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��) Honorable senyor President:
,., .

I�cfl.lentlssims i il.lustrissims senyors:

CotlVilatans i compatriotes tots.

Heus aC:L un preg6 de l'oli. Un, he dit, perque tal com jo e1 faig,un

'.
�

al�re podria haver-lo fet. Hi ha, doncs, practicament tants pregons de

" l' Oli com persones poguessin parlar en aquest moment i en aquest Ll.o c , I

si em trobo essent-ne jo encarregat, ha estat degut a una deferencia del�

organitzadors, basadre'�eg��ament en la meva condici6 de persona que es

criu i que maneja paraules.

Paraules, i no olio 0 sigui, que no us caldra esperar dades tecniques

ni explicacions economiques, ni tan sols un esquema de la_,jocio1ogia de

producte. Jo s6c un escriptor, cada dia ho mmmm afirmo amb les obres, i no

em podria demanar a rni mateix sortir de l'esfera del que algu,benevo1ament,

en podria dir les meves competencies.

Tanmateix, home d'aquestes terres de ponent, no estic pas 11uny del

motiu que ens ha ap1egat. I �aludo amb gOig,com estic segur que tots ho

fareu, l'avinentesa d'aquesta Festa de l'Oli,la primera en tot cas que ce

lebrem.



pobles antics, ara aquest pregoner, amb la millor-bona yoluntat,.1
,

hauria d estar provant de conv�ncer el seu auditori de les virtuts
'"

,..

de l'oli d'oliva.

1/

et[77-<-�
Aquest es � pr�g6 de l'oli. El pregoner, com moltfssims de vos-

altres , ha viscut dins una atmosfera d'olivers,els ha vistos des

de petit,i l'oliva ha estat sempre present com un producte ben
,/

natural i acostumatfo casa seva.

La dificultat de fer un preg6 de l'oli es que tots ens trobem en
c

una comarca especificament oleicola. Vull dir que, si tenim en

compte que pregonar es cantar les excel.l�ncies d'alguna cosa,tal
v-

com fan els firaires 0 com feien els nuncis dels nostres estinmts

He parlat de dificultat, pero IDeS ben dit f6ra de contradicci6,
I

•

de paradoxa. Jo trobaria molt encertat de fer un preg6 de' 1 ol�

a Londres, a Helsinki,on aquest producte no existeix mes que en

minimes quanti tats ,importades, com una subst�ncia llunyana i va-

luosa. Aqui, -ara, entre vosaltresm ,provar de conv�ncer un audi-
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tori que l'oli es un excel.lent producte, em sembla oCi6s,i

quasi un temps perdut, si no un insult.

At moment que els organitzadors de la Festa de l'Oli van

proposar-me com a pregoner, pero, vaig aeceptar, pensant, aixo

si, que no es traetava de conv�ncer ningu, sin6 de fer un acte

eomunitari d1afirmaci6, de respecte i fidelitat a aquest conreu

tan antic i venerable: potser de la reuni6,en sortiriem tots

mes convenquts no pas de la bondat del producte, sin6 de la ne

eessitat de menar una lluita intel.ligent i indefallent per la

eonservaei6 i solidifieaei6 de la politiea de lloli.

Tanmateix, entre els oients hi poden haver persones que ,tot

i eon�ixer el producte, no s�piguin alguns detaIls histories,

de manufactura 0 de simbologia de l'oli. I a aquests em reIe-

rire immediatament.

Tots els tractadistes de geografia eeonomiea asseguren que

els paisos de les vores de la Mediterrania han tingut, des d'an

tic, tres conreus ben propis : el cereal,particularment el blat:



la vinya i l'oliva. Nomes,a tota la Terra,es troba olivers entre els 30 i 4SQ

de latitud nord 0 sud. Mes amunt 0 mes avaIl no es cria l'olivera,i entre

mi�· t8IT)f'�L . Pel qu.-e. a la zona de l'hemisferi nord de la terra pertoca,l'

oliver agafa tota la peninsula Iberic, la meitat sud de Fran�a,Italia,

l'antiga '[ugos lav ia , Grecia,1V,r1':'ia Israel,Palestina,i el nord d'Africa que no

sigui desertic. Pel sud agafa una petita part d'America,capo Argentina.Espanya

i Italia estan aparellades en quanti'tat de producci6 :un 26 % cadascuna.Grecia

. un 10% .



meixen encara avui greixos vegetats
I

altres que 1 oli d'oliva,i,so-

..._-_... ���,ufW0
Els tres productes es�entatsliormen el que els tractadistes en

diuen la trilogia mediterr�nia. I tot home mediterrani se sentia

des d'anticformant part d'una comunitat molt ben diferenciada,pre

cisament per la primacia que els tres prodU±es tenien en el seu

genere de vida a.l Imen tar-La i en el seu comer-e , i en La seva tecnolo

gia agr�ria. I tenien, al mateix temps, consciencia que els pobles

de mes al nord i de IDeS al sud eren ben diferents ,precisament per

que no disposaven d'aquests produmttes: els paisos IDeS freds consu-

bre tot, greixos animals. Els de IDeS al sud,consumeixen llavors
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olegginoses de tipus tropical 0 equato • De la mateixa manera

si volen vi han d'importar-lo, i consumeixen de prefer�ncia cer-

vesa. La nostra cervesa

\
,

fk,,'LJ) els seus gr-e ixos no

produim.

