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EDITORIAL

Ser dona a la nostra societat. Què significa? Ens 
arriben campanyes de conscienciació, de femi-
nismes, eslògans, el dia de la dona.. per aconse-
guir la igualtat.

La igualtat en algunes situacions és idíl·lica, en 
altres desitjada i en altres no. Depèn de les xarxes 
on estem, dels sistemes familiars on vivim, ser 
dona significa i exigeix coses ben diferents.
Tenim uns estereotips, unes imatges corporals, 
unes fantasies que pensem que és la normalitat 
i que la majoria ho tenen. Tenim uns cicles, unes 
etapes de vida de les quals sembla que si no les 
compleixes, no has aconseguit l’èxit.

A una dona adolescent o jove se li exigeix ser una 
persona bona en la seva formació o en la feina, 
ser sociable, tenir bona aparença física, una bona 
conducta …i encara més, en alguns àmbits es de-
mana de forma implícita que es tingui a certa edat 
parella, i després independitzar-se. Més tard has 
de tenir fills, i com no, tenir el pes de la cura i la 
seva educació.

Aquestes exigències a escala laboral, familiar i 
d’altres, fan que la dona alguns cops hagi de su-
portar uns nivells d’estrès innecessaris.

I què podem fer? Reflexionar i veure les coses que 
podem canviar. Per prevenir hem de formar-nos i 
educar els nostres fills i filles per trencar estereo-
tips i donar-los eines per canviar les percepcions.

I per nosaltres, hem de començar a valorar-nos. 
Hem de prendre consciència de les obligacions 
que hem de fer i de les que no. Analitzem allò 
que ens fa feliç i seguim el camí del que a poc a 
poc, volem aconseguir. Siguem conscients dels 
malabarismes que fem, de com ens bolquem per 
ajudar els nostres éssers estimats i fem-ho per 
nosaltres mateixes. 

Mònica Colàs.
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DES DE L’ALCALDIA
Ja fa un any que va aparèixer aquell primer cas 
positiu de la COVID-19 a les Terres de l’Ebre. Ja 
fa un any d’aquell 13 de març en què el món co-
mençava a caure’ns a sobre: tancaven les llars 
d’infants, les escoles i els instituts, després vin-
dria l’estat d’alarma i els confinaments, la paralit-
zació de les activitats no essencials, l’aparició de 
molts casos positius en Covid-19 arreu del món, 
les primeres defuncions, el col·lapse del sistema 
sanitari. La por per la incertesa que estàvem vi-
vint, pel que podria passar, pels més grans, pels 
més petits, per fer les coses bé, per prendre les 
decisions correctes... s’apoderava de totes i tots 
nosaltres.

Arribava el confinament municipal, tot el poble 
tancat amb un únic punt de sortida i entrada 
controlat per la Policia Local i els Voluntaris de 
Protecció Civil i Ocasionals, les 24 hores del dia. 
La sensació de pèrdua de llibertat era important, 
persones enfadades pels punts de control, no 
podíem fer el que volíem. Les empreses no es-
taven acostumades a fer certificats a totes i tots 
els seus treballadors/es, els horaris variables eren 
un problema, el costum i necessitat dels nostres 
grans d’anar a l’hort i unes normes -de vegades- 
difícils d’entendre o poc coherents, un altre.

Gairebé seixanta dies de confinament municipal, 
d’establiments considerats no essencials tan-
cats, de sortides als balcons i terrasses per donar 
gràcies als treballadors i treballadores de primera 
línia, d’aplaudiments, de bans de l’alcalde, d’in-
tentar que tothom complís les normes, de músi-
ca, d’intentar animar a tothom (sobretot a qui més 
malament ho estava passant), de neguit, de tris-
tesa, d’emocions. També de solidaritat, de bones 
intencions, d’ajudar als altres, de preocupar-nos 
totes i tots pels més vulnerables, pels que podien 
necessitar alguna cosa, pels que no tenien família 
i estaven sols/es...

Arribaven els primers casos positius al poble i la 
solidaritat s’incrementava. A més de la Policia Lo-
cal i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, 
que portaven dies treballant, es creava un grup 
de voluntaris/es per ajudar a tothom que ho ne-
cessités, per subministrar tot allò que pogués fer 
falta a la ciutadania que no podia sortir de casa 

o a la que era aconsellable que no ho fes per la 
seva situació de risc. Anar a comprar, a recollir 
els medicaments a la farmàcia, a tirar la brossa, 
trucar als que més preocupaven, visitar als més 
vulnerables que no contestaven al telèfon, cuidar 
als menuts...sempre hi havia algú disposat a fer 
el que calgués.

També cal remarcar l’oferiment de maquinària i 
treballadors per part d’empreses del poble per 
portar a terme treballs de neteja i desinfecció. 
Les aportacions econòmiques per ajudar als més 
necessitats i per fer front a la situació, per part de 
petites empreses i particulars, també comença-
ven a arribar, això sí, de manera anònima, però allí 
estaven que era l’important.

Ha estat un any dur, de molts sacrificis individuals 
i col·lectius. Un any en el què hem perdut perso-
nes estimades, familiars, amics i coneguts a qui 
no hem pogut acompanyar a l’hospital ni acomia-
dar com mereixien. Molt trist! El meu record i es-
calf a tots els seus familiars i amics. 

Tot el personal sanitari i assistencial també ha ha-
gut de fer molts esforços per atendre a tothom. 
Esforços de treball, en l’àmbit emocional, i moltes 
vegades, sense els mitjans de protecció neces-
saris. Vèiem com els nostres Centres d’Atenció 
Primària reduïen l’horari d’atenció als malalts, es 
demanava a tothom que no anés al CAP si no 
era molt necessari, el personal sanitari no sempre 
podia acudir a totes les atencions domiciliàries, 
s’atenia (i encara s’atén) als malalts de manera 
telefònica. 

Quants de sacrificis també per part de la ciutada-
nia! Sobretot per les persones més grans. Quan-
tes persones no han anat al CAP, o no han trucat 
per no donar feina, per no molestar? Quantes 
persones amb malalties cròniques hauran empit-
jorat i patit per no saturar el CAP? Quantes per-
sones hauran patit un diagnòstic telefònic erroni? 
Quant dolor! Quant sofriment! Quanta solidaritat 
preservant els recursos sanitaris per qui més els 
pogués necessitar! 

Ara només cal esperar que quan la situació sani-
tària sigui normal, puguem recuperar tot el servei 

UN ANY AMB LA COVID-19

ALCALDIA
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UN ANY AMB LA COVID-19

Regidoria de Sostenibilitat, pesca, caça, 
acció rural i activitats tradicionals

i l’atenció que teníem, que es valori el sacrifici fet 
pel personal sanitari i per la ciutadania. Que les 
autoritats competents hagin après que en la sa-
lut no es pot jugar, que no es pot retallar tant, 
que necessitem professionals i recursos perquè 
aquestes situacions delicades no ens afectin tant 
i les puguem afrontar amb més garanties.

Estic molt satisfet del comportament, la manera 
d’actuar, la responsabilitat i la solidaritat de tota la 
ciutadania del municipi de Sant Jaume d’Enveja, 
generalment ha estat exemplar a tots els nivells i 
per part de tothom. El compliment de les normes 
i les recomanacions, el respecte als altres, i la so-
lidaritat, han estat presents a tot arreu: xiquets i 
xiquetes al col·legi i al carrer, els adults, els més 
grans, i sobretot, la joventut. També les entitats 
socials, culturals i esportives del municipi, tant 
per part dels seus socis i sòcies com per part de 
les Juntes Directives. Tothom ha complert amb 
escreix en la seva part de responsabilitat. Moltes 
gràcies i felicitats a totes i a tots!

Ara, a mesura que anirà incrementant el percen-
tatge de vacunes administrades, la situació anirà 
millorant. Per això és tan important que tothom 
ens vacunem, que aconseguim la tan desitjada 

immunitat de grup, que no hàgim de patir tant 
pels més grans, sobretot, també pels sectors 
de població de risc i confiar en un sector sani-
tari descongestionat i preparat per atendre amb 
garanties a tothom, a qualsevol malalt que ho ne-
cessiti.

Se’ns ha fet llarg i pesat, només ha passat un any 
i pareix que hagi passat molt de temps. Ens que-
den encara uns mesos per poder anar recuperant 
la normalitat, ens queda prendre una mica més 
de paciència, seguir complint les normes i les 
recomanacions fins que puguem estar més tran-
quils, fins que el pitjor hagi passat. Aviat ens po-
drem moure lliurement, ens podrem fer petons i 
abraçades, ho podrem celebrar tots i totes junts!. 
Tornarem a ser natros! i entre totes i tots, torna-
rem a recuperar aquesta economia tan malmesa 
que ens queda al darrere de la situació sanitària. 
Donarem més valor a tot el que tenim prop de 
casa, als productes de proximitat, al petit comerç 
local, a les nostres empreses de serveis, al sec-
tors de l’hostaleria, la restauració i el turisme. Els 
anirem a visitar, els ajudarem. JUNTS ENS EN 
SORTIREM!!  

     
Joan Castor Gonell Agramunt

ADHESIÓ A LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS 
DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL 

Amb la intenció de reivindicar la importància de 
les celebracions de tauromàquia tradicional, fes-
tes regulades que les penyes i comissions de 
bous treballen amb serietat per conservar-les i 
millorar-les, donat que són exemple de cultura 
popular i tradicional heretada dels nostres avant-
passats des de temps immemorial, diferents as-
sociacions taurines de tot Espanya i la Federa-
ción Española de Toro con Cuerda, s’uneixen per 
crear la Plataforma para la Defensa de los Feste-
jos de Tauromaquia Tradicional. 

Fins a dia d’avui, no sense esforç, hem gaudit 
dels festejos taurins als nostres municipis, mal-
grat els que es posicionen en contra i el seu tre-
ball incessant per aconseguir la fi de les nostres 
tradicions, i que moltes vegades han entorpit l’or-
ganització d’aquestes festes tradicionals per tota 
la geografia espanyola, posant impediments, uti-
litzant l’insult i el menyspreu. 

Des de la plataforma es proposa la unió de tots 
els pobles i associacions que organitzem festes 

REGIDORIES
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ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES PLATGES I DEL 
LITORAL MUNICIPAL 

tradicionals amb bous a aquesta entitat, que ha 
de servir de referència davant les administracions 
i el sector professional del bou i ha de ser l’inter-
locutor autoritzat per defensar els nostres drets i 
interessos. 

El Ple va aprovar per unanimitat de tots els grups 
municipals (PSC, ERC i Totes i Tots per Sant Jau-
me) l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja a la Plataforma para la Defensa de los 
Festejos de Tauromaquia Tradicional i va nome-
nar a Xavier Llorach Masià, Regidor d’Activitats 
Tradicionals, per a què el representi en aquesta 
plataforma.

