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Dedicat a tota la gent que ha estimat i estima les oliveres.



– Quant de temps fa que estàs aquí? -li va preguntar Andreu a 
l’olivera que l’havia vist nàixer i créixer.

– Per a nosaltres, els arbres, no importen els anys i els comptes 
humans, però et puc dir que he vist passar tants d’estius i tants d’hiverns 
que el fred i la calor ja no m’afecten, i m’he deixat guiar tantes vegades 
pel camí que el sol dibuixa al nostre cel que el meu tronc s’ha convertit 
en un oceà de remolins, onades i penya-segats.



– Jo també tinc molts d’anys i recordo com de ben menut pujava  
i baixava pel teu tronc agafant-me als forats que trobava a la teua 
escorça. Tinc una imatge clara de com eres quan jo era xiquet i, si t’he  
de dir la veritat, no has canviat tant, seguixes igual de majestuosa  
que aleshores i estic segur que encara podria trobar aquells forats on 
m’agafava per escalar-te. Jo, en canvi..., ja em pots veure.



– És veritat, has canviat. La teua pell és cada vegada més pareguda a la meua 

escorça i això m’agrada. Ara ja no puges damunt de mi, però cada tarda encara 

vens i t’asseus a la meua soca per fer la migdiada a la fresca de l’ombra que et dono. 

Em sento afortunada d’haver vist passar tantes generacions d’hòmens i dones com 

tu, persones amables amb la natura que han deixat en mi la seua marca, de la 

mateixa manera que espero jo haver-la deixat en elles.



– També recordo tota una vida de treball al voltant teu i de totes les altres oliveres  
de la finca. No puc dir que siga fàcil guanyar-se la vida amb la terra, però això no és culpa 
teua, sinó d’aquells que no saben valorar els vostres regals ni la suor que tants pagesos  
i pageses hem deixat caure mentre vos cuidàvem.

– Sé que mereixes cada oliva que t’he donat, de la mateixa manera que sé que al món 
on vius es dona més valor a allò que surt d’una fàbrica que a allò que naix de la terra.



– M’agradaria fer-te una pregunta a mi ara -va murmurar l’olivera-. 
Estic trista. En tot el temps que he estat aquí mai havia vist el que veig 
avui. He vist com s’arrancaven arbres tant o més vells que jo, se’ls 
separava de la terra que els havia vist nàixer, se’ls esquarteraven les raïls 
i les branques i se’ls allunyava dels germans amb qui havien compartit 
el pol·len de mil primaveres. Sé que tu no ho faries mai això, però em 
podries dir què passa pel cap d’aquells que ho fan? Com poden pensar 
que tenen algun dret sobre uns arbres que han donat de menjar a 
desenes i desenes d’avantpassats seus?



– Jo també estic trist i no puc parlar en nom de qui fa això. Sé que 
n’hi ha que ho fan encegats pel diner que en trauran, especulen amb 
vosaltres i vos venen al millor postor. Malauradament, avui en dia per  
a molta gent els diners estan per damunt de qualsevol altra cosa. Per altra 
banda, també hi ha pagesos que segurament ho fan perquè estan cansats 
de treballar tan durament i de malviure amb el poc que guanyen.

– I per què ho permeteu?



En aquell moment Andreu va despertar, s’havia 
quedat adormit com cada migdia a la soca de l’olivera 
més gran i ombrívola de la finca que treballava des que 
era jove. Feia temps que aquell somni es repetia. 

Això no podia seguir així. El mar d’oliveres que 
cobria el paisatge de la seua infantesa -i la dels avis dels 
avis dels avis...- estava desapareixent amb cada olivera 
que s’arrancava per decorar jardins, rotondes o seus de 
grans corporacions, sabent a més que bona part d’estos 
arbres no sobreviurien. Havia de fer alguna cosa!



Andreu va parlar amb els seus amics, però també amb altres 
hòmens i dones a qui se’ls trencava el cor cada vegada que es 
creuaven un camió carregat d’oliveres més antigues que els palaus 
més antics del planeta.



Es van asseure en rogle a la vora de l’olivera que parlava 
en somnis a Andreu, allí van decidir que farien tot allò que 
estigués a les seues mans per tal que cap olivera ancestral fos 
mai més arrancada de la seua terra.

Núria els va explicar que a l’altra banda del terme hi 
havia un terreny on, en aquell precís moment, diverses 
màquines estaven fent allò que ells s’havien proposat parar. 
Llavors van pensar un pla, anirien a la finca i pujarien 
damunt dels arbres, tal com Andreu feia quan era menut,  
de manera que les màquines no poguessen arrancar-les.



De camí cap allà van passar per la vora d’uns vivers on hi 
havia centenars d’oliveres gegantines exposades a l’espera que algú 
volgués pagar-ne el preu. Quan els traficants d’oliveres miraven 
aquells arbres només veien una possibilitat de negoci, en canvi, 
quan Andreu i els seus amics se les miraven veien milers d’històries 
esborrades per sempre de la memòria de la terra.



Poc després van arribar a la finca i, en efecte, allí estaven les 
màquines intentant tallar les raïls que unien des de feia segles a 
desenes d’oliveres amb el món. Sense pensar-s’ho dos vegades van 
començar a pujar dalt d’aquells majestuosos éssers. Els treballadors 
els van dir que en baixessen, però ells van contestar-los que només 
ho farien quan les màquines se n’anessen i deixessen les oliveres 
tranquil·les.

