Mallorca i Menorca d’uns nous pobladors,
els grecs rodis, que introduirien uns canvis fonamentals en el mode de vida de les Illes, conegut
com a cultura talaiòtica, que, al marge del tipus especial de construccions megalítiques, va anar
acompanyada de noves formes i tecnologia en la ceràmica i de l’ús comú del bronze.
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De la mà d’aquesta gent, sembla que varen entrar també porcs a les Illes, animals que, al marge
de ser una font important d’aliments, gaudien, per si mateixos, d’una consideració quasi sagrada, i
de segur varen deixar la seva empremta sobre la població local.
Els animals de l’espècie porcina, pels estudis arqueològics derivats de les troballes, se sacrificaven
a una edat primerenca, sempre per davall d’un any, amb una mida bastant inferior que la que podien
assolir d’adults, la qual cosa implicava, com a sistema d’explotació, el manteniment controlat d’un
grup reproductor adult que proporcionava de forma quasi continuada cries, les quals, després d’un
engreix relatiu, eren sacrificades i consumides.

Talaiot núm. 1 de Son Fornés, Montuïri. Els estudis mostren que el consum de porc dins la dieta càrnia dels habitants
d’aquest poblat era d’un 34%, xifra molt alta en comparació a la d’altres poblats talaiòtics. L’ocupació del poblat fou
aproximadament de l’any 900 a.C. al 650 d.C.
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Talaiot núm. 1 de Son Fornés, Montuïri. Vista de l’interior. L’estudi de les restes faunístiques trobades a l’edifici indiquen
que aquest talaiot era un important centre de manipulació i distribució de carn, sobretot de porc.

Malgrat que dins el grup d’animals sacrificats per a consum els òvids i els caprins eren
percentualment els més importants, els porcs constituïen també una part destacada de la dieta
càrnia bàsica en l’alimentació de les comunitats talaiòtiques, ja que aquesta espècie aportava de
mitjana d’un deu a un catorze per cent del total dels animals sacrificats, cosa que significava, atès
el seu rendiment en canal, un percentatge superior en carn consumible.
Com quasi totes les altres espècies domèstiques a les nostres illes, els porcs de l’època
talaiòtica eren de talla més petita que els seus contemporanis continentals, fet que es pot atribuir
a deficiències genètiques per un excés d’endogàmia, a una nutrició insuficient o defectuosa, o
ambdues coses a la vegada.
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Com a detall curiós d’aquestes èpoques, es pot mencionar que a determinats assentaments s’han
trobat penjolls fets amb les dents incisives i amb els claus dels porcs domèstics, que probablement
devien servir d’adorn als portadors, sense excloure, ateses les creences de la població, que el seu ús
tingués una finalitat de protecció contra els mals, o de petició continuada d’algun desig a les deïtats
pròpies de les seves creences religioses.
Un altre detall interessant sobre els animals d’aquesta espècie és que el tipus de porc que es
criava a les Illes devia disposar d’una marcada aptitud per a la producció de greix.
Això almenys és el que ens fa pensar Diodor Sícul, famós historiador romà, que va viure en el
segle I abans de Crist, i que en el tom sisè de la seva Bibliotheca Historica, quan descriu les nostres
illes majors, conegudes pels grecs com a Gymnesies i pels romans com a Baliarides, menciona,
entre moltes altres coses, que els famosos foners baleàrics, per lluitar, s’untaven el cos amb saïm de
porc i amb oli de llentiscle, ja que no coneixien l’oli d’oliva.

Llentiscle. Brot. Arbust mediterrani de la família de les
anacardiàcies (Pistacia lentiscus). Els foners balears per
anar a combatre s’untaven el cos amb saïm de porc i oli
extret del fruit d’aquest arbust. (Diodor Sícul, s. I a.C.).
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Llentiscle. Branca.

Foner balear. Estàtua de Llorenç Rosselló (1868–1902). Jardins de s’Hort del Rei, Palma.
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Aquest fet constata l’existència de saïm en certa quantitat, i el coneixement que els pobladors
tenien de la conservació d’aquest tipus de greix del porc, així com del seu possible ús culinari.
Una cosa hem d’afegir: El fet que els foners s’untassin el cos amb saïm de porc no significa que
els facilitàs la lluita cos a cos, si esdevenia el cas —per a això bastava l’oli de llentiscle—, sinó que,
d’acord amb la creença dels rodis que aquests animals gaudien d’una consideració quasi sagrada,
cercaven amb aquesta unció de greix de porc la protecció de les divinitats a l’hora del combat.
Aquest és l’argument, un poc imaginatiu, que suporta l’entrada de porcs a les Illes a través
d’aquest poble, atès, també és vera, que aquest animal solia acompanyar els grecs en els seus
desplaçaments, i romania en els assentaments que es creaven, en la que es va denominar la ruta de
les illes de la mar Mediterrània.
Fins aquí els coneixements de què disposam sobre l’existència del porc durant el que es
considera protohistòria de les nostres Illes.
Uns segles més tard, dins el que podem ja considerar període històric, una novetat a destacar és
el canvi per a bé que va fer la ramaderia mallorquina amb l’arribada dels romans.
Després de la conquista de Mallorca per Quint Cecili Metel l’any 123 abans de Crist, al marge
de guarnicions militars, s’instal·laren a l’illa, tres mil (3.000) colons duits de la península Ibèrica
per cultivar la terra amb nous mètodes i tècniques més eficaces.
A més, durant el segle i abans de Crist, a causa de les contínues guerres civils (les guerres
sertorianes) que assolaren l’Imperi Romà, Pollentia, una de les dues colònies creades a Mallorca,
va rebre autèntiques onades de refugiats polítics, que aportaren una nova cultura i ajudaren en la
difusió de les tècniques agràries més avançades.
L’estudi de les troballes d’un poblat talaiòtic, en el qual la tècnica del radi —carboni per
determinar l’antiguitat i la duració de la seva ocupació— ha permès definir que aquesta va durar
del 1100 abans de Crist fins al 300 després de l’inici de la nostra era, i ha permès també comprovar
que els ossos dels animals estudiats del període antic (preromà) eren de mida més reduïda que els
de la fase terminal, ja ben avançada la dominació romana, i que la grandària d’aquests ossos a la
mateixa edat era de cada vegada major.
L’única explicació que hi podem donar és que durant l’ocupació dels romans es varen produir
incorporacions continuades d’animals d’aquesta espècie procedents d’altres àrees, majoritàriament
peninsulars, que produïren una millora qualitativa dels porcs de les nostres illes.
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La disgregació de l’Imperi Romà al començament del segle v després de Crist va tenir les seves
conseqüències sobre l’estructuració i la millora de les illes Balears, ja que els programes de millora
agrària iniciats es varen paralitzar.
L’ocupació i el posterior domini del sud d’Europa per les denominades tribus bàrbares i el
pas posterior dels vàndals a Àfrica, va dur com a resultat contínues ràtzies per les Illes, la més
destacada l’any 425, en què varen saquejar i destruir Pollentia, capital administrativa de Mallorca
en aquell temps.
L’any 455 les Illes foren conquistades per Genseric, rei dels vàndals, domini que li fou reconegut
més endavant, conjuntament amb el de Còrsega i Sardenya, pel papa Lleó I. La durada del seu
domini va ser curta, ja que no va arribar tan sols a un segle.
Nul·la és la documentació trobada sobre el porc durant aquesta breu etapa de dominació, i
a la vista del coneixement que es té avui dia del seu sistema de vida i de les xarxes comercials
utilitzades, que seguien en mans cartagineses, és difícil pensar que tinguessin alguna intervenció
generalitzada en la modificació o millora del tipus de porc dominant en aquell moment a les Illes.
L’única aportació, i no per això poc important, que podia afectar els porcs en termes productius fou
la introducció amb aquesta gent d’un canvi de sistema, basat en la integració parcial de l’agricultura
de tipus continental europeu que tenia en compte la silvicultura com a factor productiu, dins
l’agricultura de tipus mediterrani, d’ascendència grecoromana, basada en la producció de cereals,
d’oli i de vi. Els aspectes beneficiosos d’aprofitar els boscs per a la ramaderia, especialment a l’efecte
de pasturatge, va afavorir no sols a Mallorca, sinó a la majoria de països de l’Europa mediterrània,
una àmplia difusió de la cria dels porcs, que havien estat limitats fins en aquell moment a una
explotació quasi casolana.
L’any 534, les illes Balears foren conquistades per les tropes de Justinià, emperador de Bizanci,
i quedaren així integrades dins els seus dominis i jurisdicció.
La dominació bizantina, que durà fins al 903, començament de l’època islàmica, tampoc va
canviar gaire el decurs de la presència del porc a Mallorca.
Es va tractar pràcticament d’una ocupació militar, i el fet real és que, una vegada expulsats
els bizantins l’any 625 de la península Ibèrica i el nord d’Àfrica, les Illes perderen tot l’interès del
llunyà Imperi Bizantí, i varen gaudir d’una gran independència política i administrativa.

