
El dia 24 de juny de 2022, en un diari, en la seva versió en línia, vaig llegir un reportatge o, 

millor, un article periodístic sobre un tema d'actualitat, ni més ni menys que tractava de la 

regeneració d'una finca a Múrcia. Era un article llarguíssim, amb fotos molt interessants, i el 

diari ho emmarcava dins de notícies imprescindibles, o una cosa així. Ho vaig llegir, i per tal 

què no sumessin entrades de lectura, no ho he tornat a obrir. Per això, ara parlo de memòria. 

Dic que les fotos parlaven per elles mateixes. Un grup de pagesos de ciutat traginant fems, una 

enòloga o del ram del vi, que tocava el violoncel, de la qual es deia que els seus vins eren del 

més ecològic que hi pugui haver, i que fins i tot un restaurant de la divisió d'honor l’incloïa a la 

seva carta, ja que segur que les seves aromes i buquets serien del més natural. 

A l'equip no hi falta de res, fins i tot el nom està en anglès, xampurrejat en castellà, però 

donant a entendre que no és un grup qualsevol. Em vaig dedicar, com a entreteniment més, 

per no caure en la depressió que em produeixen aquestes falsedats, a rastrejar a Internet els 

noms de l'equip.  

Sens dubte, es tracta de primeres espases, màsters, negocis seriosos, com allò de business 

friendly en temps d'aquell efímer president de la Generalitat de Catalunya, cap a l'any 10. Tots 

i totes a primera línia mar. Per descomptat que no hi faltava la cirereta, un professor i 

investigador d'universitat, que sembla tenir entre sis i vuit llocs de treball. Perquè és clar, cal 

aprofitar aquests professionals, experts on n'hi hagi, sobretot amb la seva posada en pràctica 

dels seus mètodes regeneratius per a la malmesa agricultura. 

També es referia a la regeneració ramadera, i, és clar, recuperant una raça ancestral de vaques 

d'aquells llocs, de la qual n'hi ha poquíssims exemplars, lògic per altre banda. Vaig notar a 

faltar la cabra de raça murciana-granadina. 

El que no entenc és perquè en un article d'aquesta mena, el periodista no es pregunta res, 

només assevera les excel·lències del que li han explicat o ha vist. És això el periodisme de la 

premsa que passa per seriosa? És un d’aquests articles pagats? No ho crec, ja que s'hi parla de 

les possibilitats d'aquest mètode regeneratiu per a l'agricultura… 

Per mi el més bonic són les fotos, totes i totes amb els seus equips, ben calçats, que, per un 

moment, vaig pensar si seria un reportatge de modes, d'aquells habituals en què alguns 

famosos, de qualsevol disciplina, posen amb peces esportives. 

Per acabar, el diccionari RAE diu, feta la traducció, que regenerar és donar nou ésser a alguna 

cosa que va degenerar, restablir-ho o millorar-ho. I també, sotmetre les matèries rebutjades a 

determinats tractaments per a la seva reutilització. El DIEC diu regenerar és generar, produir, 

de nou. 

Sense més comentaris. 

Antoni Seguí Parpal 
www.remugants.cat 

PD. Ahir diumenge, aquest reportatge va sortir a l'edició impresa, amb les seves fotos. Si teniu 

oportunitat, no deixeu d'observar la foto del tràfec de fems, amb les vaques observant. 


