
moltes més i vendre-les a la botiga. Actualment 
tenim sis hivernacles dedicats a horta.

I el pa?
Cultivem blat, que sempre hem mòlt aquí amb el 
nostre petit molí. Fa un parell d’anys també vam 
comprar una tamisadora, que ens permet obtenir 
farina blanca, sèmola i segó. Però de fet no pro-
duïm pa. Hem acordat que en podem coure per 
a nosaltres, però no per a la botiga. Ho fem així 
a l’espera de tenir el nostre propi forn de pa de 
llenya, ja que tenim 15 hectàrees de bosc. És un 
dels nostres somnis. Des de fa més de 25 anys 
hem estat proveint de farina la petita fleca de 
Forest Row, però ells treballen amb forn elèctric, 
no tenen foc de llenya.

Peter Brown:
“Teníem el somni de fer una granja comunitària”

entrevista

Mentre al nostre país l’agricultura biodinàmica està vivint un moment d’expansió, a 
Gran Bretanya ja hi ha experiències molt potents i plenament consolidades. És el cas de 
Tablehurst, una granja comunitària de 200 hectàrees i més de 200 caps de bestiar al sud 
d’Anglaterra. En Peter Brown, un dels socis fundadors, ens explica com es va gestar, com 
la gestionen i analitza el recorregut d’un projecte al servei de l’entorn local més proper.

TexT i imaTges: Charles-andré desCombes, professor de l’esCola agrària de manresa

Tablehurst és una granja molt important, ens 
la podries descriure?
Nosaltres vam voler vendre tots els nostres pro-
ductes localment. Això significa que també volí-
em que la gent vingués a comprar-los a la granja, 
perquè així confiarien en la seva qualitat i també 
aprendrien alguna cosa sobre l’activitat agrària. 
Per això la granja té una identitat fruit d’aquesta 
concepció.
 El primer que vam introduir va ser el bestiar 
boví, després les ovelles i els porcs. Com que els 
clients també volien aviram vam començar amb 
els pollastres i després van arribar els galls dindi, 
les oques i els ànecs.

 Paral·lelament hem tingut sempre camps de 
cultiu, unes 40 hectàrees amb blat, sègol, civada, 
ordi i algunes farratgeres anuals. Serveixen per 
alimentar els animals.
 Va arribar un moment en què la demanda de 
pollastres superava la quantitat que nosaltres po-
díem alimentar. Com que no trobàvem on com-
prar-ne d’ecològics, vam decidir, en contra de la 
concepció de la granja biodinàmica, produir més 
pollastres dels que podríem alimentar a partir 
dels nostres propis recursos. Ara estem comprant 
aliment ecològic per als pollastres, però amb 
l’objectiu a llarg termini d’arribar a produir-lo tot 
aquí a Tablehurst. És clar que amb el gra amb què 
s’alimenten els pollastres podríem estar omplint 
el nostre propi plat. Però l’equilibri d’una gran-
ja no es resumeix en els principis, també n’hem 
de garantir la viabilitat. De moment la gent vol 
porc i pollastre i per això nosaltres sacrifiquem 
en aquesta direcció.

I no oferiu aliments d’horta?
Sí, cada vegada fem més hortalisses. Els primers 
anys aquí fèiem moltes patates. Bé, moltes… En 
fèiem dues hectàrees o dues i mitja, una de por-
ros, una de cebes, etcètera. Ara bé, fa uns anys ho 
vam reorientar una mica, per tal de produir-ne 

01. En Peter Brown, 
entre les ovelles de 

Tablehurst.

“Volíem implicar la 
comunitat al voltant 

nostre”
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A part dels camps, dels cultius i del bestiar, 
Tablehurst és una comunitat de gent. Com es 
va gestar i com heu arribat fins aquí?
Aquesta va ser una de les parts més importants del 
nostre començament aquí, el 1996. Era el som-
ni de no començar d’una manera convencional, 
com ara amb una granja familiar, o amb un ne-
goci o una empresa individual. Volíem d’alguna 
manera implicar la comunitat al voltant nostre. 

