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Cada cop més anem comprenent que l’horticultura necessita un canvi de paradigma i, precisament per això, és
necessari comptar amb tècniques de cultiu sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient. Els adobs químics, els
pesticides o la incorrecta rompuda del substrat, entre
d’altres, provoquen un empobriment del sòl i l’eliminació
d’organismes vius que ecològicament són imprescindibles
perquè el nostre espai de cultiu (l’hort) sigui ple de vida.
En Jesús Vegas (fundador d’Ecollavors i expert divulgador del cultiu ecològic) i en Miquel Macias (naturalista
i geògraf) són dos pagesos consagrats, amb una llarga
experiència en el cultiu ecològic i, en particular, en els
horts biològics. Ambdós, divulgadors entusiastes
d’aquests temes, han reunit els seus coneixements i la
seva experiència, de forma sintètica i entenedora, en el
llibre “L’hort biològic. Com construir i gaudir d’un ecosistema ple de vida”.
Quan un s’endinsa en les pàgines d’aquesta obra,
immediatament s’adona que hem d’entendre l’hort com
un ecosistema, és a dir, com un espai on les plantes introduides per l’hortolà es suma a la resta d’organismes
vius de l’entorn, aconseguint establir relacions entre ells i
amb el medi natural que ocupen. A l’empara d’aquesta
idea, i a mesura que avancem en la lectura, ens adonem
fàcilment que l’ús de biocides és del tot desaconsellable,
ja que cal considerar la vida al voltant del nostre hort
com una aliada, en lloc de combatre-la. Així doncs, l’acció humana ha d’estar planificada i degudament encarada a la producció i al creixement dels vegetals, pensant
sempre en la seva integració en la vida i el medi circumdants. Continuant la lectura, abstrets, entre les línies del
text, és inevitable conscienciar-nos que cultivant un hort
biològic veurem i viurem la vida en les seves diferents
concepcions. De la mateixa manera, ens sorprendrà
veure com es desdibuixa la frontera entre hort i jardí,
que queda finalment tan difusa que veurem els nostres
espais de cultiu inundats de bellesa vegetal.
El contingut s’ordena, cronològicament, d’acord amb
les tasques que podem fer en el nostre hort cada setma-

na. I així, un total de 52 setmanes (un any) serveixen per
introduir-nos, de manera molt pràctica i amena, en
aquells conceptes, tècniques i estratègies que ens permetran mantenir un hort productiu i, alhora, ple de vida:
un hort biològic. Aquesta disposició cronològica de la
informació ens proporciona, de passada, una idea clara
de la temporalitat de les feines a dur a terme en el nostre
espai de cultiu. Un enfocament que el converteix en un
llibre amè, amb la capacitat d’entretenir-nos mentre ens
ensenya i amb la col·lateralitat de fer-nos reflexionar sobre la necessitat d’un equilibri essencial a la vida.
Completen el llibre una sèrie de fitxes a peu de cada
pàgina, dels vegetals a cultivar i dels organismes que
poden conviure amb ells, juntament amb un parell de
calendaris de cultiu que el conclouen: el calendari
d’hortalisses i el calendari de fruiters. Ambdós esdevenen una referència ràpida de quan sembrar, trasplantar,
collir o recol·lectar les llavors.
En definitiva, un llibre fàcil i agradable de llegir, molt
útil i recomanable per a totes aquelles persones que
vulguin iniciar-se en el món de l’horticultura, construint i
gaudint d’un ecosistema ple de vida, tal i com encertadament ens anuncia el seu títol.
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