21

L’any 903 les illes Balears caigueren sota la dominació dels musulmans, pobladors que al llarg
de més de tres segles ens varen aportar la seva cultura i forma de viure, part de la qual afectava de
forma important la cria del porc.
Les seves creences religioses intervenien de forma molt directa sobre el seu model alimentari:
el consum de porc estava prohibit, i aquest fet va afectar de forma fonamental la incipient cria de
porcs a les nostres illes.
Durant la seva estada, els pocs historiadors que fan menció de l’agricultura i ramaderia (Ibn
Hawqal, l’any 948, i Al-Zuhri, l’any 1154) parlen de tot tipus d’animals de què es disposava a les
Illes, exceptuant-ne sempre els porcs.
No sabem si es tracta simplement d’una ocultació voluntària, per no mencionar l’existència d’un
animal impur, o si realment era que no hi havia porcs o que n’hi havia pocs.
És probable que es donàs una reducció molt forta d’aquests animals, ja que no es tenien en
compte en absolut per a la dieta alimentària, i estava just autoritzat en alguns casos el consum
d’alguns productes com a tractament medicinal, però es creu que entre la població nativa cristiana
es va seguir criant el porc, fet que va propiciar la conservació d’aquest tipus d’animal.
És també molt probable que, atès el tipus d’explotació que es feia prèviament en algunes
comarques, especialment a les zones d’alzinars, algunes guardes es mantinguessin assilvestrades i
reapareguessin una vegada finalitzada la dominació àrab de Mallorca.

Aglà, fruit de l’alzina (Quercus rotundifolia L.).
Utilitzat abans a determinades zones per a
l’alimentació extensiva del porc negre.
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Aglans.

Porquer tomant els aglans per menjar els porcs. Fresc de la Colegiata de
San Isidoro. León. (1157-1188). Procedent de la publicació “Una imagen
de calidad. Los productos del cerdo ibérico”. MAPYA 1984.
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Que els àrabs no importaren aquest tipus d’animals pareix clar, però també ho pareix que no
s’eliminaren tots els porcs de l’illa.
A partir de l’any 1229, la conquista de les Illes pel Rei En Jaume va significar la fi daquesta
situació, i la cria del porc per a consum, abans tan apreciada, va ressorgir a les Balears. Començava
una nova època.
Arribats en aquest punt, és normal que abans de seguir amb aquestes disquisicions, facem una
aturada per reflexionar i fer-nos algunes preguntes:
Es va seguir amb el tipus de porc que ja existia? Es varen produir entrades de porcs diferents
dels existents? I, sobretot, quin era el porc que quedava a l’Illa en aquell moment? I quines
característiques tenia aquest animal? Sabem que hi havia porcs, però, com eren?