�uan els submarinistes descendeixen ales profunditats de la Me-

pSt competir amb la que ells elaboren,

poden competir amb l'oli que nosaltres
,.

diter�nia, no es poc sovint que troben bucs i altres desferres

d'antigues naus que naufragaren; i ales seves cobertes, afilera

des 0 escampades, hi descobreixen,constel.lades de petxines i de

f' II' l' f
i �errest t I' ElormaC1ons cora 1nes, es an ores que ranspor aven 0 1. S mu-

seus del m6n en van plenes. Hi hague, en temps dels grecs i dels

romans ,un intensissim comerq d'aquest producte, un inter�anvi

constant. I a tots els paisos mediterranis hm fou conegut el seu

conreu. No fou, perb, fins al segle XVIII que es va estendre el

costum generalitzat, de les grans -Plantacions d' olivery L' oli,

/:, / /
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doncs, aparegue com un producte a industrialitzar de forma ex

tensiva al moment que l'home entrava en l'era contempor�niaf i

podem dir que aquest venerable producte agrari,mil.lenari,acom

pany� ,en una p�anificaci6 moderna i inte1.1igent, e1 desenvo1u

pament ind�rial i e1 creixement de les ciutats. La caracteri�

tica de vida urbana que hem conegut els homes europeus des de

comenQaments del segle XIX, quaTI es van anar rompent les mura-
,

lIes i els portals de les viles van quedar a 1 interior de les

poblacions,i comen��, tambe inconteniblement, l'emigraci6 des

del camp, co!ncidi amb els moments de mes esplendor de l'oli.

Molt modernmment, perb, l'oli a'oliva ha viscut crisis. S6n

(risis de molt diverses causes, en sa majoria econbmiques: si

be per simplificar diem que l'oli no ha estat protegit,i aixo

es veritat, tampoc no fOdem suposar que tot dep�n d'una major

protecci6 : dep�n tambe d'una necessitat de reconversi6 parcial,

d'una especialitzaci6 en alguns sectors, d'una reducci6 de
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despeses i d'una necessitat, �entida i fins avui no materialitzada

en SOlucions}de tecnificaci6 de conreu. Tot producte que tingui
com a caracteristica, l'ap1icaci6 de m� d'obra abundant, d'entrete

niment , d'hores i hores, es un producte amenaQat, avui dia.. /

�
Anem a collir olives, 'diuen encara avui. I no veiem pas .�

�m�qUina col1idora, �� inventada: hom ha fet tempteigs, hom
I

ha di t que si determinat liquid faria caure·r 131 Jamb faci-
��

litat, «iUe si determinat enginy vibratori sacsejaria l'arbre per

fer-ne desprendre la men�aa, lluenta, gormanda oliva. No ens n'hem

sortit,encara. I ,un any� mes, cada any, quan latRh� s'aplanen
damunt elSeostres camps i tot te aquel1 aire parat i encantat,amb
'--1A-v� oIz�
,fil e;go>1'AN"L de geare damunt e1 cosco11 i La garriga, tornem a passar

els dits balbs(CO"ntra la rama,C O.....:-�±T't.�,a.mb suavit� acari

ciant e1 fruit,convidamt-10 a caure a la borrassa,lentament, amb

di ts de fred, mans de fred, cara de fred, _i 'llP!! mj C:i @l:e Pt eEl u

:t:P? f! i 1fIa-. .



estrany que les noves generacions, la gent jove defugj ,si pot:
<

Vist de fora, :.�es molt pintoresc. La gent collidora, vesti ts

amb les ro�es IDeS velles, el tapaboques fins al nas, les dones

a.bans amb mitges acana'l.ade s ,avui amb panta16 dtl UF!'�ta't, el moca-,

dor al cap, els cabassos mullats, � ,ei;it fi",' 0 \:1tl!!:go;t"1llti fill. aJ:::

?k� d::fri:�ada,per ana'r--hd de tan en tant a cercar un xic de

(onsol :� llano lJ13""en.t ao gel,re, sl.s !3eus freds, glo'Qats, ....

,mQs glagats €tao no ols dels alpinistes ••• 'V-xst de fora, es

pintorosc, poro es cruel. I encara no hem sortit d)aixb. No es

d'esmergar les seves forces en aquesta tasca ponosa, lenta, mal

agra!da.

Perb aqui tenim llarbre, un arbro enganyador quo ons crida.

Enganyador perque sembla potent, robust, ha viscut contonars

dlanys, pero tambe, aquest arbre robust ha mort sobtadament amb

una silenciosa dignitat, batut a traici6 �per una gelada massa

I

violenta) generalment despres d.un periode de bonanga. Al se-

Cf�
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1 t h ',," ' 4!i!ia� 1 ttlg e passa om comenca -4 £ II tr � cana s, en enen per cana s

les fondalades allargades per on es filtrava,ei sege J�'aquell
ventet fi co m un ganivet que causa La mort de 1 ' oliver ; potser

I

-per -aLxb ens 1 estimem tant, l' oliver: per-que �s com un fill
•

malalt, sempre exposat a caure per 1 acci6 del fred. Als altres

arbres_el fred els mata el fruit, pero reneixen un any despr�s
I'

i ens mantenen I .. esperanga: amb 1 "o l.tver-, ho s�beu prou be, aixb

no passa. L'oliver �s tot vida 0 tot mort, l'oliver �s un arbre

tr�gic, teatral, ja ens mostra les branques retortes, la soca

plena de forats, on s'entaforen llangardaixos i hi fan niu els

rosegadors,vigilats pels xuts, els �ussosl el due i l'oliba.

