
L’hort de secà segueix el mateix calendari de cul-
tiu que l’hort de regadiu i s’hi cultiven les mateixes 
espècies, que en general hi creixen més gustoses. 
Cebes, pataques, fesols, tomates, primentons, en-
ciams, bledes, espinacs, escaroles, cols, bròculs i 
alls era el que més es feia i es fa encara ara. Per 
als hortolans, prescindir del reg té l’avantatge 
que no cal desherbar, ja que descrostant després 
de la pluja i repassant esporàdicament amb l’ai-
xada si convé, ja n’hi ha prou i, per tant, hi ha 
menys feina. Tampoc no cal fer cavallons i els 
cultius, en general, no es calcen. Per mantenir la 
humitat, les plantes no s’emparren, sinó que es 
deixa que cobreixin el sòl. L’inconvenient és la 
dependència més gran de la pluja, i segurament 
per aquest motiu l’hort de secà s’ha anat aban-
donant de mica en mica. Els pagesos més grans 
de la Fatarella expliquen que abans plovia més i 
que la neu es presentava generosa dos o tres cops 
a l’any, de manera que s’anava filtrant a poc a poc 
a la terra. Actualment, pocs hortolans continuen 
fent hort de secà a causa del clima més sec, de 
l’abandó de l’agricultura i de la millora dels mit-
jans de distribució de l’aigua.

Sanitat vegetal
Els pagesos de la Fatarella tenen la sensació que 
abans els equilibris ecològics funcionaven millor 
que ara i que la majoria de plagues es contro-
laven d’una manera més natural. Un dels més 
experimentats recorda que el camp era ple de 
llagostes, vespes, mussols, serps, ratpenats, pu-
puts, marietes... 

Tot i així, calia combatre algunes malalties fún-
giques, com per exemple el míldiu. El tractament 
que hi aplicaven era el sulfat de coure en forma 
de caldo bordelès. Per preparar-lo tenien d’una 
banda el vedriol –és a dir, el sulfat de coure en 
forma de cristalls–, que calia desfer posant-lo 
dins un sac o un mitjó que s’ofegava en aigua; 
així s’anava fonent i el teixit feia de sedàs. D’altra 
banda tenien la calç, també en pedra, que posa-
ven en un calder gran de zenc o llautó amb aigua. 
Quan la calç ja havia fet la reacció (bullia), la bar-
rejaven amb el sulfat. Per saber si la barreja era 
correcta empraven una tira de paper que venien 
a la farmàcia i que era coneguda com a paper de 
tornassol. El sulfat de coure té un pH àcid massa 
fort per a les plantes i és per aquest motiu que 
calia afegir-hi calç per fer-lo moure cap a un pH 
bàsic. El paper de tornassol estava impregnat 
d’un colorant extret de l’herba Chrozophora tincto-

ria, que reaccionava amb el canvi de pH i per tant 
advertia quan el caldo bordelès ja era prou bàsic 
i no calia afegir-hi més calç. 

L’oïdi –també conegut com a malura– es tracta-
va amb sofre. Els anys difícils, les aplicacions es 
podien fer cada deu o quinze dies i es triava el 
matí molt d’hora, o bé cap al tard, perquè el sol 
no cremés les plantes.

Treball del sòl  
Desfondar –és a dir, llaurar– és la feina bàsica 
per airejar el sòl i perquè les arrels de les plantes 

horta

tExt I Fotos: AlBA gros

A la primera meitat del segle XX, quan canals i regs no estaven estesos per arreu 
de la geografia com ara, en moltes zones de Catalunya es practicava l’hort en secà. 
És el cas de la Fatarella, a la Terra Alta, on encara hi ha qui cultiva hortalisses 
sense regar. La Fundació El Solà, amb el suport de gent gran del poble, ha volgut 
recuperar aquell saber i posar-lo en pràctica en el curs “Agricultura de muntanya: 
terra i pedra”. Fruit d’aquelles lliçons mestres, està a punt de publicar un llibre sota 
el mateix títol que recull el llegat dels més vells en les feines del camp. En aquesta 
prepublicació us oferim part del capítol dedicat a l’hort de secà.

