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BASILISSA, TE’N RECORDES, DE LA POMA DEL CIRI?

Món Empordà

Quan anem a comprar pomes, totes són de la mateixa 
mida, del mateix color, tenen la pell lluent i són gaire-
bé simètriques. Quan passegem pels nostres camps, 
veiem pomes petites, pomes grosses, pomes verme-
lles, pomes grogues, pomes picades, pomes sem-
blants. Quan parlo amb la meva àvia Basilissa, m’ex-
plica que quan era jove al mas hi havia unes pomes 
que es guardaven dins la palla tot l’hivern, n’hi havia 
unes altres que eren molt bones però que eren tan 
lletges que els deien cara bruta, unes altres que eren 
molt dolces perquè a dins hi havia cristalls de sucre i 
es deien pomes del cor glaçat. Eren arbres fruiters de 
varietats tradicionals, arbres que encara tenim al mas 
perquè abans que es morissin els hem empeltat.

Les varietats tradicionals són el resultat del procés 
de selecció de l’agricultor, que durant anys ha selec-
cionat les varietats més adaptades a les característi-
ques del seu territori. Aquesta selecció va permetre 
que en l’època en què no hi havia mitjans de transport 
ni de conservació, els agricultors poguessin proveir 
fruita als mercats locals. Aquestes, a més del consum 
habitual, s’utilitzaven per a fer melmelades, sidra i 
moltes receptes locals que sovint han perdurat en el 
temps. 

A principis del 1.900, l’agricultura moderna i inten-
siva va portar a una disminució dràstica del gran pa-
trimoni de varietats d’arbres fruiters del nostre país. 
Aquesta disminució es deu al fet que el nou model de 
desenvolupament agrícola i social ha privilegiat el cul-
tiu de varietats d’arbres fruiters seleccionat en funció 
dels següents criteris: aplicació de les tècniques de 
cultiu modernes, producció a gran escala, resistència 
en la manipulació; criteris compatibles amb els siste-
mes i el temps d’estoc i a la adequació de les carac-

terístiques estètiques i de mida dels fruits. Les vari-
etats tradicionals, a diferència de les modernes, són 
rústiques i resistents als agents patògens externs, i 
per aquest motiu són ideals per al cultiu en agricultura 
ecològica. 

Hem de mantenir viva la biodiversitat cultivada, per-
què darrere de cada varietat hi ha una història, una 
tradició, uns costums, unes receptes, un valor que cal 
preservar per a les generacions futures. 

Quan sigui gran, m’agradaria explicar que a prop de 
casa encara hi ha un camp ple de pomes del ciri, unes 
pomes que a la meva àvia li encantaven i que guarda-
va dins la palla tot l’hivern.
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