Aqui el tenim, i el volem salvar. Abans, nomes en vida dels

nostres besavis,l'oliver que moria era substitu!t per un lluc

d1una altra soca: els veIls sabien agafar un tros de soca amb

lluc i enterrar-la per tal que en sortis un altre arbre. I, en



aquell temps en qu� el temps res no valia, esperaven pacientment

quinze 0 vint anys -si el fred no en feia una de les seves abans
I

que el fruit tornes a apar�ixer ,que la rapa � alimentes 1 espe-

ranga. Sabeu ben be que aixb avui ja no es possible, perqu� no

, /T.4/z.c:uJ�.J--
te rendabilitat,i oliver que mor, H] I,..: �o-AaIe as substituit. I

fins i tot recordareu que amb l'aparici6 del costum de tragellar

i replanar�els olivers del regadiu van anar desapareixent i s'han

refugiat, com habitants d'una tribu primitiva amenaqada, al cim

dels costers i als plans ressecs mes alts, entre cervell de gat

i mates de galceran. 0 be han continuat a les regions mes seques

-i les��ben mo'1ht de sequera - per-que a.Ll.f no hi ha

poss�bilita§ de fer altre conreu 0, perqu� la vinya tambe ha tin-
«: �

gut uns anys_�? §!.j L; 1,; i hom en desaconsellava, fins

i tot des del Ministeri, la plantaci6.

�lgun pais, per exemple la Italia de 1930;prova d'aturar la

davallada en la producci6 d'Qli plantant olivers en mmmmmm terres



adquirides 0 tute1ades per l'Estat,de manera que, si morien,

no causaven e1 destret a les families i, essent de l'Estat,

quan un arbre moria era substituit, car l'Estat est� fora del

temps,i en la substituci6 i l'espera no s'hi comprometia 1a

vida l�boral i el benestar familiar de ningu� concrete Aqui aixb

no s'ha fet i mes aviat des de tot el segle XX hem vist la min-
•

va de l'oliver,hem contemplat e1 seu abandonament 0 la seva li-

mitada manutenci6 amb una res.:ignacio que no hauria de ser la

caracteristica campero1a,ni l'excepci6 de reaccions en un m6n

modern.
,

De les terres afectades d absentisme ,un percentatge ammm

�. es d'oliver. Es explicable,car l'estacionalitat d�S�
recol.lecci6 i l'escassa i arritmica aplicaci6 al seu aanteni

ment aixi ho afavorien: qui te olivers i enviu lluny sap que

el vei que�a se n'ocupa hi anira ben poc i els llau

rar� ben pOCji de cent a mil els desllucar�. I s'hi conforma.



Mentre nosalt�es hem adoptat aquest aire de resignacio,i els

fabricants han, anat fent·�1;·�l'l' i algun intermedf8�
fet� negoci, el productor s'ha vist impotent. Les necessit�ts

politiques i comercials de l'Estat han determinat,tamb�,una in

tervenci6 oficial no sempre benefica, sin6 relacionada amb els

tractats comercials amb l'estranger,pels quaIs de vegades s'ha

bloquejat l'export4ci6, 0 s'ha importat oli de fora, 0 s'ha adul�

terat la qualitat del nostre oli • Combatut,sempre amb bones pa

raules, perb combatut des de tots els angles,· el productor no ha

sabut on girar-s·e i no ha arribat a extrems tragics,Perque aLgun

any[�i ha hagut una u- 3 Il revifalla is' ha pogut repartir./ des

de les cooperatives i els molins/algun benefici: perb tothorn esta

convengut que aixb no �s prou: que cal anar a una racionalit�ai6

del conreu i a una pmanificaci6 ara mateix, molt intel.ligent,de

la producci6, comercialitzaci6,denominacions d'origen i exportaci6.

� .... ..,..'"--('-



Voldria, ara , reprendre un dels motius esmentats abans i que pot

servir-'-t'Os de reflexi6
I

el de les denominacions d origen. La pica

baralla, quan apareix, esguerra totes les bones intencions • Cal

que anem a consolidar les tres denotninacions d'origen fins ara exis-

tents, totes tres U'3fj bPl3 sorgides en lea te-

rres occidentqls i meridionals catalanes: en un arc molt clar

que s'est�n des de Les Garrigues -molt amplament i generoament pre-

ses, car l'oliva tipica d'aqu'! ja es comenqa vores
"-'"

de la Noguera i alIi on l'Urgell es troba amb la les Ga-

rrigues, dic,hai.ant cap al Priorat i despres cap ales taTres de

l'Ebre, s'esten la zona de mes qualitat ole!cola de tot el Princi-

pat; amb matisos, es elar, amb una �9�a5.1s�1, graduaci6 d'acidesa

aqui mes alta, alIi mes baixa, enll� mes constant, perc en defini

tiva olis dels quaIs podem fiar-nos no solament per al nostre con

sum, sin6 per a l'exportaci6. Hem d'anar a unir esforqos i procu-
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rar no perjudic:ar-nos mutuamen�. Un dels defectes <tiBib wtal&� �s

la facilitmt amb que s6n capa��s de destruir en un moment allb 0que

han constru!t en anys i panys d'esforg i de treball. Convindria que

pens�ssim m�s en la globalitat i menys en el particularisme. Do ueg�

�rpes [,pgEistr rs>t�l qaJ M J as aci'e!flStll¥!!II! 8Ieli:�. No hem de defen

sar res, cegament, sin6 amb els ulls ben oberts i el cervell ben fred.

