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om a tocar de les properes eleccions per esco-
llir el nou Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Garrigues. Si bé no crec que m’escaigui 

pronunciar-me sobre les dues candidatures que s’hi pre-
senten, sí que considero oportú manifestar què n’espero, 
perquè una denominació pertany sobretot als produc-
tors, però també una mica als habitants del territori con-
cernit. Guanyi qui guanyi, crec que els escollits haurien 
d’emprendre un seguit de mesures valentes i decidides 
des d’una voluntat palesa de canvi. I ho reclamo més en-
llà dels encerts i de les mancances de les polítiques que 
s’han dut a terme els darrers anys.
A quines mesures em refereixo? En primer lloc, cal tras-
lladar la seu del Consell Regulador a les Garrigues, es-
menant una anomalia que no té precedents al món de les 
denominacions d’origen i que no pot justificar-se de cap 
manera i menys al·legant, com he sentit en alguna ocasió, 
que s’havia ubicat fora del seu territori natural perquè 
així no hi hauria baralles entre les diferents poblacions 
de la comarca. En aquest sentit, espero que l’ajuntament 
de les Borges Blanques aprovi una moció sol·licitant 
aquest trasllat i oferint un local avinent, perquè en tant 
que capital del territori representat, població més gran, 
seu de quatre molins d’oli i organitzadora de la Fira de 
l’Oli de Qualitat Verge Extra, és qui hi està més legitima-
da i alhora obligada. 
Un altre deure pendent és apostar fort per integrar la 
majoria de molins, cooperatius o privats, que ara no en 
formen part. Crec que hem de deixar-nos de capelletes 
inútils i aprofitar tota la força que tenim, que no és pas 
tanta com per poder permetre’ns excloure ningú. D’altra 
banda, malgrat l’esforç modernitzador d’algunes coope-
ratives, que és meritori si considerem els seus mecanis-
mes feixucs de presa de decisions, en l’àmbit dels molins 
particulars existeix un potencial de canvi fonamental 
que la DO no pot ignorar si vol posar-se al dia, so-
bretot en polítiques de comercialització i nous 
perfils de producte. El nou Consell Regulador 
hauria de fixar-s’hi, perquè bona part d’ells són 
a l’avantguarda i poden aportar moltes innova-
cions indefugibles.
Cal també, al meu parer, apostar per la Fira 
de l’Oli de Qualitat Verge Extra de les Bor-
ges. Ho dic sense traure mèrit a les múl-

tiples festes de l’oli que fan la majoria de pobles. Perquè 
cobreixen àmbits totalment diferents i haurien de tenir 
missions absolutament distintes i alhora complementà-
ries. Com que ho sé per experiència, perquè vaig presidir 
molts anys el patronat organitzador que va crear-la, la 
Fira de les Borges, quan es fan les coses ben fetes, esde-
vé el gran instrument per expandir la cultura de l’oli de 
qualitat i arribar a sectors de la ciutadania que no n’han 
sentit a parlar mai. Durant la seva celebració es generen 
multitud d’imputs informatius sobre aquesta cultura que 
escampen coneixements decisius per atraure nous con-
sumidors, alhora que es converteix en un aparador ex-
cel·lent per poder gaudir-ne sensorialment, que tot ajuda. 
No es tracta, doncs de vendre oli ni fidelitzar compra-
dors, que això ja ho fan les festes referides de cada poble, 
sinó d’obrir-se a més gent i més lluny.
També és urgent posar major èmfasi en la qualitat. Si 
augmentem i garantim la qualitat, els preus es mantin-
dran amunt, perquè una qualitat suprema obliga a ven-
dre al segment alt de mercat i els preus que això com-
porta permeten alhora cobrir els majors costos d’aquesta 
qualitat. És un cercle virtuós perfectament conegut. Per 
cert, cal acabar amb l’exposició dels envasos de plàstic 
si volem prestigiar el nostre oli. En podem tenir per als 
clients ja consolidats, però a la Fira i en altres aparadors 
només hi hauria d’haver vidre o llauna, perquè de la ma-
teixa manera que ningú no entendria un bon vi o una 
bona tonyina envasades amb plàstic, no té sentit desa-
creditar el nostre oli emprant aquest material. 
Per últim, penso que la DO s’hauria d’implicar a fons 
en l’aprovació d’una carta del paisatge comarcal i en la 
preservació dels marges, els aljubs i les cabanes de vol-
ta. Aquestes construccions poden aportar-nos el valor 
afegit distintiu per lligar oli, paisatge i cultura popular, 
una triada imbatible si se saben promocionar de forma 

compenetrada.
No he parlat de l’ampliació geogràfica de la DO ni 
de la possibilitat d’admetre-hi oli de qualitat infe-
rior, perquè en un altre article en aquest mitjà ja 
m’hi vaig manifestar en contra, argumentant-ho.

