
STUDI VERS ELS ASES Elisabet García Martín

1.ORIGEN DELS ASES
L'ase (Equus asinus, L.) va emergir del tronc comú

deis équids(Génere: Equus) al qual pertanyen el cavall

(E.cavallus, L.), I'hemió (E.a.hemionus,A.), I'onagre

(E.a.onager,A.) i la zebra (E.zebra, L.). Tanmateix, es

desconeixen quin moment exacte es va esqueixar com

a especie independient. Estudis realitzats amb ADN

mitocondrial indiquen que la seva separació evolutiva

del cavall podria haver tingut lloc fa uns 9 milions

d'anys(Xu i col., 1996), molt abansde la reportada per

altresautors a partir d'estudis paleontológics, que la si-

tuaven entre 3 i 5 milions d'anys (Lindsay y col.,

1980).

De qualsevol manera, el que sí que sembla cert és

queja a finals de l'Edat de Bronze (fa 1000-2000 anys

a.C.)existia un ancestrede I'ase doméstic (no se sap si

ambunaúnica forma).

Teoria dífiletica de Dechambre í Sansón

Actualment ,existeixen diverses teories que ens po-

drienajudar a establir l'origen deis ases,encaraque no-

saltresens centrarem en la teoria difilética de Sansón,

laqual ésla més acceptadade manera comuna.

Aquesta teoria admet dos ancestreso troncs per a les

facesasinines que avui en dia coneixem; un deis troncs

correspondriaa "I'ase cornú afrícá" o E. a. africanus,
decaparúcia, bociclar, amb degradacionsa les aixelles,

ventrei bragades,ratlla crucial i escasseszebradesen les,
extremitats,de perfil recte i de petita alcada (una mica

inferior a 1m.). El seu bressol es situaria a Núbia, con-

cretamenta la conca del Nil, des d'on hauria donat ori-

gena les racesdel nord d'África i, entre elles, a la raya

espanyolaAndalusa. ; ,

L'altre tronc correspondria ~ "I'ase circurnrnedi-

terrani" o E. a. "europeus, de capa castanya molt

fosca i d'una alcada més gran (fins a 1,50m.). Aquest

hauria donat origen a 'la majoria de les,~c:.tualsraces

europees, incloent-hi les 4 races de capa negra del
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nord d'Espanya (Catalana, Mallorquina, Encartacio-

nes i Zamorano-Lleonesa).

Existeixen opinions divergents sobre l'área d'origen

dels nostres ases,encaraque a nivell práctic només ens

cal saber que ha estat el mediterrani occidental el lloc

d'origen del Equus asinus europeus i que des d'aquí es

va anar escampantper tota Europa, donant lloc a la ma-

joria de racesasinineseuropees.

"'

Sansónéstaxatiu quan conclou que l' área geográfica

de l' Equus asinus europeusque habita les Illes Balears,

Catalunya, Italia, Gascunya i el Poitou, i que s'estén

prácticament per tot el món barrejada amb la varietat

comú de I'ase africá, va tenir el seu centre d'aparició al

litoral mediterrani, i aquestcentre deuria estar situat als

voltants de les terresque avui en dia formen les Illes Ba-

learsquan aquestesestiguerenunides al continent.

Tanmateix, Salvans i Torrent (1959) coincidixen

amb López Cobos (1932) i Romagosa(1959), al situar a

Catalunya el bressol de les diferents racespertanyentsa

l'Equus asinus europeus,les quals s'haurien originat per

expansió natural de l'eguasser catalá,Aquests autors si-

tuen l' origen geográfic de l' aseeuropeu al massísCata-

la-Balear (en I'era Primaria, I'actual territori catalá

estaria inundat pel mar). En aquestamateixa epoca, de

gran activitat orogénica, va sorgir la serraladacostanera

catalana, eixamplant-se aquest terrirori cap a les Illes

Balears. Posteriorment, a I'era Terciaria, a causa d'una

reactivació de les forces orogéniques, més de la meitat

del que seria el territori Catala-Balear fou cobert per les

aigües, establint-se finalment l'estructura geográfica de

Catalunya i les Illes, tal com avui en dia la coneixem.

Aquests fets geologics serienanteriorsa l'aparició de

l'Equus asinus europeus, el qual apareixeria a final de

l' eraTerciaria,mentre que els moviments geológics citats

es produirien durant la primera meitat de l'esmentada

epoca. Així dones, sembla lógic pensar que el punt de

partida de la migració deis asesa altres regions espanyo-
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lesi europees(francesai italiana) fou el territori catalá i

cal suposarque en aquestesmigracions hi anirien que- ,

dantnuclis méso menysnombrososen els llocs on hi ha-

guessinbons mitjans de subsistencia i seguretat i, en

conseqüencia,amb el pas del temps i en funció de les

condicionsambientals(clima, alimentació, etc.,), patirien

elsefectesde la sevaadptació,que imprimirá en els indi-

vidusmodificacions profundes (variacions biológiques),

Aquestesmodificacions, amb el temps, agafarancarácter

d'hereditáries,i a mesuraque aquestesnoves característi-

ques diferencials transmesesgeneticamentprenenunani-

mitat i fixesa, es van fonnant nous grups étnics,

c1aramentdiferents deis seusantecessorsprimitius, i en-

carad'altres grups d'asesque van seguir rutes,penalitats

i medisdirerents.