Orígens del porc mallorquí
És francament difícil conèixer, atesa la falta d’informació, com era el porc mallorquí d’aquell temps.
En el dia d’avui, i sempre jugant amb hipòtesis de treball, no queda més remei que conjuminar
les troballes de la ciència biològica i l’arqueologia amb l’anàlisi de la història de les illes Balears,
vista sempre amb les relacions que aquestes han tingut amb els països que envoltaven la nostra
mar Mediterrània.
Des de fa molts d’anys es pensava que la domesticació del porc sols havia tingut lloc a la Xina,
uns vuit mil anys abans de la nostra era, però en l’actualitat, estudis recents realitzats per diferents
centres d’investigació coordinats per la Universitat de Uppsala a Suècia mostren que hi va haver
a partir de fa uns deu mil anys, de forma independent i a diferents llocs d’Europa i Àsia, fins a set
domesticacions d’aquesta espècie, sense poder descartar que no se’n produïssin algunes més.
L’opinió que predominava fins ara era que les formes domèstiques actuals de porc del continent
europeu procedien dels encreuaments entre els subgèneres del Sus, el nom amb el qual es
denomina el porc salvatge inicial, coneguts com l’Striatosus, d’origen asiàtic, l’Scrofa ferus, d’origen
centreeuropeu, i el Mediterraneus, procedent del litoral oriental mediterrani.
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En el nou estudi, publicat fa tan sols un any i mig a la revista Science dels Estats Units (6
d’abril de 2005), els investigadors afirmen que s’han identificat, almanco, set centres nous de
domesticació de porcs, situats a Itàlia, Birmània, Tailàndia, l’Índia i Nova Guinea.
La seva conclusió és clara: les línies modernes de porcs domèstics europeus provenen del
centre de domesticació europea, i manquen de tota afinitat amb els llinatges de porcs senglars
presents a l’Orient Mitjà.
Això referma la teoria que, en realitat, més que la difusió del porc domesticat, el que es va
difondre a través del temps amb les migracions continuades de les poblacions va ser la tècnica de
la domesticació d’aquests animals, fet gens difícil, si tenim en compte que els porcs actuals són
descendents dels porcs senglars, i que al llarg del temps han existit poblacions ben diferenciades
d’aquests animals a diverses parts del continent eurasiàtic, poblacions que existeixen encara a
molts d’endrets, i que han servit per realitzar els estudis genètics comparatius abans anomenats.
S’ha de tenir també en compte com a suport d’aquesta tesi, que el porc és un animal poc apte
per a la transhumància, i que la seva cria, en general, ha de tenir lloc en tancats propers al poblat,
fet aquest que ajuda a entendre que el porc, especialment en aquells temps, no fos l’espècie més
idònia per participar en expedicions de llarga durada.
De totes formes, els descobriments fets en l’estudi esmentat no exclouen la possibilitat que els
primers porcs domesticats arribats a Europa tinguessin en realitat el seu origen a l’Orient Mitjà
—es pensa que a Turquia, o tal volta més enfora.
Si hagués estat així, després d’un període inicial, s’hauria donat una àmplia domesticació de
porcs salvatges a Europa, que va diluir qualsevol contribució anterior d’altres àrees geogràfiques.
S’ha de consignar de totes formes que, per motius comercials i, pel que conten, per una febre
d’exotisme derivada de les colònies ocupades pels països europeus, durant els segles xviii i xix es
va produir una intensa introgressió de les races asiàtiques a tot Europa, que va marcar d’una forma
clara la genètica de moltes de les races d’aquest continent.
Aquest fet ha estat plenament confirmat pels resultats obtinguts per diferents grups
d’investigadors de tot el món, que a través de les modernes tècniques de genètica molecular (recerca
de l’haplotipus de citocrom B mitocondrial de races asiàtiques) han pogut comprovar la presència
de l’esmentat haplotipus a determinades races europees, com són, per exemple, el Pietrain belga i
alemany, el Large White i el Landrace.
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D’aquesta ingerència genètica sols es varen alliberar algunes races locals de difícil accés
geogràfic, entre les quals afortunadament es troba la raça de porc negre mallorquí, cosa que
confirma la puresa, en aquest cas equivalent a antiguitat, de la genètica del nostre porc.
De totes formes vull donar per acceptada la tesi que els porcs que acompanyaven els grecs rodis
en les seves expedicions eren descendents del Sus mediterraneus, animal que els investigadors que
s’han dedicat a estudiar aquest tema consideren una forma ancestral entremig de les dues altres
espècies primitives, el Sus scrofa ferus (porcs d’origen europeu) i el Sus vitatus (porcs d’origen
asiàtic).

Subgèneres del Sus, nom amb què es denomina el porc salvatge inicial

Sus mediterraneus, procedent del litoral oriental mediterrani.

Sus scrofa ferus, d’origen centreeuropeu.
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Sus vitatus, d’origen asiàtic i procedent del Sus striatosus.

Font dels dibuixos:
Gumersindo Aparicio Sánchez.
Facultat de Veterinària de Còrdova.

El Sus mediterraneus era un tipus d’animal rabassut i curt de cames, probablement de capa
negra, color predominant als porcs asiàtics primitius del qual ha deixat constància en els seus
descendents.
Va ser l’origen de les races de capa negra de l’àrea mediterrània, entre elles les del tronc ibèric
a la Península, així com també un dels puntals del nostre porc negre mallorquí.
Els romans, ja un miler d’anys més tard que els rodis, per tal de millorar la ramaderia de les Illes,
sembla que introduïren tres variants de porcs:
Les dues primeres conformades per exemplars derivats del Sus scrofa mediterraneus, uns
procedents del Mediterrani oriental, i els altres, de la província Bètica de la Hispània continental,
on aquest porc ja havia evolucionat cap a la morfologia coneguda com a tronc ibèric.
Si observam la morfologia dels porcs que surten esculpits als monuments de l’època romana
dels primers segles després de Crist, especialment els que tenen una temàtica de suovetaurilia
(una ofrena de tipus religiós en què se sacrificaven un porc, un xot i un bou), podem comprovar la
gran semblança amb el que ben bé podia ser el porc negre mallorquí. Just li falten els ganyells o
mamelles i, en estar esculpit en pedra clara, és molt difícil saber-ne el color.

Suovetaurilia.
Imatge del
porc adornat.
Baix relleu de
Pluteo Traianeo,
del darrer quart
del segle I d.C.
i el primer quart
del segle II d.C.
Procedeix del
Fòrum Romà.
Fotografia
gentilesa de
la Fototeca
Nazionale
Italiana.
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La tercera variant de porc introduït pels romans fou el Sus scrofa ferus, procedent de la província
Tarraconensis, que en aquell temps ocupava més de la meitat nord de la península Ibèrica.
Era un tipus de porc procedent de les regions centreeuropees que degué travessar França i
entrar pels Pirineus, es va establir per la part sud d’aquestes muntanyes, pel sistema Cantàbric i per
Galícia, i va donar lloc posteriorment a la majoria de races que han poblat tot el nord d’Espanya.
Hi ha autors (Kronacher, 1937) que mencionen l’entrada, durant l’estada dels vàndals a
Mallorca, d’un tipus de porc de bona mida, grans orelles i ganyells, excrescència carnosa també
coneguda a la nostra illa com “mamelles”, de procedència centreeuropea. Lògicament es tractaria
de descendents del Sus scrofa ferus, portadors de certes diferències amb els que s’havien introduït
de la mà dels romans, uns quants segles abans.

Cap de porc negre mallorquí. Mascle

Cap de porc negre mallorquí. Femella

Les dades històriques no afavoreixen gaire aquesta teoria, atesa la poca atenció que aquest
poble va dedicar al sector agrari durant la seva estada a Mallorca, i probablement mai sabrem qui,
com, i quan es va introduir aquest tipus de variant morfològica.
D’altra banda també s’ha de considerar la circumstància que aquests apèndixs carnosos es
donen també en una sèrie de races de capa negra, originàries d’Itàlia i França, que tenen un
historial similar a la nostra raça de porc negre.
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Porc negre de Calàbria. Finca Vallerote. Itàlia.

Porc negre de Parma. Itàlia.
Foto gentilesa del Dr. Veterinari Alessio Zanon.