� UY1�/'1-L�
Es aixf que hem il: 1 b la batalla conjunta per la qualitat i e1

reconeixement dels nostres olis. Sa1var al1b que �s�substantiu i dei

xar cuejar en un rac6 ,talment baldufes, tots aquells detaIls que si-

guin accessoris. No creguem, dones, que eadaseun �s portador de les

1

millors ess�neies, que 1 oli que jo faig� al fondal �s mes

perfecte que el del vei immediat: aixb f6ra ridicol. Es tota una zona

que hem de defensar,i,en darrera inst�ncia,a1lb �e de bo la zona apor

ta a l'economia i al prestigi total de Catalunya.



I com son els nostres olivers? El nostre oliver es l'especie product iva

perque n'hi ha una altra de borda el nom de nostre arbre es Olea europea Sa

tiva, (Sativa vol dir de conmu). Arbre que pot sembrar-se 0 pot plantar-se en

esqueix,i segons sigui d'una fo�a 0 d'una altra te les arrels diferents.En tot

cas Ii convenen unes atencions especials,per exemple no se Ii han de deixar

els abundosos rebrots que surten de la soca. Les fulles de l'oliver tenen dos

colors,verd i cendra blavos,i es mantenen a l'hivern. Uns arbres tenen fulles

petites,d'altres mes grosses. Les principalS varietats d'oliver,i per conse

glient d'oliva son : �,gran al camp de Tarragona,petita ales Garri

gues.L'oliva es petita,com sabem,i fa sense dubte el millor oli. No sabem

per que va prendre el nom de la pob l ac Io d ' Arbeca.perque ', de fet s
' esten des

de la Conca de Tremp fins al Priorat i de Fraga fins a Cervera.

��l,arbre gran fulles cendroses.Olives

grosses ,allargades, unes de les mes allargades. 'Bclnes per menjar trencades, tot

just collides. �fr(T'" ,. b
'

d 1
"

d� ar re gran,propl e a reglo e

mitj anes semi allargades,que ennegreixen tot seguLt ,bones

l'Ebre,olives

per fer en adob.



�yarbre gran de molta branca, fa olives de taula.

que tots coneixem i apreciem .

S'han anat perdent varietats abans corrents,fins a set

o vuit meso L'arbequin�, s'ha anat imposant per a l'oli. particularrnent en

la \evaloritzaci6 de l'oli d'oliva enfront dels altres olis i dels greixos.

L' 01 iver es un arbre mandros , que comenca a treba l L:?lr- quan s
' ini c. ia

la primavera,cap al mar� 0 l'abril.Encara,en alguns punts el poden perjudi-

car les gelades tSrdanes. Floreix arnb unes floretes petitissimes que de cada

vint 0 vint-i-cinc donaran una oliva. No s'han de llan�ar,doncs,les carnpanes
,-iq_ .UJ� .•

al vent,car val mes ques!"'fti!u:a la . cdkDJ1S. cap 8;)
Pere vas a l'olivar,i veus una oliva aqui iuna altra

,

!� .:,:,..; si per Sant
(1_.� ._!f.

alla _t6��na-te/1"L
.

a casa,

que oliada hi ha " Es erroni creure que l'oliver nomes fa collita cada dos

anys.

L'Oliva es cull a la tardor i a l'hivern, A ma,pero en alguna co-

marca esperen que caigui,o la fan caure a cops darnunt unes borrasses.He dit a



cops j es el que els andalusos en ,cliuen "vareo"; de vara 0 pal.

Quan es cullen a rna tarnbe cauen ales borrasses,pero despres que els colli

dors les hagin e5carrat 0 pentinat arnb els dits 0 els escarradors � sarpes}
L'oliva,un cop collida.o] j de segllida" ho deien els romans fa dos mil

anys ! No se l'ha de deixar ferrnentar als sacs 0 al remolc.

Si analitzavem una oliva hi trobariem : pell i carn 70/80 % pinyol 20/25 %

AL� .- l��A�J.,�"i llavor 3 %.�(!) v·uz<J!:f, r !�va..-ct.Wu� quan l' 01 iva comenca a saer m�rada

i ha perdut aigua en surt WY1_ 65 % d ' 01 i.
'-.. ""-

Heu vist mai oli gelat ? Si. A 10/15% comen�a a enterbolir-se i a 2%

ja es gel�.. Si no tingues el tipus de greixos que te li costaria molt mes

de gelar-se. Tarnbe seria mes acid.

I parlant d'acid,cal teniren compte eljust dels olis : Olis verds,d'olives

BO prou madurades, olis arnargsGls que son premsats juntarnent arnb fUlles) en al

guns llocs de Grecia els agrada. Olis fruitats, ,arnb gust d'olives fresques,al

seu punt. Tots aquests olis son corrents,pero tarnbe hi ha els olis rancis,



els fumats, els florits ... Segons el color son preferits els de bon groc,groc
'- -

-
-

palla ,verdosos 0 blanqu Vv'\.O.3o_s _

�

.-- �.- -

Veure rajar l'oli recent�f�oricat es una delicia. Ja sigui per moles i
;-

esportins 0 cofiYLS,ja sigui per mmmmm:JfuiI centrifugacio. Despres l'oli,conve-

nientment tractat amb aigua molt calenta per purificar-ne el contingut,passa a

les piquesjon sofreix d€cantacio i cada vegada es mes lliure d'impureses,i va

ales ampolles.

I d'aqui ales amanitIes ,al sofregit,al romesco,a l'alliolL. • L'oli, si

es verge d'oliva, es insubstitu'ible. Un oli de 0' 5°_ d'acidesa .es incomparable.

Cal que sigui verge: si l'etiqueta diu pur es oli refinat amb una petita part

de verge. Atencio als noms.



