
Bona nit de festa major a tothom!  

Aquest any m’han convidat a fer el pregó de la festa Major, el 

dia de St. Miquel, de l’Albiol, i primerament vull agrair a l’Ajuntament 

i a tots els veïns aquesta invitació a obrir els actes de les festes. 

Us puc dir que, mentre preparava aquestes ratlles, em venien 

un munt de records acumulats en els plecs de la memòria i del cor: 

.....olors i sensacions arraulides en algun racó perdut de mi mateix 

des que era petit: ... les converses amb en Domingo, cap al tard, a la 

llum de carburo, vora el foc; les parets ennegrides pel fum, els 

pebrots i tomacons penjats de les bigues; la carretera impossible de 

forats i reguerons que no s’acabava mai; les plegadores fent gresca; 

aquella vegada que vaig saltar per sobre de les orelles de la mula, i el 

carro que el José li enganxava per fer-nos un tomb i no sentir-nos 

cridar més. El Pepito i les converses amb son pare, Salvador, 

asseguts al pedrís de la plaça de Bonretorn; les misses de mossèn 

“genit”, a l’Albiol; les espectaculars vistes fins al mar; la paciència de 

plegar avellanes, agenollats a terra sobre un sac, arrossegant la 

senalla; la tossuderia dels pares quan van decidir de passar llargues 

temporades a Bonretorn, els llums d’oli, la calma immensa, el brunzir 

de les abelles, els gossos interminables,  i els focs terribles, els 

paisatges desolats, que deixaven veure els records de la guerra sobre 

la terra... 

I és que la festa major és una festa lligada a la terra i al 

territori, dues paraules sobre les quals avui vull dir-vos alguna cosa. 

La terra.  Aquesta terra de Bonretorn i de l’Albiol amb la que, 

sense viure-hi, ja fa segles que hi tinc lligams. El meu segon cognom, 

Batlle, que ens ve de la mare, està lligat a Bonretorn des de principis 

del S. XVI, on està documentat, segons l’estudi de Eufemià Fort i 

Cogul, el primer Joan Batlle,  que hi tenia casa i terres.,  

Però tot i no viure aquí, conec la terra, la feina del pagès, del 

viticultor i del vinater, del jornaler. Perquè ja fa quaranta anys que hi 

estic vinculat, vivint i treballant a Vallbona de les Monges, no massa 



lluny d’aquí. Treballo a la cooperativa l’Olivera, he fet de pagès i 

d’enòleg: vinya i olivers ecològics, elaboració de vins i olis, treballant 

conjuntament amb persones amb diversitat funcional, capacitats 

diverses, persones que tenen dificultat per trobar feina i per viure 

amb autonomia. 

Una activitat agrícola, produint aliments de qualitat, donant 

resposta als problemes socials de la comunitat, i treballant pel 

desenvolupament local i la cura del territori... a tot això, a Europa, en 

diuen Agricultura Social, i no és sinó una lluita contra l’aïllament 

relacional. 

Perquè el territori (que es la segona paraula a la que em volia 

referir, la terra i el territori) està fet de persones que l’habiten, de 

persones que es relacionen, que no volen viure aïllades i volen 

construir comunitat. 

La història de la meva família és una de tantes que 

exemplifiquen la vida d’aquest terme, on propietaris i pagesos van 

treballar la terra o la van fer treballar, van vendre o van comprar, 

van arrendar o accedir en règim de masoveria; gent que treballava la 

terra perquè s’hi podia viure; gent que la feia treballar perquè treia 

algun guany; gent que se l’estimava, perquè viure a la terra era, i és 

encara, a més d’un modus vivendi,  una manera de viure.  

I després de segles de treballar la terra i d’habitar, lentament, 

amb una o dues generacions,  les masies del territori, cap a mitjans 

del segle passat van començar a Catalunya les primeres emigracions 

del camp a la ciutat, a la recerca d’una vida “millor”; i aquest territori 

de secà no va quedar-ne exempt; i cap a finals de segle, els pocs 

pagesos que quedaven, es van jubilar, la majoria sense relleu; alguns 

propietaris van acabar fent de pagesos pel gust de fer-ho..., i la 

majoria de terres van quedar abandonades.  

L’abandonament del territori, la comunitat que minva, no és la 

única amenaça: 



També hi ha la pressió urbana que a més d’un model de vida de 

ciutat que s’imposa i menysté la vida rural, l’increment demogràfic 

assetja els camps, envaeix els recons, mercantilitza la natura.  

També hi ha la pressió de la pedrera, la Ponderosa, que vol 

furgar les pedres per emportar-se-les, desfent allò de més sagrat que 

tenim que és el paisatge, els horitzons, els colors, les fotografies que 

ens uneixen amb la nostra història. 

També el foc, que cada 10 anys torna a esborrar qualsevol 

petjada  dels nostres records. Un guaret que ens obliga a dibuixar de 

nou a la pissarra i a tornar a començar. 

I és aquí, amb la gent,  on ens trobem ara, però amb una petita 

esperança que l’associació Alveolus mostrava en el vídeo que va 

presentar a les jornades anuals de 2015: “La terra de l’Albiol. 

Llauràvem, sembrem, collirem” en el qual entrevistava algunes de les 

persones que, filles de la pagesia, s’han mantingut al territori 

treballant la terra, i d’altres que, venint d’altres contrades, s’hi han 

instal·lat a treballar-hi, bé de l’agricultura, l’apicultura o la ramaderia. 

Aquesta nova pagesia, sense ser-ne filla, vol viure de la terra, 

malgrat coneix quin pa s’hi dóna; i està preparada i ho fa bé.  

I és en aquesta petita esperança, que habita el territori i fa 

treballar de nou la terra, on vull posar l’accent d’aquest pregó, 

perquè en definitiva un pregó no és més que una crida a la festa, i en 

aquest cas, voldria també que fos una crida a l’esperança per aquesta 

terra i per a tots els possibles habitants i treballadors que li vulguin 

de nou donar vida; perquè s’ho mereix, i perquè ho necessitem. Per 

aquest nou país que estem construint, on hem de protegir i cuidar la 

pagesia i el treball del camp perquè és font de vida, perquè fomenta 

la sobirania alimentària, que és imprescindible per al nostre territori i 

la nostra gent.  

A totes les dones, a tots els homes, i a tots els infants i a totes 

les padrines i els padrins,   Bona festa!  

Carles de Ahumada Batlle (Bonretorn), L’Albiol.  28-9-2018 


