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Reflexions d’un pagès

L’editorial del diari El Punt del 19 de setembre 
passat deia: «L’excés de nitrats, un problema que 
fa massa anys que dura.» Des de la meva modesta 
visió, hi afegeixo «i que durarà!».

El problema dels nitrats és el més senzill de 
solucionar: en un camp on s’aboquen els nitrats 
justos perquè l’esplet pugui arribar a terme amb 
uns rendiments acceptables, plovent o regant su-
ficientment, totes les unitats de nitrogen passen a 
les plantes i es converteixen en massa farratgera 
o en quilos de gra. 

Els pagesos, des de fa molt temps, repartim els 
purins quan toca i allà on toca per poder mantenir 
les nostres contrades lliures de nitrats. I jo em 
pregunto: l’ACA ens dóna prou aigua per a poder 
regar i que els nitrats es dissolguin quan toca?; ha 
posat depuradores en tots els municipis perquè 
les aigües negres d’aquests no contaminin? (una 
població de 5.000 habitants equival a una granja 
de 2.500 porcs…, i amb això no vull pas dir que 
cada habitant sigui mig porc); les depuradores 
que hi ha en funcionament tenen el tractament 
terciari per a tornar l’aigua sense que hi hagin 
augmentat els nitrats del moment de la captació?; 
els fangs que treuen d’aquestes depuradores on 
els llencen? Crec que també als camps, i molts 
cops en camps que pertanyen a «sangoneres» de 
la pagesia o a «buscadors de primes».

Ajuda la DUN (antiga PAC) a fer que no tinguem 
tants nitrats? Ja us ho dic: NO, ja que si fas un 
esplet que recullis aviat, si el tornes a sembrar de 
segona collita, pots tenir problemes en cas d’una 
inspecció i deixar de rebre uns ajuts sense els 
quals la pagesia difícilment és rendible.

La ciutadania en general sap què són els ni-
trats? Us torno a dir que NO, perquè només es 
queixen quan senten les males olors dels purins, 
tant si estan ben aplicats com mal aplicats, però 
mai quan s’han fet excessos amb adobs d’origen 
mineral (aquests quasi mai no fan olor).

Els nouvinguts als pobles rurals poden imposar 
les seves lleis? Si tan bé estàven a la ciutat, per 
què no s’hi quedaven? Aquí volen sentir el cant 
del gall, però només a hores convingudes, i els 
tractors, que no facin fressa quan ells descansen, 
que ja en faran ells a les vesprades per no deixar-
nos dormir.

També em pregunto: a qui ho demanen, per 
a fer parcs naturals? Ara es parla de fer-ne un al 
Montgrí, illes Medes i Baix Ter. Els ecologistes 
estan molt satisfets i el voldrien ampliar fins a les 
carreteres de Verges a Viladamat i de Canapost a 
Sant Julià de Boada. Jo demano que també s’hi 
afegeixi tot l’espai des de la N II fins a mar, però 
que no s’hi posi ni un metre més de paviment i 
que els ecologistes facin totes les seves accions 
sortint de casa seva sense gastar ni un gram de 
carburant. No s’hi val a demanar molta natura 
però, per a acostar-s’hi, el tot terreny i les bici-
cletes penjades al darrere.

I JO EM PREGUNTO…
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També demanaria a Medi Ambient de no trinxar 
la plana amb tantes carreteres i no posar tants 
inconvenients per a poder recuperar algunes fei-
xes d’aquesta nostra muntanya; plantar-hi oliveres 
o altres arbres productius no malmetria pas el 
terreny ni faria un mal impacte visual. Si es fes 
de manera racional, milloraria el paisatge i seria 
un magnífic tallafocs, a part de poder-ne treure 
un rendiment econòmic.

Si tots aquests que ens volen fer combregar 
amb rodes de molí (Medi Ambient, ecologistes, 
etc.) demanessin l’opinió dels qui vivim de la pa-
gesia en lloc d’imposar la seva, s’aconseguirien 
un consens i el parc no s’hauria de delimitar, ja 
que tot el territori ho seria, i els pagesos podríem 
conrear els camps sembrant-hi el que ens rendís 
més; perquè sense la nostra feina no serà ni un 
parc, ni camps de conreu, i el territori es convertirà 
en una selva.
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