L'ase domestic

Les primeres restes d'ases doméstics es van trobar

capa finals de l'Edat de Branze, de maneraque la seva

arribadaa Europa espot admetrecap al cinqué millenni

abansde Crist. És a partir de l'Edat de Ferro quan co-

meneena aparéixer les primeres representacionsgráfi-

quesde l'híbrid ase-euga(Kronacher, 1928).

SegonsYanes(1999), trobem els vestigis prehistórics

mésantics de l'ase doméstic conjuntament amb els bo-

vins i ovins procedents d'Egipte, de l' epoca en que els

egipcisvan conquerir les terresdel Nil: "Epoca de Nega-

da" (4000-3500 a.c.). En aquell període sembla ser que

l'aseja era utilitzat pels sumeris per a la guerra i que a

Mesopotámia la utilització d'aquest animal era molt ge-

neralitzadai anterior a la utilització deis cavalls, igual

quea Egipte. Semblaprovat que a l'Asia Menor no esva

introduirel cavall doméstic fins al' epocaarcádica-cap el

2700a.c. Era conegut en principi com ''l'ase deis paísos

alts";a Babilónia no hi va entrar fins 700 anys després,i

aEgipte,amb els hyksos (1640-1532 a.C). Inicialment el

cavallfou utilitzat com a animal de tir i fins a l'any 1300

a.e.nova substituir l'ase com a animal de cadira.

La domesticació de ('ase es va pr:oduir a Egipte,

molt abansque la del cavall,;i,~lIa va ser prafusament

utilitzat; els patriarques del poblé hebreu els posseienen

abundanciai, en aqiiest séntit, l'ase espot considerar un

animaltan bíblic com I'ovella. ') ,

De manera paral-Iela, els pobles antics de Grecia i

Roma,a més de fer servir l'ase com a alíment, l'utilit-
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zaven profusament en la hibridació equina; així es va

distingir, dintre de I'espécie asinina, la tipologia d'ani-

mals utilitzats per a aquestahibridació deis que es feien

servir per als serveis de cárrega i transport.

A América del Nord, Xina i Japó l'ase no es va in-

troduir fins al segleXIX

2. SITUACIÓ ACTUAL DE l' ASE ESPANYOL
Malgrat que resulta obvia la importancia de les

races asinines autóctones i, sobretot, la lluita contra la

seva pérdua i mestissatge,avui en dia ens trobem amb

una situació paradoxal en que, per un costat s'intenta

fomentar la recuperació d'aquestes races mentre que,

per una altra banda, la pérdua de funcionalitat de moltes

d'elles i la disminució de les tasquesper a les quals eren

útils esta desembocant en una irremissible disminució

del nombre d'exemplars. La seva funció com a animals

de treball s'está veient cadavegadamés disminuida.

" Los mejores vehículos de tracción animal, con

motores de lujo y bajo consumo. Hoy la voz de los bu-

rros suena como un lamento en los campos españoles"

(Pérez, 1995).

L' aseva poblar la terra per molts anys i va ajudar 1'-

home fins a arribar a fer-seprácticament imprescindible.

Ha vingut jugant un paper insubstituible al camp dedicat

a tasques de transport lleuger (tir de carruatgespetits,

traginada de deterrninats productes agrícoles, petits ea-

rregamentsde llenya, etc.). Era el complement ideal per

a-totes les tasques; dur i lent, pero segur i incansable.

Tan segurque, a vegades,quan l'home li manava el que

no era bo o convenient, l'ase no obeia. Més d'un camí

camperol va ser tracat per un ase,indicant la millor ruta

al seuamo (comunicacionspersonalsdeis ramaders).

Vivim, dones, sota un gran tópic. L'ase va passar a

ser conegut per burro o burret, sinónim de capsigrany,

tossut o ximplet, senseque l'home entenguésque l'ase,

quan feia el que volia senseser manat, ho feia per algu-

na cosa, amb sentit. Segons Pascual Rovira, president

de la fundació ADEBO ("Asociación para la Defensa

del Borrico"): u¿Testarudopor no hacer siempre lo que

al hombre se le antoja? Eso no es ser testarudo, sino

inteligente. Al burro, tu lo dejas suelto por el campo y

siempre busca el camino más corto y con menor pen-

diente. Son nuestrosprimeros ingenieros de caminos"
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Tanmateix, malgrat els grans serveis prestats a l'ho-

me, aquest animal ha arrossegat per tots els paises i al

lIarg dels segles una vida penosa i amarga. Ha estat un

animal tradicionalment menyspreat i, en ocasions, perse-

guit fins al punt de veure's molt a prop de l'extinció. Com

a norma, acostumen a estar mal alimentats i utilitzats en

tasquesd'una duresa superior a la seva resistencia; només

maltracte, desdeny, ingratitud i oblit.

