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Oli verd 

 

No cullin avui… massa humitat. —Marco ens observa mentre deixem les senalles per collir les 

olives—. I la lluna no està bé. Esperin-se fins dimecres.— […] 

 

És tard per a la collita de les olives. Tots els molins tanquen abans de Nadal, i només hem 

arribat amb una setmana d’antelació. Fora, un plugim gris desdibuixa el verd intens de l’herba que ha 

proliferat a causa de les abundants pluges del novembre. Poso la mà a la finestra. És freda. Marco té 

raó, per descomptat. Si collim avui, les olives mullades poden veure’s afectades pel míldiu si no 

aconseguim enllestir i dur-les avui mateix al molí. Recollim les senalles de vímet que se subjecten a la 

cintura —tan pràctiques per alleugerir una branca— i les saques blaves on es carreguen les olives, 

l’escala d’alumini, les nostres botes de goma. Encara no ens hem recuperat del desfasament horari del 

viatge, però ens llevem d’hora, perquè Marco arriba a dos quarts de vuit, quan amb prou feines s’ha fet 

de dia. Ens diu que anem a reservar hora en un molí; potser el dia s’aclarirà després. Si fos així, el sol 

assecaria les olives ràpidament. 

—I la lluna? —li pregunto. Arronsa les espatlles. Ell no colliria ara, ho sé. 

 

[...] El venerable molí de Sant’Angelo utilitza els mètodes més purs, ens diu Marco, premsen en 

fred les olives de cadascú per separat, en lloc d’exigir als petits productors que mesclin els seus 

productes amb el d’una altra persona. Tanmateix, cal tenir-ne pel cap baix un quintale, cent quilos. Els 

nostres arbres, que encara no s’han recuperat del tot de trenta anys de deixadesa, no estan en 

condicions de fer-nos semblant regal. Molts no han produït res. 

El molí està impregnat d’una forta olor oleaginosa i el terra humit rellisca, segurament per l’oli. 

Les sales en les quals es premsen el raïm i les olives han adquirit les olors del temps, amb la mateixa 

certesa amb què les esglésies desprenen l’olor de la pedra freda. El seus sucs sens dubte penetren en 

els porus dels treballadors. L’encarregat ens parla d’uns quants molins on premsen remeses petites. No 

teníem ni idea que n’hi hagués tants. [...] 

 

Abans que ens n’anem, l’home es posa a lloar les virtuts dels mètodes tradicionals i per 

demostrar-ho posa dues culleres en una bóta d’oli recent fet i ens les ofereix perquè el tastem. No hi ha 
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escapatòria; no hi ha cap altre remei que empassar-se la cullerada sencera. No puc, però ho faig. 

Primer un glopet. L’oli és extraordinari, amb una fragància suau i un sabor ple i essencial d’oliva. Això no 

obstant, quan agafo la cullera de cop és com prendre una medecina. “Splendido”, empasso saliva i miro 

Ed, que encara vacil·la, tot fingint apreciar la bellesa de l’oli. 

 

 

—I què en fan, d’això? —pregunto assenyalant les bótes de polpa. El nostre amfitrió es gira i Ed 

torna ràpidament el seu oli a la bóta, després tasta el que queda a la cullera. 

—Favoloso —li diu. I ho és. Després del primer premsat en fred, la polpa s’envia a un altre molí i 

es torna a premsar per treure’n olis normals, i després es premsa encara una altra vegada per produir 

olis lubricants. Les restes dessecades de pellofa, és un meravellós cicle, s’utilitzen sovint per fertilitzar 

les oliveres. 

 

[...] Un discret rètol, IL MOLINO, ens indica que hem de dirigir-nos a la part de darrere [...] al molí 

tothom està tan ocupat que ningú no ens fa cas. Anem observant els diferents processos i no ens atreu 

gaire la idea de premsar-hi les nostres precioses olives. Tot sembla massa mecanitzat. On són les grans 

rodes de pedra? No podríem assegurar que no usen calor, un procés que suposadament perjudica el 

gust. Veiem entrar un client, en pesen el producte i després el tiren en un gran carro. Potser les olives 

són iguals arreu i no té tanta importància que es barregin, però almenys aquesta vegada ens agradaria 

tenir el plaer de tastar el fruit del nostre treball. Ens n’anem corrents i ens dirigim a la que és la nostra 

última esperança, un petit molí prop de Castiglion Fiorentino. Fora, hi ha tres grans rodes recolzades a 

la paret. Dins hi ha emmagatzemats uns bidons d’olives, cadascun amb el nom del propietari. Sí, poden 

premsar les nostres olives. Hem de tornar-hi l’endemà. 

A la tarda el dia s’aclareix i s’escalfa. Marco ens dóna el vistiplau per començar. Amb lluna o 

sense, comencem a collir les olives. És ràpid. Buidem les senalles a la canastra més gran de la roba i, 

quan aquesta és plena, tirem les olives a les saques. N’han caigut poques, malgrat que cedeixen 

fàcilment a la pressió dels nostres dits.. Un fort vent podría causar grans danys si hom no ha cobert amb 

xarxes els arbres. Les olives negres i lluents són fermes i grosses. Tinc curiositat per saber com és el 

gust de la drupa crua, així que en mossego una: té gust com d’un bastonet d’alum. […] 
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Amb la primera claror del dia sortim a treballar a les terrasses, tot i que les olives encara estan 

mullades per la rosada. Volem acabar avui per no donar temps que es formi el míldiu. […] Trobem 

arbres en els quals no hi ha res, i després un que està carregat d’olives. Jo m’ocupo de les branques 

