ELS HORTS FAMILIARS DEL PIRINEU CATALÀ
APROXIMACIONS ETNOBOTÀNIQUES I ETNOECOLÒGIQUES
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Els horts familiars del Pirineu català tenen un paper fonamental en la conservació i gestió de la
biodiversitat i dels coneixements tradicionals, però també en l’augment de la cohesió social i del
benestar, així com en l’aﬁrmació de la identitat cultural.
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A l’esquerra, Frederic Amat. «Sèrie Botànica», 2011. Tinta xinesa sobre paper, 21 x 28 cm.
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No cal recular gaire en el temps per trobar-nos amb
el disseny d’un projecte d’arrel etnobotànica1 –finançat
els horts com l’única font de vegetals frescos per als
pel Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN)– que
habitants de la serralada pirinenca. Qualsevol llogarret
tenia com a objectiu general l’estudi dels horts familiera envoltat d’horts que configuraven un paisatge de
ars en àrees de muntanya de la Península Ibèrica i que
feixes distribuïdes per tots els vessants assolellats, fues va dur a terme entre els anys 2008 i 2010, amb els
gint de les planes fluvials privades
objectius concrets d’estudiar la
de sol pels cims circumdants. Els
conservació de l’agrobiodiversiforts pendents no impedien pas
tat i la preservació, transmissió i
«EN L’ANOMENADA
als nostres avantpassats recents,
innovació del saber popular sobre
AGRICULTURA DE
acostumats als esforços físics que
plantes. Els resultats que exposem
SUBSISTÈNCIA, AL
requereix aquest medi, d’aprofitar
a continuació corresponen només
la terra fins a altituds actualment
a l’àrea pirinenca catalana.
PIRINEU TOTES LES CASES
insospitades. Només la durada del
TENIEN HORT O HORTS.
cicle vital i la resistència al fred de
■ L’EVOLUCIÓ DELS HORTS: DE
EL DEL COSTAT DE CASA,
les plantes imposaven els límits de
L’OBLIGACIÓ A LA DEVOCIÓ
AMB TOTES AQUELLES
conreu en el temps i en l’espai.
PLANTES QUE CAL TENIR
Els canvis econòmics i socials
Els horts del Pirineu són parcelesdevinguts durant el segle passat
les generalment petites, amb una
A MÀ I UN ALTRE DEDICAT
varen afectar de manera dràstica
àrea mitjana que volta els 360 m2,
A FARRATGES PER AL
les zones de muntanya a causa de
dels quals només uns 280 m2 són
BESTIAR»
la despoblació i de les variacions
cultivats. En l’extrem oriental de
en els usos del sòl. Els horts acla serralada, i a mesura que distuals són els hereus d’aquesta evominueix l’altitud del terreny, els
lució i és en aquest context en el qual es va emmarcar
horts van augmentant de superfície i les races que hi
trobem són típiques de terres més baixes, fins a transformar-se, ja tocant la plana de l’Alt Empordà, en horta
1
(Parada i Vallès, resultats no publicats).
Aquest projecte aglutinà tres equips de recerca formats per investigadors dels
camps de les ciències socials i naturals: un equip de la Universitat d’OvieEn l’anomenada agricultura de subsistència, totes
do que duria a terme la seva recerca a Astúries, un equip de la Universitat
les
cases tenien o tenen hort, o fins i tot horts. El del
Autònoma de Madrid, que ja estava estudiant la Sierra Norte, i un equip
costat de la casa, amb totes aquelles plantes que cal
català format per membres de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de
tenir a mà, és un «xic de tot» amb una elevadíssima
Barcelona (UB) i de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB), que
diversitat (una mitjana de trenta espècies per hort) que
durien a terme estudis a tot el Pirineu català, i especialment a les comarques
les dones de la casa es cuiden d’augmentar amb algude l’Alt Empordà, del Ripollès i del Pallars Jussà. El projecte s’estructurà
en diverses parts que conduïren a obtenir informació sobre l’agrobiodivernes plantes medicinals i ornamentals que s’afegeixen
sitat, el coneixement i la gestió tradicionals, les dades socioeconòmiques
a les hortícoles habituals. L’altre o els altres horts, que
dels informants, les races locals cultivades i les xarxes socials, entre altres
solen ser més lluny, més grans i menys biodiversos, no
paràmetres, mitjançant l’observació directa i les enquestes als informants.