Des de les regidories de Turisme, Sostenibilitat, 
Activitats Tradicionals i Pesca de l’Ajuntament de 
Sant Jaume d’Enveja, hem proposat al Ple ordi-
nari del mes de febrer l’aprovació de l‘ordenan-
ça que regula l’ús, seguretat i conservació de les 
platges i del litoral municipal degut a l’increment 
de banyistes i de pescadors a les nostres platges. 
És del tot necessari regular les diferents activitats 
que s’hi poden portar a terme per tal de garan-
tir la seguretat de tothom i la conservació de les 
nostres platges. 

L’ordenança contempla la definició i senyalització 
d’una zona de pesca de 800 metres de llargada 
on a l’estiu tindrà preferència la pesca sobre l’ac-
tivitat banyista les 24 hores del dia. Queda pro-
hibida la pesca recreativa en horari diürn (8h del 
matí fins 20h de la tarda) a la resta de platges del 
municipi durant els mesos de juny, juliol, agost i 
setembre. Durant la resta de l’any i fora dels me-
sos d’afluència de visitants es podrà pescar per 
totes les platges del municipi les 24 hores al dia.
S’amplia també la zona naturista de 1.880 metres 
de llargada a la platja del Serrallo. També s’habi-
litarà i senyalitzarà una zona de platja de gossos 
de 200 metres de llargada destinada als usuaris 
que portin la seva mascota a banyar-se. 

L’ordenança també regula els drets i els deures 
de les persones usuàries, l’ocupació amb guin-
guetes, tendals, ombrel·les, estacionament de 
vehicles, el desenvolupament d’activitats cultu-

rals i esportives, i les emissions sonores i lumíni-
ques, així com l’obligació de recollir i emportar-se 
els residus, respectar la vegetació dunar i la pro-
hibició de l’acampada. 

Com tota ordenança també disposa del règim 
sancionador per a les infraccions efectuades 
per l’usuari que poden ser molt greus, greus 
o lleus amb les seves corresponents sancions 
econòmiques

El Ple va aprovar per unanimitat aquesta orde-
nança que serà sotmesa a informació pública du-
rant 30 dies.
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8M - DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

PARC CANÍ CAMP DEL PLA

Des de la Regidoria de Serveis i Medi Ambient fa un temps es va endegar la campanya #santjaumenet 
i ara seguim amb la recent creació d’un parc caní (PIPICAN) el primer espai públic on portar la teua 
mascota a divertir-se i a fer les seves necessitats per tal de mantenir el poble net. Cuidem entre totes i 
tots les nostres mascotes però també el nostre poble, complim les normes, respectem el mobiliari del 
parc, recollim les defecacions i dipositem-les a la corresponent paperera.

NO DEIXIS RASTRE!!!!
RESPECTA EL TEU POBLE!!!
#SANTJAUMENET

REGIDORIA D’IGUALTAT

Xavier Llorach Masià
Regidor de Sostenibilitat, Pesca, Caça,
Acció Rural i Activitats Tradicionals de 

Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja

Sant Jaume d’Enveja va commemorar el Dia In-

ternacional de la Dona Treballadora amb tres ac-

tes institucionals organitzats per l’Ajuntament i 

amb la col·laboració de l’Associació de Dones.

L’Ajuntament de Sant Jaume i Carla Quesada 

com a Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament va op-

tar per organitzar actes presencials respectant 

totes les mesures de seguretat.

El dissabte dia 6 de març es va pintar el mural fe-

minista a l’oficina de Turisme del municipi. La ca-

minada del diumenge dia 7 de març es va haver 



8

DELTA LA VEU DEL POBLE REGIDORIES

d’endarrerir al diumenge 14 a causa dels efectes 
meteorològics. Aquesta caminada va anar acompa-
nyada de l’eslògan “Volem caminar tranquil·les de 
dia i de nit”. El punt de trobada va ser al Pont Lo 
Passador a les 10:30h. L’activitat tenia una inscrip-
ció de 2€ en benefici del projecte Emma per a la 
recerca en càncer de mama.

El dilluns dia 8 de març a les 20h, es va fer una con-
centració i lectura del manifest davant la plaça de 
l’Ajuntament, a càrrec de Susana Casanova, presi-
denta de l’Associació de Dones de Sant Jaume.

Carla Quesada
Regidoria de Cultura

LES FESTES NADALENQUES

REGIDORIA DE CULTURA

Es presentava Nadal i la situació sanitària con-
tinuava igual. Volíem recuperar la màgia, perquè 
els infants poguessin viure amb il·lusió les festes, 
que visquessin uns Nadals rics i plens.
Les dificultats ens feien canviar el plantejament 
tradicional, no es podien fer rues. En primer lloc, 
vam haver de fer quatre grups de treball. Sempre 
havíem de treballar en grup reduït, sense compar-
tir els materials, sense compartir el mateix espai, 
sense saltar-nos el toc de queda. Vam fer quatre 
subcomissions de Nadal. Cadascuna s’encarre-

gava d’una cosa diferent.
La primera subcomissió s’encarregava de fer un 
espai per poder entregar la carta al Pare Noel. 
Estava formada per Clara Picón, Lola Albacar, 
Imma Magrinyà, Maite Gilabert i jo mateixa. Volí-
em crear un espai on poguéssim fer fotos les fa-
mílies per tenir un record, recrearíem un espai per 
al Pare Noel. Primer es va haver de fer el fons, 
que es va pintar en grans taulers de fusta, per 
poder-se aprofitar per a anys posteriors. Després 
es va decidir fer un bosc. Amb la col·laboració de 
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Fèlix que ens va deixar la caseta, vàrem reproduir 
la casa de pare Noel. Es va decorar amb tota la 
il·lusió per fer un lloc màgic. El resultat, una esce-
na nadalenca d’allò més càlida i somiadora per 
dipositar les cartes. I com no, Pare Noel la nit del 
24 va venir a veure i saludar els xiquets i xiquetes 
del nostre poble. Gràcies, Pare Noel!

La tercera subcomissió s’encarregava de les car-

rosses reials. Els Reis Mags necessitaven un mit-

jà de transport per a repartir els regals. Ells venien 

de molt lluny guiats per un gran estel. La màgia 

a les carrosses l’aconseguien Agustí Garcia, Ru-

bén Sorribes, Anna Arques, Susana López, Albina 

Porres i Úrsula Masià. Va ser un treball de mol-

tes hores, però va valdre la pena. Unes carrosses 

fantàstiques per a rebre els nostres Reis.

La quarta subcomissió s’encarregaria de fer un 

decorat per l’escenari Reial. Aquest grup estaria 

format per Tere Bertomeu, Mari Albacar, Núria 

Llorach, Anna Llorach, Imma Magrinyà i Maite Gi-

labert. Ens farien un decorat d’estels per somiar.

La nit de Reis, colofó de les festes nadalenques, 

es faria un espectacle per a la rebuda dels Reis 

Mags. Aquesta necessitava estar molt ben orga-

nitzada, doncs es pretenia una arribada reial ma-

jestuosa. 

Per començar es va fer una organització del camp 

de futbol planificada: zona de cadires, accessos, 

escenari, una pantalla gegant, pàrquing per als 

cotxes, vestuaris. Amb l’ajuda de protecció civil, 

del cos de policia local i de la brigada es va poder 

fer un acte fàcil i segur per accedir al recinte.

Els cavalls reials començaven a arribar. Abel Ca-

llau faria de presentador de la nit. Donaria pas al 

Mag Xavi, que ens faria trucs de màgia amb les 

cartes. Després la Pallassa Xispeta ens faria ma-

labarismes de foc a l’escenari i el seu company 

Pepe intentaria fer aparèixer objectes mentre ens 

feia riure.

Del poble ens van fer arribar un vídeo dels Reis 

Mags. Aquests baixaven del pont lo Passador i 

arribaven a l’Església. Moltes gràcies per les imat-

ges i la col·laboració per fer-nos arribar aquest 

vídeo tan emotiu.

Minuts després, dalt de les carrosses arribaven 

Ses Majestats els Reis d’Orient al recinte espor-

tiu. Un cop les carrosses van arribar fins a l’es-

cenari, focs artificials il·luminarien la nit. L’alcalde 

els rebria dalt de l’escenari. Els Reis ens van diri-

La segona subcomissió s’encarregava de fer 
una bústia per recollir les cartes del Reis Mags. 
Aquesta estava formada per Carme Sancho, An-
drea Gisbert, Clara Esteve i Àngels Garriga. Els 
patges vindrien a recollir les cartes, però neces-
sitaven un lloc segur per custodiar-les i tenir-les 
ben protegides. Ens van fer una bústia especta-
cular. Durant tot el diumenge 3 de desembre, dos 
patges reials la mar de simpàtics van guardar les 
nostres cartes plenes de desitjos. Moltíssimes 
gràcies patges, doncs venen de molt lluny i pas-
sen molt de fred.
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gir unes paraules d’ànims i esperança. Marxarien 
a repartir amb molta feina, doncs al poble de Sant 
Jaume ens deixarien molts regals.
L’acte finalitzà acomiadant els Reis Mags. Una 
acte on molta gent va col·laborar, en la música, 
l’organització, els artistes, vigilant cada detall, 
portant els vehicles... moltíssimes gràcies a tots 
i totes. Es va aconseguir la nit màgica en la que 
havíem somiat. Vull felicitar a totes les subcomis-
sions perquè vam aconseguir la il·lusió per als 
nostre petits i petites. 

Mònica Colàs
Regidoria de Cultura

Fotos de Reis cedides per 
Mercè Aragonés

XII ARRÒS EN LLETRES

El passat 18 de desembre de 2020 es va celebrar 
a l’Auditori el XII Premi Literari Arròs en lletres 
convocat per l’ajuntament de Sant Jaume d’En-
veja. Aquest era una certamen literari que s’havia 
celebrat durant molts anys al nostre poble i que 
es va deixar de convocar.

Per a la represa d’aquesta festa de les lletres es 
va comptar amb un jurat format per persones 

relacionades en el món de la literatura i filòlegs, 
com Carme Cruelles, Miquel Àngel Llorenç, Sora-
ia Roig i Paula Llambrich que mitjançant reunions 
telemàtiques, després de valorar els 14 textos 
presentats van emetre el veredicte.

Durant l’acte el jurat va expressar la importància 
d’aquest certamen ja que promociona l’activitat 
literària i a la vegada és un element importat per 
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projectar la nostra llengua i cultura que, tot i els 
temps que estem vivint, continua sent un element 
important de la societat catalana. 
El jurat també va manifestar la satisfacció per la 
nombrosa participació i qualitat literària de les 
obres presentades i en va destacar dues: A l’ull 
del Delta signada amb el pseudònim de Casilda i 
El matrimoni Arnolfini signada amb el pseudònim 
de Van Eyck.

Tot i això, el veredicte va ser unànim a l’hora 
d’atorgar em premi a Deus meus ut quid dereli-
quisti me. La història que narra juntament a una 
selecció acurada del lèxic atorga al relat un qua-
litat excel·lent. 

L’autor de l’obra és Albert Pardo Picón, veí del 
nostre poble. 

En aquesta edició de la revista, publiquem l’obra 
guanyadora perquè tots podem gaudir d’aquest 
text. A més l’entrevista d’aquest número està 
protagonitzada per aquest jove, per poder sa-
ber-ne una mica més.
Moltíssimes felicitats Albert! 

