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Molts que tenen un pis ben condicionat voldrien més espai obert

Un hort per reflexionar
es catàstrofes continu-
en vives però avui, per
contrast, tinc davant
del paper un tema bu-
còlic. Potser no és úni-

cament bucòlica la instal·lació de set o
vuit hectàrees destinades a les funcions
d’una gran horta. Però, en tot cas, sí que
aquest gran hort és cent per cent eco-
lògic. Per això l’ha creat un enginyer
agrònom, Enric Navarro, que potser
cansat de la docència que exercia, de-
cidí llançar-se a la pràctica dels cultius.
Però dels cultius ecològics. I tant és així
que avui, enmig de la planura del Baix
Empordà, a l’enginyer-pagès l’he vist
com una mena de Robinson. D’uns
camps de cebes cultivades amb proce-
diments a l’engròs i adobs químics
Enric Navarro n’ha fet un hort de vari-
ades espècies d’arbres i planters. Eco-
lògic en tot, d’unes plaques solars en
treu l’energia necessària per a un viver
i per a un habitatge que, ara com ara,
no és més que un petit hangar.

En realitat l’horta, situada al terme
del poble d’Albons, serà més especta-
cular d’aquí a uns pocs anys. De tota ma-
nera la pròxima primavera i estiu ja hi
haurà fruits com n’hi ha hagut suara.
Enric Navarro pretén que els visitants
consumidors puguin arrencar el fruit
del mateix arbre o planta, com ara han
fet amb les síndries i melons. Aquest
final d’estiu potser hi ha anat massa
gent tractant-se d’un redós no encerclat
i, en definitiva, reduït. Però la bona
ploma de Joaquim Roglan, amb un ar-
ticle a La Vanguardia, va promoure una
allau d’estiuejants que no poden ser
prou ben atesos, malgrat que Enric Na-
varro durant les vacances gaudeix de la
companyia de la seva muller i la seva
filla que, arribada l’hora del treball i els
estudis, es reincorporen a la seva casa
de Manresa. No es podran traslladar a
l’horta fins que a Enric Navarro li per-
metin construir un maset que no tren-
caria el paisatge. Malgrat que fins i tot

les parets serien
fetes amb bales de
palla, no acaben de
donar-li el permís i,
mentrestant,
s’acosten els dies
de les fredes tra-
muntanes que bai-
xen del Canigó di-
rectament sobre
l’Empordà.

Els qui envegen
la vida ecològica
d’aquest enginyer
agrònom no tenen
en compte els
llargs hiverns, amb
les seves perllon-
gades nits, en què
resta isolat a la pla-
nura aparentment
immensa. S’ha de
tenir molta força
de voluntat per in-
vertir uns estalvis i
moltes hores de
feina per un resul-
tat mòdic, car la
producció ecològi-
ca per si mateixa
és lenta perquè no
es tracta d’accele-
rar, amb addita-
ments artificials,
el ritme de creixe-
ment i fructificació, sinó de donar el
seu temps al temps. Per això caldrà
veure l’horta de Navarro d’aquí a un
any o dos, si no més. Els xiprers, avui
petits, un dia plantaran cara a la tra-
muntana i defensaran el terreny de les
envestides eòliques. Aleshores serà del
tot una mena de parc temàtic car els ar-
bres han estat plantats perquè la seva
visió sigui acolorida i espectacular. Hi
ha a cada fruiter un senyal perquè el vi-
sitant, a través d’una endevinalla, n’en-
certi el nom. Tant si ho aconsegueix
com si no, a l’obrir una capseta situa-
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da al costat de l’arbre ho sabrà. Jocs in-
fantils per un cantó, tranquil·litat per
un altre, l’horta es presta a la reflexió,
com de fet s’hi han prestat tots els horts
des del de Getsemaní.

Mentre passava pel costat de plantes
aromàtiques, que perdien una mica la
seva olor per la proximitat d’un corra-
let d’ànecs, he recordat la frase de Fran-
cesc Macià, que en un míting va pro-
metre a tots els catalans “la caseta i
l’hortet”. En aquell temps la frase fou
objecte de mofa. Encara que impracti-
cable, responia a la visió de la curta de-

mografia d’ales-
hores. Si no una
masia o un mas,
al Baix Camp de
Tarragona tot-
hom té o aspira a
tenir un maset.
Així s’anomena el
mas de La Calde-
rera que, com el
seu nom indica,
pertanyia a una
família de Riu-
doms dedicada a
elaborar calders i
altres estris. El seu
fill, Antoni Gaudí,
en aquell mas va
començar a esti-
mar la naturalesa
que després havia
de plasmar en la
seva escultòrica
arquitectura.