A�,iii_M@ §] §) bOunden. I lUi 3( st to SArj 6§ ,wer MRS momepts i anaT

.-.,altres aspectes relacionats amb l'oli: la seva interrelaci6 amb la

nostra societat a nivells dom�stics,la forga familiar que te.

Qui de nosaltres no ha viscut ,de petit, en una atmosfera olorosa

d'oli ? Penso en un rebost profund,quasi excavat en la pedra,a la nostra

casa pairal,un���n s'afileraven unes� fosques,col.locades

damunt una post�rtes mmb t,pes tQmbe de fusta, una fusta que el

rebrec i l'olieig constant havia fet llisquents i impermeables per una

eternimat. Una de les tenalles contenia l'oli del consum,i, a part de�

setrills que en tr�iem,esperavem el moment Que ja al fons nomes hi hau

ria la solada�perqu� aIle volia dir que era arribat el moment de netejar

la caldera i fer sab6. Aquell sab6 de color verd6s ,mal tallat en cubs

que semblaven ll�ordes,amb algun gra i algun forat, sab6 que durava tant,

i que les dones s'enduien al rent�dor,junt�ment amb la pala i el cossi.

Feina de forga, avui desapareguda en be de tots. He dit tallat en cubs

perc tambe mal tallat,i aixQ Ii donava una � gr9cia especial. Sense

l'oli d'oliva no hauriem pogut fer aquell sab6 Al ��a�
/

I 7 7
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Una altra tenalla, mes �ic8., contenia la tupina, allb que en d'altres

contrades de Catalunya en diuen el confitat. L'oli �s un gran element

conservadqr,i -part del porc sacrificat era conservat en oli,i ,al cap

dels mesos mmmmmm aquell 110m i aquell embotit tenia un gust incompara

ble. La tupina sortia per la festa Major, sortia a1 temps de la sega i
I

-

del batre, i els menuts no poques vegades, engormandits, en treiem un

tall d'amagat, per al nostre:1berenar. Oli, una altra vegada, oli dens

i gust6s,qu�si solemne.

El setrill ! El setrill ,a les nostres cuines, era el presiden�, el

rei. Els nostres setrills ,per aquests indrets tenien t9res' les formes,
-

des de l'estilitzada i prima fins a la densa i espess"C', de vidre prim
, ;('de..�.

i de vidre gruixut, de vt.dr-e c l.ar- i de v i.dr-e verc:)' Quan l' ompliem, l' oli
s'estava uns instants �11ug6s, fe�t fo�adets, com si Vullis,i dibuixant

uns Fegalims mfugmm elegants,per dipositar-se,despres,�uiet i formal.

Fa anb oli. El pa amb oli,que encara hauria de ser un aliment b�sic

- - .
--- -
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per a la nostra mainada, si tantes filigranes de doleeria no hague
ssin substituyt ele elements primaris. De vegades no solament ens

donaven pa amb oli, sin6 que hi af.egien olives, ol.iyes negres, mor-

tes, la eoneguda oliva seea, que els freds havien arrugat damunt el
c:1MJ._l 'fA"nll'\.g-Q._

eany{s. Eneara en preparem, d'olives negres,arrugades, olives s eques,

o
Pero ptser ja vivim les darreres generacions que ho practiquen.

-r
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Quan venien els freds, el moli, un moli molt mes'primitiu que
l L 'O.e....:

no els d'ara, ens acollia. I en aquella escalfor de l'aigua
�� entre llums i omb�es, feiem les rostes. Quina quitxalla

d'aVUi dia sap qu� es una rosta ?

I quan arribava a les cases la caixeta della Sagrada Familia,
ho� tenia bona cura que no hi faltes oli a la 11�ntia, aquella pe

tita ll�ntia·amb xinxeta.

E1 11um de ganxo, derivat de 'la ilu�e�ra romana, e1 llum de gan

xo basat en l'oli i en el ble de coto -i quan no hi havia ble una

beta d'espardenya- triga. molt a desapar�ixer de les cases aixi que

-i qvall .: pero per al celler, e1 rebost i l'estab1e

p-ncara es feia servir el llum de ganxo,que els castellans en diuen

slinventa. i introdui la llum electrica: per la Segarra tenien una

bombeta amb un fil llarg,una sola bombeta �ue es traslladava amunt



/
La tradicio ha enaltit l'oliver i l'oliva, i l'oli de forma

indiferenciada •

Els pobles mes cultes de l'antiguitat mediterrania creien que

llurs avantpassats mftics havien inventat l'olivera. Atenea, la

deassa protectora d'Atenes, n'hauria est4t la. creadora. D 'altres 11e-
r,� _J

gendes diuen que fou Heracles qui porta el conreu de l'oliver a Grecia

i el planta a l'Dlimp. El legislador Solon don� decrets protegint les

oliveres, i a l'Academia de Plat6 hi havia oliveres al jardi. Els at

letes de les antigues olimpiades s'empeguntaven el cos amb oli,i amb

branques d'olivera eren coronats els vencedors i d'altres que havien

fet bons serveis a la p�tria. Igualment dignificat fou l'oliver entre

el poble de ROma: aquest conreu vingue d'Srient, i ,naturalment, fou

ben aprofitat pels llatins,fins al punt que al segle I de J.C. el pais

mediterrani que mes oliveres tenia 'er-a Italia. I·, si '---parI em dels tre-
) -

sors arqueologics, direm que una de les peces que amb mes profusi6

es descobreixen en les excavacions son les llumeneres, a manera de

llums de ganxo d'argila 4mb forat per al ble,que els romans fabricaven.

!