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Al Pirineu català, és habitual comptar amb un o diversos horts per al consum propi i el dels animals. Al costat de casa se sol tenir una parcella petita, amb totes les plantes que cal tenir a mà. En les imatges, horts a l’Alta Vall del Ter (Girona), conreats pel seus propietaris, en la seua
majoria ja jubilitats.

d’aquestes plantes cal incloure-hi també aquelles que
només els menen les dones i acostumen a tenir alguna
serveixen per a cuinar o assaonar, com el julivert (Pepart dedicada a farratges per al bestiar (Rigat et al.,
troselinum crispum) o la ruda (Ruta chalepensis), usada
2009). El maneig d’aquests horts és essencialment matradicionalment per a posar a la xocolata. La segona canual i els adobs són de procedència orgànica, malgrat
tegoria, la de plantes medicinals, inclou les usades per
un ús moderat de productes químics comercials espeguarir nens i adults dels trastorns més quotidians: cacialment destinats a combatre determinades plagues.
mamilla per al mal de ventre (Achillea ptarmica subsp.
Les plantes que s’hi cultiven es poden incloure en
pyrenaica en zones més elevades, Matricaria recutita
diverses categories segons els usos. No cal dir que les
o Santolina chamaecyparissus a les més baixes), algun
hortícoles són les que ocupen una àrea més gran. Allliri per a les cremades (Lilium candidum) o l’arrel de
gunes d’aquestes espècies, com el sègol (Secale cereamalví (Althaea officinalis) per als refredats, per citar-ne
le), han perdut importància amb el temps, mentre que
algunes. No menys important és la superfície dedicada
d’altres continuen essent la base de plats típics, com
a les plantes ornamentals –de vegades més abundants
les cols d’hivern (Brassica oleracea), component bàsic
en nombre d’espècies que les hortícoles– sovint distridel trinxat de Cerdanya i la canamillana de les capçabuïdes a les vores de l’hort o a les
leres del Ter i del Freser. Altres
zones menys aptes per al conreu
espècies freqüents són les trumfes (Solanum tuberosum), les card’altres espècies. Aquesta diver«EL FUTUR DELS HORTS,
basses (Cucurbita pepo) o els fesitat és cada vegada més gran i
TAL COM ELS HEM CONEGUT
sols (Phaseolus vulgaris), aquests
inclou plantes veritablement exòFINS ARA ALS PIRINEUS, ÉS
darrers amb força races locals
tiques per a les nostres contrades.
(Calvet-Mir et al., 2011).
Antigament, algunes es plantaven
FORÇA INCERT. ELS CANVIS
Els arbres fruiters són tamamb finalitats religioses, com les
EN EL MODE DE VIDA,
bé una part important dels horts.
clavellines (Dianthus sp.) o els
L’IMPACTE DEL TURISME I LA
crisantems (Chrysanthemum sp.).
Els més freqüents són la pomera
MIGRACIÓ CAP A LA CIUTAT
Cal no oblidar unes plantes
(Pyrus malus) i la perera (Pyrus
SEMBLA QUE ACABARAN
que potser no tenen ús per als horcommunis), juntament amb ditolans, però que són presents als
verses espècies de Prunus. Dins
ERADICANT AQUEST MODEL»
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amb no gaire èxit. Parlem de plantes com els kiwis (Achorts tot i haver sofert una gran davallada durant els
tinidia chinensis) o les síndries (Citrullus lanatus), que
últims anys a causa de l’increment de l’ús d’herbicides.
difícilment arriben a donar fruits de qualitat en el curt
Es tracta de les males herbes, plantes que creixen esestiu pirinenc. Altres vegades, races més resistents a plapontàniament entre els conreus i a les vores dels horts
gues o amb més productivitat n’han substituït d’altres soi que abans eren eliminades manualment. Algunes
vint de més qualitat organolèptica i sempre de més valor
d’elles han estat substituïdes per altres espècies que artradicional a la zona (Parada et al., 2011).