DEUS MEUS UT QUID DERELIQUISTI MEA

La humitat d’un silenci sec em desconcerta. L’austeri-
tat, d’ungles fredes i allargades, recorre el perímetre 
del meu coll. La calma, braser labial mig endormiscat, 
s’aferra al meu ventre. Sols se senten els gemecs de 
les meves sabates que repiquen el terra. Més enllà de 
l’eco del meu caminar hi ha un feix de Ilum finíssim, 
com la carícia d’un diumenge d’agost al capvespre, 
que travessa tota la nau lateral. Alco les dues mans: 
vull atrapar tota aquesta miqueta de llum, vull saci-
ar-me de la seva puresa més intima i convertir-me en 
pensament. La curiositat mena la temptació. Intento 
acariciar els contorns de la llum, calmar-la, contem-
plar-la. Intento recollir aquest concentrat lumínic per, 
després, empassar-me’l. Res. Res i el seu eco. Res i 
el seu eco i el blanc de la meva pell embrutada pel ba-
dall d’un sol cansat. Com puc apoderar-me d’aquesta 
Ilum que no és meva? Tinc els dits dels peus glaçats. 
Al meu voltant la foscor s’estén i pren forma de prega-
ria. Foscor com a recolliment, com a distanciament del 
cos i de la paraula. Foscor com a punt de partida, com 
a infinit, com a eco que toma per l’eternitat. Foscor 
que em fa ser, que precedeix qualsevol forma de llum, 
que amaga el desig. Foscor com a passat de la idea. 
L’escenari místic abraça el meu cos, m’eleva. Reno-
var-me dins de l’anar i venir de la pregaria silenciosa, 
depurar-me sota la tímida Ilum que intenta entrar al 

temple. La veu de les campanes sembla congestiona-
da. Suposo que en un quart d’hora hi haurà ofici.

Tot són imatges de dolor i d’amor. Seqüències de la 
Mare de Déu. Aquí hi ha una senyora de pell de cotó i 
galtes de maduixa a qui se li ha escapat una llàgrima 
Sembla que li tremolin els ulls. Sembla que les celles 
vulguin explicar un dolor conegut per l’espectador. La 
ma al davant, quieta, com si volgués aturar per l’eter-
nitat el moment més tràgic de la seva vida. Els llavis, 
perd, quiets. No s’atreveixen a moure’s. Al costat hi ha 
la mateixa senyora. Ara, perd, la pell més bruta i les 
galtes més verdes. Malalta. Desvia la mirada; O no vol 
veure l’espectador o no vol contemplar la veritat. Ulls 
de sang, incompresos, i mans blanques, quietes com 
un pa, que tapen la seva cara. Els llavis entreoberts i 
les dents, gairebé grises, ben juntetes. Més enllà hi 
ha la mateixa senyora. Vestit verd i somriure incrèdul. 
Pell de mató i galtes de gerds. Els ulls segueixen la 
tònica de la tragèdia que succeeixen les seves poste-
riors, amb tot, miren els ulls d’un jovenet que rau a 
la seva falda. L’amor incondicional d’una mare trenca 
tots els límits de la raó humana. Darrere dels seus ulls 
hi ha el record del seu cos virginal i adolescent des-
pullat al mig d’un prat maragda i envoltat de taronges. 
El jovenet, de cabells rossos i rinxolats, alga el dit in-
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dex, sembla que vulgui parlar. Tot un discurs narratiu 
exquisit i entenebrit per l’austeritat de tot un monstre 
arquitectònic. Un tot d’estatuetes i retaules i quadres 
i símbols repartits per la foscor. Què volen dir? Què 
no volen dir? Què amaguen? Què mostren? Aquí, Si 
no m’equivoco, es ve a somiar amb els ulls tancats i 
l’anima oberta.

El meu cos sent la pesadesa de la humitat: té la ne-
cessitat de fugir. Massa corrupció. El record persistent 
d’una orquestra de papers de caramel, de senyores 
i senyors de dentadura postissa mastegant pols i la 
meva ment perversa m’angoixa. L’avia mirant-se al 
mirall, pintant-se els llavis de color cirera i el seu nas 
pelut. El meu «Avia, jo també vull!» i el seu somriure 
còmplice amb la meva innocència. Jo tenia els llavis 
empastifats de vermell i ella els tenia en repòs, com 
l’obra que ha de ser contemplada. Fuig! Totes les fi-
gures em miren, m’apunten amb el dit. Me’n vaig cap 
a la sortida. On és la porta? Recorro totes les parets 
de l’església i no la trobo. M’aturo al limit entre la nau 
central i el creuer. Tinc tot el cos ple de puntets de 
Ilum. Les formes geomètriques del rosetó han atrapat 
el meu cos davant de L’altar. Un calfred puja des dels 
peus fins al clatell. «Vés a casa dels avis per recollir el 
cistell de l’ofrena per a Sant Blai!» Deia el pare des de 
la cuina mentre arrencava una a una les plomes d’una 
gallina. I de camí a casa dels avis pensava en la barra 
de pintallavis, i aquell mateix dia l’avia va pintar-se’ls 
com els de la Mare de Déu. I durant la cerimònia el 
mar de paperets de caramel per a la tos i la fina melo-
dia dels mocs enganxats als pulmons de les velles i el 
desig de la canalla de fotre queixalada a les galetes. 
I més tard, a la sortida de l’església, la senyora que 
sempre tenia la boca oberta i no podia parlar. «De pe-
tita es va empassar una taronja sencera i, per això, mai 
pot tancar la boca.» Deien els meus amics mofant-se 
de la senyora «Va cada dia a missa perquè Déu faci el 
miracle i, un dia d’aquests, pugui tancar-la». I jo m’ho 
creia, i a la nit tenia malsons. Ella tenia unes ungles 
llargues i grogues. Ella tenia els cabells d’acer i la cara 
arrugada: era un monstre que buscava la redempció.

Només em protegien els llençols. Aquell dia anava 
acompanyada del senyor que no tenia ulls i mai porta-
va ulleres de sol. «Tu també prescindiràs dels ulls, fill 
meu», va dir-me mentre m’agafava el cap i buscava els 
meus ulls. I jo plorava perquè no entenia què volia dir 
i em feia por, perquè la massa de carn rosada que hi 
havia a les conques buides semblava de veritat.

Silenci. Pluja d’ulls des del cimbori. Un llefiscós repicar 
d’ous bullits contra el terra. Aquí hi és, el meu pecat: 
l’haver adorat la imatge. Estic atrapat dins d’una es-
glésia, no hi ha manera de sortir. La llum que penetra el 
roset6 s’ha fet de flor de carabassa i m’abraça. Calor 
amb absència de color que esquinça el meu cos. Els 
ulls han desaparegut i les figures fingeixen fixar-se en 
la flaire del meu alè salat. La calma d’una mar incan-
sable en repòs. Dos Ilavis amarats de sal i els cabells 
curts. Volia besar-lo, però tenia por que el cuc sortís 
de la meva boca i el devorés. Ell tenia una esquena 

de color de figa i jo la tenia de pell de magrana. Era 
una platja que desprenia vida, era una platja plena de 
mediterrani. Les roques i els crancs. L’Àfrica que s’en-
treveia al sud, Grècia, en canvi, a l’orient. L’església 
que s’alçava a sobre d’un penya-segat i les velles si-
cilianes fumant a les escales de l’entrada. Els vestits 
negres i els mocadors al cap, els ventres grossos i les 
mans deformes. El fum podrit que moria als ulls del 
Redemptor. Els pits que tenien el color de la flor de 
gessamí cremada pel sol. «Vinga, entrem-hi!» Em va 
dir ell mentre m’estirava el braç «Diuen que és una de 
les esglésies més boniques de l’illa» i el seu Somriure 
de nen trapella es projectava a les meves pupil·les. Un 
ciao, buon giorno a les velles i el grunyir de la porta 
de fusta. L’església de parets polides amb restes de 
vermell, blau i verd. L’àbsida amb la cúpula en forma 
de petxina i el silenci d’un mort. Ell em mira els ulls 
i passa la ma per la meva barbeta postadolescent. 
Erem completament sols: abans havíem vist el capella 
fumant a la terrassa d’un bar. Al a nau lateral esquerra 
hi havia home de barba i corona d’espines clavat a 
una creu. La seva mirada pietosa omplia tota l’església 
d’un dolor patètic. «Vine aquí, amaguem-nos!» i reia 
mentre em portava al confessionari. El joc de les feres 
dins de la seu del confessor, les seves mans plenes de 
durícies baixant-me la cremallera dels texans i la seva 
boca endinsant-se al plaer salat. L’orgasme va obrir-se 
com totes les flors del mes de març. Es la imatge del 
seu cos nu, és la imatge del sexe en forma de rosa, 
és la imatge que vaig adorar l’estiu del dos mil dotze: 
l’art sagrat del sexe. Després s’evapora. Una aranya 
puja pels bancs i camina qui sap on. Fila i refila, canta 
silenciosament, para el parany. Les aranyes de les es-
glésies s’alimenten del pecat.

Em dirigeixo a la reixa que hi ha a l’altra banda de la 
nau central. Les portes metàl·liques estan tancades. 
Es inútil seguir cercant la sortida. M’apropo al confes-
sionari amb la intenció de trobar algun monjo despis-
tat que s’hagi adormit. Hi ha una remor que fa feredat. 
Una filera platejada de tèrmits surt des d’un lateral i es 
dirigeix cap als banquets: tenen gana. M’atanso a la 
reixa de fusta per veure si hi ha algú. Només un exèrcit 
de tèrmits que mastega els secrets del pecat. M’as-
sec al banc i contemplo amb horror les parets grises 
que m’envolten. Tot i sentir-me lleuger, les parets se’m 
fan pesades. «Ets un sol!» la monja de dent platejada 
i vèrmica escopia a la meva cara. Somreia com una 
mare qualsevol, m’agafava de la galta i l’estirava com 
una vella qualsevol, m’acariciava els cabells com una 
monja qualsevol. Tenia les pupil-les gairebé blanques. 
«Recorda que demà has de fer l’ofrena a la Mare de 
Déu» em va dir mentre m’allargava un paper amb una 
oració escrita a ma «i ara te’n vindràs amb mi per prac-
ticar amb els teus companys la missa de demà». Cada 
paraula que pronunciava anava acompanyada d’una 
pluja de saliva. Sempre imaginava que ho feia per pu-
rificar-nos. Tots els nois dúiem uns pantalons negres i 
curts amb els mitjons blancs fins als turmells. Totes les 
noies duien una falda de quadres verda i grisa fins als 
turmells i unes mitges grises fins a l’entrecuix. Mentre 



