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E n t i t a t s

Món Empordà

NO PRENGUEM EL NOM DELS TRANSGÈNICS EN VA! 

No hi ha res més dolent que les falses afirmacions, 
ja que tergiversen la realitat. Comentaris com que 
si aquelles tomates són transgèniques o tal varietat 
és transgènica són totalment falses; en la majoria 
dels casos és per falta d’informació, i per això no 
podem posar en el mateix sac tot el que no ens 
agradi. 

Per aquest motiu m’agradaria intentar aclarir al-
guns conceptes que de vegades es confonen, per-
què no es el mateix un híbrid que un transgènic.

En primer lloc tenim les varietats pures o tradici-
onals. Són les que, amb el pas del temps i la cura 
de l’home en el moment de seleccionar-les, s’han 
adaptat a un territori i a un clima. Són varietats 
molt interessants en horts particulars i per part de 
pagesos que donen prioritat a la qualitat abans que 
a la quantitat, perquè normalment són més bones 
de gust i més rústiques, no tan propenses a agafar 
malalties.

En segon lloc tenim els híbrids. El més bàsic és la 
barreja de dues varietats pures; després es compli-
ca amb l’aparició de polihíbrids, etc. Es tracta d’un 
fenomen natural, que juntament amb l’aïllament ge-
ogràfic és el principal causant de l’aparició de noves 
espècies. Amb ells es busca l’anomenat vigor híbrid, 
en què els fills són més vigorosos i productius que 
els pares. Però tot té un preu, i és que, a més de no 
poder-los reproduir i estar sotmesos a les cases co-
mercials, solen ser més exigents en aigua i adob i 
més sensibles a unes determinades plagues.

Per últim tenim els transgènics. Són un invent 
de laboratori. S’introdueixen gens resistents a un 
herbicida, un insecticida o el que es vulgui dins el 
genoma de la planta. No existeixen en la natura, 

sinó que aquesta els evita. En el cas del conreu 
més proper a nosaltres, com es el del blat de moro, 
s’hi introdueix el gen d’un bacteri insecticida.

Actualment, encara que s’han produït força plan-
tes transgèniques, hi ha pocs –encara que són molt 
importants pel seu volum– conreus transgènics. 
Parlo, a més, del blat de moro, la soia, el cotó o 
la colza. També s’ha intentat introduir una pata-
ta transgènica per a ús industrial. D’altres estan a 
l’expectativa, com un blat resistent a un herbicida o 
una albergínia amb el mateix insecticida que el del 
blat de moro.

Com veieu, no n’hi ha tants, de conreus de trans-
gènics; ara bé, no per això s’ha d’abaixar la guàrdia. 
S’ha parlat molt dels efectes que tenen sobre no-
saltres o sobre el medi ambient. No se n’ha pogut 
estudiar res a llarg termini, i nosaltres fem de coni-
llets d’Índies. Cal recordar que les grans empreses 
de llavors són les farmacèutiques: si es guanyen la 
vida venent medicaments, res no fa pensar que vul-
guin que creixem sans. «Mengeu transgènics, que 
si us poseu malalts ja us vendrem nosaltres els me-
dicaments!», seria el seu eslògan.

Des de Món Empordà, volem deixar clara la nos-
tra postura: sobretot a l’hora de defensar i potenciar 
les varietats autòctones. Són el nostre patrimoni, 
i així defensem el territori. Defensar les varietats 
pures és primordial per a poder crear després els hí-
brids pertinents; sempre sota les lleis de la natura.
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