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  l ’ h o r t  d e  r o s e l l ó

PER QUÈ UN HORT?

T indre un hort és prou senzill, amb un tros de 
terra i uns coneixements bàsics podem fer una 
agricultura tranquil·la i de qualitat, com la que 

feien els nostres avis. No hi ha una grandària òptima 
per a l’hort, tot depèn de les nostres capacitats. Però 
amb molt pocs metres quadrats es pot alimentar la fa-
mília, i fi ns i tot canviar algunes collites amb els amics. 
La mínima expressió per aquells que no tinguen terra 
(i sí molt d’interès) és l’horticultura de terrassa i balcó, 
on en cossiols més o menys grans es poden cultivar al-
gunes mates de verdura. Pel contrari, un hort molt gran 
ens pot superar, perquè, com diu la saviesa popular, 
«Terra, la justa: ni poca ni massa.» 

L’hort personal ens permet recuperar un dret quasi 
abandonat: el dret a produir els nostres aliments i po-
sar-los a la taula de casa com el menjar propi de la fa-
mília. Recuperar, tot i que siga en part, el control dels 
nostres aliments és una decisió de gran importància. 
L’agricultura convencional d’ara és una activitat indus-
trialitzada, que no s’assembla gaire a l’antic conreu dels 
camps. Tampoc els mercats, fi ns el punt que a hores 
d’ara sembla normal que els ciutadans, com a consumi-
dors, desconeixem quasi sempre d’on provenen els nos-
tres aliments, qui els ha cultivat i en quines condicions. 

El cultiu de l’hort resulta una activitat encara més 
agradable quan es fa sense la necessitat de viure de la 
venda de les collites. Sense aquesta urgència es valoren 
més altres aspectes del treball al camp, ja que es conviu 
amb els cicles naturals, es reprèn l’interès per les estaci-
ons climàtiques i es realitza una activitat física necessà-
ria i adequada per a persones de totes les edats. També 

ens lliguem més als cicles biològics de les plantes i als 
éssers vius que visiten l’hort, que hem de conèixer. Ens 
impliquem necessàriament en el reciclatge dels residus, i 
en l’increment de la diversitat del nostre trosset de terra. 
També, si ho fem bé, a poc a poc recuperem l’intercanvi 
solidari entre els veïns de llavors, fruits, faenes, etc.

L’hort ens exigeix noves atencions que donen més 
valor als fruits fi nals. Cal planifi car la parcel·la, posar 
ordre als cultius, prendre decisions, realitzar tasques en 
els moments importants. Són responsabilitats que as-
sumim com a directors d’aquest projecte personal. La 
recompensa és l’aliment produït per un mateix, sa i de 
bona qualitat, cultivat de manera responsable i el més 
sostenible possible.

També l’hort ens obre les portes a possibilitats insos-
pitades. Pot ser el nostre jardí de descans, tot i que la 
gent del camp recorda, amb irònica saviesa, que «més 
val hort que jardí, i pollastre que teuladí». Siga com 
siga, es poden desenvolupar afi cions personals, cadascú 
pot imprimir el seu encuny personal (no hi ha dos horts 
iguals!), fi ns i tot els psicòlegs parlen de la seua virtut 
relaxant i tonifi cadora, que ens aparta dels problemes 
quotidians. Els horts tenen una component educadora 
i formativa, especialment en un entorn familiar i 
per a les joves generacions. Per això l’interès 
especial que tenen els horts escolars, on es 
poden explicar mil històries didàctiques.

El model de maneig més adequat per 
a l’hort personal és el de l’agronomia 
tradicional, que a més ens permet re-
cuperar la nostra cultura agrària medi-
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terrània. Som hereus d’una rica tradició que va des dels 
romans i els àrabs fi ns a hortes emblemàtiques, com ara 
la de València. Tenim una cultura agrària única i experta 
en la gestió d’un territori de recursos escassos, som 
destres en l’ús de les ferramentes, som rics en mots 
agraris, en varietats tradicionals, en menjars tí-
pics... Amb l’hort personal ens convertim en 
intermediaris entre els nostres avis i les no-
ves generacions, a les quals convé recordar-los 
d’on venim, almenys en temes alimentaris.

Pot semblar que la feina que ens espera és 
feixuga, però tampoc no ens hem de preocupar 
massa. Cadascú triarà fi ns on vol arribar, i, en tot 
cas, com deia Ciceró: «L’agricultura és l’activitat 
més adequada per a l’home lliure, per 

al savi i per al simple.» La pràc-
tica, l’observació i la rectifi cació, 
juntament amb xarrades amb llau-

radors grans, ens donaran moltes solucions 
per a gaudir, cada vegada més, del nostre 
hort. I en aquesta secció us anirem guiant, 
número a número, perquè pugueu obtin-
dre’n els millors fruits.

JOSEP ROSELLÓ I OLTRA
Tècnic agrícola. Estació Experimental Agrícola de Carcaixent

PER TRENCAR MÀ

Per trencar mà començarem per cultius que 
ens agraden, si és possible coneguts i poc 

complicats, així prendrem experiència com a agri-
cultors. El més senzill són els raves, amb la terra tre-
ballada i un sobret de llavor, sembrem per damunt, 
claret, remenem la terra i reguem. Sols hem de lle-
var les brosses que es presenten i mantindre la terra 
fresca, i en 40-50 dies menjarem la primera collita. 
Les lletugues sempre van bé a la taula. El seu cicle 
és d’uns tres mesos i són fàcils de portar. Cuidarem, 
a l’hora de comprar el planter, que siguen varietats 
adequades a l’estació. Una vegada plantades el reg 
serà freqüent, però sense embassaments, així evi-
tem la pujada a fl or, el problema més important 
quan fa calor. Si volem menjar-ne molt de temps les 
plantarem escalonades, cada quinze dies, evitant el 
centre de l’estiu. També podem sembrar bajoques, 
de tots els tipus, de beina plana o redona, o de gra 
per a guardar, millor de mata baixa. La llavor se sem-
bra quan ha passat el fred («Quan canta el rossinyol, 
planta el fesol»), de saó, i no es torna a regar fi ns 
que naixen les plantes. Les bajoques no demanen 
una fertilització especial, però sí mantindre la terra 
fresqueta. Unes poques mates de carabasseta i co-
gombres són sufi cients, ja que donen molts fruits, 
collirem cada dos o tres dies els fruits joves, massa 
granats no són tan saborosos. Per últim cal collir es-
calonadament, triant les millors peces en el millor 
moment per a la taula, així gaudirem de totes les 
seues propietats i sabors, i s’acomplirà el refrany: 
«Planta, sembra i cria, i viuràs amb alegria.»

«L’HORT PERSONAL ENS 

PERMET RECUPERAR UN DRET 

QUASI ABANDONAT: EL DRET 

A PRODUIR ELS NOSTRES 

ALIMENTS I POSAR-LOS A 

LA TAULA DE CASA COM EL 

MENJAR PROPI DE LA FAMÍLIA»

els millors fruits

En un tros menut de terra poden haver-hi molts tipus de verdures, 

com en aquest hort del Xúquer, a la Ribera, on s’aprecia una gran 

diversitat de verdures d’estiu. A la pàgina anterior, hort familiar a la 

font de L’Alforí, a Vistabella del Maestrat (L’Alcalatén). 
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