13

DELTA LA VEU DEL POBLEREGIDORIES

uns contemplàvem la lectura d’una companya de clas-
se, la mà d’una noia de cabells torrats s’amagava sota 
la faldilla de la rossa. Un dels nois, el més trapella de 
la classe, va pujar dalt de l’altar i, en acabar l’oració, es 
va baixar els pantalons i els calçotets i va ensenyar el 
seu penis. «Són coses d’adolescents, germana» deia 
la seva mare a consergeria «El seu fill té el dimoni a 
dins, o l’envies a aquest convent especialitzat a traure 
el dimoni o serà expulsat del centre». D’aquell noi no 
se’n sabé res més. Les males llengües deien que les 
monges el tancaren a les golfes de l’escola i se’l crus-
piren, les altres van decidir callar per sempre. Un núvol 
ha tapat el sol i ’’església ha quedat completament a 
les fosques. Amb la punta del dit repasso els límits 
dels bancs i xiulo, sigil·losament, el Kyrie per veure si 
el sol es digna de rebentar el núvol que I’ha ocultat. 
Passo la mà per la part de sota d’un banc: hi ha un xi-
clet. El dia de la confirmació tota la gernació del poble 
anàvem ben vestits i empolainats. Les noies duien els 
cabells ondulats; els nois els dúiem engominats. «El 
cos de Crist» repetia el mossèn del poble i nosaltres 
abaixàvem el cap i ens endrapàvem l’hòstia. El ritual 
del pas de la infància a l’adolescència, la unció d’un 
oli als fronts greixosos plens de pus en potència. Quan 
vam tornar als bancs, com si ho haguéssim acordat 
unes hores abans, vam traure’ns I’hòstia i la vam en-
ganxar a la part inferior del banc. Ens disposàvem a 
trencar la comunicació amb Déu, a vomitar el cos de 
crist i deixar-lo assecar. A la sortida de l’església les 
senyores de la neteja rascaven la part de sota dels 
bancs i el terra era un conglomerat càrnic del cos de 
Crist. Massa corrupció.

La persistència d’aquest silenci m’ofega. Atanso la mà 
esquerra al coll, acaricio la nou i m’empasso un crostó 
de saliva. Tinc el front fred i humit, hi passo un mo-
cador de paper. Em sento sol. No puc moure’m, tinc 
els peus de marbre i em pesen, el cor s’accelera. Ara 
mateix, dins del temple només se sent el batec del 
meu cor. Es la por a la solitud la que s’esta apoderant 
del meu cos o més aviat és el meu esperit dionisíac 
que se sent incòmode davant de tant d’ordre? Els pè-
tals del rosetó són allargats i projecten una llum me-
tàl·lica, dura i pesada. Sembla que vulgui aixafar-me. 
Aquí dins tot sembla governat per l’ordre. Cada pedra, 
cada estàtua, cada banc, cada arc, cada capitell, cada 
mirada, tot esta ben disposat, tot esta relacionat, tot 
respon a un què amb un somriure aparentment infantil. 
Fins i tot els capitells amb cossos nus llepats pels ulls 
d’una fera diabòlica, amb dones besant-se a sobre de 
llengües de foc, amb caps tallats i pits arrancats te-
nen el seu què d’ordenat. Aquí dins tot té una explica-
ció, nosaltres, en canvi, només som cossos plens de 
caos. Volia acariciar la llum i d’ella només n’obtinc la 
seva pesadesa. Volia transcendir, arribar al plaer més 
celestial i només n’obtinc la culpa de la meva condi-
ció. Un examen de consciència per arribar a la idea de 
l’infinit? El xiuxiueig dels tèrmits em fa adonar que no 
estic sol. El feix de llum que travessa tota la nau lateral 
és trencat pel fil d’una aranya. L’ordre sempre estarà 
trencat pel caos, ja que l’origen de la nostra essència 

ve del caos. Mai estem sols. El silenci és produït per 
un desordre desons. No existeix el silenci. Tinc les sa-
bates plenes de tèrmits. Una catifa alada s’estén per 
tota la nau central i les estàtues ara es tapen la cara, 
no volen entendre la meravella del caos. Em trac les 
sabates i un tot d’ulls i aranyes i tèrmits surten cames 
ajudeu-me. Vosaltres, figures, sou finites: podeu ser 
presents per l’eternitat, però un dia d’aquests acaba-
reu deixant d’existir. L’existència té un limit, aquesta 
és la tragèdia que sempre arrosseguem. L’estàtua de 
la senyora de pell de cotó i galtes de maduixa és cons-
cient d’aquests límits, de la facilitat en què el cos del 
seu fill s’evaporarà, del castig etern de conviure amb 
el record, del miserable sabor de la pols que omplira 
la seva boca. Té por dels límits de l’ordre o, més avi-
at, de la inexistència que el dota. I aquest fet fa sen-
tir-la culpable. Culpable de no haver-lo estimat prou, 
culpable d’haver-lo deixat marxar, culpable de la seva 
virginitat, culpable de la seva mentida, culpable d’ha-
ver-se refregat pels llims de la misèria, culpable de la 
censura del plaer, culpable de la seva mort, culpable 
de les seves llàgrimes, culpable per sentir-se culpable. 
I culpa i més culpa, i el repicar del puny de flors contra 
el seu pit rosat, i la bogeria davant de la tragèdia més 
inversemblant, i l’excés de senzillesa que la fan sen-
tir més culpable encara. Sincerament, em commou la 
complexitat psicològica d’aquest personatge i em fa 
sentir culpable. El sofriment, somni d’unes magnituds 
gairebé reals, sempre estarà condicionat per la culpa.

Trencar amb la moral m’ha abocat a aquest silenci fals, 
a alimentar-me de l’eco d’unes lleis que ja no em cor-
responen. La sentència és la condemna a viure de la 
nostàlgia d’uns valors que ja no poden ser meus. I és 
el que em fa por, el que em fa sentir sol. No puc tor-
nar a creure en un sistema basat en l’ordre. Les restes 
d’aquest plat fred ja no em tempten. La fe abstrac-
ta alimenta el pobre d’esperança, perd difícilment el 
farà valdre per ell mateix. En situacions limit ens co-
muniquem a una força desconeguda; uns l’’anomenen 
Déu, altres Atzar. Els primers creuen tindre la partida 
guanyada, els altres, en canvi, viuen en l’angoixa de 
no saber a quina casella caurà la bala de metall. Déu, 
com sempre, representa l’ordre; l’’Atzar, en canvi, 
representa el caos. El joc és senzill i temptador. Em 
dirigeixo a un petit prestatge que hi ha al costat del 
banc. Bíblies. «Mare, mare, la monja ens ha dit que pel 
pròxim dia hem de portar una Bíblia. Què en tenim?» 
i la mare, que acabava d’arribar a casa, va fer un riure 
de meló «Fill, no en tenim.» i el seu cos llarg i sec que 
s’estirava al sofà verd i les cames obertes i la ma als 
cabells. «Mare, em pots donar diners per comprar-ne 
una a consergeria?» i la seva mirada que superava la 
de la Mare de Déu i els seus llavis «Quant en costa 
una?» farcits de sucre, «Quinze euros» vaig respondre. 
Ella va callar i va dir-me que l’endemà me’ls donaria. 
A casa érem cinc i la crisi del dos mil vuit va ser molt 
dura. Els armaris de la cuina estaven farcits d’arròs i la 
veïna sovint ens regalava alguna verdura. L’endemà jo 
anava tot repentinat. Les sabates estaven brutes però 
portava tota la il·lusió dins de la cartera. Quinze euros! 
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La meva mare me’ls va donar perquè sabia que era 
un llibre i li agradava molt llegir. A un col·legi de mon-
ges és impossible no participar en un projecte solidari. 
Aquell dia la monja portava les mitges terroses trenca-
des «i, per tant, avui que és divendres hem d’omplir la 
guardiola! A veure quina classe és la més solidaria!». 
El somriure irònic que m’angoixava i la boca pastosa 
en mode aspersor. Tenia els ulls clavats a les carteres 
dels meus companys de classe «Oh! Com n’ets de so-
lidari!» deia a cada company cada cop que se sentia 
el repicar metàl·lic al fons del pot d’alumini. Ella creixia 
monstruosament i pensava en aquells nens de ventre 
inflat i ulls de joguina de l’Àfrica que podrien gaudir 
d’una escola. Jo no havia tret la cartera: només tenia 
els diners per comprar-me la bíblia. «l tu, a veure com 
n’ets, de solidari?» va dir-me tot sacsejant la guardio-
la. La seva mirada, d’àngel convertit o d’interrogant ra-
dioactiu, va travessar les meves pupil·les. Jo em vaig 
quedar callat i vaig pensar en l’armari de la cuina ple 
d’arròs, en les sabates foradades del meu pare, la ne-
vera buida, el pa sec i els plors de la mare. Ella va abai-
xar les celles i va despentinar-me, els ulls líquids i un 
«No vols ser solidari? No vols ajudar els nens de...» i la 
cartera va caure i la monja la va recollir «Germana, no, 
no p...» i la va obrir i els ulls li van brillar de joia «Perd 
com n’ets de solidari! Quinze euros!» i la ma podrida 
usurpant els diners de la meva mare i el seu somriure 
de cautxú a punt de rebentar «No ho volies dir, oi?» i 
la cella arquejant amb un tic nerviós com mai ho havia 
vist. Feia por de debò. Deu minuts després vaig sus-
pendre l’examen de bíblia per no tenir-ne. Agafo una 
Bíblia, l’obro: fa olor de naftalina. Un cuc, com la dent 
de la monja, travessa les pagines del llibre. «Déu meu, 
per què m’has abandonat? Estas lluny de salvar-me, 
no t’arriba el meu clam», subratllat a una pagina. El 
tanco tot horroritzat.

Crit desesperat davant horror al no-res. Em pregunto 
quants cops hem mirat el cel per trobar alguna engru-
na d’empatia, de salvació. M’aterra la idea de petitesa, 
m’angoixa el concepte dels peus grans i pudents, em-
pàtics i burletes més enllà de l’atmosfera. De què ser-
veix cridar a qui no té orelles? Involuntàriament, perd, 
davant d’una situació limit sempre ho acabem fent. I 
què acabem menjant-nos? Engrunes d’aire i falses es-
perances. Ens comuniquem amb el Res i ens fa por el 
concepte. Saber que res hi ha allà a l’altra banda; que 
res et pot socórrer; la buidor del mot i la possible idea 
que en algun moment, potser, hi havia alguna cosa 
que l’omplia. L’absència de la comunicació, l’absèn-
cia del tot i de l’ordre. Engranatges de pensament que 
pessiguen el meu cervell, que el turmenten. La humi-
tat m’abraça amb violència: tinc la roba xopa, sembla 
que plori. Apreto la boca, les dents podrien trencar-se 
en qualsevol moment. M’adono que estic normalitzant 
un fet insòlit: he quedat atrapat dins d’una església i 
no trobo la sortida. Em desespero. Totes les imatges 
que m’han acompanyat al llarg d’aquests minuts em 
colpegen sense pietat. I si tot això és una broma de 
mal gust? Qui voldria tancar a un cos jove dins d’una 
església? Soc l’ocell blau de Bukowski? No. El record 

del capella del poble i la seva dialéctica buida de con-
tingut intentant convèncer el jovent del poble per anar 
al seminari, el seu somriure maligne i les ungles rec-
tangulars gratant-se la barbeta mal afaitada. No, no 
em rebaixaré, no pronunciaré el nom del Redemptor 
perquè m’assenyali la sortida. La paranoia, perd, dona 
cops al meu cap amb un bastó ple de punxes. «Tu 
ets un pecador!». No! Jo sols soc un turista que s’ha 
perdut dins d’una església! «Tu has estat seduït pel di-
moni!». No! Sols he intentat ser jo mateix i no he volgut 
ferir a ningú! «Si, tu ets miserable!». Miserable és qui 
no permet de viure! El nus a la gola s’assembla al de la 
corbata. M’ofega la situació.