Al cap d’una estona van començar a arribar-hi periodistes i van 
anar col·locant les seues càmeres per tot arreu. La notícia va córrer 
ràpidament per totes les televisions i xarxes socials.

Quan va aparèixer la policia disposada a fer-los fora, allí ja hi 
havia centenars de persones que s’havien solidaritzat amb Andreu, 
Núria i els altres. La policia va demanar a tothom que marxés però  
la resposta va ser molt clara: “Quan marxen les màquines!”



Van anar passant les hores i cada vegada hi havia més dones, hòmens, 
xiquets i xiquetes de totes les edats protegint les oliveres. La protesta es  
va convertir en una gran festa, hi havia menjar i beguda, música en directe 
i ball, activitats i jocs per a grans i menuts. No hi havia res a fer davant la 
determinació d’aquelles persones, així que finalment les màquines se’n van 
anar! L’èxit va ser tan gran que l’endemà tots els diaris, televisions, revistes 
i edicions digitals portaven la notícia en primera plana.



Poc després es va fer una gran manifestació per a reclamar mesures 
per a protegir les oliveres i ajudar els pagesos que en tenien cura. Calia 
aconseguir que mai més ningú arranqués cap arbre com aquells.

Les oliveres es van convertir en un símbol del passat i del present 
de la pagesia. La gent venia de tots els racons del planeta a veure aquells 
monuments naturals i això va fer que el seu oli passés a tindre un gran 
valor, per fi el treball d’aquells pagesos començava a permetre’ls viure 
dignament. 



A més, gràcies a la força de la gent, tots els partits polítics es van 
posar d’acord a fer una llei per a protegir les oliveres centenàries i el 
paisatge que els nostres avantpassats van construir al seu voltant amb  
el seu treball i suor. Ho havien aconseguit! Les nostres oliveres  
podrien seguir creixent arraïlades a la seua terra i a la seua història  
per centenars d’anys més.



Un temps després que tot això passés, Andreu i la gran olivera es 
van tornar a trobar. Era un d’aquells migdies calorosos. Ell estava gitat 
damunt de la seua soca aprofitant la gran ombra que ella li donava.  
Ella se’l mirava i, en nom de desenes de generacions d’hòmens i dones, 
li donava les gràcies.



Colla de plegadors i plegadores d’olives a la Sénia 
(Montsià). Anys vint del segle XX. Arxiu Centre 
d’Estudis Seniencs – Fons Maria Vidal Capseta

Imma MartínJosep Redó Regine Sahmel Ignasi Blanch

Sílvia Franzher Rut Vallés Jordi Verdés Agustí Forner Sergi Ramírez Roc Blackblock

Sònia Coloma  Otto Bonnen Laia Ortiz Sansano Pere MillanSònia Pérez



Al sud de Catalunya i al nord del País Valencià 
tenim uns arbres i un paisatge que representa un 
dels patrimonis naturals, històrics i culturals més 
importants del nostre país. El mar d’oliveres, amb 
els milers d’oliveres monumentals (mil·lenàries  
i centenàries) constituïx un paisatge agrícola que 
el pas dels segles gairebé no ha modificat i, per tant, 
testimoni de vida dels nostres avantpassats. Un llegat 
de les generacions que ens han precedit que malau-
radament en l’actualitat està en perill, arrasat per 
uns mercaders que no tenen escrúpols a l’hora d’ar-
rancar estos majestuosos arbres del territori que ha 
estat casa seua d’ençà de l’època dels romans.

Contra esta trista realitat naix el projecte  
ARBRES EN PEU DE VIDA, una iniciativa impul-
sada des de la plataforma ciutadana Salvem lo 
Montsià i l’entitat Graëllsia amb l’objectiu de cons-
cienciar la societat de la necessitat de protegir les 
oliveres centenàries i mil·lenàries de l’espoli brutal 
al qual l’especulació capitalista les està sotmetent 
i, a partir d’aquí, aconseguir una protecció efectiva 
d’uns arbres que representen monuments vius a la 
nostra història. El conte que tens a les mans forma 
part d’este projecte.

GRAËLLSIA, Grup d’estudis i comunicació 
ambiental, som una entitat sense ànim de lucre amb 
seu a Roquetes, que treballa per la divulgació  
i recuperació del patrimoni natural de les Terres de 

l’Ebre, en el marc de la Reserva de la Biosfera. Les 
nostres actuacions s’han centrat en la la recerca i 
la divulgació ambiental, etnològica i patrimonial, 
així com en la custòdia del territori i el voluntariat 
ambiental.

SALVEM LO MONTSIÀ som una plataforma 
ciutadana que vol donar a conèixer, sensibilitzar  
i trobar solucions a les greus agressions mediam-
bientals que patix el nostre territori. Actualment els 
nostres objectius són aturar les extraccions d’argi-
les que CEMEX està duent a terme a la falda de la 
serra del Montsià, pròximes al poblat protohistòric 
de la Ferradura al terme municipal d’Ulldecona, 
així com l’espoli de terres fèrtils, de patrimoni cul-
tural i de les oliveres monumentals, mil·lenàries i 
centenàries, a diferents indrets de la serra, el seu 
entorn i arreu del territori.

Un projecte de
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