baixes; Ed recolza l’escala contra el tronc i puja. Per a alegria nostra, Francesco Falco, que cuida les 

nostres oliveres, se’ns afegeix. Amb els seus pantalons de llana gruixuda, la gorra de tweed i la senalla 

lligada a la cintura, és la quinta essència de l’oliverer. Es posa a treballar com el professional que és, 

collint moltes més olives de les que nosaltres no seríem capaços de collir. No va amb tanta cura, i deixa 

que les branquetes i les fulles caiguin amb les olives, mentre que nosaltres hem estat traient-les amb   

tota l’atenció perquè hem llegit que afegeixen taní al gust de l’oliva. De tant en tant es treu el matxet de 

darrere el cinyell (com s’ho fa perquè no li punxi les natges?) i talla un brot que acaba de sortir. Hem 

d’entrar de seguida les olives, ens diu, pot ser que glaci. Nosaltres parem per prendre un cafè, però ell 

segueix treballant. S’ha passat la tardor tallant la llenya morta per tal que els fruits nous tinguessin més 

oportunitats. A la primavera ja ho haurà tallat tot, excepte les branques més prometedores i haurà 

esclarit bastant els arbres. Li preguntem per les oliveres arbustives, per tècniques més experimentals de 

poda sobre les quals hem llegit, però ell no en vol saber res. Tenir cura de les olives és la seva segona 

naturalesa, i és inqüestionable. [...] Aviat s’encamina cap a les terrasses més baixes, que encara estan 

sense esbrossar, perquè ha vist des del camí que algunes oliveres estan donant fruit. 

Amb les olives de baix, arribem a un quintale. Després de l’hora de la migdiada, que ens hem 

passat treballant, sentim que Francesco i Beppe s’acosten amb un tractor amb un carro d’olives 

enganxat. Han recollit les saques del seu amic Gino i van cap al molí. Carreguen les olives de Gino a 

l’Ape de Beppe i ens ajuden a carregar també les nostres. Els seguim. Quasi que s’ha fet fosc i la 

temperatura ha començat a baixar. [...] 

 

Les nostres saques són pesades, després buidades en una bóta, rentades i premsades per tres 

rodes de pedra. Un cop esclafades, s’introdueixen en una màquina que les escampa damunt d’una 

estoreta circular de cànem, es posa al damunt una altra estoreta i s’escampen pel damunt més olives, i 

així fins a obtenir una capa de metre i mig d’estores circulars amb les olives esclafades entremig. Un 

pes aixafa el conjunt i n’extreu l’oli, que traspua pels costats de les estoretes cap al tanc que hi ha sota. 

Després se centrifuga l’oli per extreure’n l’aigua. El nostre oli, en una damajoana, és verd i tèrbol. La 

quantitat obtinguda, ens diu el moliner, és alta. El quintale produït pels nostres arbres ens ha 
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proporcionat 18,6 quilos d’oli, al voltant d’un litre per cada arbre carregat. No m’estranya que l’oli sigui 

tan car. 

—Què me’n diu, de l’acidesa? —li pregunto. He llegit que l’oli ha de tenir menys d’un u per cent 

d’àcid oleic per rebre la denominació d’extra verge. 

—U per cent! —l’home apaga el cigarret amb el taló. Signore! Più basso, basso —remuga, més 

baix, més baix, sentint-se insultat davant la idea que el seu molí pugui acceptar un oli d’inferior qualitat. 

Aquests turons són els millors d’Itàlia. 

A casa, aboquem una mica d’oli en un bol i hi suquem pa, com deuen estar fent en aquest 

moment tots els habitants de la Toscana. El nostre oli! Mai no n’he tastat un de millor. Té un lleuger 

regust de créixens, lleument picant, però també fresc, com les aigües d’on s’extreuen els créixens. Amb 

aquest oli, faré totes les bruschette hagudes i per haver-hi. Fins i tot pot ser que aprengui a menjar-me 

les taronges amb oli i sal com he vist fer al mossèn. 

Amb el temps es formarà un sediment al gran contenidor, però també ens agrada l’oli més fosc i 

pastós. N’omplim unes quantes boniques ampolles que he estat guardant per a l’ocasió, i la resta la 

guardem en la semipenombra del rebost. Al llarg del taulell de marbre, posem cinc ampolles amb 

dosificador com les que utilitzen els cambrers. Són perfectes per abocar l’oli o qualsevol altre líquid poc 

a poc. La petita tapa es tanca sola quan acabes, de manera que l’oli es conserva net. Aquestes 

vacances ho cuinarem tot amb el nostre oli. 

 

[...] L’endemà a la tarda descobrim que hi ha un concurs de cata d’olis, la primera festa del olio 

extravergine del colle Cortonese, l’oli extra verge dels turons de Cortona. Em ve al cap la cullerada del 

mulino, però aquí hi ha pa de la fleca. A la piazza s’exposen arrenglerats els olis de bons productors, i 

s’han posat testos amb oliveres per fer una mica d’ambient. “Mai no m’hauria imaginat una cosa així, i 

tu?”, em pregunta Ed quan tastem el nostre quart o cinquè oli. No, no ho hauria pogut fer. Els olis, com 

el nostre, tenen una profunda frescor, i al paladar és tal la sensació de vigor que sento ganes de llepar-

me els llavis. La diferència entre cada oli és molt subtil. En el sabor d’un em sembla estar tastant el vent 

calent de l’estiu, les primeres pluges de tardor en un altre, la història de la calçada romana, la llum del 

sol a les fulles. Tenen gust de verd i són plens de vida. 