riben amb les granes o amb substrats comercials, i que
En els llocs menys transformats del Pirineu, restenen un comportament molt més invasor. Algunes de
guardats de l’impacte del turisme, encara existeix
les males herbes més freqüents són la verdolaga (Poraquest model tradicional d’hort, tot i que tant el perfil
tulaca oleracea), que, malgrat ser comestible –i fins
de l’hortolà com la funció dels horts han anat canviant
i tot venuda com a tal en alguns mercats, com ara a
amb el temps. Així doncs, els horts del Pirineu cataFigueres–, actua envaint alguns conreus, els ortigons
là són treballats tant per homes com per dones, d’una
(Urtica urens) o l’estenactis (Erigeron annuus), intromitjana d’edat que supera la de jubilació, i sovint noduït des d’Europa central.
més amb educació primària. Aproximadament el 67%
No pretenem pas fer una llista exhaustiva de les plande la gent que té un hort ens va dir que el principal
tes que creixen actualment en els horts, tot i que l’hem
motiu per cultivar-lo és com a entreteniment. Només
feta en els nostres estudis (Rigat et al., 2011), però hem
un 33% va dir que també tenia un
de dir que moltes de les races que
hort per motius econòmics, tot i
abans es trobaven als horts han
que els beneficis que reporten els
estat substituïdes per races co«EL MODEL D’HORT DEL
horts poden ser rellevants en almercials. Ja no són comunes les
FUTUR SEMBLA LLIGAT A
guns casos (Reyes-García et al.,
races tradicionals, les granes de
LA FILOSOFIA ACTUAL, QUE
en revisió).
les quals guardaven any rere any
VALORA LA IMPORTÀNCIA
els hortolans i ells mateixos feien el planter. La proximitat dels
D’UNA DIETA EQUILIBRADA
■ EL FUTUR DELS HORTS
mercats i l’accessibilitat a races de
I TAMBÉ AL FET QUE CAL
I ELS HORTS DEL FUTUR
plantes al·lòctones ha fet que en els
ELIMINAR EL SEDENTARISME
Aquests resultats preliminars en
horts actuals hi hagi espècies de
I AFAVORIR EL CONTACTE
l’estudi dels horts familiars en
les quals mai s’havia sentit a parlar
AMB LA NATURA»
zones temperades ens han dut a
a les nostres terres, algunes d’elles

pensar en la necessitat d’aprofundir en aquests coneiles relacions socials per alliberar-nos de l’estrès propi
xements i a dissenyar un segon projecte –recentment
de les societats occidentals.
concedit pel MICINN– que concerneix bàsicament els
AGRAÏMENTS
Els autors volem agrair a totes les persones que treballen els horts que ens
mateixos territoris i que se centra en les plantes alihagin transmès els seus coneixements. Aquesta recerca s’ha dut a terme gràmentàries. Els horts no només tenen un paper imporcies al suport econòmic de la Direcció General de Recerca Científica i Tècnitant en la millora de la qualitat de vida proporcionant
ca del MICINN (SEJ2007-60873/SOCI), Agència per a la Gestió dels Ajuts
Universitaris i de Recerca (Generalitat de Catalunya, 2005ACOM00024) i
aliments saludables i exercici físic, com molts dels
l’Institut Ramon Muntaner (Ajuts a investiganostres entrevistats manifesten,
ció i difusió cultural, AP07/07). Laura Calvetsinó que també permeten als horMir ha gaudit d’una beca FPU (MEC-España,
AP-2006-01849) i Montse Parada i Joan Vallès,
tolans mantenir una xarxa social
«MOLTES DE LES RACES
de la beca de recerca «Ciutat de Figueres» 2010
d’intercanvi de llavors, productes
concedida per l’Ajuntament d’aquesta localitat.
QUE
ABANS
ES
TROBAVEN
i coneixement que contribueix a
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Cols d’hivern en un hort de la Vall Fosca (Pallars Jussà), i una trena d’alls. Dos cultius molt habituals en els horts familiars dels Pirineus.

