
PA AMB OLI 

Pa amb oli.  

Una de les menges més senzilles i, a la vegada, més delicioses del món. 

Pa i oli. 

Dos aliments ancestrals. Es coneixen des de fa milers d’anys. Són els primers aliments que es van 

processar, quan la raça humana va deixar de ser nòmada i es va convertir en sedentària. 

Pa i oli. 

Es consumeixen a tot el planeta. No tenen fronteres. 

El pa i l’oli són, doncs, per qualitat, per història i per extensió, patrimoni de tothom. 

El pa i l’oli no entenen de sexe, agraden a homes i dones; no entenen d’edat, agraden a infants i a 

grans; no entenen de política, agraden a la dreta i a l’esquerra; no entenen de religions; no entenen 

de color de la pell... I per això no són de ningú o, dit en positiu, són de tots. 

A les Borges Blanques i a Cervera hem d’entendre-ho i ho entenem d’aquesta manera i, per això, les 

nostres fires han de ser, i són, obertes i generoses. Mostren i ofereixen el pa i l’oli com a tresors 

compartits, passats pels nostres molins i pels nostres forns, però compartits. Tenim aquesta 

responsabilitat. 

El pas que formalitzem avui, l’agermanament de les nostres fires, està del tot alienat amb aquesta 

concepció de universalitat del pa i l’oli. Són aliments germans des de fa molts segles i han estat 

presents en totes les taules del món. Aquesta fraternitat ha de tenir una conseqüència més que 

evident: les fires que els tenen com a protagonista han de ser germanes. No hi ha dubte. 

Com a paer en cap de Cervera agraeixo a l’Ajuntament de les Borges Blanques i al seu Patronat Fira 

de les Garrigues la brillant iniciativa de promoure l’agermanament, que no es quedarà en l’acte que 

avui fem, serà un llarg camí comú que, mentre recorrem, crearà sinergies positives i on, de tant en 

tant, farem aturades per menjar pa amb oli, en concret al gener a les Borges i al maig a Cervera. 

Borgencs i borgenques, garriguencs i garriguenques, gràcies per acollir-nos i us esperem, a vosaltres 

i a tothom, el 21 i 22 de maig a Cervera. 