Ho ha donat tot per 1'home, fms i tot el seu bon nom i

el seu prestigio Abans, bestia de cárrega per a 1'home; des-

prés, desterrat i sacrificat per a la mecanització del camp,

víctima del progrés. A sobre de burro, "bastonejat".

Relegat pel tractor, s'ha quedat, en el millor dels

casos,en carretó. Segons Jesús de Gabriel, veterinari pre-

sident de la "Asociación Nacional de Criadores del Asno

Zamorano-Leonés": "El burro se ha quedadosin unafun-

cionclara. Ahora prácticamente sólo lo tienen losjubila-

dos en el campo que siguen cultivando su huerto de

patatasy berzas.No se van a meterya con el tractor y si-

guenusandoel burro comosifuera una carretilla"

Curiós és l' artic1e presentat en el "País Semanal"

(29/3/98), escrit per Rafael Ruiz, en el qual es parla d'a-

questsanimals, de la confabulació contra els ases, animals

que han donat cos a tantes fábules, contes i moralitats.

El francés Jean de la Fontaine va publicar al segle

XVII histories com: "L'ase i ellladre"; "L'ase carregat de

sal i I'ase carregat d'esponges"; "El moliner, el seu fill i

l'ase"; "L'ase vestit amb la pell dellleó" i "L'ase i els seus

amos". En el segle XVIII, el poeta canari Tomás Iriarte va

escriure fábules amb intenció didáctica, com: "El asnoy

suamo"; "La compra del asno"; "El burro del aceitero"

y "El burro flautista", aquesta de "¡ Oh, dijo el borrico.

¡Qué bien sé tocar! ¿Ycdirán que es mala la música

asnal?"

Animal literari com pocs, apareix amb destacats pa-
r

pers en l'obra punta de la Literatura. A la Bíblia és citat

127 vegades, en episodis tan crucials com la fugida d'E-

gipte de la Verge, Sant Josep i el nen Jesús, o Í'entrada de

Jesúsa Jerusalem el Diuinenge de Rams.
, l

Després de Sancho Panza, el qui ha tirat més floretes

al burro ha estat Juan Ramón Jiménez amb el" seu celebre

"Platero y yo "~o ~ ..
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Després de donar la seva llet per als banys en que les

dames romanes refinaven la seva pell i després de passar-

se segles inspirant poetes i alliconant l'home a través de

les moralitats, l'ase va patir la decadencia, el veure's a

prop de l' extinció a Espanya.

Sincerament, si el burro parlés ens diría que no vol-

dria ser home perqué 1'home no és bo per naturalesa, i

quan ho és de manera excepcional, és prudent, sociable,

decidit i pacífic, o sigui, que gaudiria de les qualitats reco-

negudes, per fi, a I'ase.

Aquesta paradoxa es deu, segons Ramírez de la Fe i

col., (1996), que enfront a la seva utilitat i estima com a

animal de treball en zones rurals, a nivell "oficial" s'hau-

ria de protegir el cavall com a especie insubstituible per a

la guerra, i per aixó, proscriure la hibridació i, en conse-

qüéncia, dificultar la producció d'eguassers. 1 ara, quan ja

no existeix cap trava oficial que dificulti la cria i explota-

ció d' ases i el seu ús com a sementals, el cert és que

aquesta especie (i els equins en general) camina lenta-

ment, pero de manera inexorable, cap a la seva extinció.

A Espanya tenim sis races conegudes oficial de races

autóctones d'animals doméstics (R.D. 1682/1997). Són

aquestes: l' Andalusa, la Catalana, la Mallorquina, la

Majorera, l'ase de Las Encartaciones y la raca Zamo-

rano-LIeonesa. Totes elles estan enquadrades en l'apartat

de Races de Protecció Especial entenent que es troben en

greu regresisió o en tránsit de desaparició (B.O.E., 1997).

Segons els criteris de la FAO (1992) per determinar

races en risc, els nostres ases es troben dintre la categoria

de races en perill d'extinció, és a dir, el nombre total de

femelles reproductores esta entre 100 i 1000 i el número

de masc1esreproductors és menor o igual que 20 i major

de 5. Per aquesta raó, l'objectiu primordial és incrementar

el volum poblacional i mantenir-lo en un volum efectiu de

població (Ne) de no menys de 500 animals, minimitzar les

pérdues d'heterocigositat degudes a la consanguinitat, de-

riva i selecció i, per últim, utilitzat els ramats conservats o

disponibles per tal de caracteritzar la raca (Sañudo, 1994).

Jordana i Fo1ch (1998), afirmen que el problema més

greu és el gran desconeixement que tenim sobre moltes

d'aquestes poblacions en perill d'extinció, ja sigui sobre la

seva resposta a la millora genetica, la seva productivitat

en un medi ambient detenninat, si són o no portadors de

93 __



gensmajors interessantsi valuosos -en els moments ac-

tualso en el futur- que no es trobin en altres races,el seu

poderd'heterosiper a la realitzaciód'encreuaments,etc.

