
TÍTOL: La importància del desordre i el perill de la neteja 
VALOR: Per evitar la contaminació dels aliments cal preservar la microvida 

dels sòls.  
 

 
HÈCTOR: Fa unes setmanes vam anar a fer un treball de camp. Ens vam 

posar les botes, vam omplir les motxilles i vam marxar. Vam visitar 
diversos camps per conèixer els diferents tipus de conreu que hi 
ha. 

 
SONA EL TRACTOR 
 
ARMAND: Aquest conreu tan dret i endreçat és un dels famosos “conreus 

nets”. 
 
XAVIER: Es renten cada dia? Per què els anomenen “conreus nets”? 
 
ARMAND: És una llarga història. 
 
IOLANDA: I no hi ha cap arbre per aquí a la vora? El sol m’està torrant. 
 
ARMAND: No, Iolanda. Trobar un arbret per aquí és una loteria. Aquesta 

neteja que van fer fa molts anys va acabar amb tots els arbres 
que hi havia. 

 
HÈCTOR: N’hi havia molts?   
 
ARMAND: És clar. Això era molt bonic. Però ho van treure tot per sembrar 

només vinya.   
 
IOLANDA: I aquesta és la neteja que van fer? 
 
ARMAND: Sí, aquesta va ser la neteja. Jo vaig preferir no netejar el meu tros.   
 
HÈCTOR: Per cert, som molt lluny del seu tros? 
 
ARMAND: Amb l’autobús hi arribarem en quinze minuts. Allà veureu el que 

són terres veritablement netes. 
 
HÈCTOR: Quan vam arribar vam veure que la finca del professor Armand 

era un batibull. En una banda hi havia tarongers, presseguers, 
animals i gira-sols; i a l’altra hi havia una bassa amb peixos, 
tomaqueres, i fins i tot vinya.  

 
MUGIT DE VACA 
 
HÈCTOR: Aquí s’està més fresc que allà on hem anat abans. 
 
ARMAND: Us adoneu per què de vegades és millor dir que no? 
 



IOLANDA: Dir que no a què, profe? 
 
EFECTE D’ANIMALS DE GRANJA 
 
ARMAND: Doncs a la neteja, Iolanda. Si jo hagués acceptat netejar el meu 

tros no tindria ni un sol arbre ni una sola mata. 
 
HÈCTOR: A la finca del professor Armand hi vam veure de tot. En canvi, no 

hi vam veure aquells homes amb bombes fumigadores a 
l’esquena que combaten les plagues, com els que vam veure a 
l’altra finca. 

 
ARMAND: Per a això hi ha els fongs, els cucs i fins i tot els fems de les 

gallines. 
 
MARTA: Els fems de les gallines? 
 
ARMAND: És clar, Marta. Aquí no es desaprofita res. Els fems de les gallines 

són molt bons per adobar la terra.   
 
HÈCTOR: Ves per on, amb aquella visita vam descobrir la importància del 

desordre i el perill de la neteja. Tant de bo féssim treballs de camp 
més sovint. Ens cal submergir-nos en la naturalesa, perquè s’hi 
amaguen moltes sorpreses. 

 