Aquests són els deures que cordialment els 
poso, alhora que, si ho consideren conve-

nient, m’ofereixo a aportar el poc o molt 
que en sé.

any 1917 en Rossend Llurba i Tost (el Vilosell, 
1887 - Barcelona, 1954) escrivia en català la lletra 
del cuplet “La font del Xirineu”. Aquell any com-

plia trenta anys. Havia nascut al carrer de Mitjavila, a cal 
Felip (actual cal Paco el Patró), sent el seu pare el Felip 
de la Pobla de Cérvoles i la seva mare, la Maria de l’Albi. 
En el tombant de segle es va instal·lar a un pis del carrer 
Roser de Barcelona, vora el Molino i el Paral·lel (on hi ha 
una placa que recorda que hi va viure més de cinquanta 
anys). Sempre que podia, però, venia a estiuejar al Vilo-
sell a casa dels seus nebots (cal Baster) a “saturar-se de 
les fonts autèntiques”. Com ens recorda Vidal Vidal, pot-
ser aquestes li van servir d’inspiració, encara que acabés 
situant “La Font del Xirineu” en un bonic poble de l’Em-
pordà.
El centenari del cuplet en català no hauria de ser, però, 
una commemoració més. Com han destacat l’Eduard 
Molner i en Xavier Albertí, en Rossend va voler escriure 
les seves lletres en català plenament conscient de “la seva 
funció d’apropament de les classes populars a la cultura 
en llengua catalana”. Enfront d’aquells que redueixen el 
naixement d’aquesta cultura a un “invent” d’una burgesia 
industrial i culta, cal reivindicar, com destaca Josep Fon-
tana, la fidelitat del poble amb la llengua catalana i tota 
una tradició de teatre i de cançó popular en català du-
rant el segle XIX. L’obra de Llurba recull aquesta tradició 
popular, alhora que entra de ple en la modernitat en el 
si d’una societat industrialitzada i en el món del “music 
hall”. En Rossend, conscient que el cuplet –pel seu ca-
ràcter “frívol” i provocador– arriba al gran públic i, per 
tant, a un ampli sector de la societat, decideix escriure en 
català, contribuint decisivament a la seva normalització. 
Aquests són alguns dels motius pels quals el proper any 
2017 no podem romandre indiferents davant del cente-
nari del cuplet en català. La forja de la nostra identitat 
com a poble és el resultat d’un immens esforç col·lec-
tiu del qual sobresurten personalitats amb llum pròpia 
com la d’en Rossend Llurba. Els herois no són solament 
aquells que agafen l’espasa per lluitar amb valor en guer-
res, sinó també aquells que amb la seva ploma són capa-
ços de crear idees al servei d’una cultura, d’un país i de 
la seva gent. Potser, en realitat, aquests darrers són els 
veritables herois.
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i fem un cop d’ull al llibre Noms de plantes. 
Corpus de fitonímia catalana,dirigit per Joan 
Vallès i editat pel Centre de Terminologia, i 
busquem aquesta planta, ràpidament po-

dem arribar a comptar una vintena de noms 
populars entre els quals trobem barballó, 
espic, espígol, espigoler, espigolina, garlanda, 
lavanda, lavàndula. A les Garrigues podem 
trobar aquesta mata llenyosa i flairosa de 
forma recurrent entre les brolles del secà. 
Alguns de vosaltres us preguntareu com 
pot ser temps d’espígol si en els vostres 
jardins ja fa dies que la flor s’ha passat. 
L’època de floració de l’espígol és molt 
variable segons l’espècie, les més prime-
renques deixen entreveure les seves flors 
durant l’inici de la primavera, però d’altres 
no són fins a l’agost, o fins i tot principis de 
setembre, quan es decideixen a florir. L’espí-
gol que podem trobar de forma silvestre a les 
nostres terres és la Lavandulalatifolia que, amb 
una inflorescència gens presumptuosa i més aviat 
tardana, es deixa veure durant el mes d’agost a la 

nostra comarca. L’espígol és ben conegut per la 
seva àmplia utilització en perfumeria, però també 
en medicina popular per al dolor de la menstrua-

ció, les cefalees, com a digestiu, antiespasmòdic 
o sedant, entre d’altres. Molts d’aquests usos 

estan relacionats amb aquest efecte relaxant 
que calma o apaivaga el dolor, disminuint 
l’excitació del sistema nerviós central. 
Aquesta planta aromàtica també ha sigut 
utilitzada temps enrere per sufumigar 
les cambres dels malalts amb l’objectiu 
de desinfectar-les, potser d’aquí ve el 
refrany “Perfums d’espígol i flor de saüc 
tornen la salut”, així com també per pro-
tegir els armaris de les arnes gràcies a la 
càmfora que forma part de la seva compo-

sició química.
Per últim, cal fer un esment específic sobre 

l’ús documentat d’aquesta planta en alguns 
municipis de les Garrigues, sent el dia de Sant 

Agustí, 28 d’agost, el dia indicat per a la recol-
lecció de rams d’espígol amb la finalitat de pen-

jar-los a casa i evitar el mal de cap durant tot l’any.
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