identitats

Horts d’estar per casa
Text: Redacció.
A l’alçada de 950 metres fa molt de fred però
també fa calor a l’estiu. Com ho feu?
Fem servir manta tèrmica, tant per quan arriba el
fred com per avançar l’escalfor de la primavera.
Malgrat les baixes temperatures sempre hi tinc alguna cosa a l’hort. A la tardor ja sembro les faves i
els pèsols –que els faig en associació amb els espinacs–, i a l’hivern cullo remolatxa, pastanaga, porros, cols si les he avançat prou a la tardor... De totes
maneres, ja no fa tant de fred com anys enrera.
Per superar la calor faig acotxats de palla i herba.
Algunes coses les faig en cavallons i altres amb parada en crestall, com les pastanagues... En general
segons el cultiu i el que li pugui anar millor.
Puri Paredes
Castell de l’Areny.
Superfície:
750 m2
Experiència:
més de 20 anys.
950 metres d’altitud.

Sempre has practicat l’horticultura ecològica?
No, al principi fèiem cas als veïns, vam aprendre
d’ells. Però va arribar un moment que vam decidir que no volíem menjar verí. No és una qüestió
de romanticisme, sinó de ser pràctics: no cal gastar-se els diners en fitosanitaris, ni baixar al poble
a buscar-los, ni intoxicar-se. Sí que és veritat que
a vegades el pugó s’acumula en una planta, però
mentrestant deixa les altres en pau.
Per què teniu l’hort tancat si esteu al mig de
la muntanya?
El problema aquí són les bèsties, per això està
tancat amb reixa i somiers fent de porta. Hem
d’evitar que les vaques ens hi entrin, però també
el porc senglar, els isards, els cabirols... Tots volen
menjar de l’hort. De totes maneres, una part de la
sembrada ja comptes que anirà per als toixons.
Has de repartir el menjar, no s’hi pot fer res!

Quina és la feina que més t’agrada de l’hort?
L’hort demana moltes hores, constància, estar-ne
pendent. Aquí a l’hort no es pot venir amb pressa
i la veritat és que fins i tot treure herba m’agrada!
El que no m’agrada és quan tens un problema i
no saps què fer. Aleshores consulto el llibre del
Mariano Bueno, que continua sent un referent
per a mi, busco a internet i pregunto a coneguts.
Què en fas de la producció?
En mengem a casa, en dono a familiars propers i
sobretot faig molta conserva perquè aquí l’època
millor de l’hort és molt curteta. Congelo faves,
pèsols, faig xucrut de remolatxa, guardo cebes
i patates, faig conserva de tomàquets i n’asseco. Aquest any he fet planter de llavor d’uns
tomàquets secs que em van portar de Granada.
M’agrada fer proves. També estic provant el fesolet de l’ull ros. Molt planter me’l faig jo mateixa. ✿
ducció ecològica. L’objectiu és menjar bé i, com
que sóc vídua i cobro poquet, l’hort és el meu
rebost. El tinc dividit en tres parcel·les. En una
d’elles, de 50 m2, hi tinc groselles, gerds i maduixes; en una altra, de 75 m2, hi cultivo patates,
pèsols i cebes, o bé la deixo en repòs; i el que
considero pròpiament l’hort d’estiu és una tercera
parcel·la de 180 m2. A més, tinc arbres fruiters i
flors al voltant.

Tere Cantero
Gerri de la Sal
Superfície: 305 m2
Experiència: 25 anys.

Com és que tens un hort?
Vaig venir a viure a Gerri de la Sal (Pallars Sobirà)
fa vint-i-cinc anys, amb el meu marit. La meva
sogra tenia hort i vam començar a ajudar-la. Quan
ella ja no podia treballar-lo, el vam orientar a pro-

Com fas la gestió del sòl?
Com que l’hort és al costat del riu i ha patit un
parell d’inundacions, el sòl és molt sorrenc. No
hi tinc pedres, i això fa que passar-hi la biciaixada sigui molt fàcil. A més, a mi m’agrada tenir-lo
ben net d’herbes. També faig servir el motocultor,
perquè és un tros molt gran per a mi. Per adobar
utilitzo la palla del galliner tinc vuit gallines i el
fem, especialment en els cultius que en requerei-

Què fas per protegir l’hort del fred?
A Gerri fa molt de fred a l’hivern i ni la manta
tèrmica estalvia que els cultius es gelin. El meu és
un hort d’estiu, bàsicament. Tot i així, sí que faig
servir la manta tèrmica fins al desembre, fins i tot
doblegada, perquè la terra no quedi dura pel fred
i pugui anar arrencant les pastanagues.
I com gestiones les plagues i malalties?
No faig servir sulfat ni productes químics.
Prefereixo fer servir els meus ditets i a vegades
aigua amb sabó, purí d’ortiga... Sí que tinc problemes amb els fongs, perquè com que l’hort és al
costat del riu el sòl és molt humit, i hi ha menys
producció, però m’aguanto.
Quina feina t’agrada més de l’hort?
Em relaxa moltíssim treure herba. És una teràpia que hauria de fer tothom. A veure, quan n’hi
ha moltíssima t’angoixes, però normalment em
poso de genolls a terra i en vaig traient. M’agrada
veure l’hort ben net. El que més em costa és l’organització i, per això, m’ajuda el meu germà.