"Qui oli remena els dits se n'unta" ,diu la dita. Hom ,arteix

de lloli i de la s eva condici6 � escampadissa. uta not LoLa s
' ha

est�s com una taca dlolin, tambe es diu. L'oli es elastic, i el

nostre oli ho es molt mes que enD els altres :si consumim oli

de primera, una sola gota equival a un raig d'mlis de menor qua

litat • Aixb quant al significat primari del refrany. Perb el que

ara caldria veure es � fet que rau � a sot� de tots els refranys:
Lo_J�c:c...__

l'antiguitat del refrany es venerable,com la de totf ai@ i2g�
Els nostres joves no en saben de refranys, perque molts dels

simbols que hi subjeuen no corresponen a la civilit��ci6 actual.
�'l.-- g

Si 1 ij un infant qu� vol dir No es pot dir blat que no sigui
�

al sac i ben lligat,no ho sabra, perque els infants estan lluny

de la civilitzaci6 agr�ria i del contacte primari amb els product�
i r111J !U_' ha f� *

del camp que nosaltres hem conegut i viscut. No obstant, durant

segles i segles els infa.nts van viure en comcte amb el camp 0

amb la mar, i ho sabien tot, i sobretot, valoraven els productes

'''''',



de la terra i de la mar de manera ben personal i intima, com ho

feien les families.

I aixb calfP-e torni: no pas la vida sacrificada de l'antiQ'

camperol, sin6 la consci�ncia de la valor directa dels productes

naturals, perqu� si no els estimen no podran defensar-los, no

tin(ra continuYtat la nostra lluita ni el nostre testimoni.

La dignitat de l'o�i ! La Biblia en va plena, d'oli. La nit

�£ 3 anterior �/lt crucifixi6 els apbstols s'adormiren so�
cZ (( f70rT

les estrelles c' 5 b de les oliveres,mentre el Mestre resava

ango�xat i suor6s.

t'o�iver i la br�ca dt}f,e�liver s6n presents a la Biblia

a cada passa : �s amb rams d'olivera que els habit4nts de Jerusa

lem barregen les palmes quan rebep Jesus. Es amb una branca d/oli

ver que el colom anuncia que ha finit la gran tempesta als qui

havien nave�t arriscadament d�ns l'Arca, amb Noe. I �s amb oli

que els antics reis eren ungits. Aquesta unci6 tenia un doble



1,

car�cter: d'una banda l'oli servia per guarir malalties diver

ses, i encara ,}avui les eube+anz.Les ole1coles s6n usades en farma

copea i cosm�tica. En segon terme l'oli era sagrat,precisament

perqu� era ben�fic. Llavors, doncs, els reis ,en la complicada

cerimonia de coronaci6/eren ungits al front,se'ls aplicava l'oli

com a senyal de noblesa i dignit�t.Encara avui ItEsglesia &dminis

tra oli a l'entrada i a la .. sortida de la vida de l'home : quan

el bateja i quan l'extremauneia. Aixi l'oli ens ha acompanyat

segles i segles. -;-{ �
"

Jesus diu: L'Esperit del S�nyor reposa sobre meu,perqu� ell

m'ha ungit ft. Ungeix qui te poder per a fer-ho, qu�, te poder

per transmetre la dignitat. Aixi,del Mesias avaIl, foren ungits

els antics reis , els emperadors,tots els dignataris, i s6n ungits

els homes corrents en rebre el bateig: quan han de morir en l'Ex

trem-unci6,i els sacerdots quan s6n ordenats • Repeteix Sant Pau

. --
--- -_._--
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per aixb t'ha ungit el teu Deu amb oli de joia amb prefer�ncia
r,

als teus companys. I torna a parlar de la unci6 Joan, i Lluc, i

�� Actes dels Apbstols. Dignitat de l'oli, emprat com medecina

i ,mmmtemmrilmmmmrt III 1& SCI blni.ls 9sPS'F' sJ, virtuosa suos tanc La

que enalteix l'home.

Tambe la creen9a popular ha atorgat a l'oli virtuts meravello-
4'

ses, quasi m�giques. No solament l'oli d'oliva, sin� per extensi6

tots els olis tenen quelcom de magic. Esta manat que al temple

hi hagi ll�nties d'oli,per il.luminar. No es debades que 11 oli
I

senv1s molts anys per ll.luminar : era mes que una llum, era 1 es-

peran9a, la fidelitat, e1 respecte, el recolliment: llanties a

l'altar, llumenenes i llums de ganxo a les cases, petitesX�ij�im
'&!L � con: Uct�

flotant ., 1 9 un vas d' a i.gua a La capca.Ler-a dels malalts •••

I d'aqu1 passem a l� dita popular, ing�nua 0 maliciosa,riva

sempre de suggeriments : "ja ha begut oli", "esser de ,a sucat

amb oli n "allb era. una bassa d'oli n "com posar oli en un llum"
-

�
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"Amb oli a les piques, les cases s6n riques

O/_;__ ott r!.� cL_ )_��
cJtv d.L �Tia_,

tt
• • •

"llenya d'alzina, pa de forment, oli d'oliva, vi de sarment.u

"la veritat, sura coni l'oli " "Oli d'oliva, tot mal esquivatt

Entre nosaltres, com a Jerusalem, dins la setmana Santa i molt
,

particularment el Dkumenge de Rams, l'oliver alterna amb la palma.

I !tlo ram It era l'expressi6 tipica i generalitzada per indicar

el ram d ' olivera bene'it aquell diwmnge, que pen javem darrera la

porta per protecci6 contra el malefic diable i les malvestats.



