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les figues que no podia abastar; també cucs de terra, 
escarabats, papallones, mosques, abelles i mosquits. I 
veïns que treballen des de fa anys els horts que hi ha al 
cantó. Els espio de reüll quan treballen, miro què fan, 
quines eines utilitzen, quines tècniques fan servir per a 
girar quan llauren amb el motocultor. Si espiant no en 
tinc prou, com qui no vol la cosa, els pregunto sobre el 
temps i les coses que s’han de sembrar. 

Quan vaig tenir l’hort net, vaig posar-hi un espanta-
ocells, un tors de maniquí que en els seus bons temps 
havia lluït a l’aparador d’una boutique de la costa. La vida 
a l’aire lliure li va bé. Algunes dones, curtes de vista, el 
saluden quan passen, i els nens petits s’aturen a veure’l 
quan passegen camí de la Mota. Cansat d’estar dret, s’ha 
assegut en la postura del lotus. Els ocells, en veure’l tan 
quiet i assegut, ja no s’espanten; ara són els gats els qui 
li fan la feina.

Quan vius en un poble petit en el qual no has nascut, 
sempre véns de l’hort quan es toquen temes que es 
perden en la nit dels anys, quan es parla de persones i 
famílies de soca-rel que per a tu són tan desconegudes 
com ho som per a elles els qui hem vingut de nou. No 
conec la història de les cases del poble, no en conec els 
malnoms; no sé qui és parent de qui, ni si estaven bara-
llats o si es portaven bé; no sé qui va fer què, ni com, ni 
on, ni quan; ni quins van ser els feixistes de després de la 
guerra, ni quins varen fugir, ni de qui eren parents dels 
homes afusellats contra el mur del cementiri de Girona; 
ni de qui són les terres; ni qui mana de debò; ni per què 
ha tardat tant de temps l’empresa d’un monàrquic a en-
llestir les obres de la plaça Major; ni per què, havent-hi 
tant d’espai buit, no s’hi pot aparcar i, en canvi, a la resta 
del poble els cotxes envaeixen cada racó, cada voravia, 
cada espai buit per aturar els motors cansats d’estossegar 
i d’escopir ceodós. Deu ser que vinc de l’hort. 

isiDRE PallÀs

Fa temps que vinc de l’hort, gairebé dos anys, unes quan-
tes vegades per setmana. El meu és un hort petit, suficient 
per a plantar-hi el que m’agrada: una mica de tot.

Vaig fer sort, un dimarts, a la plaça. M’havia acabat 
d’instal·lar a Verges, en una casa dins el poble, en un 
carrer tranquil on, de la meva cambra estant, mentre 
mandrejo, puc sentir les converses matineres de les 
veïnes, els xisclets de les orenetes i els piulets dels par-
dals. Havia sortit a fer un volt. Sempre m’han agradat 
els mercats plens de colors i de gent. El de Verges és 
petit; potser per això els venedors no anuncien a crits 
les excel·lències dels productes que venen, com fan als 
mercats més grossos de les capitals de comarca; aquí no 
cal. Aquell dimarts, doncs, em vaig trobar en Bruno, 
carregat amb bosses de plàstic de colors plenes de tot 
el que la seva dona havia anat comprant. A en Bruno el 
conec de Garrigoles, on jo vivia abans de venir a Verges, i 
li tinc confiança; per això li vaig demanar si sabia d’algun 
tros, no gaire lluny de casa, que jo pogués treballar. Va 
posar les bosses al seient del darrere del seu cotxe i, tot 
seguit, ja passàvem entre els horts que hi ha entre el rec 
del molí i la Mota.

La majoria eren treballats, però l’un aquí l’altre allà, 
plens d’herba, erms, denotaven que ningú no se’n cui-
dava. De tornada, gairebé a tocar de les darreres cases del 
poble, vàrem veure un hort descuidat, ple d’herba alta, un 
tros de jungla gairebé urbana: la vegetació era tan espessa 
que no s’hi podia entrar. Em va agradar des del primer 
moment. La sort va continuar amb mi: no va ser cap 
problema trobar el telèfon de la propietària –avantatges 
de viure en un poble petit–. L’endemà ja tenia la seva 
autorització i em vaig posar a netejar-lo tot seguit. 

Un hort socialitza; no sols en el sentit que la terra és 
de qui la treballa, sinó perquè la gent passeja, passa, mira, 
xafardeja, observa, s’hi interessa, saluda, es relaciona, 
confia, es coneix... Un hort és un bon tema de conversa, 
una bona excusa per a deixar el tràmec a un cantó i parlar 
una estona pel gust de fer-ho, per a retrobar-se en el plaer 
de no fer res quan tens coses per fer.

Mentre el netejava d’herbes, vaig adonar-me que no 
estava sol: hi havia talps excavant galeries sota els meus 
peus; sargantanes residents a les parets de pedra seca; 
nines (falses serps que paguen amb la vida la por que la 
gent els té); un eriçó que dormia sota la pomera; pardals, 
pinsans, verdums i pit-roigs que venien a menjar-se 

L’espantall que l’Isidre té a l’hort




