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E n t i t a t s

Casal de Jubilats

Quan ens jubilem, per no estar parats, alguns anem a 
l’hort. A Verges se’n treballen molts, d’horts, més o 
menys uns 200, i gairebé tots es troben a la part baixa 
del poble. Si hi fem una passejada, ens adonarem que 
la majoria els treballem la gent gran.

El meu hort és al camí de la Rutlla. Un dia va passar 
per allà una dona i em va dir:

—Caram, Lluís, quin hort tan maco que tens!
La meva resposta fou:
—És un hort de jubilat.
Deixeu que us expliqui què vaig fer per aconseguir-

ho. La primera cosa va ser portar-hi una butaca i buscar 
una bona ombra per a l’estiu i un recer per a l’hivern; 
després, complir amb algunes obligacions, com ara 
anar-hi almenys un cop al dia i mantenir les eines ben 
netes i preparades –si tenen un mànec ben llarg per a 
no haver d’ajupir tant l’esquena, millor–. Si algun dia no 
tenim gaires ganes de treballar, podem fer com un que 
deia «al matí és massa moll i a la tarda massa eixut»; 
ens podem asseure a la butaca i dedicar-nos a mirar 
com creixen les plantes.

Hem de procurar saber el temps que farà mirant les 
muntanyes i el cel, perquè els de la «tele» no són gaire 
de fiar, sempre posen els mateixos símbols al mapa: un 
sol, ous ferrats i fletxes; així, el temps pot ser plujós, 
assolellat o ventós.

És molt important conèixer els dies dels sants per a 
saber quan s’ha de plantar: «Per sant Blai, planta l’all»; 
«per l’Ascensió, fesoles no»; «per sant Martí, l’erol de 
ceba»; «per sant Josep, les patates»…

No s’ha d’oblidar que a l’estiu fa molta calor i les 
plantes solen tenir força set; si les reguem sovint, ens 
ho agrairan. Sobre l’hora de regar, no ens posem gaire 
d’acord: alguns diuen que al matí perquè la terra està 
fresca, però durant el dia el sol la resseca encara més; 
si es fa al capvespre, la humitat aguanta moltes més 
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hores, però hi ha qui afirma que durant la nit les plantes 
dormen i, per tant, no serveix de res regar. Val més no 
escoltar ningú i, si cal, fer-ho matí i tarda.

És clar que els coneixements es van aprenent amb 
el temps i que el treball a l’hort no ens farà pas més 
rics –potser una mica més savis–. Si ens agrada fer-ho, 
millor; si no sempre podem pensar que ens estalviem 
el gimnàs: fem abdominals, aixequem pesos, caminem 
sense cinta…

A tots els qui tenim un hort de jubilat, que per molt 
anys hi puguem continuar anant!
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