3.CAUSES DE REGRESSIÓ RACIAL
Determinades races autóctones d'ases han patit al

llarg del temps importants i freqüents variacions quan-

titatives, generalment negatives i particularment atri-

buíbles al' oblit técnic imposat per la marginació que

haprovocat l'explotació d'altres especiesi la industria-

lizació del campoAquesta actitud de cap manerajustifi-

cada, segons el meu punt de vista, ha conduít a la

disminució deis efectius de cada una de las races i la

introducció d' encreuaments indiscriminats, dos fets de

grantranscendenciaper al futuro

Amb aquestasituació, la població asinina espanyo-

la s'ha vist afectada per migracions géniques de varia-

da procedencia, principalment de l'ase del nord de

l' África, més petit, per a aconseguir exemplars més

manejables,(Ruiz, 1998), que l'han conduít a l'estat de

perill d'extinció i que possiblement hagi estat la causa

del gran confusionisme descriptiu (dintre de la poca in-

formació que existeix) de les seves característiques et-

nológiques, És a dir, diferents autors han caracteritzat

unaraya, des del punt de vista morfológic, de forma di-

versai poc coincident.

Concretant més, en les últimes décades hem estat

testimonis d'un alarmant descens deIs ases espanyols,

així com en el de les mules. El major descenss'observa

a partir de la década deis 60-70 (figura 1), periode en

que s'inicia una intensa mecanització del camp i, per

tant, una davallada de la importancia económica d'a-

questsvalerosos animals.
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Fig l . Evolucio del cens asiní imular a Espanya
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Aquesta mecanització i, sobretot, l'abandonament

d'extenses zones agrícoles poc productives han estat

les principals causes de la paulatina disminució deIs

censos.Només en els terrenys més pobres i abruptes o

en els llocs on el minifundi encara esta molt estés es

segueix mantenint un cert cens d'ases, si bé reduít.

Tampoc ara es sol' liciten amb profusió els serveis de

remunta per a la producció mulera, la qual ha quedat

circumscrita a petites árees de Castell, Extremadura,

Lleó i Andalusia. Per altra banda, els serveis oficials

fan molt poc per conservar, com a mínim en bancs de

gens, nuclis de les que foren espléndides races asinines

hispanes.

4. RAONS DE CONSERV ACIÓ
Segons Simón (1984), Maijala (1987), Anónim

(1992) i Jordana i Folch (1998), les raons que es po-

drien argumentar per a justificar la conservació de las

races són les següients:

• Raons genético-productives

• Raons científiques

• Raons histórico-culturals

• Raons ecológiques i ambientals

Pero l'afirmació de Hall (1993): "Les races domés-

tiques són recursos genétios que han de ser protegits

com a part de l'heréncia mundial de la biodiversitat",

o la de Mason (1974), segons la qual "qualsevulla ex-

tinció o desaparicio d'una especie o raca representa

un insuhstituible element de la diversitat de la vida que

esperd" haurien de ser raons suficients per a justificar

qualsevol Programa de Conservació en especieso races

en perill d'extinció.

Una reflexió interessant és la que fan Sims i John-

son (1974), els quals expliquen la interacció home-ani-

ma!. Argumenten que la relació simbiótica establerta

entre 1'home i els animals ha determinat l' aparició de

canvis sorprenents entre ambdós. Quan l'home estudia

els seus animals aprén més sobre sí mateix, sota un

punt de vista sociológic, així com fisiológic, mental,

emocional i económic. EIs patrons de comportament

de les associacions d'animals ens permeten contem-

plar l'interior de la totalitat del nostre ecosistema, cosa

que mereix un estudi més intensoL'hom té molt d'a-

prendre encara deIs éssersvius sobre els quals l'edicte

diví els ha proporcionat dominio El galanteig, sexe,
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amor, compassió, devoció, agressió, participació, de-

fensa de grup, lideratge i moltes alves manifestacions

de les associacions animals, proporcionen valuoses lli-

cons per al' especie humana. La contribució científica

i económica deis animals dornestics apareix més enllá

de tota mesura. Els animals han servit de mirall, en el

qual I'home ha escodrinyat la seva propia estructura

física i funcional, allargant les seves expectatives de

vida en millorar el coneixement de la reproducció, nu-

trició, medicina i cirurgia.

Així dones, com es pot comprovar i, ja que I'home

aplica molt bé alló de "ull per ull, dent per dent", haurí-

em d'agrair moltíssimes cosesals nostres animals, hau-

ríem de respectar-los i estimar-los pel que són, éssers

que ensproporcionen alimentació, treball.i.peró per da-

munt de tot, vida.