L’hort de secà a la Fatarella
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penetrin millor i a més profunditat. A l’hort de 
secà, el moment de començar aquesta feina és 
a finals d’estiu i primers de tardor en els ban-
cals on s’han fet les pataques, ja que és quan la 
terra està eixuta i es pot ventilar i oxigenar més 
bé. En el bancal on s’ha fet la resta de verdures i 
hortalisses, es desfonda al novembre –quan s’ar-
renquen els cultius– i es deixa oxigenar la terra 
per sembrar-hi les pataques al febrer, després 
que les gelades hagin estovat la terra. Aquesta 
alternança del cultiu del tubercle amb la resta 
de verdures i hortalisses és la rotació tradicional 
que ajuda a trencar els cicles de plagues i malalti-
es i a mantenir la fertilitat del sòl, ja que no totes 
les espècies necessiten els mateixos nutrients. 
Un cop arrencats els cultius, les restes no es dei-
xen al camp –antigament, l’aladre1 s’embussava 
si s’intentava enterrar-les–, sinó que es cremen. 
Només les soques del cigró i de la fava s’enterren 
per fertilitzar la terra. 

Quan es treballava amb bestiar, el desfonament 
es feia amb la pollegana. La mula, el cavall o la 
bèstia que s’emprés marcava un solc a terra en 
tres passades i obria fins a uns trenta centíme-
tres de fondària per un parell de pams d’ample. 
Després de cada passada, el pagès havia d’apartar 
la terra i, feta la darrera, colgar-hi el cremadís2 o 
l’adob procedent del corral bandívol3. A continu-
ació calia tornar a colgar el rec de terra i deixar-
ho reposar fins a l’hora de sembrar o plantar.

Un cop el cultiu era al camp, calia estar al cas 
perquè després de cada pluja, quan la terra ja no 
estava xopa, convenia passar el «descrostador», 
que de fet era l’aladre amb una peça acoblada 
perquè només trenqués la crosta i tragués les 
herbes. Desfent així les esquerdes, la terra man-
tenia la humitat. 

A banda de descrostar, altres aspectes bàsics per 
evitar l’evaporació de la humitat del sòl són una 
bona elecció de les varietats i una distància òp-
tima entre fileres. Una menor densitat del cultiu 
fa que les arrels i la planta puguin desenvolupar-
se bé sense gaire competència veïna. Els pagesos 
tenen una dita que exemplifica aquesta pràctica: 
«Al clar, Déu el pot ajudar; a l’espès, Déu no hi pot 
fer res». D’altra banda, quan les varietats poden 
ser de port ajagut en lloc d’enfiladisses (com ara 
les tomates o les bajoques) és interessant deixar 
l’espai just perquè dins la filera tot el sòl quedi 
protegit per la mateixa mata, que fa d’encoixinat 
i minimitza l’evaporació del sòl. Actualment, el 
treball mecanitzat ha obligat a deixar més espai 
entre fileres perquè hi pugui passar la maquinà-
ria, mentre que abans es deixaven tan sols entre 
quatre pams i un metre. D’aquesta manera es re-
duïa la superfície de terra descoberta.

Tret de les feixes o els bancals destinats expres-
sament a l’horta, el cultiu de secà també permet 
aprofitar l’espai entre fileres de les plantacions 
joves d’ametllers, avellaners i olivers mentre les 
seves arrels i l’ombra de les branques ho perme-
ten. És l’optimització d’un espai que la pagesia ha 
guanyat a cops d’aixada i de suor.

Sembra i planter
Un factor clau a l’hora d’establir un cultiu d’hort 
de secà és l’estat del sòl. Ha d’estar en saó i ben 
treballat per acollir la llavor o el planter i fer-lo 
créixer sense gaire entrebancs. Per això, el tre-
ball previ amb l’aladre era tan important i ho 
continua essent avui dia, encara que es faci amb 
un motocultor. Per a les verdures o les horta-
lisses que se sembren en línia necessitarem un 
cordill lligat a un bastonet per marcar-la. És el 
mateix procediment que alguns pagesos empren 
en l’horta de regadiu per fer cavallons o mar-
car eres. Tant a l’hora de plantar com a l’hora 
de sembrar, per distingir ràpidament la filera de 
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01. Mata de tomaquera 
en secà. A. G.