Durant la tempest�, per allunyar el llamp, i independentment
que unc;!. branca d'olivera beneida darrerra la porta ens prote-
, ��/�t 1 bl dot

'-.....-'.. .

1- gls, SOVln que e S po es me 1 erranlS lnvoquessln a gun

sant tot mirant una branca d'oliver col.locada damunt la llar

Je foe: aixl deien a Venecia :

Santa B�rbara e San Simon,
liberene de sto ton;

lib�r�n_e da sta saeta
: I ,"'. '!,.I

I
v

..... Santa Barbara benedetta.

/'
Tamb� en una comarca de la peninsula italica, a la Umbria,
les noies que volien tenir marit aquell mateix any anaven all, una �u a

collir una branca d'oliver,mihumitejaven amb sali�i la
Ll.ancaven a.l, foe d i.errt : It si em vols be salta, sal tirona,
si em vols mal, queda't quietona". Si l� fulla saltava era

senyal que tindrien promes.



I -, I

1 alcova,prengues una branca d oliver beneit a la rna i comenc�s

1 �

Hi havia una llegenda andalusa, recollida per Fernan Caballero,
segons l�q�al calia, la nit de noces, que la nuvia tanqu�s be

-

d'assotar el novell marit una estona. Aixb voldria dir que d.ins

l'alcova mana la dona.� �� ���_
Els grecs no cremaven la fusta d�liver alegrement sin6 damunt

�

l' al t� dels deus. I el cep tr-e dels reis era fet de fusta d '
oli-

ver.Com,tambe hi ha una llegenda que diu que la creu del Calvari

era de la mateixa fusta.�
El fet es que la fusta de l'oliver te una densitat extraordi�

naria i que el dibuix de les seves aigUes a-la soca permet de fer
�

pans de j d;excepcionallintmmrm. quali t8.t per a I' escul tura i La

decoraci6. V ��- r AA--� 7r
:

1,
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impulsar,�erque no solarnent consurnien oli sino que creien que la deessa Atenea

�'aprofitament de l'oliver, perb, era i es en les nostres terres

ben integral: de 1 a soca en fern safates decorativeff, de la fusta

plafons per a mobles, de la .branca llenya, de 11 oliva oli 0 aliment

dire.cte, i de La f'u.LLa un excel. lent pinso f)er aLs conills i les ca

bres. 1101iver es, ales plantes, allb que el porc es als animals:to

tRlment aprofitat.

Nosaltres som gent de l'oli : des de les terres que avui son turques 0 egipcies

es va anant estenent el conreu de l'olivera des de fa tres mil anys.Els grecs el van

havia fet sorgir per miracle la primera olivera. L'oliver era l'arbre sagrat de la
�

ciutat d'Atenens,capital de GreCi� romans van,com hem dit al comen�arnent, fer un

gr�.n comer� d'oli per tot el mediterranrni. Quan els arabs van atribar van intensifi-

car el conreu d'olivers,i de la zona d'Arago propera a Catalunya i dels plans occi-

��dentals que arriben fins a Balaguer en van dir Al Azeitun.



Com que l'oli era un producte essencial a la cuina meiiterr�nia,el nostre

poble tota l' edat mitjan .....
a i el Renaixement, des dels segl.ss VIII al XVIII

va conrear olivers,pero no en va augmentar la superficie tal com l'havien dei-

xat els arabs per Tortosa, el Camp i els plans de Lleida,sense deixar de
/'

tenir en compte el Priorat,tan arabitzat,que encara avui te una D.O , Siurana.

Pero va ser al segLe ��III que es van plantar olivers a milers,de manera ra

cional,en �. �egularement distribuitsJ!1J..- Jvo �� M�_
Des de 1890 a 1936 fou l'epoca de gran consum d'oli d'oliva, de l'obtenci6

regu-kda d'olis verges,de la creaci6 de les principals almasseres 0 mol'�. cco_

peratius .com els anys de pimeries de segle ho havien estat per al vi. Desp.r�
la guerra d' Espa:'�� ..

i despres encara la Mund ia.Lmnes els preus artificials clt.

la postguerra van fer entrar altres olis,de llavors, animals ,etc, que van fer

tronto]:�' el mercat ... i el .

gust durant un temps. Avui anem recuperant .en-
..

cara que la gen� no esta prou educada per triar bons olis.



IlIIi!!!w oJ hoD 95 monfiWp geds pp)[hlCh; Jlutii doD; f.!lFOhlsS 6 IIcgt es, i iF qux i

8 3d9b

El nom oliva deriva de�llati i aquest l'havia pres del grec. En catala tro

bern no� de persona i de lloc corresponents a oliver i oliva,lolivera i etc.

Oliva�, O�iveda Olivella per a persones,

\._Olivar
,

Oliva,al Ripolles,a Valen�a,Mont oliu, 01 ius , potser Solius, Solivell a
.:»

trobat en documents del segle XI Sa Olivella.

De vegades la gent diu que aquell ocell de presa que anomenem oliba 0 xibeca,

I
deu el nom al_ fet que es beu l'oli de les llanties de les esgLlSies.Si sell

beu /0 no,es cosa seva :pero el nom no te a veure amb l'oli,encara que a Pro-

ven�a Ii diune beuloli : ve d' � UWWILA

Olivera que estas prop del camif ni tu faras oli ni jo vi �

Olivera campan era.