Comença a ploure. Les gotes de pluja repiquen con-
tra el rosetó. Metralla aquosa insistent. Aquest repicar 
continu em tranquil·litza. El meu cul es deixa caure a 
l’escaleta de l’altar i em dedico a contemplar. Penso 
en el senyor de la barba i la corona d’espines a la creu. 
Ulls d’ametlla i mans infantils. Relleu romànic. Al cos-
tat dues senyores d’ulls d’ametlla i llavis de secallona. 
Quin és el motiu de la infantilització de l’art romànic? 
Els predecessors feien meravelles amb els relleus i 
els frescos. Què en va ser dels escultors hel·lenístics? 
Què en va ser de la tècnica? Qui podria tindre em-
patia vers uns personatges representats puerilment? 
Pot ser que la tècnica fos substituïda pel discurs. Tot i 
això, tècnica i discurs sempre han anat lligats. Es que 
la manca d’un discurs ben elaborat condicionava la 
representació artística? No ho crec. El fet que pugui 
sentir-me observat, jutjat, assenyalat en aquest espai 
hostil és fruit d’una tècnica ben utilitzada. Sonen les 
campanes. Suposadament ara toca ofici. Silenci. Els 
tèrmits desapareixen tot d’una i la pluja cessa de cop. 
Davant de l’altar, amb un aire de defalliment total, fixo 
la mirada a entrada de l’església, inaccessible per a mi.

«Què hi fas aquí, germà?» una veu de paper de llimar 
entra per la meva orella. Sento un pes metàl·lic a la 
meva espatlla dreta. El batec del cor és feble i sem-
bla que totes les meves extremitats vulguin elevar-se 
ben amunt. «Sembles espantat. Què t/ha passat? Vols 
una mica d’aigua?» tot i la duresa de la veu, les vo-
cals tenen una textura de molla de pa. Giro el cap i 
veig un monjo amb una túnica blanca. Les mans, ple-
nes d’arrugues i taques de cafè, són suaus. Els pèls 
de la part superior són blancs i les ungles rodones. 
Un nas punxegut que sobresurt de la caputxa, afilat 
com un ganivet. Va descalç i té les ungles dels peus 
grises i esberlades. S’asseu al meu costat i em mira 
atentament. Té uns ulls que semblen volves de neu. 
La imatge que tinc al costat em commou, és superior 
a qualsevol altra de les que decora l’església: és hu-
mana, real. Dels meus ulls surt una processó de llà-
grimes. «He vingut a visitar el vostre convent i, no sé 
com, quan he entrat a l’església no n’he pogut sortir. 
No he trobat cap porta. Estic molt cansat». El mon-
jo riu tímidament. Té uns llavis molt fins, grisos com 
les ungles dels peus i amb puntets de color de pruna. 
«Estigues tranquil, germà. Ja ens ha passat alguna ve-
gada. Fa dos anys vam trobar un turista francès a qui 
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li va passar pràcticament el mateix. Ens el vam trobar 
a l’altar tot recitant fragments de L’ingenu, de Voltaire. 
Crèiem que s’havia tomat boig. Ens va dir que estava 
desesperat, semblava que de la boca li sortís escuma. 
Fa uns mesos ens vam trobar un alemany que portava 
Així parla Zaratustra, dins d’una motxilla i enraonava 
amb una Mare de Déu tot dient grolleries. I tu, què 
en portes cap, de llibre?». La seva veu s’ha tornat de 
préssec. «No, no en porto cap» dic mentre busco per 
les butxaques dels pantalons. Tot i això, a dins meu 
sempre hi ha Sartre, Camus, Voltaire, Nietzche i entre 
d’altres. El monjo tanca els ulls i agafa una mica d’aire. 
«Bé, igualment, l’obvietat ens sol passar alguna mala 
jugada. Quants cops has estat buscant algun objec-
te i, després d’hores i hores, t’adones que era davant 
dels teus nassos?» diu mentre assenyala a l’esquerra. 
«La veus, la porta?» segueixo la punta del dit del cape-
lla i m’adono que en un raconet hi ha una petita porta 
mig oberta. Una ratlla de Ilum, molt fina, s’allarga per 
la nau esquerra i, de sobte, m’entren unes ganes bo-
ges de riure. «De què rius, germà?» pregunta el monjo 
amb la calma d’un mort. «Res, res. Puc marxar?» Pre-
gunto amb un somriure d’orella a orella. El monjo fa 
que si amb el cap i em dona dos copets a l’esquena 
mentre diu que vagi en pau. «Gracies» dic mentre em 
dirigeixo a la porta.

De la porta estant veig com una comparsa de monjos 
obre la reixa i es dirigeix tot cantant cap als bancs. 

Tots van de blanc, cap cot i mans en forma de pre-
garia. Tota l’església s’omple de Ilum i l’olor d’encens 
comença a envair la sala amb els càntics dels monjos. 
N’hi ha un que porta unes ulleres rodones i metàl·li-
ques. Té una berruga al front i un bigoti molt graciós. 
Coixeja i es rasca el cul. Un altre acaba d’apagar una 
cigarreta a l’entrada i, tot corrent, se’n va amb els seus 
germans. Ells van cap a la seva llum i jo me’n vaig cap 
a la meva. Totes dues llums tenen la mateixa desti-
nació: la pau, és a dir, la mort. M’entra una nostàlgia 
molt gran. Al cap i a la fi, a dins s’hi estava molt bé. 
Em sento pur, ple. Es com si m’hagués renovat. Ara 
bé, per què he demanat permís al monjo per marxar? 
Boh, qui sap! A fora el sol pica ben fort. Hi ha el monjo 
jardiner que esta pixant a un roser. Tornen a repicar 
les campanes. El jardiner s’arranja la túnica i es puja 
els calçotets d’una manera molt graciosa. Corre des-
esperadament cap a l’església. Li falten dues dents. 
Les roses, que eren blanques, han quedat grogues i un 
parell de mosques s’hi han col·locat a sobre per beure 
el liquid celestial. Les flors del taronger són blanques 
i el sospir del migdia em fa adonar que estic despert. 
Em dirigeixo a la sortida del convent. A fora un camp 
de panotxes omple tot l’horitzó. Totes miren amunt. 
Què miren? Alço el cap i veig un cel ple de vida. Em 
meravello?

Alberto Pardo Picón

CONCURS DE CONTES DE CURTS INFANTIL I JUVENIL

Aquest Nadal hem tornat a repetir el concurs de 
contes curts adreçat al públic infantil i juvenil. La 
participació ha estat diferent aquest any, doncs 
s’han presentat obres a nivell grupal. Així vam po-
der donar premis en les dos categories. Malaura-
dament, en la categoria juvenil el concurs es va 
declarar desert.

El dissabte 19 de desembre a la Biblioteca Fran-
cesc Balagué es va fer l’entrega de premis. Per 
cada premiat hi havia un llibre i material escolar. 
Per als grups, es va fer entrega d’un lot de llibres 
per a l’escola. 

Podeu llegir aquests contes en grup tan originals 
i entretinguts a continuació:
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ESCOLA SANT JAUME, 5è A: 
La Lola i la ploma màgica. 

Escola Sant Jaume, 5è B: 
LA MALALTIA MISTERIOSA

La Lola és una xiqueta de deu anys, molt alegre 
que cada dia, al sortir de l’escola, només pensa 
en observar els flamencs del Delta de l’Ebre.

Un divendres d’estiu, per la tarda, va sortir de 
casa, una barraca preciosa, conservada fa molts 
anys i situada enmig d’un gran camp d’arròs, al 
costat del riu Ebre. Com de costum, portava una 
lupa, uns prismàtics i una càmera fotogràfica. Allí 
va trobar-se amb el seu millor amic, Martí, que 
vivia prop d’ella.

Passejant, Martí va sentir un crit de la Lola, avi-
sant-lo que mirés a través dels prismàtics.

No es podia creure el que veia: un flamenc de co-
lor blau. Tots dos, es van dirigir al lloc on havien 
observat el flamenc per poder fer-li fotos i veure’l 
detingudament.

Quan van arribar al lloc, el flamenc va marxar vo-
lant però quan es va enlairar li va caure una plo-
ma. La Lola va agafar-la i aquesta, es va tornar 
rosa, com de costum, però a la vegada als seus 
cabells li van aparèixer dues metxes blaves. Els 
dos es van quedar sorpresos.

A l’endemà, Lola es va despertar d’un sobresalt 
perquè va somiar i es trobava estranya. 

Anant a casa de Martí sentia moltes veus però no 
entenia d’on venien. Li ho va contar a Martí però 
ell no en va fer gaire cas.

Els dos van sortir a veure si trobaven al flamenc 
blau i la sorpresa va ser que la Lola va sentir: Hola 
Lola! M’ajudes? Ella, va mirar enlaire i va veure al 
flamenc blau! Era ell qui li parlava!! Ara ja ente-
nia la màgia de la ploma blava. Podia entendre el 
llenguatge dels flamencs!!

Lola li ho va explicar al seu amic i li va dir que 
podia entendre al flamenc blau.

El flamenc, estava trist, tan trist que es podia ob-
servar com li queien unes llàgrimes blaves. Ne-
cessitava ajuda. Lola va conversar amb ell i ja va 
entendre què li passava al flamenc: necessitava 
alliberar a les seues cries, enganxades en una 
xarxa de pesca.

Lola, va assecar-li les llàgrimes i de repent li van 
sortir unes grans ales daurades i així va ser quan 
les dos es van dirigir al lloc on es trobaven les cri-
es. Mentrestant, Martí ho va observar tot però no 
va poder arribar al lloc, ja que estaven molt lluny i 
les va perdre de vista ràpidament.

Quan va arribar Lola, amb les seues mans i en-
giny, va poder desfer l’embolic de la xarxa i va 
poder per fi alliberar a les dues cries de flamenc. 
El flamenc, molt agraït i content li va fer un obse-
qui: una ploma daurada i li va explicar que si mai 
necessités comunicar-se amb ell o poder volar, 
fes un petó a la ploma.

Lola i Martí van quedar en guardar el gran secret, 
la màgia de la ploma i el rescat dels flamencs!!

I tot gràcies a la investigadora i heroïna Lola!!

Hi havia una vegada, una nena que es deia Marta. 
Un dia, va sortir a passejar pels pobles del Delta 
de l’Ebre i, de repent, li va sonar el telèfon. Era el 
seu amic Álvaro que li volia explicar una notícia 
molt trista. La Marta en escoltar la seva veu, va 
decidir anar a casa seva corrent. Quan va arribar, 
Álvaro li va explicar que tenia una malaltia molt 
greu i que no tenia cap informació.