No era una idea original meva sinó d’en Manfred 
Klett, que aleshores dirigia a Alemanya la granja 
biodinàmica de Dottenfelderhof, on cinc famílies 
havien fet justament això. Em va semblar molt 
inspiradora la seva manera d’abordar el món i 
l’agricultura, d’insistir que la situació de l’agri-
cultura moderna no és tan sols un problema dels 
agricultors, sinó que en realitat és el conjunt de 
la societat que l’ha de resoldre i ser-ne responsa-
ble. D’aquesta manera la gent, dins de la societat 
local, pot participar i ajudar a portar la granja de 
forma correcta. Quan imaginava aquest model, el 
relacionava amb l’agricultura biodinàmica però 
també era conscient que representa molt més que 
això.

La comunitat té la propietat de la terra?
La situació en què ens trobem és molt específica. 
La granja pertanyia a l’Emerson College, que la 
cultivava de forma biodinàmica des de feia ja 25 
anys. En aquell moment, l’any 1994, necessitava 
alliberar-se de la gestió de la finca, però alhora 
mantenir-hi un cert suport i un vincle que per-
metés continuar-se’n beneficiant com a espai de 
formació pràctica. Després de converses i pro-

postes, vam fixar un import de compra (gairebé 
200.000 euros actuals). Per aconseguir-los vam 
convèncer persones de la zona, vam involucrar la 
ràdio i la televisió i finalment vam arribar pràc-
ticament a la suma. El setembre de 1996 vam 
constituir la comunitat amb una seixantena de 
socis. Amb el temps, es va arribar a una situació 
en què la granja guanyava diners i el col·legi ja no 
li podia donar suport, encara que s’ho proposés.

I ara quants associats teniu i com us gestioneu?
Ara som uns sis-cents. Per esdevenir soci no vam 
demanar un munt de diners, vam demanar cent 
lliures, i això s’ha mantingut durant divuit anys. 
A l’hora de fixar l’import a aportar per part dels 
socis, vam decidir que fossin cent lliures (uns 
120 €), que és una suma que pensàvem que tot-
hom interessat podria assumir, però alhora era 
prou important perquè no s’hi apuntés algú que 
no entengués què estava fent ni quines eren les 
conseqüències de la seva decisió. Volíem que 
tots els socis se sentissin coresponsables, impli-
cats amb els pagesos, per visualitzar el futur de la 
granja i contribuir a definir-la.
 Així cada any publiquem cinc butlletins de 
notícies perquè la gent sàpiga què passa a la gran-
ja i fem una assemblea general on compartim els 
aspectes financers, expliquem el que ha passat 
durant l’any i el que esperem per al proper. La 
implicació de la comunitat al voltant nostre és 
important perquè hi hagi gent compromesa i 
contenta de formar-ne part. Entre aquestes per-
sones compromeses n’hi ha d’haver que s’inte-
grin en el grup de gestió i, des d’allà, en la junta 
directiva. Aquesta junta es reuneix mensualment 
amb la junta de Plaw Hatch per tractar proble-

Tablehurst en un cop d’ull

Situada a Forest Row, un poble a 50 quilòmetres de 
Londres, al sud d’Anglaterra. Terres: 200 hectàrees, 
de les quals 40 d’extensius per a cereals i farratges. 
També amb terrenys dedicats a l’horta i un pomerar.

Animals:

50 vaques i dos toros de raça Sussex. A vegades 
engreixen vedells encreuats Sussex x MRI (Mosel-
Rin-Issel) proporcionats per Plaw Hatch.

160 ovelles de les races Dorset i Lynn 
(península al nord del país de Gal·les).

20 truges i un verro de la raça Oxford Sandy and 
Black; un segon verro de raça White Large.

Aviram: pollastres, galls dindis, oques i ànecs.

Cada setmana se sacrifiquen un vedell (a vegades 
dos), cinc xais, sis porcs i uns 180 pollastres, oques i 
ànecs. Els galls dindis es reserven per a les festes.

Personal:

15 persones en l’equip, entre la granja i la botiga

4 aprenents

3 residents amb discapacitat d’aprenentatge

Sinèrgies

El principal soci de Tablehurst és la granja biodinàmica 
Plaw Hatch, de la mateixa superfície i situada a 4,5 km, 
especialitzada en la producció de llet i làctics: iogurts, 
formatges i nata. Tablehurst i Plaw Hatch constitueixen 
juntes una única cooperativa de propietat comunitària.

Pàgina web: www.tablehurstandplawhatch.co.uk
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02. A dalt d’un turonet, 
bótes i formes de flux a 
punt per dinamitzar els 
preparats biodinàmics.