5. PERSPECTIVES FUTURES
La conservació dels asesencarapot tenir una certa

importancia económica, tant la sevacria en puresa com

per a la producció de mules. Així dones, les perspecti-

ves futures d'aquesta especiepodrien ser les següents:

• Producció per a zones tropicals i paísos en vies

de desenvolupament, on aquestaespecie sembla tenir

més importancia que el cavall. Els asessón animals de

gran rusticitat, amb una alta capacitatd'utilització de re-

cursos propis del medí en zones deprimides, comptant

amb unagran capacitatd'adaptacióa lescondicionsextre-

mes:clima, alimentació,maneig,etc.Així, dones,sónani-

mals precaris,capacesde sobreviure i treballar aprofitant

recursosinfrautilitzats, adaptant-seamb una gran flexibili-

tat a explotacionsamb aprofitament de recursostradicio-

nals.

• Exportació de sementals o, en el seu lloc, semen

congelat per a la millora genéticad'altres racesmundials.

• Explotació forestal. Control de la vegetacióarbus-

tiva i semilignificada, enzonesdedificil accés.

• Utilització com a element netejador de boscosper

a la prevenciód'incendis forestals.

• Comercialització en el mercat d'un producte d'e-

levada qualitat (encaraque d'un elevat poder adquisitiu)

com podría serla llet deburra.
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• Turísnre lúdic (agroturisme o turisme rural) en
> ~

zones de rruiritanya.L'ase, pel seu carácterafable, carin-

yós i humil, es susceptiblede poder serutilitzat en activi-

tatstals com el turiáne eqüestre,excursions,passejades.A

més, la sevapresenciaf~ que quaísevolpaisatgequeens

envolta sigui als nostresulls més pintoresc, més natural,
, .

méssá.

• Simplementcom a animal de companyia.

6. RACES ASININES PENINSULARS
A la figura 2 esmostrala distribuciógeográfeadeles5

racesd'asespeninsulars:

6

o! (
Europe

c. .... - ------- ------- ---- r Ó ~ , .

~ CAT

í~
Spain

" ~L

8 _ -.
(3

Africa

6.1 Raca Andalusa

Presenta una capa característica, la torda clara ro-

dada formada por pel curt, fi, ben assentat i suau al

tacte. SegonsSalvans i Torrent (1959) i Navero (1987),

presenta la següentplástica general: gran alcada de 145

a 158 cm en els mascles i de 133 a 150 cm. en les fe-

melles. Conformació robusta i harmónica, d'articula-

cions amples i característiques etnológiques que

responen de manera general a una raca hipermétrica,

subconvexilínia i sublongilínia.

Anteriorment hauria intervingut en la formació de

l'ase brasiler Lagoa Dorada encara que actualment, i

degut a la seva gran rusticitat, el seu principal ús és la

hibridació.

Es troba ubicada fonamentalment a la província de

Córdova, encara que també s'ha expandit per la de Se-

villa, en direcció als termes d'Ecija, Carmona, Marche-

na, Arahal, Osuna i Utrera. En menys profunditat i

extensió s'ha despIegatper la província de Cadis fins a

arribar al camp de Xerés, on també existeixen alguns

representantsde la raca andalusa(Aparicio, 1960).
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6.2 Las Encartaciones

Gómez(1997)ensexplicacom malgratser l'única raca

autóctona d'asesd'Euskal Henia, té unes característiques

própies com arala sevapetitatalla i unagranrobustesa,cosa

queva originarquefosmolt sol.licitata lesminesdela comi-

sacantábricaperal' extracciódemineral.Tambéeramolt co-

titzaten lesfiresdel nord i pelspagesosvalencians,elsquals

el destinavenal treballa I'horta i elstarongers.La pecularie-

tatd'aquestaracaautóctona escentraen serl'única racaeli-

pométrica,és a dir, de baix pes, ja que poquesvegades

excedeixdels200 kg. El perfil és rectei de proporcionshi-

permétriques,convexlíniesi brevilínies.

Sónasesdepetit volum ambunaalcadadecreupropera

als120cm, proporcionatsi equilibrats.A causadel seupetit

volum,fortalesaicarácter,ha estatmolt sol-licitata diverses

partsdel món. Té orellesmenudesi cascospetits.Gaudeix

d'un color de capaqueoscil-laentrenegrei castany,podent

presentarun llistó fosc en escápulesi columnavertebral.La

capamostra degradacionsde color al voltant del morro,

zonesa la voradelsulls, aixelles,ventrei bragades.

La zonad'origen d'aquestaracacomprenla comarcade

Las Encartaciones(Biscaia) i zonesproperes,com ara el

nord-oestd'Alaba.
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6.3 Raca Zamorano-Lleonesa

Yanes(1999) la descriu com una raca ben conforma-

da, de gran volum i corpulencia, esquelet apendicular

molt desenvolupaten el qual destaquenles sevesextre-

mitats, manifesta acromegalia (creixement exagerat de

las parts distals), bon temperament i un dimorfisme se-

xual accentuat.

Per les seves proporcions corporals es c\assificaria

com a animal eumétric (o hipermetric), cóncau i sublon-

gilini, amb un pes d'uns 350 kg.

