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Les finques són xarxes d'organismes on cadascú té unes funcions i tasques assignades i  
on  hi  ha  establerta  una  forma  de  relacionar-se.  Si  aconseguim  que  cada  un  dels  
components de la finca ocupi el lloc que li correspon i pugui desenvolupar les seves  
funcions,  no  les  haurem  de  fer  nosaltres.  Com  més  coneixerem  allò  que  hem  de  
treballar, sabrem quan, com i on és millor intervenir i dedicar les nostres forces, més  
s'ens facilitarà la feina i millors resultats obtindrem. Ara encara som a temps a triar si  
volem continuar fent la feina de tota la xarxa o si ens centram en dirigir aquesta xarxa  
per tal que tot l'engranatge funcioni de la manera menys forçada i més eficient possible  
i obtenir més i millors aliments.  

El model econòmic i productiu que hem seguit les darreres dècades no ens ha donat gaires bons 
resultats. Hem desfet les xarxes naturals i les hem substituït per un entramat de dependències 
que ens esclavitzen i ens han fet perdre la perspectiva. Per iniciar el camí cap a l'agroecologia,  
només cal recuperar el sentit comú.

La feina de pagès, tot i ser de les més necessàries i significants, no deixa de ser una feina, per 
tant, una activitat econòmica que es desenvolupa per a poder obtenir uns ingressos que permetin 
viure a qui la fa. L'objectiu de la persona que es fa pagesa és guanyar-s'hi la vida, així que a 
finals de mes/any/temporada ha d'haver ingressat com a mínim el que ha gastat per fer la feina i 
un sou que compensi  les hores de feina que ha fet i que així continuï sent mentre  hagi de 
treballar.  El  de  la  persona  que  menjarà  el  que  produeixi  el  pagès,  és  alimentar-se  be  per 
disfrutar el menjar i tenir bona salut, i que així sigui sempre. Sembla que no hagi de ser difícil  
que dues persones amb objectius tan complementaris es posin d'acord, però la realitat és una 
altra.

La persona que fa de pagesa no té control sobre el preu al que li pagaran el producte, ni sobre el  
de tot el que haurà de fer servir per produir, i tampoc el té la que es menjarà allò que produeixi  
el pagès.

El pagès viu angoixat per diferents qüestions; pagar les factures, que cap de les 30 plagues i/o 
malalties que te identificades que poden afectar a cada un dels cultius o animals que te, no faci 
malbé tota la producció, poder treure un producte al mercat així com el Mercat (que no sabem 
qui és) mana, i de tenir els papers en regla i presentats dins termini. Fins aquí, no hi ha gaire 
diferència amb la resta de petits i mitjans empresaris, que són els que amb la seva feina i els 
seus imposts fan miracles per aguantar l'economia de l'Estat (que tampoc sabem gaire be quin 
és).  Però, a més, en el cas del pagès, hi hem d'afegir que li llevarà la son que li paguin les  
subvencions que suposadament són per compensar que el preu que li paguen pel producte no 
cobreix  les  despeses  i  la  feina  que li  duu fer-lo,  però  que finalment  acaba  suposant-li  una 
segona feina i, a partir d'ara, a més a més, també haurà de passar pena d'atendre a la parella  
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d'alemanys que té allotjats al que era el dormitori de l'àvia i al basc de la motxilla que dorm a la 
saleta reformada, perquè resulta que, encara que fa de pagès més d'una jornada completa tots els 
dies, sembla que fent només això no n'hi prou per guanyar-se el sou.

Pot semblar que la solució a tots aquests temes ens queda massa lluny per atrevir-nos a entrar-hi 
des de la finca o des d'una trobada a unes jornades, però al cap i a la fi només parlam de viure i  
menjar d'una manera que estigui be, que no sembla gaire complicat.

Aquest objectiu, el de viure i menjar d'una manera que estigui be, resulta que el compartim amb 
tots allò que en diem éssers vius, així que si és tan universal, convendria tenir-lo una mica més 
en compte.

Si tenim en compte que les xarxes i interrelacions naturals entre els diferents éssers que arribam 
a  conviure  a  un  mateix  espai  duen  milers  d'anys  d'assaig  i  errada,  com  podem pretendre 
nosaltres substituir-les amb el que hem après amb unes quantes desenes d'anys.

En un sistema natural res es fa malbé, res és un residu i res es tuda. Un conjunt de molècules es  
van organitzant i desorganitzant per anar donant diferents formes de vida. 