JIJpl\J!l.mlbmmm. I �l't�s'tlr-e Jaume Agelet i Garriga, ,�orable dees

Los terres de bon sol,interiors s6n bonos per a l�liver.
J r

leIs poetes les han cantades sense oblidar aquest arbre, solemne,

bell, simbol de pau =Vegeu com el canta Joan Amade, poeta rossel10n�s:

Bon any i vida llarga p-vos desitja el vostre arnic. Va creixint

10 ram d'oliu -sus de 1a branca sagrada : -tremo1a encara al vent viu

-i a la gran rufacada.- Mes 10 veig cada mati -pujar cap a lImn blava-

i brota, ja fresc i fi -on 1a caveca cantava ••• -O beneit ram d'oliu-

amb dolc,a �ardor puja sempre -i promet-nos bon istiu- des d'eixa fi de

desembre - On la neu bel1�u vindra -Mes on la fe ja nos guarda -De mals

com e1 dubte va,-l'enyorer i la basarda ••• Veig 11uir entre foscor-

un r�:lig de sol d
t
e sper-anca ••• - Lo�.' ram d' oliu va creixint -

sus de La br-anca sagrada .•. - 0 beneitram d
I

01iu,-d0na-nos un bon e st Lu ,

�alf'�ttt saara, perfecte coneixedor i descriptor del camp de ponent,



diu, anb inimitable gr�cia i preocisi6 :

Xica oliva -ull de griva - al bell cim de lOliver. Tl arrugues

-blanca i morada - dins l'argent - del teu recer - Fas la cara

fredeluga -quan t'aboques -al bell cim de l'oliver - Xica oliva

ull de griva -mel aspriva - darn rodona -i amargant - a damunt la

granca viva - que es va lenta decantant -. Ets poruga com la joia

com la pobra llum d'un ble - Com t'amara la boirada ! - Com t'ei-�

xuga el vent ser� ! - Xica oliva -�1 de griva -xica oliva -del

cor Irle.



seriosament, no hi dialogar� interessat: Ii fara una caritat de tant

en tant i el qualificar� d'inepte, retardat i ineficient.A l'Adminis-

�

encertats. Aixb ja sha fet en algunes ocasions, i si no ha donat re-

�ultat, seria degut a condicionants conjunturals ,a dades del moment:

cal tomar-ho a provar,i,sempre que sigui possible dur-ho al Parla

ment. Hem de tenir fe en les possibilitats de la negociaci6 si aques-
s'l::i. t·d«. <:am..It,

ta �s menada des d'una posici6 fa j ,.�la forga de la intel.lig�n-

Cia, de la inevitabilitat i els perfils clars.

No hem de donar sempre les culpes a l'Administraci6: �s des de

la base que cal actuar primer que tot: l'Administraci6 no ho �s

d'ing�nua i sabria aprofitar,en benefici de tots, les iniciatives

intel.ligents que des de la producci6 se Ii oferissin. Mentre el

camperol esperi nom�s subvencioRs, l'Administraci6 no sell prendr�
e

I '

traci6 s'hi ha d.anar amb idees aprofitables i estudis econbmics



Del cor pIe: �s amb cor pIe que hem d'enfocar, em sembla a mi, que

no s6c tecnic economic ni oleicola.,aquest problema. Naturalment, que
�,

La gent del � ha d emprendre una ofens iva indefallent: no pot tole- ..

rar-se mes que a.ls nostres restaurants se serveixi oli a1tre que el d'

oliva: els nostres productes han d'estar a primera linia. No augmentara

gaire mes 1a factura d'un dinar el fet que ens hagin don�t oli d'oliva.
I el mateix -margina1ment,pero no menys important- hem de dir dels

vins •

.
La campanya,en els nivells mes elevats, ha comen/� ja: 1a Genera1itat

qlue ens �epresenta tots,
ha editat un llibre preci6s, sobre l'oli catal�: tot e1 que cal s8ber

i el que cal defensar,hi �s: 1es dades tecniques, histbriques,econbmi-

II

I

ques. Si tenim tres zones productores d uns olis de qualitat, Garrigues,

Baix Ebre i @riorat, es perque s6n les tres �rees on l'�iver persisteix

sense que les arrencades hagin estat destraleres: a tot Catalunya s6n

aquestes les zones on l'oliver domina,encara que en trobem al Llobregat
i a l'Anoia i a la Noguera. Cada terra fa sa guerra,i la nostra guerra



". .. t� un front perfectament c Lar que €is el front doe t
'
oli: anys i anys

de !manipulacionsde part d'una Administraci6 que tots els guanys Gue feia

ells feia a WMin�el pages van introduir olis estranys, llavors vegetals

que, protegides per tractats de comerg � per multinacionalS,ens havien
,

dut a fronteres de vacil.lad:i6 i c18udicaci6.

Sortosament, ara que el cami esta. encetat, si tots hi po savem el call,

a modificar el que calgui� fins al fabricant
des del conreador, disposat

�
i l'exportador,i � &

coses que Ii s6n propies,

l el consumidor, que ha de tenir i
'

orgull de les
"

d h' h' g$�m�gtur l' I'tal vega a 1. ag i, un
-

per a 0 1.ver,

l'oliva i l'oli: tal vegada la branca que indicava el final dels mals

C{ tt/�
temps a t'll H apunti a l'horitz6 per a tots nosaltres.

No oblidem q1j.e aquest �s un producte natural i ca t.a.La ;'

I �s arribat el moment de defensar els produetes d'aqui de totes les

ofensives econGmiques, administratives t politiques. Ens ho devem, ho

devem al nostre poble i a la sinceritat a honestedat de la nostra

- -
--

,-�---- ---- _--

convivencia: produvtes naturals, productes catalans.

Proposem-nos-ho. Que aixi sigui.
I'