El tronc és moderadament curt, amb una creu poc

destacada(uns 140,56 cm. en els mascles i 133,73 cm.

en les femelles), la qual cosafa el terc anterior poc airós

degut a l'horitzontalitat del coll seguit per un dors lleu-

geramentenfonsat (cóncau), arribant a vegadesa l'enca-

dirat

La capa és negra mate amb degradacions de color

platejades a órbites, olleres, bifis, aixelles, ventre i bra-

gades,maxillar inferior i a la vora de les orelles, pero

amb una gran quantitat de pél llarg i bast i amb unes de-

gradacions de color menys manifestes que en les races

Catalanai Mallorquina.

Presentapéls abundants, que des d'edats joves co-

breixen com una manta tota la superficie corporal for-

mant autentiques trenes o estirabuixons que li pengen

(penjollets), cosa que dota l'animal d'una especial feso-

~a. Són zones de major desenvolupamentl'espai inter-

maxil-Iar, les orelles, l' esquena, les planes costals, el

ventre, la corona i el menut, en que la presencia de pél

constitueix un caráctermolt estimable.

A Espanya s'ha utilitzat molt la producció mulatera

de castella, i va donar sang a diverses races estrangeres

tals com la Poitevina i l'eguasserAmericá.

Es produía ámpliamenten una zona circumscrita per

un triangle la base del qual estaria a les muntanyes de

Lleó mentre que el seu vértex seria la confluencia dels

rius Cea i Orbigo amb l'Esla. EIs dos grans centres de

producció se situaven a Benavente (Zamora) i Valencia

de Don Juan(Lleó) encaraque la seva áread'acció abra-

cá tota la regió Castellano-Lleonesa.Actualment es loca-

litza fonamentalment a la província de Zamora 1, en

menor extensió,a la de Lleó (Ramírez i col, 1996).
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6.4Ra.;a Mallorquina

La raya asinina Mallorquina i la Catalana són molt sem-

blantspero amb el pas del temps, factors mediambientals (de

fet les caracteristiques mediambientals són molt semblants

per a ambdues races: clima mediterrani, temperatures mode-

rades,altitud mitjana, ambient suavitzat per les brises mari-

nes i aprofitament massiu, per a la cria, de les zones de

muntanya i de les finques més properes al mar), d'alimenta-

ció, de maneig, etc., han fet avui que existeixin diferencies

sensiblescom per poder considerar-les com a races autócto-

nesamb la sevapropia personalitat.

SegonsPayera i FaJconer(1998), presenten un bon tipus

d'alcada que oscil-la entre 145 i 155 cm. en els masc1esi

entre 125 i 135 cm. les femelles. Aquests autors l'enquadren

com una raya subhipermétrica, concavilínia y sublongilínia.

En la major p~ deIs casos, l'existéncia d'aquests animals es

desenvolupaa l'aire lliure, tant de dia com de nit, i la sevaali-

mentació fonamental radica, en la majoria deis casos, en la

neteja de la muntanya. D'aquí ve la seva sobrietat, la seva

rusticitat, la seva resistencia, la seva tenacitat i, en molts

casos,la seva tossuderia.

La capa és negra-pansa,amb degradacions blanc-grisen-

quespoc pures, rodejant olleres, espai intermaxil-lar, pit, ven-

tre, bragada, aixelles i espai orbicular. Tant en el morro com

al voltant deIsulls existe~ una zona degradadade color blan-

quinósplatejat molt acusati de tacte extraordináriament suau.

Es poden donar exemplars d'un color més intens, sense

lesdegradacionspigmentáries o amb aquestesmolt rudimen-

táries (fumats). No seran acceptarspel seu ús-com a eguas-

sers els exemplars fumats, mentre que també es considera

aquestavarietat a extingir en les femellqs. - ,

Les característiques constitucionals ?~la raya corres-

ponen a un temperament sanguini i nerviós amb un desig
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genétic acusat. Posseeix una viva reacció temperamental

davant d'estímuls lleugers i un elevat grau de fecunditat.

Aquesta raya asinina es mostra amb una gran aptitud

per a la producció mulatera, útil per les tasques del camp,

en general, de cárrega en zones de muntanya i tir de ca-

rros lleugers, i és un element imprescindible, per la seva

capacitat per a l'aprofitament de qualsevol recurs, per a la

neteja de la muntanya i zones d'arbrat.

S'ha desenvolupat principalment a l'illa de Mallorca

-que li dóna nom- i s'ha escampat en major o menor grau

per totes les altres illes de l'arxipelag balear. La major

densitat d'aquesta població mallorquina es podría situar

en el rectangle format per Andratx, Palma de Mallorca,

Alcúdia i Pollenca.

6.5 Raca Catalana

Segons Sansón (1949) i Folch (1998), la seva plástica

en general respon a un tipus de gran alcada: 145 a 160

cm. en els masc1esi entre 135 i 150 cm. en les femelles.