Porc negre de Caserta. Itàlia. Foto gentilesa del Dr.
Veterinari Alessio Zanon i el criador Sr. Ianniciello.

Porc negre de Sardenya. Itàlia.
Foto original de agraria.org. Itàlia.

Porc negre de Sicília. Itàlia. Foto gentilesa de
la Assoziacione Nazionale Allevatori Suini. Itàlia.
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Crec que és molt estrany que aquesta característica sols es presenti en els animals d’origen
mediterrani, inclòs el tronc ibèric i els seus descendents americans, i que no la presentin la resta
de races derivades del Sus Scrofa de la meitat nord de la península Ibèrica.
De l’època bizantina crec que es pot dir pràcticament el mateix. No tenim notícies sobre
l’entrada de porcs a les Illes durant aquesta dominació, que fet i fet va durar quasi quatre segles,
com a màxim porcs procedents de Sardenya, d’unes característiques molt similars a les del porc
mallorquí, ateses les sempre presents relacions comercials entre les dues illes.
Del període de dominació islàmica, ja se n’ha parlat abans. Els porcs, per aquesta gent, no
existien, i el que és ben cert és que, a la pràctica, el nombre d’animals d’aquesta espècie va disminuir
dràsticament a les Balears.
La conquista de les Illes pel rei Jaume I d’Aragó, a partir de l’any 1229, va finalitzar amb aquesta
situació, i la cria del porc per a consum, abans tan apreciada, va ressorgir a Balears, especialment
a Mallorca, una vegada finalitzades les activitats bèl·liques i començada la repoblació amb gent
vinguda de la Península.
Acostumats avui en dia a disposar, sobre qualsevol fet, de més informació que la que poden
pair, hem de recordar que a l’antiguitat, el concepte que mereixia la paraula història per a qui es
dedicava a escriure-la es reduïa, generalment, a l’enumeració de dates, separades unes de les altres
per esdeveniments bèl·lics, sense que l’aspecte social o econòmic de la vida dels pobles meresqués
un mínim interès.
Sols l’estudi de la intrahistòria ha permès obtenir informació que dóna a conèixer la vida social i
cultural de determinades èpoques, fenomen aquest que afecta de forma directa les característiques
dels animals domèstics explotats en aquell temps.
És a partir del moment de la conquista pel Rei En Jaume quan es comencen a tenir notícies
de la cria de porcs a Mallorca, moltes vegades dades estadístiques o administratives, i d’altres
derivades de la normativa legal.
Resulta sorprenent observar a les cròniques d’aquell temps tant el nombre de caps que
presentaven algunes guardes de porcs molt poc després de la conquista, com també la importància
que les autoritats donaven a la regulació de la tinença d’aquests animals en vida i de la regulació
del seu sacrifici i la venda dels seus productes per a consum.
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Per a mi és indubtable que els nous pobladors, en aquesta etapa, varen incorporar animals
procedents de la Península, especialment de la regió catalanoaragonesa, els quals aportaren una
nova sang, que de ben segur afectaria la conformació del porc mallorquí. És impensable una
recuperació tan ràpida del cens amb el reduït nombre d’animals que en teoria haurien sobreviscut
a la dominació islàmica.

Porcells de raça negra mallorquina.

Com abans he mencionat, la venda de carn per a consum era objecte d’una especial regulació,
que fixava ja en el segle xiv el preu a què s’havia de vendre la carn salada, i marcava les diferències
segons la procedència: per un costat la de les Illes i Catalunya, i per l’altre la de Sardenya, Sicília,
Nàpols i Sevilla.
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No fa falta ser gaire malpensats per creure que, ja que es duia carn d’aquells endrets, es
poguessin dur també qualque vegada porcs vius, en quantitats més o manco importants, ja que tots
els redols esmentats, segons s’ha pogut comprovar posteriorment, disposaven de porcs negres molt
similars als mallorquins.
Però, el que no surt pràcticament mai és la descripció de com eren els porcs en aquell temps.
És curiós que en els inventaris consultats procedents dels segles xv, xvi i xvii, on surt la relació
de tots els béns de la casa, inclòs el bestiar, es pot trobar sempre els animals de més grandària,
un poc qualificats, marcats per un adjectiu que els diferencia: [sic] “Primo un cavall gris de sinch
anys; Item una somera negra de 14 anys, Item un bou negra mascle de X anys, Item una vedella
vermella de dos anys...”
Els que no hi surten mai definits són els animals de menys grandària. Així podem trobar: “Item
54 ovellas, Item sis gallinas i un gal, Item 24 porchs grossos i 13 porcells menuts...” En concret,
en una finca de Llucmajor (Solleric), en l’inventari de 1404 hi consignen vuit porcs mascles, tres
truges i vuit porcells.
La meva impressió és que no hi havia diferències significatives entre aquests animals petits. És
a dir, pràcticament tots els porcs eren del mateix color, les ovelles tenien el mateix tipus de llana, i
entre les gallines, devia predominar el plomatge que definim com de color beix fort mediterrani.