Les plantes agafen uns quants minerals  del sòl (uns quants més dels que tenim per costum 
donar-lis amb els adobs), una mica d'aigua, alguns gasos que agafen de l'aire i amb els rajos que 
els hi arriben del Sol, fabriquen les molècules que constitueixen la base per fer la matèria viva, i 
alguns bacteris també tenen la capacitat de fer això. Els que no en sabem de fer això, que som 
una gran majoria de les espècies, el que fem és aprofitar la feina feta per les plantes, desfeim 
l'organització que li han donat a aquestes molècules i en cream una de nova pròpia. Aquestes 
molècules,  mono  i  di-sacàrids,  aminoàcids,  etc.,  s'organitzen  en  cadenes  més  llargues  per 
formar  cel·lulosa,  midó,  proteïnes,  etc.  Però  ni  nosaltres,  ni  la  la  gran  majoria  d'animals, 
inclosos els d'insectes no som capaços de treure profit d'aquestes cadenes llargues, necessitam 
que les molècules ja estiguin en forma lliure, és a dir, en forma de sucres de cadena curta o 
d'amino àcids. I per això necessitam de la col·laboració de certs bacteris que tenen la capacitat 
de desfer les cadenes llargues.

Al sòl,  als  aparells  digestius (nostres,  dels remugants,  dels insectes...),  a l'aire,  hi  ha tot un 
conjunt de microorganismes que tenen la capacitat de desfer la matèria en els seus components, 
uns  la  desfan  fins  a  nivell  de mono  i  di-sacàrids  i/o  aminoàcids,  i  d'altres  desfan aquestes 
molècules  en  els  seus  components.  D'aquesta  manera  tot  es  reutilitza  i  recicla  sense  gaire 
complicació.

Tots ens alimentam de tots, tots ens beneficiam de la feina d'algú altre i tots tenim el nostre 
paper en la xarxa.

A la finca podria passar exactament això. El problema és quan a la finca no li retornam part del  
que traiem, i anam deixant el sòl de cada cop més i més esgotat, quan eliminam la gran majoria 
dels individus que necessitam a la xarxa i quan hi introduïm substàncies que ningú sap com 
eliminar o què fer-ne amb elles.

Durant  molts  anys  hem sembrat  llavors a les  nostres  terres (o a les  terres que hem decidit 
custodiar), aquestes llavors han germinat, han tret minerals de la terra que procedien de la roca 
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de la que s'havia format, i els han aprofitat com ja s'ha explicat abans. Nosaltres hem agafat 
aquestes plantes, o la part que més minerals i molècules interessants tenia (el fruit o la llavor) i  
els ens hem emportat. Ens hem menjat aquells minerals que la planta ha agafat del terra o be 
directament o quan ens hem menjat algun animal que prèviament se'ls havia menjat, i només 
n'hem tornat una part.

A mitjans segle passat, algunes empreses que tenien ganes de vendre, ens van fer creure que si 
adobàvem amb Nitrogen, Fòsfor i Potassi, ja n'hi havia prou. Ara tothom ja accepta que també 
fa  falta  aportar  més  elements  que  aquests  i  aquestes  mateixes  empreses  ens  venen,  a  part, 
aquests elements. Amb això ens sorgeixen alguns problemes. El primer és que només donam de 
menjar a la planta quan nosaltres consideram que ha de menjar, o quan ens ve be, perquè la 
forma en que aportam aquests nutrients és molt soluble en aigua i aviat es renten del sòl i a més, 
alguns,penetren a la planta de manera més forçada que el que passaria en condicions naturals. 
El segon és que amb aquestes aportacions que feim, on els nutrients s'apliquen al sol en forma 
de sals, eliminam a moltíssims dels organismes que fins fa poc col·laboraven amb la planta. I 
només d'aquests dos (que no són els únics) se'n deriven moltíssims més. Aquesta alimentació 
forçada de la planta fa que tengui molts nutrients i moltes molècules de cadena curta circulant  
per ella, perquè no és a temps a organitzar-les o perquè li manca algun element que no penetra 
tan  fàcilment  dins  ella.  Això  provoca  que  sigui  més  atractiva  per  certs  insectes,  fongs, 
mol·luscs, i aleshores apareixen les plagues. A més, com que per molt que ens pensem saber de 
química,  geologia,  edafologia,  sempre  se'ns  escapa  alguna cosa i  ens  quedem curts  d'algun 
nutrient  i fem llarg d'altres.  Amb això, anem abocant aquestes substàncies a les aigües que 
tenim a sota, perquè no hem d'oblidar que Menorca és com un colador dalt d'una tassa que és 
l'únic magatzem d'aigua que tenim, tot el que aboquem al colador es rentarà cap a baix. I així 
podríem seguir, però anem a parlar de solucions.

Si en comptes de voler-ho fer tot i saber tot fem una passa enrere  i aprenem del que ha fet la 
natura tots aquests milions d'anys passats i miram què passa a la garriga o boscarró que tenim al 
costat  veim que l'estat  habitual  del que allà  hi creix i  viu és saludable.  Ningú hi ha d'anar 
darrera per a assegurar que funcioni, a no ser, que nosaltres se'ns ocorri fer una tractament, per 
exemple  per  combatre  la  processionària,  amb  un producte  que  mata  moltes  altres  espècies 
innocents i que a més, deixa de residu un producte que com que a la natura no existia, ningú sap 
descomposar  i  que acaba desorientant  al  sistema hormonal  de plantes,  animals  i,  entre ells, 
nosaltres (d'això se'n diu el principi de la trofobiòsi). 