El cap es mostra com un conjunt pesat i encara que la

seva posició és alta, no arriba a presentar l'aspecte d'un

animal estrelleta. Té uns ulls grans, oberts i serens i la seva

mirada, de gran vivesa, és franca, amatent i tranquil-la.

Coll llarg, rectilini, acusadament fort, musculós i fle-

xible. Creu destacada, convenientment correlacionada

amb el seu coll d'alta posició.

El tronc, rectilini, és quasi cilIíndric, de costellams

arrodonits i ventre recollit. El dors és relativament recte,

amb lloms amples, forts i musculosos, una mica aixecat

en la seva unió amb la gropa. Pit ample, en harmonia

amb proporcions estirades, sortit i profundo Gropa curta,

una mica aixecada i de f~rma ogival. Cua de naixement

baix, provista d'un abundant floc terminal de cerres.
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Extremitats anteriors ben conformades en el seu as-

pecte general. Esquena lleugerament obliqua. Brac

musculós. Genoll fortament confonnat i magre. Meta-

carpians fins. Tendons ben marcats, sólids, espaiosos i

elástics. Cascosuna mica estrets,alts de talons i lleuge-

rament boteruts en les sevesregions coronáries. En les

seves extremitats posteriors tenen les cuixes planes,

carnesun xic crebantades,sofragesamples i fortes.

Segons López (1993), Sotillo i Serrano (1985)

Ramírez de la Fe (1996), ha estat decisiva la seva inter-

venció en la millora de moltes races,praducció i expor-

tació mular cap a América (als Estats Units, el gran ase

deKentucky pot considerar-seun hereu directe de I'ase

catalá), Franca, Anglaterra, Canadá, Índia, Congo

belga, Madagascar,Alemanya, Tuníssia, Algéria, Italia

(en la millora de la raya Martina Franca i Pantellaria),

PaisesBalcánics i al centre i al sud d' América

El pél és curt, fi i llustrós. La seva capa sempre

fosca,negra pegosa o mal tenyida, en el qual cas,a Ca-

talunya, rep el nom de color de pansa i, en moltes rares

ocasions,de color castany foscoPresenta degradacions

de color, un color blanc argentat, encerclant el morro

entota la seva extensió, ulls, aixelles, ventre i bragades

i, fins i tot, en moltes ocasions envaeix la part interna i

superior de l'avantbrac i les potes. Entre el color blanc

i el fosc hi ha;una franja d'uns quatre dits d'un color

rogenc o castany.

Per a Ramírez i col., (1996), aquest quadre respon-

dria al tipus general, a l'eguasser de Vic, que seria el

més longilini, amb un major desenvolupament dels

membres del tranc i d'una major alcada. En canvi, se-

gons l'esmentat autor, el 50% deis que dóna la comarca

de l'Urgell, per portar sangpoitevina, són brevilinis, de

menor alcada (1,43 crp.) amb un major desenvolupa-

ment del tronc, el cap més curt, un major perímetre to-

rácic i els pels més gruixuts i llargs.

Segons Sansón (1949), presenta una confonnació

harmónicament compensada~p totes les sevesregions,

oferint així una silueta esvelta i estirada 'amb uns ín-•
dexscorporals supériorsa 88 i fins i tot a 90. Ramírez i

col. (1996) el classifiquen dins un'~ raya ~concava,hi-

permétrica i longilínia.
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La raya Catalana es caracteritza per tenir un tempe-

rament admirable, desig genésic accentuat i marcada

propensió a l'acromegália, traduída per un augment del

volum de les regions distals de l'organisme: morro 1

extremitats, principalment.

Respecte a la seva situació geográfica, es troba en

diverses comarques pirinenques i pre-pirinenques de

l'área de Catalunya. Preferentment podem anomenar

les comarques del Bergadá, Osona, Ripollés, Garrotxa i

Pla de l'Estany (Folch, 1998). L'hábitat d'aquests ani-

mals juga un paper important en el desenvolupament

de les característiques genetiques, que en molts casos

van lligades a un medi ambient adequat, tenint en

compte la seva evolució a través deIs temps en un ma-

teix nínxol ecológic, (Torres i col., 1983).

7. CENSOS 1" LA SEVA DISTRIBUCIÓ
GEOGRÁFICA

7.1. Distribució mundial

En el següent quadre (taula 1.), es mostren els milers
de caps de ramat asiní en detenninats paises, segons
1'Anuario de Producción de la FA. o. de 1992:

Países Miles de cabezas Países Miles de cabe:as
América 7.729
Argentina 90
Bolivia 624
Brasil 1.350
Chile 28
Estados Unidos 51
África 13.240
Asia 21.989
Oceania 10
Australio 3

MI/l/do
Europa
U.E.
Españ«

Franci«
Grecia
Ir/anda
Italia
Portugal
Reino Unido
Allfi ua U.R.S.S.

44.270
1.004
566
130
25
165
15
51
170
10
300

Taula 7. Cens mundial d'ases (FAO, 7992), descrit en Ramírez de la Fe i col., (7996).