Grup de truges i verro de la raça negra mallorquina.
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La bibliografia d’autors vinculats amb Mallorca que subministrin al llarg del temps alguna
informació que permeti conèixer les característiques del porc illenc és realment escassa.
El primer escrit que he pogut localitzar que menciona l’existència de porcs negres a les nostres
illes és de Ramon Llull. En el seu llibre Arbre de Sciencia, escrit l’any 1296, hi trobam la següent
expressió: “Vénc un porc qui era leig e negre e pudia, car de un gran soll era exit”. Malgrat ser una
frase metafòrica, per a mi és una constatació de l’existència de porcs negres en aquell temps.
L’historiador Dr. Joan Binimelis, sacerdot que l’any 1593 va escriure La nueva Historia de la Isla de
Mallorca, menciona en el capítol tercer del primer tom just una característica de l’explotació dels porcs.
Diu textualment: “Produce de si grandes bosques i encinares en donde apacientan todos los puercos
que se crian en la Isla”, expressió que sembla important si tenim en compte que un poc abans, l’any
1585, l’inventari ordenat pel virrei de Mallorca Lluís Vich i Manrique donava un còmput d’11.255
caps, a tota l’illa, dels quals tan sols 437 corresponien a la ciutat de Mallorca i el seu terme.
En la Historia general del Reino de Mallorca, escrita l’any 1631 pels cronistes Joan Dameto i Vicens
Mut, i corregida i augmentada en una segona edició de l’any 1842, es menciona en la nota 14 del
segon tom, que “Mallorca y las otras islas sus adyacentes, por lo que respecta al reino animal, tiene
abundancia de ganado caballar, mular, asnal, vacuno, ovejuno, cabrío y sobre todo de cerda.” [sic].
Ja més endavant, l’any 1787, José Vargas Ponce, en el llibre titulat Descripciones de las Islas
Pithiusas y Baleares, escriu sobre la grandària dels porcs de la nostra illa, i ressenya el següent: [sic]
“Los cerdos son también de una grosura extraordinaria, como puede verse en uno que está colocado
en el Real Gabinete de Historia Natural, que pesó 24 arrobas, y solo tenia año y médio, y á 18 y 19
(arroves, s’entén) ascienden los comunes de la matanza”.
L’any 1781 s’inicia a França la publicació del Dictionnaire universel d’agriculture, en 10 toms,
dirigit per un dels homes més brillants del Segle de les Llums francès: Jean Baptiste François
Rozier, més conegut com l’Abat Rozier, i que, entre altres càrrecs amb què el varen distingir, va ser
director de l’Escola Veterinària de Lió. En aquest diccionari es descriuen els porcs de Mallorca com
a “cortos de piernas y de hocico, y muy anchos de nalgas y de lomos.”
Aquesta publicació la va traduir a Espanya entre els anys 1797 i 1803 Juan Álvarez Guerra, i fou
publicada per l’establiment tipogràfic de Madrid, de Pedro Julián Pereyra. El traductor hi afegí una
sèrie d’anotacions, cosa bastant corrent en aquell temps. Desconec si la nota és original de Rozier
o del traductor, ja que no he tingut l’oportunitat de llegir-ne l’edició francesa.
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L’apassionada, i càustica diria jo també, ploma de l’escriptora francesa George Sand, l’any 1855,
contà en el llibre Un hivern a Mallorca tota una sèrie d’incidències viscudes l’any 1838, i relacionades
amb el trasllat de porcs de Mallorca per sacrificar i consumir a Barcelona, animals que, segons la
informació aportada per l’escriptora, sembla que rebien més atencions que els passatgers.
L’únic aspecte positiu que es deriva dels seus comentaris és la millora del transport marítim
(canvi d’un vaixell de vela per un de vapor) que va facilitar aquells anys la tramesa sistemàtica cada
setmana de dos-cents porcs grassos des de Palma a Barcelona. Malgrat que, en pla satíric, defineix
el nostre porc com l’animal més bell del terra, no dóna cap detall sobre la seva morfologia, sinó més
aviat sobre la mala olor que generava i la intensitat i la cadència dels seus grunys durant el viatge.
L’any 1867, el catedràtic d’història natural de la Universitat de Heidelberg i director del Museu
Zoològic d’aquella ciutat, Dr. Hermann A. Pagenstecher, va escriure un llibre titulat La Isla de
Mallorca. Reseña de un viaje, en el qual cita textualment el següent:
El cerdo constituye una importante parte de la riqueza local. La raza tiene un aspecto
singular, son de poca talla y bastante largos, alcanzando un peso mayor de 300 libras, siendo
casi todos negros, sus movimientos son ligeros y vigorosos; La mayor parte, de uno y otro
sexo, presentan en los lados del cuello unas excrecencias pendientes como las que tienen
las cabras en nuestro país y que en castellano toman el nombre de mamellas.

Grup de truges i verro de la raça negra mallorquina.

34

Los cerdos, las cabras y los demás animales de asta de Mallorca no tienen analogía de
parentesco con las antiguas razas que se encuentran en el continente europeo.
El mateix Dr. Pagenstecher, l’any 1870, en una altra obra publicada a Alemanya, però no traduïda
a l’espanyol, afirmava dels porcs mallorquins que “pertanyen a la raça pelada, de cos allargat i
d’orelles molt allargades i penjants; tenen el cap curt i ample, el qual disposa d’una conformació
més convenient que la dels nostres.”
Ja un poc més endavant, amb motiu de la publicació entre 1869 i 1891 de l’extraordinària obra
Les Balears descrites per la paraula i el dibuix, el seu autor, Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena, donà
ja una empenta decisiva al coneixement de l’hàbitat i l’explotació del porc mallorquí, acompanyada
com sempre dels seus clàssics i aclaridors dibuixos, que en aquest cas ens varen sorprendre: els
porcs mallorquins apareixien sense ganyells. Afortunadament, a la descripció escrita ja aclaria un
poc més aquest detall:

Grup de porcs negres mallorquins. Arxiduc Lluís Salvador. “Die Balearen”. 1871.
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En Mallorca solo se conoce una raza de cerdos considerada como indígena; se parece a
la de Ibiza, difiere mucho del cerdo español i más bien se asemeja al italiano; siempre son
de color negro y tienen las orejas gachas; algunos tienen gruesas verrugas (ganyells) en las
mejillas y en otros faltan por completo. Los rasgos más distintivos de esa raza autòctona son:
la facilidad de engorde con una cantidad relativamente pequeña de pienso, la relativamente
grande cantidad de carne y grasa en proporción a los huesos e intestinos, i la aptitud de la
grasa que casi por entero se funde en manteca.
Consultat el text on es descriu el porc a Eivissa, sols s’hi menciona: “Los cerdos de Ibiza
pertenecen a una raza negra muy parecida a la del norte de Italia que asimismo esta dotada de
largas orejas caídas.”
La publicació entre els anys 1885 i 1889 del Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería
e industrias rurales, escrit per Miguel López Martínez, José de Hidalgo Tablada i Manuel Prieto y
Prieto, ens aporta també una de les primeres descripcions gràfiques del porc mallorquí, presentat
en aquest cas com a porc balear.
Aquest fet és atribuïble a una polèmica originada per la publicació l’any 1787, a la Gaceta
Agrícola del Ministerio de Fomento, dirigida en aquell temps per l’autor principal del Diccionari
enciclopèdic, d’uns comentaris despectius sobre el porc negre de les Illes.
Aquests comentaris foren contestats per Pere Estelrich i Fuster (1845–1912), catedràtic
d’agricultura de l’Institut Balear, home molt destacat i estudiós d’aquests temes, que acompanyà el
seu escrit amb tres dibuixos de porcs fets pel pintor Antoni Fuster.
Aquests dibuixos foren inclosos al diccionari enciclopèdic abans esmentat, a l’apartat
corresponent a les races espanyoles de porcs, acompanyats d’un escrit de Pere Estelrich en el qual
assenyala les característiques més destacades d’aquests animals: “de cames curtes, orelles grosses
i penjants, coa prima, pell amb poques cerres i cap petit.”
Els dibuixos mencionats, malgrat que sembla que no varen convèncer del tot els autors de
l’article inicial, mostren d’una forma ben clara la conformació del porc negre mallorquí en aquells
moments, amb l’advertència necessària que es tracta d’animals grassos a l’ús d’aquell temps, i per
tant deformats sobre el patró morfològic original. Es tractava d’animals allargats, de cama curta,
ampul·lositat de llom i cuixes, cap petit, galtes gruixades, orelles llargues, planes i caigudes —i en
dos d’ells, presència de ganyells—, i esquena un poc ensellada. El tercer, al marge de no presentar
ganyells, mostra una gran convexitat corporal, pròpia dels animals sotmesos a un engreix intens.
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Porc balear. Reproducció d’uns dibuixos originals del pintor Antoni Fuster.
“Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería e industrias rurales”. Madrid, 1877.
Dibuixos procedents del llibre: El cerdo mallorquín, d’Andreu Torrens Pastor.