Al dia següent, la Marta va començar a investi-
gar. Al cap d’unes hores, va descobrir que per a la 
cura de la malaltia es necessitaven uns ingredients 
molt especials: aigua del riu Ebre, dos plomes de 
flamenc, baba de cargol poma i una pota de cranc 
blau. En llegir aquesta informació, a l’endemà, la 
Marta va anar a buscar tots els ingredients neces-
saris pels diferents pobles del Delta.

REGIDORIES



17

DELTA LA VEU DEL POBLE

AJUT DE RECERCA PORT FANGÓS

Va començar per Sant Jaume d’Enveja i per 
un passador va intentar recollir l’aigua del riu 
Ebre. Però de repent, va sortir un silur i la va 
intentar atacar. La Marta es va defensar pe-
gant-li un cop amb el poal i el silur es va es-
pantar tant, que va marxar. Llavors, la Marta 
va poder agafar aigua del riu Ebre amb un got 
que portava.

Després, va anar cap a les salines del Delta a 
buscar plomes de flamenc. Quan va arribar, 
va veure que n’hi havia molts i va entrar per 
agafar-ne. Un flamenc tenia molta por, i per 
això, marxava tota l’estona. La Marta sabia 
parlar l’idioma dels flamencs i li va demanar 
dues plomes. El flamenc li va dir que no li po-
dia donar, perquè estaven molt suaus i bri-
llants. Llavors, la Marta li va explicar perquè 
les volia i el flamenc en veure la urgència, va 
decidir donar-li.

Un cop ja tenia dos dels ingredients, va anar 
a pel tercer: la baba del cargol poma. Va anar 
a un arrossar dels Muntells i va intentar aga-
far un cargol. El que passava era que corrien 
massa ràpid i la Marta no els podia agafar. 
Llavors, va intentar atrapar-los amb una xar-
xa, amb un cop de canya... però no hi havia 
manera. Finalment, va veure un cargol molt 
despistat que anava en direcció contrària i la 
Marta el va atrapar. Quan ja el tenia, amb una 
xeringa va agafar la baba del cargol i la va 
posar dintre del poal.

Després de tan esforç, la Marta va anar a dinar als 
Eucaliptus, al restaurant Mediterrani Blau. Allí va di-
nar arròs de cranc blau. El que no es pensava ella, 
era aconseguir l’últim ingredient dins de la paella. Ja 
tenia tota la feina feta, ara només calia mesclar-los, 
coure’ls i donar-li a l’Álvaro.

Quan va arribar a casa, va posar tots els ingredients 
a l’olla i els va bullir. Amb el caldo que va sortir, va 
aconseguir la cura. Finalment, va portar el caldo a Ál-
varo, se’l va beure i es va curar de la malaltia Deltus.

La història de Sant Jaume d’Enveja que tenim 
escrita ens remunta a dos segles enrere. Molts 
de nosaltres desconeixem la història del nos-
tre poble més enllà d’un parell de segles per 
falta d’informació i investigació. També tenim 
un altre enigma per descobrir, d’on ve el nom 
de Sant Jaume d’Enveja. Hem sentit diverses 
hipòtesis, però encara no s’han confirmat.

Per tal d’anar revelant a poc a poc la nostra 
història, hem creat l’ajut de recerca. Aquest 
ajut es donarà cada dos anys amb la inten-
ció que professionals de la recerca històrica 
puguin indagar sobre els nostres orígens. 
Aquest ajut està dotat amb 2.000€. Esperem 
que aquesta recerca ens ajudi a forjar el nos-
tre passat.
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REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME 
INSTAL·LA UNA PANTALLA 
D’INFORMACIÓ TURÍSTICA, 
COMERCIAL I DE SERVEIS

SANT JAUME, DELTEBRE I CAMARLES UNEIXEN ESFORÇOS PER CREAR EL DELTAMARKET, LA 
BOTIGA ONLINE DEL DELTA DE L’EBRE

La regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Sant Jaume d’En-
veja posa en funcionament una pan-
talla d’informació turística. La Pantalla 
d’Informació Turística, amb un cost 
aproximat d’uns 7.000 euros, formava 
part dels pressupostos d’inversió de 
l’any 2020 i està ubicada a l’exterior de 
l’oficina d’informació turística de Sant 
Jaume d’Enveja.

L’objectiu inicial d’oferir l’esmentada 
informació a tothom que la pogués ne-
cessitar en qualsevol moment de l’any, 
es va veure modificat per les recoma-
nacions del Pla Integral de Comerç i 
Turisme (elaborat per la Càmara de 
Comerç de Tortosa) i pel Pla de Reacti-
vació Econòmica aprovat per l’Ajunta-
ment de Sant Jaume d’Enveja a partir 
de la nova situació sanitària i econòmi-
ca. Fet que ha provocat una mica de 
retard en la seva posada en funciona-

Aquest dissabte 27 de febrer s’ha donat el tret de 
sortida a DeltaMarket, la botiga online del Delta de 
l’Ebre, mitjançant un acte que s’ha celebrat a l’audi-
tori de Sant Jaume d’Enveja i que ha comptat amb 
la participació de les alcaldies i regidories de Co-
merç que conformen aquesta botiga online: Sant 
Jaume d’Enveja, Deltebre i Camarles. 

Aquesta botiga està conformada per tres eixos dife-
rents. El primer, la part de botiga online, DeltaShop, 
la qual s’ha posat en funcionament aquest mateix 
dissabte i que comença amb la incorporació de 
12 botigues i més de 50 productes a la venda. El 
segon, una part de lliurament de menjar a domicili, 
DeltaDelicious, que estarà activa durant les prope-

ment, ja que en primer lloc s’ha hagut d’actualitzar la web 
de turisme i s’ha incorporat una millor selecció d’imatges 
actuals i informació de tots els comerços i serveis existents 
al municipi. La pantalla permet establir una connexió direc-
ta amb la pàgina web de turisme de l’Ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja (recentment actualitzada), on  podràs trobar 
tots ells llocs d’interès del municipi què t’agradaria conèixer. 
A més, t’informarà de tots els serveis existents: restaurants, 
comerços i altres. També tindràs informació de les activitats 
turístiques, culturals i d’oci en les que pots participar.

De la mateixa manera, es pot accedir directament a la web 
general de l’Ajuntament on es pot obtenir tota la informació 
institucional, de serveis municipals i d’interès general que es 
pugui necessitar. Tota la informació del municipi, sempre a 
l’abast de tothom, només amb un clic.

Cal destacar que l’accés a la pantalla està adaptat a persones 
amb mobilitat reduïda. Sense cap dubte, una bona eina d’infor-
mació al servei de tothom que ens visiti, les 24 hores del dia i 
els 365 dies de l’any. 

res setmanes i, la tercera, DeltaAtraction, una part 
de contractació de pacs turístics en la qual també 
s’està treballant. 

En aquest sentit, durant el transcurs de la presenta-
ció, l’alcalde de Sant Jaume d’Enveja, Joan Castor 
Gonell, ha posat en valor “la col·laboració entre les 
tres administracions” i ha afegit que “el DeltaMarket 
ha de ser un exemple de com aquesta col·laboració 
ens ha de permetre anar més lluny i oferir, d’aques-
ta manera, un millor servei a la ciutadania i noves 
eines al teixit econòmic i comercial dels municipis 
que els ajudin a vendre el seu producte a un altre 
mercat”. 
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REGIDORIA D’HISENDA

Es presenta al Ple un pressupost per a l’exercici 
2021, equilibrat en ingressos i despeses en un total 
de 4.321.943,59 euros. Un pressupost que suposa 
un increment total d’1.014.120,88 euros respecte al 
de 2020, més d’un 30%.

És un pressupost preparat per fer front a la nova si-
tuació sanitària sense deixar d’atendre a les perso-
nes i entitats del poble com s’ha vingut fent fins ara. 
S’incrementa en un 25% la despesa social i en gai-
rebé un 30% la partida de reactivació econòmica.

El capítol 6, el d’inversions, és el que experimenta 
l’increment més gran respecte als pressupostos de 
2020. Un increment del 400%, passant de 174.901 
euros, als 899.822,58 euros. 

La principal inversió és la 1a Fase de la Urbanitza-
ció del Polígon Industrial Les Salines, dotada en 
626.522,58 euros, que està previst treure a licitació 
abans de finals d’any i que compta amb una im-
portant subvenció del PAM de la Diputació de Tar-
ragona. 

Altres inversions destinades principalment a mi-
llorar l’espai públic municipal i els equipaments, i 

En la mateixa línia, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
ha explicat que “aquest projecte neix de la voluntat 
de sumar esforços per generar un efecte multipli-
cador que permeti facilitar la reactivació econòmi-
ca dels nostres respectius municipis i el Delta de 
l’Ebre”. Soler ha remarcat que “estem davant d’un 
projecte que ha d’esdevenir un punt d’inflexió per 
a futures col·laboracions entre els ajuntaments del 
Delta, més enllà de la lluita contra la regressió que 
estem duent a terme, per impulsar el nostre territori 
i projectar la nostra marca Delta”. 

Finalment, l’alcalde de Camarles, Josep Navarro, 
ha detallat que “des de Camarles estem i estarem 

sempre al costat de qualsevol iniciativa que afavo-
reixi a la ciutadania i atorgui noves eines de difusió 
i de projecció al comerç local i de proximitat”. A la 
vegada, Navarro també ha emfatitzat amb el “valor 
afegit que suposa aquest projecte per a una marca 
Delta que hem de saber potenciar entre tots”. 

La pàgina web www.deltamarket.cat estarà ple-
nament operativa a partir d’aquest dilluns, una ve-
gada efectuada la seva presentació. L’adhesió al 
DeltaMarket, per als establiments interessats en 
adherir-se en aquesta iniciativa, està bonificada fins 
al 30 de juny d’aquest any 2021.
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a crear i potenciar zones turístiques municipals 
s’emporten els altres 273.300 euros. Inversions que 
també compten amb diferents subvencions de fons 
europeus de la Generalitat de Catalunya i de la Di-
putació de Tarragona.

Cal destacar també l’increment del 28% de les 
partides destinades a Serveis Socials, Urgències 
Socials i lloguer d’habitatges socials. 23.500 euros 
d’increment, un total de 106.000 euros aproxima-
dament destinats a les persones que més ho ne-
cessiten. A més, la nova partida de 20.000€ per tot 
el que faci referència a la Covid-19 i els 100.000€ 
de microcrèdits per a les petites empreses i per a la 
ciutadania que ho pugui necessitar.

Per tant, un pressupost ambiciós que no desatén 
cap sector a nivell local, molt realista i que prioritza 
el que més ens preocupa a dia d’avui i el que més 
necessitem per al futur. Un pressupost, aprovat per 
unanimitat, que reflecteix l’important treball que 
s’està desenvolupant a totes les àrees del Govern 
municipal.