Observemque la població mundial d'asesésd'uns 44

milions, que el major censpel que fa a continentsel tenen

Asia i África mentre que per paísesal capdavanthi ha la

Xina, Etiopia, Brasil i Turquia.

Parallelamente, Hall i Ruane (1993), van confeccio-

nar una taula (taula 2.) de la distribució mundial de races

extingides,en perill i nonnals, classificadessegonsel seu

continent d'origen. Nosaltrestan soIsmostraremlesdades

que fan referenciaa l'ase, atesque és l'espécie del nostre

estudi:
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Africa o
_ Peligro Extinguida ,Yor1'i1l1__lotal

15o

Asia o o

El/ropa 10

Nortey Centro América O o

América del SI/d o

Oceanla o o

Ex-U.R.S.S. o o

15

16 16

8 23

6 6

4

o o

15 15

Taula 2. Resumen de la distribució mundial de roces extinqides, en perill i normois,
c1assificadessegons el seu continent d'otiqen

7.2. Distribució espanyola

Segons Ramírez de la Fe i col., (1996) i prenent

les dades de l'Anuario Estadístico del MAPA com a

font, l'evolució del cens asiní a l'Estat espanyol ha

evidenciat una disminució paulatina des dels 686.000

animals de l'any 1960 fins als 140.000 de l'actualitat.

Les tres comunitats més poblades són: Galícia

(27.000 caps), Andalusia (26.000 caps) i Castella-

Lleó (25.000 caps). Pel contrari, les del cens més re-

Taula 3. Cens asiní per províncies i Comunitats Autónomas el 7986

duit són: La Rioja (587 caps), Múrcia (1.383 caps) i

Valencia (1.351 caps).

A la taula3. mostremel censasiníper provínciesi Co-

munitats Autónomes, segons l'Anuario Estadístico del

MAPA de l'any 1986. Hem de tenir en compte que han

passat16 anys des del moment en que es va fer aquesta

taula,per la qual cosaelsresultatshaurancanviatbastant.

Si ens centrem en Catalunya, segons Jordana i

Floch (1998) un cens realitzat l'any 1990 indicava que

hi havia un total de 415 animals distribui'ts per provín-

cies de la següentmanera:

7.3 Distribució Catalana

i que les comarques amb un major cens correspo-

nien a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Campo

Amb aquestes dades podem veure c1arament que

només amb el pas d'uns quants anys la població asini-

na catalanaha perdut 513 individus.

Ávila .
Burgos .
León .
Palencia .
Salamanca .
Segovia .
Soria .
Valladolid .
Zamora .
CASTILLA y LEON .
MADRID .
R.DE MURCIA .
Albacete .
Ciudad Real .
Cuenca .
Guadalajara .
Toledo .
CASTILLA-LA MANCHA .
Almería .
Cádiz .
Córdoba .
Granada .
Huelva .
Jaén..........•.................................................
Málaga .
Sevilla .
ANDALUCIA .
Las Palmas .
S.C. Tenerife .
CANARIAS .

Provincias y CC.AA ASNOS Provincias y CC.AA ASNOS

9.250
6.455
7.039
4.247

26.991
7.453
3.703

241
5.451
4.418

10.110

587
359
516

1.000
1.875

274
182
121
351
928
293
502
656

1.451
9.433

10.251
19.684

1.472

139.612

Tarragona (46%)

Barcelona (33 '~)

Girona (17%)

Lleida (4%)

La Coruña .
Lugo .
Orense :...•.., .
Pontevedra .
GALICIA .
P.DE ASTURIAS .
CANTABRIA .
Álava .
Guipúzcoa .
Vizcaya .
PAIS VASCO .
NAVARRA .
RIOJA .
Huesca .
Teruel .
Zaragoza ~ .
ARA GON .
Barcelona .
Girona .
Lleida .
Tarragona .
CATAL UNA .
Alicante : .
Castellón í..'._ .
Valencia ...............................•....................
C.VALENCIANA .
Badajoz , : ~'. ,
Cáceres .

• EXTREMADURA , .
BALEARES .

• ~.<!'

ESPAÑA :.:

6.689
995

2.796
278

5.324
742
175
474

7.705
25.178

1.025
1.383
1.536
2.337
1.485

496
2.783
8.637
3.361
2.455
2.106
4.173
3.504
4.168
3.948
2.270

25.985
1.341
1.809
3.150
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Amb aquestsquadresquedapalesa la dramática dis-

.minució en el nombre mundial i, en particular, europeu

del' especiaasinina.Observemque de les 10racesque es

trobena Europa en perill d'extinció, 5 són espanyoles,és
a dir, totes les racesautóctones asininesque hi ha a l'Es-

tat.Aquesta situació, que pot ser consideradacrítica, ens

fa reflexionar en el fet que estem a un pas de perdre un

important patrimoni genétic i cultural del nostrepaís, un

patrimoni queprácticarnentdesconeixem.
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