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V en in t  de  l ’hor t

rEguEs PArAL·LELEs

Quan passeges pel camí dels horts sota la llum de 
tardor i l’aire fresc de l’hivern, quan els verds ja s’han 
convertit en tots els tons del groc i les pluges i el vent 
conviden a passar les hores fredes a dins de casa, a la 
vora del foc o de l’estufa, és quan pots respirar el pas 
del temps i arreplegar-lo al vol, intentant inútilment 
que no s’escoli tan ràpidament.

Els horts, morts de fred, estan sota mínims. Resis-
teixen les plantes més dures, com les cols i els brò-
quils, algunes cebes, els alls i les faves, que amagades 
sota terra esperen, com nosaltres, millors temps per 
a treure el cap i expandir-se; les maduixeres van co-
lonitzant el seu entorn, i els enciams i les escaroles 
creixen a poc a poc, frenats per les mossegades del 
fred.

Els veterans de la guerra del camp treballen i prepa-
ren la terra per a les properes collites: femen, llauren, 
estripen, aplanen el terreny per a la nova primavera. 
Hem vist que alguns tornen al tros després de set-
manes sense aparèixer-hi, atrafegats per altres batalles 
a Girona o a Palamós. De fet, podem conèixer com 
estan de salut els hortolans tot just observant l’estat 
en què tenen l’hort, o si el treballen ells o ho fan el 
suplents, amics, fills, néts...

La majoria dels horts semblen traçats amb tiralí-
nies, amb les regues rectes, l’una al costat de l’altra. 
Els pendents tenen el desnivell just perquè l’aigua 
del rec hi corri a poc a poc per amarar la terra sense 
inundar-la. Al voltant dels fruiters i de les carxofes, 
la terra està remoguda i es veu fosca i femada.

I les regues són rectes, paral·leles, llargues, iguals; 
no es troben malgrat estar de costat; són úniques 
malgrat ser iguals que totes les altres.

La gent que creixem i vivim , passant dies per a 
empènyer tants anys com puguem, som iguals, fins 
i tot en el fet de creure’ns especials. Vivim amb 
vides paral·leles que massa vegades no es troben ni 
es coneixen. Això ens converteix en estranys els uns 
als ulls dels altres i ens sentim insegurs; enyorem 
aquell temps on coneixíem tots els veïns i no hi havia 
més estrangers que els que es rostien la pell sota el 
sol de l’estiu a les platges. No serà mai més així, el 
temps passat no torna, malgrat que alguns politics 
busquin fer-se un forat a les institucions provocant 
enfrontaments.

Ara fa més de dos anys que remeno la terra de 
l’hort i que vaig coneixent, més a poc a poc que no 
m’agradaria, la gent que camina pel poble. Parlo 
amb qui vol parlar perquè m’agrada aprendre. Ja 
he fet alguns amics d’ençà que visc al carrer dels 
Bous. Intento saltar per sobre de les coses que ens 
separen tot i mantenir les meves opinions. La gent 
que ara conec són empordanesos que han nascut on 
el destí els marcava i tenen noms diversos: Francesc, 
Salvador, Mousa, Carme, Pilar, Fatma, Carles, Lluís, 
Mohamed, Marta, Sahara, Esperança, Ernest, Marc, 
Larbi, Maite, Dolors, Lourdes, Martí, Jacq, Ciset, 
Gina, Mercè, Katy...

Es bo conèixer la gent. És l’única manera d’ado-
nar-nos que som iguals que els altres, que tots tenim 
il·lusions i tristeses.

Quan això no és així, quan no ens reconeixem en 
uns ulls com els nostres, un home n’atropella un 
altre en travessar la carretera i, en comptes d’ajudar-
lo, l’abandona ferit i fuig corrent.

No som plantes de l’hort, no tenim cap necessitat 
de viure en regues paral·leles.
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