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Oli en la Garrotxa 
 

En fer l’acostumat volt amb bicicleta per la Vall d’en Bas, quasi sempre el mateix 
itinerari, m’he parat  la cruïlla del Mallol per parlar amb el meu amic Xicu Feixes, com faig 
sempre que ell hi és acompanyat del seu bastó.  
 

Parlem una bona estona. A tots dos ens agraden aquestes trobades, parlem de la 
nostra joventut i del que vingui al cas. Avui, no sé per què, hem parlat de l’oli. M’ha explicat 
que, de jove, a casa seva – el mas de les Feixes, entre la falda del Montsacopa i la 
serralada de Sant Valentí, a tocar Olot – es collien l’oli per al consum de tot l’any.  
 

Sota Sant Valentí hi tenien unes feixes molt arrecerades en les quals cabien més de 
tres-centes oliveres. M’ha explicat com collien les olives: col·locant un gran mantell 
d’arpillera a terra i espolsant l’arbre per fer caure les olives i recollir-les aplegant l’arpillera.  
Quan s’havien de portar al molí per fer l’oli, ho feien amb un carro: mitja diada per anar i 
mitja diada per tornar de Montagut, lloc on els feien la molta. Posaven l’oli en unes grans 
piques de pedra, perquè es conservava millor, em digué. 
 

Quan la mare m’explicava que de petita a Brugats es collien l’oli, no em pensava que 
tingués tanta importància. Ben segur que les cases del sector, com L’Espart, també devien 
tenir les seves oliveres en aquesta zona tan arrecerada. En aquella època les masies 
importants quasi eren autosuficients. La mare també m’explicava que es collien el lli, el 
filaven i el feien teixir a mans. El mateix tipus de teixit servia per a tot: llençols, tovalles, 
saques, etcètera. En deien teixit de fil, tenia el tacte del cotó. Per casa encara hi ha algunes 
peces de teixits dels avis o besavis. 
 