REGIDORIES
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Albert Pardo Picón és un jove santjaumero de 
26 anys, fill de Fernando Pardo i Clara Picón. 
És filòleg i treballa a l’Institut Vidal i Barraquer 
de Tarragona. Albert és el protagonista de l’en-
trevista d’aquest número de la revista, ja que 
és l’autor del relat guanyador del XII Arròs en 
Lletres celebrat aquest desembre passat amb 
un relat titulat DEUS MEUS UT QUID DERELI-
QUISTI ME. Per aquest motiu hem volgut com-
partir un dissabte al matí amb ell per saber-ne 
una mica mica més d’aquesta afició. 

Quins són els teus inicis en el món de la 
literatura?

Ma mare, el primer record d’una persona llegint 

un llibre és ma mare. Ella em va animar a llegir 

des de petit i em va transmetre el valor de lectu-

ra. Això mateix és el que explico al meu alumnat 

a les classes de literatura medieval. En aquesta 

època el llibre era considerat un objecte de valor, 

no tothom hi tenia accés. Ma mare i mons iaios. 

Ma iaia llegia moltíssim, tenia la casa plena de 

llibres, per això la relació que tinc amb el llibres 

és molt forta des de ben petit.

I amb l’escriptura, quins són els teus inicis? 
Com comences a escriure?

Des de ben petit ja m’agradava escriure, ho feia 

sense adornar-me’n. M’agradava escriure, igual 

com m’agrada dibuixar i pintar. Però de més 

grandet, va ser a 3r d’ESO que una professora 

de castellà, la Núria Martín, un dia ens va dema-

nar una redacció amb el títol “Un lugar seguro”. 

Vaig imaginar que tothom escriuria un text parlant 

del seu lloc segur, un text descriptiu. Però jo vaig 

pensar escriure un conte, un conte d’una perso-

na que busca el seu lloc segur i es deixa portar 

pel dimoni. Òbviament la visió dels adolescents a 

l’ESO i Batxillerat és molt catastrofista, molt fos-

ca i crec que em va sortir molt bé. La professora 

m’animava a escriure i he mantingut el contacte 

durant molt temps. La motivació d’aquesta pro-

fessora em va portar a donar un canvi molt radical 

amb els meus estudis i vaig començar a tenir molt 

interès per l’escriptura . Durant el batxillerat vaig 
començar a escriure poesia, però són uns inicis 
on anava aplicant els coneixements adquirits.

A partir d’aquí...

Els estudis de filologia catalana ja m’aporten la 
inspiració i em fan més conscient del fet d’escriu-
re, tot i que els textos que escrivia durant aquesta 
època no eren de gaire qualitat. 

Amb el pas del temps m’he anat depurant i he 
agafat exemples de la narrativa dels anys 20 , 
autors post-noucentistes amb un llenguatge molt 
senzill i molt potent.

I un dia et diuen que ets els guanyador del XII 
Arròs en Lletres...era el primer premi que gua-
nyaves a un concurs literari. 

M’havia presentat a concursos literaris a la uni-
versitat. Vaig aconseguir la Menció especial dins 
el 22è Premi de Narrativa curta per internet Tinet 
amb El retorn d’Odisseu a la pàtria. 

Però va ser ma mare qui em va animar a presen-
tar-me al concurs Arròs en lletres del poble. Deus 
meus era un text que tenia en ment d’escriure i 
vaig intentar materialitzar-lo per presentar-lo. Va 
venir aquesta mica d’inspiració i el vaig acabar.

Va ser una sorpresa guanyar l’Arròs en lletres?

Sí, perquè no sabia com s’ho prendria el jurat. Es 
tracta d’un text provocador i no sabia seria ben 
rebut.

“Necessito viure per escriure”
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D’on sorgeix la idea de Deus meus...?

La idea del text feia uns mesos que la tenia pen-
dent d’escriure, justament el concurs va ser la 
motivació per acabar de materialitzar una experi-
ència que vaig viure. Va ser aquest estiu al mes 
d’agost, quan vaig anar amb uns amics a fer una 
ruta pel nord de la Península Ibèrica. Ens agrada 
molt l’arquitectura i vam anar a visitar un convent. 
Vaig entrar a l’església i vaig perdre els meus 
amics i no vaig poder trobar la sortida fins cinc 
minuts més tard. Després de tot aquest viatge, 
que va ser molt bonic, vaig pensar que ho havia 
d’escriure. Havia de reflectir aquesta experiència, 
la situació de quedar-me tancat en un lloc de re-
colliment, de reflexió, que la gent visita per poder 
purgar el pecat. És com si t’estessin observant, 
en un lloc on no hi ha ningú. Llavors vaig pen-
sar que era un indret que donava molt de joc per 
poder reflexionar. Era l’espai perfecte per poder 
clavar una narració de reflexió, de recolliment i 
d’intent de purificació.

De la teva narració sorprenen dos aspectes, 
en primer lloc la història i també l’acurada se-
lecció del lèxic..

Entenc el text literari com una obra arquitec-
tònica, ha de tenir els seus fonaments, tots els 
elements han d’encaixar. Em preocupa especial-
ment la sintaxi i alguns aspectes de gramàtica. 
A l’hora d’escriure s’han de tenir en compte tots 
aquests aspectes. 

Quins són els teus referents literaris?

A Deus meus són una mica diferents. Tot i que 
Francesc Trabal és el meu escriptor preferit de 
la literatura catalana, perquè presenta un trenca-
ment total amb la literatura anterior, a Deus meus, 
són diferents. He intentat agafar referents surre-
alistes per destacar aquesta part onírica, com el 

francès Jean Cocteau o Salvador Dalí. També 
la literatura existencialista francesa del Sartre i 
Camus i , d’altra banda la literatura italiana del 
nou-cents, amb Pirandello. També vaig intentar 
reflectir Proust afegint aquests elements que et 
porten el record.

Què en penses del retorn del certamen literari 
als nostre poble? 

És necessari un certamen literari en qualsevol po-
ble de qualsevol indret. Per una banda fomentes 
que la gent del poble i dels voltants escrigui en 
la seva llengua, i al mateix temps és una eina de 
promoció cultural i lingüística fantàstica, a més 
pots donar a conèixer persones que poden tenir 
potencial a l’hora d’escriure.

Què significa guanyar un premi literari al teu 
poble?

Fa goig, amb el pas del temps li he agafat molt 
afecte al poble. El fet de saber que ha agradat 
una cosa que has fet tu a la gent sense saber que 
has estat tu qui l’ha fet, és bonic. Em va fer molta 
il·lusió pel fet que era del meu poble.

Quins nous projectes tens?

Actualment estic treballant en una traducció 
d’una novel·la de Pirandello Quaderns de Serafi-
no Gubbio. L’altre és la que vaig arrossegant des 
de fa un any, és una novel·la, però es necessita 
molt temps i ara la tinc tancada al calaix des de 
que vaig acabar-la fa mig any i també alguna obra 
de teatre.

Quines recomanacions lectores?

Les nits blanques de Dostoievski o La mort a Ve-
nècia de Thomas Mann, Temperatura o Quo va-
dis, Sànchez? del Francesc Trabal.

La situació actual, afavoreix el procés de 
creació?

Personalment no. Estic més distret i no em passa 
res. No tinc coses per explicar. Necessito viure 
per escriure.

Ha estat un plaer descobrir l’Albert Pardo Picón 
escriptor, segur que en continuarem parlant...

Moltes gràcies!

Paula Llambrich Segura
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ESCOLA BRESSOL PÚBLICA FERRER I GUÀRDIA

El 2 de març de 2009 vam començar un nou pro-
jecte. Teníem una llar nova, les taules i cadires, els 
mobles i totes les ganes de fer una bona llar per 
al nostre poble. Assegudes al pati, pensàvem què 
volíem fer, com volíem que fos, com la decoraríem, 
què necessitava.

A poc a poc vam començar a donar-li forma, a 
veure l’estil pedagògic, a triar el nostre rumb. Així 
va sorgir la nostra llar, oberta, propera a les famí-
lies, intentant que els petits i petites vinguessin 
contents a la llar. La plàstica, la música, els contes 
han estat sempre uns dels eixos fonamentals. Volí-
em que els infants fossin feliços, que aprenguessin 
manipulant i experimentant, que tinguessin un bon 
vincle amb l’equip docent, una llar acollidora per a 
tots i totes.

Passats 12 anys, vull donar les gràcies a les famí-
lies. Ha estat un plaer poder compartir aquestes 
vivències i una oportunitat de creixement com a 
professional i com a persona al vostre costat. 
A l’ajuntament que sempre ens han fet costat i a 
les entitats del poble que sempre han col·laborat 
amb nosaltres.

I com no a les professionals que han format part 
de la comunitat educativa, gràcies a elles s’ha po-
gut complir aquest projecte. Ha estat un orgull po-
der treballar amb aquestes grans persones.
Una abraçada,
  Mònica Colàs

Escric aquestes línies per donar-me a conèixer 
com la nova directora de l’escola bressol Ferrer i 
Guàrdia. Sóc Esther Royo Font, graduada en Edu-
cació infantil i amb un màster universitari en edu-
cació especial.

Quan se’m va donar l’oportunitat de poder optar 
a la plaça de Directora de l’Escola Bressol Ferrer 

i Guàrdia, em va fer molta il·lusió. Vaig decidir fer-
me mestra perquè des de sempre m’apassionava 
el món de la docència i poder ensenyar a nens i 
nenes des de ben petits.

Ara des de la llar i amb l’ajuda de les companyes 
que formen part del centre, seguirem fent el mi-
llor pel bon funcionament d’aquesta petita família, 
seguint el treball de l’anterior direcció i treballant 
sempre pel benefici tant dels pares i mares i sobre-
tot dels nens i nenes que formen part de l’escola, 
com de tots aquells que en formin part en el futur.

Vull donar les gràcies a Mònica Colàs pel que m’ha 
aportat en aquests dies que hem coincidit. A les 
professionals que formen part del centre i que 
m’han rebut amb ganes i paciència.

Moltes gràcies a tots els que han confiat amb mi i 
m’han donat l’oportunitat de créixer com a profes-
sional de l’ensenyança.
Amb il·lusió,

Esther Royo Font

Comiat de Mònica Colàs i benvinguda a Esther Royo Font.
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Escola Sant Jaume

ESCOLA SETZE DE FEBRER

L’HORT ESCOLAR ECOLÒGIC

A l’escola Sant Jaume hem engegat el projecte 
de l’hort que defensa la natura i la convicció de 
que cal protegir-la i respectar-la començant per 
petits gestos com: plantar, cuidar, recollir.... 

L’hort escolar és un gran recurs, és una oportuni-
tat per treballar hàbits, cooperació, participació, 
autonomia... 

A més a més, tenir un hort a l’escola afavoreix 
el desenvolupament individual i social de l’alum-
nat, i el seu benestar físic i psicològic ja que és 
un espai exterior de contacte amb la natura i els 
alumnes parteixen de la pràctica per assolir els 
aprenentatges. 