Quines diferències hi podem trobar respecte a les nostres tanques? Una de les més evidents és 
que al boscarró, a la garriga, quan plou, la olor "a terra banyada" és moltíssim més intensa que a 
qualsevol altra tanca i és per això que quan necessitam terra bona per fer planter és allà on anam 
a cercar-la. 

Quina és la raó d'aquesta olor i que la terra de bosc sigui tan bona? Doncs que allà hi han milers 
de  fongs  i  milions  de  bacteris  i  centenars  d'artròpodes  i  de  nematodes  i  de  molts  altres 
organismes, que treballen en xarxa. No els cal cap director que els digui què menjar i quan, ni 
tampoc els calen assemblees per decidir  cap on anar,  cadascú té la seva funció i  entre tots 
s'encarreguen de que cap dels components tengui més protagonisme que l'altre. Allà no hi ha 
bons ni dolents, tots hi són perquè tots hi han de ser. 
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Què hem fet nosaltres per a que la terra de les nostres tanques no faci aquesta olor i no sigui tan 
bona? Ens vam creure el que ens deien els que tenien nitrogen i fòsfor per vendre. Després ens 
els tornarem a creure quan ens digueren que tenien la solució als problemes que havien creat, 
allò que en diem insecticides, fungicides i herbicides, és a dir, productes per matar la vida. La 
culpa no és del pagès, torna a ser aquell que no sabem qui és però que ens diuen que nom 
Mercat.  I  moltes  vegades,  quan  el  pagès  ho  ha  volgut  arreglar,  no  sempre  ha  tengut  el 
coneixement o les eines per fer-ho be. Ara hi ha prou coneixement a l'abast del pagès sobre com 
recuperar la vida al sòl de les tanques que conra i a les que hi pasturen els animals que cura. 

Ara ja es sap prou que per a que retornem a la tanca lo que treim d'ella hi hem d'aportar tots els 
nutrients que hi hem tret, i com? Treballant en col·laboració amb la natura i no contra ella. 

El  millor  rebost  que  té  el  sòl  és  l'humus,  que  és  precisament  allò  que  fabriquen  tots  els 
microorganismes que, si no els engegam, hi solen viure. L'humus no és més que la matèria 
d'éssers vius descomposada i estabilitzada,  de manera que serveix per equilibrar  sols massa 
argilosos a l'igual que sols massa arenosos. També ajuda a regular el pH del sòl, que és el que 
permet que els minerals  del sòl passin a estar de forma disponible per la planta de manera 
equilibrada. I per si amb això no fos prou, també aporta al terreny una estructura esponjosa que 
permet que les arrels hi penetrin be, tenguin accés a aire i a aigua.

Les comunitats d'organismes que trobaríem a un sòl no agrait, no només saben fabricar humus, 
també n'hi  alguns  que tenen la  capacitat  d'associar-se amb les  arrels  i  explorar  desenes  de 
metres de profunditat de sòl per cercar minerals i/o aigua (a aquests se'ls anomena micorizes),  
d'altres que tene la capacitat d'agafar nitrogen de l'aire i passar-lo a forma assimilable per la 
planta i també fan associació amb altres plantes (són els bacteris fixadors de nitrogen), d'altres 
parasiten a altres organismes que si la seva població es disparàs, es podrien convertir en plaga.

Donat  que  necessitam  recuperar  aquestes  comunitats  d'organismes,  aquests  continguts  en 
humus, i amb minerals, dels nostres sols, i no podem esperar a que la natura ho faci a la seva 
velocitat,  el primer que hem d'aprendre és a reproduir de forma accelerada alguns d'aquests 
processos. Hem d'aprendre a fer compostatge, a fer rotacions i associacions de cultius, a fer 
bocashi i multiplicació i aplicació de microorganismes de bosc, a recuperar els minerals del que 
extraiem  dels  camps,  aprofitant  cendres  d'ossos  i  qualsevol  resta  de  matèria  viva.  Hem 
d'aprendre a valorar la biodiversitat,  la natural i  la cultivada.  Les varietats  locals tenen una 
diversitat genètica que els permet adaptar-se millor a les condicions, són més resistents i a més, 
són patrimoni nostre, no d'algú que s'ha aprofitat de la feina de generacions i generacions de 
pagesos i l'ha registrada al seu nom per treure'n benefici econòmic només ell. Hem d'aprendre a 
no fer servir productes que la natura desconeix i que no pot metabolitzar, perquè el seu efecte 
disruptor endocrí té conseqüències en cascada i nosaltres ens trobam a l'estany d'abaix de tot, 
allà on es concentra.

Ens queda molt per aprendre, l'avantatge és que la informació hi és, ja han persones que ho fan i 
estan disposades a ajudar a que de cada cop siguem més. Així que ara del que es tracta és que 
cada un de nosaltres, des del punt on ens trobam a la xarxa i la funció en la que ens sentim 
còmodes, comencem a fer possible recuperar les aliances i relacions naturals, lògiques i que 
reporten benefici  a tots,  i  deixem de banda l'entramat  aquest del darrer segle que funciona 
linealment en benefici d'uns pocs i perjudici de tots.