02. Plantant en secà en el 
mes d’abril. A. G.

Desfondar és la feina 
bàsica per airejar 
el sòl i perquè les 
arrels de les plantes 
penetrin millor i a 
més profunditat

Un factor clau a 
l’hora d’establir un 
cultiu d’hort de secà 
és l’estat del sòl

 

El treball del sòl actualment

Avui molt poca gent treballa amb bestiar. Les 
arades mecàniques permeten fer el solc d’una 
sola vegada obrint fins a cinquanta centímetres 
i tombant la terra. Però tret d’aquest aspecte, 
els passos que cal seguir continuen essent 
els mateixos. Malauradament, l’escassetat de 
pluges i els hiverns sense nevar han fet minvar 
l’efectivitat de l’hort de secà.

1. Arada.

2. La cendra que resulta 
de fer un formiguer. Podeu 

veure “Els formiguers 
com a sistema històric 
de fertilització del sòl”, 
publicat a Agrocultura 
núm. 35, hivern 2009. 

També el trobareu 
penjat a la pàgina www.

agrocultura.org

3. El corral bandívol o 
badívol era un espai al 
ras on anaven a parar 

tots els desguassos de 
la casa, incloent-hi el de 

la comuna. També s’hi 
abocaven la gallinassa i 

els residus dels conills, el 
fem i la palla del gorrino 

i de la cavalleria. Un cop 
compostat, s’utilitzava 

com a adob.
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plàntules o per saber on hi ha les granes, el pagès 
clava a l’extrem un totxo5 de pi o d’avellaner.

Hi ha qui, a l’hora de sembrar, ho fa directament 
al tros, sense preparar planter i sense abocar-hi 
aigua, per evitar que la terra s’endureixi. Aquest 
sistema utilitza un tros de terra on s’ha colgat 
mesos abans el cremadís o el fem i s’ha deixat re-

posar. Les llavors s’escampen directament quan 
la terra està en saó i es colguen una mica amb 
el rampill. Si se sembra d’aquesta manera, cal 
prendre mesures contra els estralls que poden 
causar les rates, per exemple col·locant rateres. 
Sempre que es pot se sembra al matí i en lluna 
vella.

A mitjan segle passat, quan calia fer planter –per 
exemple de tomata–, s’utilitzava un caixó de fus-
ta amb un substrat de terra i fem que es guarda-
va en un lloc arrecerat del fred, prou tebi per fer 
germinar la llavor i amb prou llum. Quan arri-
bava el moment –si podia ser en lluna vella–, es 
trasplantava amb arrel nua i sempre a la tarda, 
perquè la calor i la xafogor del migdia no l’esmor-
teïssin. Per fer-ho bé es cavava un forat d’un pam 
aproximadament, s’hi feia ajeure part de l’arrel 
nua i també una mica de tija perquè fes arrels i 
s’hi abocava un litre d’aigua o menys si la terra 
ja tenia prou saó; finalment es tornava a colgar, 
es premia la terra de més a la vora i es rascava la 
del voltant. Actualment, poca gent es fa el plan-
ter i, si en fan, el fan en parreta per facilitar el 
trasplantament a l’hort. y
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03. Faves sota ametllers. 
A. G.

 

Guardar-se llavor avui dia 

Actualment, pocs pagesos es guarden gaire llavor 
i sovint només d’algunes espècies. Aquells que 
encara ho fan tenen cura d’evitar encreuaments, 
quan aquests són possibles, separant les 
varietats en diferents finques. 

5. Branca.

Bufet AgroAmbiental
Dret Agrari i Ambiental

Assessorament en Producció Ecològica
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Secció ecològica
Pinsos compostos per a tot tipus d'animals, 
fitosanitaris, adobs i netejadora de cereals 

per a la ramaderia i l'agricultura en 
producció ecològica.

Ctra. Igualada, s/n. Manresa.
Tel. i fax: 93 872 05 72
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