Quanta gent en menja, d’aquest hort?
Dono gran part de la collita a la meva família i
als meus amics. Durant el juliol i fins a la primera setmana de setembre, l’associació de veïns
organitzem un mercat a Gerri. Tots els hortolans
i hortolanes podem vendre els nostres productes
excedents, i jo hi participo amb els meus. També
en faig conserves i en congelo en un armari congelador.
Quines conserves fas?
En faig molta de la fruita dels fruiters que tinc a
l’hort. També faig conserva de samfaina, de tomàquets, confito la col llombarda i la coliflor en
vinagre per posar a les amanides, l’albergínia i la
remolatxa fetes al forn... De les flors del voltant
del meu hort en preparo crema hidratant, hidrolat de rosa mosqueta, oli de calèndula i d’equinàcia, per exemple. Visc de l’hort perquè cobro
molt poc.
Gallines, fruiters, flors... hi tens de tot, a
l’hort.
Sí, i també hi tinc un espantaocells amb una samarreta on hi posa: «Dono melons, venc polítics». ✿
ballen de manera auxiliar. Tinc molt en compte
l’estètica, m’agrada que quedi tot molt bonic.

Dolors González
L’hort de la Sínia - Tamarit
Experiència: tres anys
Superfície: 85 m2

Com vas interessar-te per tenir un hort?
Per casualitat. Vaig anar a fer un bany de fang a
l’espai L’hort de la Sínia i quan vaig veure que hi
havia horts per llogar, em va fer gràcia provarho. Em va cridar especialment l’atenció l’espai,
perquè és molt bonic, molt tranquil, dóna molta
pau. A més, treballar la terra et connecta amb
ella, amb el pas de les estacions, amb l’hora del
dia... jo vaig sense rellotge perquè he après a seguir el sol, i em puc equivocar d’un quart, no de
més. També agafes molta paciència: des que fas
la llavor, quan tens el planter fins que arriba la
primera albergínia, que fas festa major. I treballar
amb l’aixada, arrencar l’herba, la veritat és que
em relaxa molt.
Et va resultar difícil de fer l’aprenentatge?
Jo no havia fet mai hort, la veritat, però des de
L’hort de la Sínia ens organitzen tallers per aprendre’n i a més a més he anat comprant llibres, he
buscat per Internet, i en definitiva he anat decidint com volia el meu hort. Jo vaig decidir fer
parades en crestall i combino la plantació dels
cultius amb flors i herbes aromàtiques que tre-

Dóna’ns quatre idees de com gestiones l’hort?
Procuro fer-me el planter de tot el que puc, però
no sempre em surt bé. Les tomaqueres m’han
anat molt bé aquest any, però en canvi he fracassat amb el meló totalment. A l’estiu m’agrada
posar palla o restes de poda pels camins, menys
en el cas de la tomaquera, que prefereixo poder
observar la terra per comprovar-ne el grau d’humitat. Amb aquest acotxat vaig acumulant matèria orgànica i m’encanta aixecar-la i veure com
està ple de bitxos per sota. Jo mateixa em preparo
alguns tractaments com per exemple la decocció
d’all, però el purí d’ortiga el compro en pols i el
dilueixo amb el reg. És que el purí d’ortiga fa
molta pudor i els veïns potser no els faria gaire
gràcia.
Quina relació manteniu entre hortolans?
És una relació que m’agrada molt, compartim
planter i llavors, ens ajudem, acollim els nous
hortolans i compartim l’Espai lledoner, que és una
trobada que fem el primer divendres de mes per
parlar del que ens passa a l’hort, intercanviar solucions i remeis i posar-nos en guàrdia quan cal
ja que el que li passa al veí saps que et pot afectar
tard o d’hora per una qüestió de proximitat.
I a l’hivern, el deixes en repòs?
Sí, he fet coliflor, col de paperina... tot el temps
de Nadal del 15 de desembre fins després de reis
no plantem res, deixem la natura i l’hort tranquil.
La meva filosofia és deixar la terra al seu ritme,
amb respecte... m’ho prenc com un hobby que
em costa diners però que em dóna satisfacció, em
relaxa i faig exercici. ✿
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xen més, com són els tomàquets, les albergínies
i els pebrots.