Porc matancer de raça negra mallorquina.
Llucamet Nou. Llucmajor. Novembre 2006.

Porc matancer de raça negra mallorquina.
Llucamet Nou. Llucmajor. Novembre 2006.
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El comerç de porcs que es venien a Barcelona, ja mencionat per George Sand a la seva obra Un
hivern a Mallorca, es va mantenir sense gaires alteracions fins al final del segle xix.
El contratemps més important eren els preus fixats pels compradors catalans, de cada vegada
més baixos, i que donaven en conseqüència menys rendiment econòmic als productors, fet que va
motivar ja a principis del segle xx que es plantejàs la conveniència d’obrar els porcs a Mallorca i
vendre a la Península els productes industrialitzats en lloc dels animals vius.
Immersos dins aquesta problemàtica, l’any 1902, amb motiu de tenir lloc a Palma el V Congrés
Agrícola Català, el cap dels serveis veterinaris de Balears, Antoni Bosch i Miralles, a la seva
ponència sobre bestiar porquí, fa la primera descripció sistemàtica de la raça, que quedava de la
següent forma:
Disposam en aquesta illa d’una raça típica, especial, de voluminosa corpulència, amb el
cap petit i curt, orelles planes, grosses i sempre caigudes; galtes molt gruixades i feixugues¸
coll gruixat, curt i ple, que habitualment té la configuració d’un gep; pit ample; cos cilíndric,
dors en alguns casos recte i en altres un poc ensellat, cames sempre curtes, i coa estreta;
pell fina, llustrosa i sobrecarregada de pigment negre.
No parla en absolut de ganyells, i el porc de la fotografia que il·lustra la seva ponència tampoc
en té. Tot fa pensar que a la seva presentació va predominar la intenció de mostrar als assistents
un animal de gran pes i convexitat maximitzada per l’engreix, sobre la conveniència de mostrar un
detall corporal que la majoria d’autors consideren propi de la raça.
De totes formes, s’ha d’insistir que les petites diferències morfològiques descrites pels distints
autors eren reals, ja que està contrastada l’existència de diferents varietats de porc negre dins l’Illa,
atribuïbles a raons de tipus selectiu a cada regió, amb el fet real, per exemple, que encara fa poc,
l’any 2002, dels animals registrats al Llibre genealògic, malgrat fos un caràcter a eliminar, un 4%
de truges no presentava ganyells.
En el transcurs de la ponència presentada al Congrés, Antoni Bosch es queixa fortament de
la mania o moda dels criadors d’encreuar el porc mallorquí amb el d’altres races, amb la finalitat
de millorar-ne els rendiments, introduint animals d’aspecte similar algunes vegades (Large Black,
porcs ibèrics d’Extremadura, porcs ibèrics de pèl roig d’Andalusia, entre ells el clàssic mamellado, la
raça craonesa, etc.) i altres d’aspecte no tan similar, que no varen fer més que embrutir la genètica
i les característiques del porc mallorquí.

38

Fotografia de porc negre de
raça mallorquina de devuit
mesos d’edat, noranta-tres
centímetres d’alçada. De la
nuca al començament de
la coa fa cent quaranta-vuit
centímetres. El seu pes en viu
és de doscent quilograms.
Fotografia distribuïda amb
la “Ponencia sobre ganado
de cerda, desarrollada por D.
Antonio Bosch y Miralles, con
motivo del V Congreso Agrícola
Catalán. Palma, 1902”.