“Actualment som més de 
vint persones treballant 

a la granja”

http://www.tablehurstandplawhatch.co.uk
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mes comuns. El cert és que hem esdevingut una 
comunitat no tan sols a Tablehurst, sinó també al 
voltant seu.
 Actualment som més de vint persones treba-
llant a la granja i prenem cada cop més decisions 
entre nosaltres, però els aspectes més importants 
recauen sobre el grup de gestió, que és un gran 
suport.

Amb quina freqüència es reuneix el grup de 
gestió?
Un cop al mes. Més sovint si fa falta. La democrà-
cia completa sorgeix de viure i ajudar-se mútua-
ment en tots els diferents aspectes. Ja se sap, més 
persones hi ha, més  problemes [i bromes], però 
també sempre tens un grup amb qui debatre les 
coses, així que és molt i molt útil.

Un altre aspecte important, imagino, és que 
hagueu introduït gent jove en la comunitat, de 
tal manera que esteu realitzant un canvi gene-
racional, no és cert?
Quan l’Emerson College va decidir tornar a for-
mar agricultors –que fou possible perquè hi havia 
Tablehurst— ens vam involucrar per ajudar-los, 
oimés tenint en compte que van emprendre una 
formació de tres o quatre anys a nivell de gestió, 
per descomptat en agricultura biodinàmica. Així 
és com vam tenir estudiants que feien pràctiques 
a la granja durant l’hivern en feines diferents, 
cosa que també va contribuir a fer de Tablehurst 
una granja comunitària.
 Actualment m’entenc molt bé amb en David, 
responsable de cultius extensius i de gestió de 
la finca; amb ell puc comentar qualsevol tema. 
També hi ha en Rob —responsable de l’hort— i 
la seva dona Rebecca —que s’encarrega dels porcs 
i té cura de la llar— i que acaben de tenir una 
criatura. També hi ha l’Amèlia, a càrrec de les 
hortalisses i de la botiga. Tots ells van estudiar, 
van passar pel col·legi. Per una altra banda hi ha 
la senyoreta Briony, que ens ajuda per als prepa-
rats biodinàmics: cada hivern se’n va a viure a 
l’Índia i torna aquí a l’estiu. I també hi ha el meu 

fill Peter, que s’ocupa de construccions, cultius i 
abelles… Tenim tots aquests joves, d’entre vint i 
trenta anys, molts dels quals han estat al col·legi 
i ara treballen aquí. Aviat jo me n’aniré i ells es 
faran càrrec de la granja.

Vas començar amb aquesta idea d’una granja 
comunitària, una granja mixta amb cultius i 
bestiar. Quan expliques tot això, tinc la sensa-
ció que hi ha moltes energies que us arriben de 
la regió que us envolta, de Forest Row. Penses 
que Tablehurst forma part d’una convergència 
d’energies aquí, en la vostra zona?
No ho sé, però el que crec és que cada granja, cada 
organització és diferent, ja es tracti d’una escola, 
d’una empresa o del que sigui. Si tens un tipus de 
negoci, o una escola o un projecte per al qual mol-
ta gent aposta, i és un objectiu al qual realment 
aspires des del teu cor o des d’on sigui, aleshores 
es crea com un àngel, que s’enforteix si tens més 
persones al teu voltant que també aspiren al ma-
teix. Per això, suposo, estem treballant junts, amb 
la gent del lloc, amb el paisatge que ens envolta i a 
molts nivells diferents. Es tracta que les persones 
tinguin una idea clara i treballin molt per a ella. És 
una mena de sentiment que et guia com un far. n
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03. Oberta tot l’any 
de dijous a dissabte en 

horari continu, la botiga 
ofereix un ampli ventall de 

productes de la granja.

Bufet AgroAmbiental
Dret Agrari i Ambiental

Assessorament en Producció Ecològica

Miquel Pujols
Advocat - Enginyer Agrícola - Llicenciat en màrqueting

Màrqueting en productes ecològics

C. Pere Almeda, 7
Tel. 93 850 05 33
Fax 93 850 01 56

08510 RODA de TER

Av. Diagonal, 449, 4t
Tel. 93 363 43 87
Fax 93 430 06 44

08036 BARCELONA

www.bufetagroambiental.com

http://www.bufetagroambiental.com