Permetre una
caseta i un hortet
era, en definitiva,
millor que la rea-
lització del gran
arquitecte francès
Le Corbusier. A
Marsella va cons-
truir, per aquelles
dates, el que se’n
digué La cité radi-

euse, tan prometedora com fracassada
al cap d’un temps, car la gent s’hi
amuntegava en una construcció verti-
cal pròpia també dels a França anome-
nats H.L.M. Molta gent que disposa d’un
bon pis condicionat voldria una eixida.

De cara a l’hivern desitjo a l’Enric
Navarro que mantingui la seva fe i
força de voluntat. Quan les plantes no
tinguin fruit, ni la gent telefoni amb
propòsit de visita i xiuli la tramunta-
na, l’Enric Navaro tindrà un hort per
reflexionar.

Carles Sentís. Periodista i escriptor

“A fora lladres! Visca la
llibertat de Catalunya!”
J o r d i C a r b o n e l l

Amb aquests mots Mestre Oleguer
cloïa, abans de morir, el famós
monòleg d’Àngel Guimerà, èxit
esclatant a l’estrena el 1891 i ob-

jecte d’innombrables edicions. L’escena
és plàstica: per un costat entren les tro-
pes espanyoles al crit de “Viva Felipe V!”,
trepitjant les ruïnes de la ciutat. A
l’altre, el mestre artesà barceloní mor
amb el crit que dóna títol a aquest ar-
ticle, en la defensa heroïca de Barcelo-
na. El més gran dramaturg català de
tots els temps, el més internacional-
ment traduït i representat arreu del
món, expressava genialment, no sola-
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ment el sentit d’aquella guerra de con-
questa, sinó el sentit que la posteritat
havia de donar a l’11 de setembre: ens
han robat la llibertat; doncs, torneu-
nos-la!

En l’escenificació del gran escriptor
–el que essent i afirmant-se català més
ha triomfat a Madrid com a tal en tota
l’existència de l’Estat espanyol– no hi ha
lloc per a l’argumentació legalista de la
història. Només n’hi ha per als grans
mots. El primer rei borbònic espanyol
ho va escriure el Decret de Nova Planta:
“Habiendo, con la ayuda de Dios y la fuerza
de las armas, pacificado mis tropas el Prin-

cipado de Catalunya, toca a mi soberanía
poner gobierno en él”. L’origen de la seva
autoritat és molt explícit. Prendre per
la força de les armes té un nom: robar.
Els catalans d’aleshores ençà no hem
deixat de reclamar amb tossuderia cada
Onze de Setembre que ens sigui tornat
allò que ens van prendre: les nostres
Constitucions, que el mateix rei havia
jurat el 1705 i va conculcar al cap d’un
decenni contra tot dret que no fos la
força de les armes. Aquelles Constituci-
ons i la nostra capacitat de posar-les al
dia, és clar! Als lladres el primer que els
és exigit és que tornin el que han pres.

I no s’hi valen als arguments falsa-
ment legals dels successors d’aquell rei
i aquell exèrcit: per damunt del dret
que aquell robatori els ha donat, hi ha
el dret històric que ens fou arrabassat
amb violència. Nosaltres de violència
no en volem ara, ni la volíem aleshores.
Però el nostre dret autèntic, profund,
basat en la construcció d’una societat
al marge de l’espanyola, almenys des del
segle vuitè, està per damunt dels mun-
tatges legals i de les estructures políti-
ques de força bastits damunt la con-
questa per les armes.

Per això el crit de Guimerà té la vi-
gència de les coses perennes. Ha passat
més d’un segle des de l’estrena de Mes-
tre Oleguer però el crit del gran escriptor
i gran patriota, llançat per la boca d’un
menestral barceloní, és vigent. Davant
tantes reticències sobre l’Estatut, tantes
falses al·legacions claudicants, tantes
anàlisis pseudolegalistes i primmirades,
sorgeix el crit vibrant que es deixa d’his-
tòries. “A fora lladres! Visca la llibertat
de Catalunya!”.
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