Porc matancer.
Llucamet Nou. Llucmajor.
Novembre 2006.
És pot observar la notable
semblança entre l’animal de
la fotografia superior (1902) i
la del porc d’aquesta
fotografia (2006).
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No és fins a l’octubre de 1947 quan Andreu Torrens dóna a conèixer el seu treball sobre el porc
mallorquí, presentat al I Congrés Veterinari de Zootècnia, celebrat a Madrid.
Hi descriu les diferents varietats de porc mallorquí que hi havia fa seixanta anys a la nostra
pagesia i, cosa important, presenta per primera vegada una proposta d’estàndard per a aquest
animal. Bàsicament, per no allargar gaire, podem dir que especificava que la capa del porc era d’un
color negre pissarra; el cap, petit i curt; les galtes, gruixades; els ganyells, situats de cap als costats;
les orelles, no gaire grosses, planes i amples, dirigides cap endavant; el cos, cilíndric, i les cames,
curtes i fines.
Aquesta proposta d’estàndard, acompanyada de dibuixos i fotografies, abundants en el llibre
de Torrens, era la primera passa per unificar criteris a l’hora de seleccionar els animals futurs
reproductors, atès que es disposava així d’un punt de referència objectiu per fixar i mantenir les
característiques morfològiques de la raça.
Acompanyaven aquesta proposta una sèrie d’estudis i valoracions de tipus funcional sobre el
creixement dels porcs, sobre el rendiment de les canals i els seus components, així com un esquema
del programa que s’hauria de seguir per a la millora de la raça.
L’autor, a les darreres pàgines del llibre, escrivia el següent paràgraf:
Hay que desechar la creencia, tan generalizada, de que el mejoramiento ganadero debe
emprenderse importando reproductores de razas extrañas a nuestro suelo. Las poblaciones
animales indígenas, perfectamente identificadas con el medio, suponen un capital inmenso
que precisa conservar... su revalorización, no puede lograrse más que mediante una adecuada
selección.
Una autèntica lliçó, concentrada en poques paraules, de manteniment de la biodiversitat.
Cal recordar, per entendre en tota la seva plenitud aquest paràgraf, que les circumstàncies que
rodejaven la cria del porc en aquells moments, des del punt de vista racial, eren molt difícils, per
l’encreuament descontrolat a què estava sotmès el porc mallorquí i, a més, pel fet que el mercat
català d’animals vius, que abans absorbia tots els excedents, s’havia acabat.
El cens, que l’any 1917 era de 183.100 caps, compresos reproductors i animals d’engreix, l’any
1945 era de 69.174, quasi una tercera part de l’inicial, animals que es venien pràcticament tots en
el mercat de les Illes, per a consum en fresc i fabricació d’embotits.
El porc negre semblava ferit de mort.
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Situació actual
Haurien de passar encara quasi cinquanta anys més perquè el Govern de les Illes Balears, creés
el Registre genealògic del Porc Negre Mallorquí (1995), Registre que es va modificar per adaptarlo a la normativa vigent, en data de 24 de juny de 1999, convertint-se en el Llibre de Registre
Genealògic d’aquesta raça.
La norma, publicada al Butlletí Oficial, definia les seves característiques morfològiques, i
requisits per a la inscripció d’aquests animals al Llibre Registre, fet aquest de especial rellevància,
ja que recuperava la continuïtat històrica d’un animal mil·lenari, i donava unes garanties als
industrials i consumidors, sobre l’origen i qualitat de l’animal i productes a obtenir.
En aquells moments el porc negre quasi havia desaparegut. El cens estimat de reproductors
d’aquesta raça a les nostres Illes era de 300 animals.
Com és raonable pensar, la creació del Llibre genealògic no va es va donar per generació
espontània. Una sèrie de fets significatius varen guiar les passes d’aquest procés, i d’entre ells els
més destacats foren els següents:
• La voluntat d’un grup de ramaders i industrials d’acreditar la sobrassada de porc negre
com un embotit de qualitat superior.
• Que la sobrassada de porc negre s’acollís a una Marca de Qualitat Controlada (1989),
marca que acreditava un reconeixement per part de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca i que exigia que aquesta s’elaboràs a partir de carn de Porc Negre de Mallorca,
procedent d’exemplars criats a finques localitzades a l’illa de Mallorca, incloses en
el Registre d’Explotacions del Porc Ibèric de Raça Mallorquina de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, al marge de tota una sèrie de requisits sobre maneig, edat, pes i
alimentació que havien de complir els animals que s'havien de sacrificar.
• La creació de l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte, per garantir
l’origen i la qualitat dels animals d’aquesta raça que s’havien d’utilitzar per a l’elaboració
de la sobrassada d’aquesta denominació. L’esmentada associació fou reconeguda
oficialment, uns anys més tard (1995), per la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per
gestionar el llibre genealògic de la raça.
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• La proposta a la Conselleria d’Agricultura i Pesca l’estiu de 1993 de reconeixement
de la denominació específica de Sobrassada de Mallorca, feta conjuntament per
l’Associació d’Indústries Càrnies de Balears, l’Associació de Fabricants de Sobrassada
de Porc Negre i l’Associació de Ramaders de Porc Negre Selecte, proposta que fou
acceptada pel Govern Balear el desembre del mateix any, en què aprovà el Reglament
de la Denominació Específica Sobrassada de Mallorca i el seu Consell Regulador.
• Aquest reglament va ser ratificat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el dia
9 de febrer de 1994, pel que feia referència a tot l’Estat espanyol.
• Ja més tard, a principis de l’any 1996, a petició del Consell Regulador de la Sobrassada
de Mallorca, aquesta ratificació es va fer extensiva, amb la denominació de qualitat
Indicació Geogràfica Protegida, al conjunt del territori de la Unió Europea.
• Sols els industrials autoritzats pel Consell Regulador poden utilitzar la Denominació
Específica Sobrassada de Mallorca, estrictament per a aquella que és elaborada i
madurada a la nostra illa, i que té dues variants acceptades: la Sobrassada de Mallorca
i la Sobrassada de Mallorca de Porc Negre.
• Aquesta darrera variant utilitza únicament porcs de la raça autòctona mallorquina, la
puresa genètica dels quals garanteix l’Associació de Ramaders de Porc Negre, a través
del Llibre Genealògic, mentre que el Consell Regulador de la Sobrassada de Mallorca,
a través d’una sèrie de controls veterinaris que es realitzen sistemàticament i asseguren
la identificació, garanteix l’origen, l’alimentació i el maneig dels animals.
Aquesta simbiosi de manteniment de recursos genètics animals, com és el porc negre mallorquí,
emparat en l’elaboració d’un producte de qualitat, amb carn procedent d’aquesta raça, com és el
cas de la sobrassada de porc negre, és un model interessant a seguir, sobre el qual la FAO, en el
número 27 del seu Butlletí d’informació sobre recursos genètics animals, publica un article on posa
com a exemple l’actuació feta a Balears amb el porc negre mallorquí, que ha aconseguit estabilitzar
l’existència d’una raça que fa trenta anys estava en un clar perill d’extinció.
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PORC NEGRE MALLORQUÍ
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 24 de juny de 1999. Ordre del Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, de 31 de
maig, per la qual es crea el Llibre de registre genealògic de la raça Porc negre mallorquí i se’n regula el funcionament.

MORFOTIP DE LA RAÇA
A. CARÀCTERS GENERALS
Són animals de grandària mitjana, perfil frontonasal subcòncau i de proporcions mitjanes. Harmònics i d’ossada fina.
B. CARÀCTERS REGIONALS
1. Cap.
De grandària mitjana, prim, de longitud moderada i perfil
frontonasal subcòncau. Amb galtes gruixades i pesants.
Morro gruixat i no excessivament afuat.
Orelles: no molt grans, inclinades cap a davant i sensiblement inclinades respecte a la línia longitudinal del cap.
2. Coll.
Curt, ample musculat, d’unió harmònica entre el cap i el
cos. La papada te una dimensió moderada. En la base del
coll i en la seva part baixa es troben un parell de mamelles
grans.
3. Espatlles.
De proporcions mitjanes, d’orientació inclinada i ben
adherides al cos.
4. Línia dorsal.
Recta o lleugerament arquejada en el sentit de la seva
longitud, sense depressions en la inserció en l’espatlla.
5. Pit.
No gaire profund, ampli i amb costelles arquejades.

6. Abdomen.
Ple, amb la línia inferior lleugerament corbada i un mínim de 10 mames normals.
7. Gropa.
Llarga, àmplia i un poc caiguda.
8. Anques i cuixes.
Llargues i no gaire amples.
9. Coa.
Prima, desenvolupada en espiral i d’inserció alta.
10. Genitals.
En el mascle, testicles ben situats, desenvolupats, subjectes i d’igual grandària. En la femella, vulva ben desenvolupada.
11. Extremitats.
Ben aplomades, relativament curtes, fines però fermes.
Articulacions magres i potons ben formats i de coloració
negra.

DEFECTES DESQUALIFICABLES
Taques a la pell, morro o potons - Absència o atrofia de mamelles - Orelles erectes o grans i caigudes
Alteracions importants en l’aspecte general - Hèrnies, monorquídia o criptorquídia.
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Etiqueta de identitat de la sobrassada
mallorquina de porc negre. Gentilesa del Consell
Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida

Sobrassada
de Mallorca
de Porc Negre.

Un dels models en
que es comercialitza la
Sobrassada de Mallorca
de Porc Negre

Distribució geogràfica de la comercialització de la
Sobrassada de Mallorca de Porc Negre

Font: Memòria 2006 del Consell Regulador Indicació Geogràfica Protegida Sobrassada de Mallorca
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Epíleg
La situació actual, després dels temporals passats, és bona, i s’han aconseguit dues coses molt
importants: recuperar la raça de porc negre, a uns nivells genètics que ja comencen a ser bons,
i posar al mercat un producte tradicional mallorquí amb uns criteris d’exigència i qualitat que
garanteixen la satisfacció dels consumidors.

Subhasta de reproductors
de porc negre, que ja s’ha
convertit en una tradicional
mostra de la millora genètica
de la raça. Sineu. Maig 2007.

Subhasta a Sineu. Maig 2007.
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El meu criteri és que s’ha de seguir per aquest camí, ja que la continuïtat de la ramaderia com
a productora d’aliments per a l’espècie humana, dins aquest segle que estam començant, està
condicionada, al meu entendre, per tres factors importants, i els tres amb un sol denominador
comú: el consumidor.
El consumidor, com a destinatari final dels aliments produïts, serà l’agent que condicionarà els
productes que arribaran a la seva taula. Aquest procés és ja actualment irreversible, i els tres factors
abans esmentats són els següents:
• Respecte al medi ambient. El consumidor valorarà —ho està fent ja— la incidència
de les produccions animals sobre l’ecosistema, i no perdonarà les transgressions en
aquest principi, de vital importància per a la supervivència del gènere humà.
• Benestar animal. És també un dels factors que condicionaran la ramaderia del futur.
Els animals tenen els seus drets, entre els quals hi ha el de viure dignament i estar
protegits enfront dels sofriments i els danys inútils. Els sistemes d’explotació ja estan
canviant, i canviaran més encara.
• Garantia sanitària de la producció. En l’actualitat, el consumidor no vol sols que els
animals que produeixen els aliments visquin en unes condicions correctes, i que
les granges que els allotgen no afectin de forma negativa el medi ambient. Volen
sobretot, i per damunt de tot, productes sans.
Les perspectives crec que són bones, i el que s’ha de fer és aprofundir en la millora dels
requisits expressats, garantint així la pervivència del porc negre i dels seus productes, de tal forma
que la interrelació entre els dos aconsegueixi la conservació d’una raça autòctona, tal vegada la
més representativa de les Illes, i poder gaudir d’una de les delícies que ha contribuït a fer Mallorca
famosa: una sobrassada de qualitat, una sobrassada de porc negre.
No voldria acabar aquesta dissertació sense agrair a les diferents entitats que han intervingut en
aquesta tasca de recuperar una raça, autèntic monument viu de la nostra prehistòria, la seva feina
ben feta, la voluntat que han mostrat i la il·lusió que estan posant en el futur.
A l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte, al Consell Regulador de
la Denominació Específica de la Sobrassada i als industrials que l'integren, a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, que ha sabut impulsar i coordinar les propostes de productors i industrials, a
tots ells, la meva enhorabona.
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I ja per acabar, vull expressar el meu més sincer agraïment a l’Ajuntament de Llucmajor, en
la persona del Senyor Batle, que tan amablement m’ha dispensat l’honor de ser el pregoner de la
Fira de 2006, i la meva satisfacció per haver-me deixat col·laborar amb un granet d’arena en el
coneixement d’un animal, el porc negre, tan estimat per tots els mallorquins.
Moltes gràcies a tots, molts d’anys i bona fira.
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FOTOGRAFIES RETROSPECTIVES
DEL SEGLE XX

Abeurant la guarda de porcs. Llegat fotogràfic Josep Pons Frau. 1883-1952. Ajuntament de Palma.
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Lot de Don Joan Sala i Prohens, de la finca Son Sala, de Campos. Primer Premi de Porc de raça mallorquina. Concurs
Provincial de Bestiar de Balears. Palma, maig de 1909. Fotografia procedent de la Memòria de l’abans esmentat concurs.
Biblioteca Lluis Alemany. Consell de Mallorca.

Lot de Don Joan Camps, de la finca Son Gual, de Sant Joan. Primer Premi de Porc de raça mallorquina. Diada Agrícola de
Manacor. Concurs ramader. Setembre 1928. Fotografia procedent de la revista Mallorca Agrícola. Octubre 1928. Biblioteca
de la Fundació Joan March. Palma.
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Sineu. 1950.
Guarda de porcs amb
el porquer. Cessió del
veterinari Gabriel Ferriol
Jordà, de Sineu.

Felanitx. 1956.
S’Hospitalet Vell.
Truja de raça negra
mallorquina.
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Porreres. 1970.
Porc negre mallorquí.
Truja.
Explotació del veterinari
Francesc Sastre Mora.

Porreres. 1970.
Porc negre mallorquí.
Verro.
Explotació del veterinari
Francesc Sastre Mora.
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Lloret de Vista Alegre.
2000. Son Marró. Truja de
raça negra mallorquina.

Lloret de Vista Alegre.
2000. Son Marró. Grup
de truges de raça negra
mallorquina.
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PORCS DE RAÇA NEGRA MALLORQUINA ACTUAL

Porc negre mallorquí. Porcellins.
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Porc negre mallorquí.
Truja i porcellins.

Porc negre mallorquí. Verro.
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Porc negre mallorquí.
Verro.

Porc negre mallorquí.
Truja.
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Porc negre mallorquí.
Truja.

Porc negre mallorquí.
Truges.
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Porc negre mallorquí.
Grup de truges.

Porc negre mallorquí.
Truges.
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Porc negre mallorquí. Truges.
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Porc negre mallorquí.
Verro i truja.

Porc negre mallorquí.
Truges.
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A Miquel Martí Truyols, de Cárnicas SEMAR de Llucmajor, gran enamorat i impulsor del porc
negre mallorquí, que va apostar des del primer moment perquè es fes aquest estudi sobre la nostra
raça.
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porcs de raça mallorquina Bartomeu Torres Bernat, de Son Marró, de Lloret, dels quals sempre he
tengut la màxima col·laboració a l’hora de treure fotografies dels seus animals.
A Guillem Salvà Oliver i a Caterina Janer Gomila, de l’Ajuntament de Llucmajor, per la seva
col·laboració i professionalitat.
A na Rosa, la meva esposa, per la seva comprensió i suport.
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