Els ajudarà a gaudir de la natura, distingir entre 
diferents estacions, contrastar els estudis amb 
l’aula i el medi, conrear els nostres propis 
aliments, ampliar la cohesió grupal, manipular i 
provar els aliments conreats, descobrir animals 
que hi viuen, establir calendaris de creixement...
Serà l’alumnat de P5 l’encarregat de dur-lo a 
terme.

El curs 2019/2020 va quedar marcat pel confi-
nament del tercer trimestre. A les escoles vam 
haver de desplegar sistemes d’aprenentatge vir-
tual per continuar endavant amb el procés d’en-
senyament-aprenentatge. 

Aquesta manera de treballar era nova per a tot-
hom, però l’actitud de tirar endavant era la priori-
tat i gràcies a la predisposició de tota la comuni-
tat educativa va ser possible. Haguéssim preferit 
estar a l’escola, però això no podia ser pel bé 
de tots i totes. N’havíem de treure la part positi-
va: estàvem més temps amb la nostra família, no 

anàvem tan estressats/des, valoràvem les petite-
ses de la vida!

La situació que ens va portar la pandèmia ha 
permès mantenir i millorar el nostre treball amb la 
competència digital tant a nivell docent, d’alum-
nat i famílies. Està clar que l’escola és trobada 
social i que res pot substituir-la, però donades 
les excepcionals circumstàncies, només ens 
queda mirar la part positiva. 

Aquesta és la veu d’uns representants de la nos-
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INSTITUT DELTEBRE
TW: Crítiques sobre el físic: Estereotips en la societat 

tra escola (alumnat, docents i famílies), com a 
usuaris dels entorns virtuals d’aprenentatge:

ALUMNE:
“Durant el confinament l’Ajuntament ens va facili-
tar un ordinador perquè a casa no en teníem. Els 
meus germans i jo vam poder seguir aprenent i 
fer ús de l’entorn virtual d’aprenentatge”. 

MESTRA:
“La majoria d’activitats que vam plantejar i con-
tinuem plantejant son propostes flexibles pensa-
des per a que arriben a tot l’alumnat en qualsevol 
situació i prioritzem tasques globalitzades. L’alum-
nat de cicle mitjà i superior dominen l’entorn virtual 
i la metodologia, i els de cicle inicial reben suport. 

Actualment hem introduït aquesta manera de tre-
ballar a l’aula per tal que els alumnes ho integrin 
dins la seva tasca educativa diària”. 

MARE:
“Els mestres ens van fer arribar enllaços de ma-
terials i videotutorials sobre l’ús del Classroom, 
tant per als alumnes com per a les famílies. Tam-
bé ens van fer arribar videotutorials casolans per 
tal d’entrar a les videoconferències i per resoldre 
dubtes. Des de l’AMPA fèiem recull de dubtes, 
inquietuds i dificultats trobades per les famílies i 
els ho fèiem arribar...”. 

D’aquest darrer any hem après molt i les escoles 
s’han enfortit. Hem plantat cara a la pandèmia! 

Si hi ha una cosa que no ens agrada a ningú és la 
falta de respecte de cara la nostra persona i físic, 
però encara així hi ha persones en el món que 
volen rebre el que no donen.

En la societat hi ha diferents estereotips que se-
gons la persona no se li adapten, fent que aquell 
individu arribi a ser exclòs o bé oprimit amb crí-
tiques que li poden arribar a destruir la seva au-
toestima. Aquestes actituds s’han d’acabar per 
formar un món sense estereotips deformatius i 
opressors per a certes persones.

Bé, aquests costums comencen quan un subjec-
te o més opinen sobre el físic d’una altra persona 
sense el seu permís, o bé donant la seva opinió 
sense gens de respecte. Després també hi ha la 
imatge de “gent normativa” que és la que més 
s’ensenya a la publicitats i als programes de tele-
visió. Amb això no vull dir que aquestes persones 
no hagin de ser mostrades al públic, però el que 
passa és que a les “persones no normatives” mai 
se les prenen seriosament quan volen lluitar pels 
seus drets. Això el que ocasiona és una imatge 
dolenta sobre aquesta gent, invalidant el seu fí-
sic i possibles problemes de salut mental en les 
persones oprimides.

Tornant al tema d’opinar sobre els altres, he de dir 
que si no et demanen la teva opinió NO OPINES, 
ja que aquella persona ja sap que és així, exis-
teixen els miralls, l’únic que acabaràs fent serà 
empitjorar-ho tot. L’únic moment que has d’opi-
nar sobre el cos d’una altra persona és quan ell o 

ella mateixa t’ho permet, i de manera que no es 
falti al respecte. El que no vull donar a entendre és 
no tindre llibertat d’expressió, però la teva llibertat 
arriba fins on comença la d’una altra persona que, 
recorda, té els mateixos drets que tu.

En cas que tu siguis un subjecte afectat per part 
de la societat t’animo perquè puguis sortir-te’n. 
Recorda, no és la teva culpa i no has de canvi-
ar per uns simples comentaris de gent hipòcrita. 
Qui ha de canviar són les persones que pensen 
d’aquesta manera. 

I, per últim, si ets del grup de persones que en-
cara segueix opinant sense el permís de l’altra 
persona, recorda que el món avança i tu t’estàs 
quedant dintre de les coves.

Josep Gisbert
INS Deltebre

3r ESO D



25

DELTA LA VEU DEL POBLEEDUCACIÓ

CENSURATS
La societat en la que vivim avui en dia ha canviat 
moltíssim de l’anterior. Moltes situacions i coses 
han millorat, però n’hi ha d’altres que han empit-
jorat. I òbviament aquesta generació actual no 
és la mateixa que abans, alguns diuen que som 
la generació Z. Ens diuen que som nosaltres els 
pròxims descendents que canviaran el món per 
a millor. Però quan intentem expressar-nos de 
qualsevol manera, quan donem la nostra opinió, 
o simplement quan intentem doblegar una part 
del món per millorar-la, ens silencien. Ens diuen 
que no sabem res sobre la vida, que no sabem res 
del món, que callem, que simplement observem, 
que agafem exemple, exemple de què? Exemple 
d’uns adults que saben enviar un satèl·lit a Mart, 
però no tenen empatia a l’hora d’ajudar a altres 
persones? D’adults que només lluiten amb ràbia, 
radicalitat i violència per aconseguir un poder 
absolut? D’adults racistes i homòfobs que dis-
criminen i assassinen a qualsevol persona que 
no sigui igual a ells? D’adults rics i egoistes que 
viuen plens de luxes mentre hi ha una persona 
tocant al timbre de la seva porta demanant un 
simple tros de pa? D’adults que prefereixen re-
córrer a la guerra abans que a la pau? Als que 
avui en dia som adolescents també ens prejut-
gen abans de poder obrir la boca, es pensen que 
som massa emocionals, som “hormonals”, som 
dramàtics, som irrespectuosos… 

Per als adults hauríem de ser exitosos, haurí-
em de ser excel·lents, hauríem de ser perfectes. 
Però què passa si no estem a l’altura dels seus 

desitjos i expectatives? Doncs que simplement 
som un fracàs per a ells. Si dono la meva opinió 
sobre alguna cosa llavors estic sent una maledu-
cada, si trec una mala nota en un examen proba-
blement és perquè no estic centrada, si estudies 
massa has de sortir i divertir-te, però si estudies 
poc doncs és per culpa de “les pantalletes”. Ens 
ensenyen que si escollim tant el camí de la dreta 
com el camí de l’esquerra ho estem fent mala-
ment, però… Per què no obrir un camí entremig? 
Només perquè siguem adolescents no significa 
que som imprudents, “hormonals”, males per-
sones, desconsiderats, desagraïts, que estem 
enganxats als mòbils… Ser adolescents no ens 
fa menys éssers humans. Es pensen que estem 
passant per una fase, que passarà aviat, però no 
és una fase. Són sentiments d’angoixa que estan 
impactant i explotant sobre la nostra vida com un 
meteorit, ara mateix, demà i potser durant tota 
l’eternitat.

Joanna Fabregat

INS Deltebre

3r ESO D
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Del 21 al 24 de desembre es va realitzar 
un campus de futbol i multi esports a les 
instal·lacions Jeroni Joan de Sant Jaume 
d’Enveja, amb la participació de 62 nens/
es d’edats des de 4 anys fins a 15 anys. 
Van estar acompanyats i dirigits per l’equip 
tècnic de Planet Futbol amb un total de 10 
monitors/es. L’organització va anar a càrrec 
de l’UE Sant Jaume.

El campus va ser adaptat a les mesures de 
seguretat i restriccions per la pandèmia. Es 
van formar grups reduïts per respectar les 
distàncies, aconseguint realitzar les sessions 
amb la màxima seguretat possible.

Durant aquests dies es van realitzar diverses 
sessions tant de futbol com de diversos es-
ports, per tal de ser tot molt més divertit i 
entretingut.

Tant l’equip tècnic, nens/es i pares van que-
dar molt satisfets per l’experiència i esperen 
repetir ben aviat.
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El diumenge 27 de desembre de 2020 la Regido-
ria de Salut i Esport va organitzar la II cursa-mar-
xa de Sant Silvestre. El circuit que es va seguir 
va ser de 6 km: seguint la via verda des del pont 
Lo Passador fins a Balada. La cursa va ser indi-
vidual en temps controlat i respectant les mesu-
res de seguretat de la Covid19.

L’organització va comptar amb l’ajuda de vo-
luntaris per poder dur a terme les diferents tas-
ques: venda de tiquets, control de temps, avitu-
allament... Els voluntaris van ser: Joan Galiana, 
Anna Colomé, Carles Pérez, Cristian Floresta, 
Arnau Àvila, Joan Marc Llambrich i membres del 
Consell de Joves de Sant Jaume d’Enveja.
Es van premiar els sis primers atletes que van 
fer millor temps: 3 en categoria masculina i 3 en 
categoria femenina:

II CURSA - MARXA DE SANT SILVESTRE 2020

EL CONSUM D’ALCOHOL A LA NOSTRA SOCIETAT

-040 Julio- 016 Erian- 015 Martí
-009 Judith- 014 Mònica- 017 Laura i 018 Paula

Els premis van consistir en vals regal per gastar 
en els diferents comerços locals:
   
 -1r premi: 100€
 -2n premi: 75€
 -3r premi: 50€

Van participar un total de 109 persones, cami-
nant o corrent. El donatiu solidari era de 3€. Es 
van recaptar 361€ que es van donar en benefici 
de LA MARATÓ DE TV3, destinada a la investi-
gació de la COVID19. 
Un cop més queda demostrada la solidaritat del 
nostre poble!

Tere Bertomeu Bo

L´alcohol és la droga que genera més problemes 
a la nostra societat.

L´alcohol és un dels principals factors de risc 
evitables de mortalitat i morbiditat a tot el món. 
L´ús indegut de l´alcohol és un problema de sa-
lut pública; això és particularment rellevant en el 
context europeu, perquè el seu consum és més 
elevat que en qualsevol altra regió del món.
S´ha de tenir en compte que l´alcohol no només 
suposa una càrrega sanitària per a qualsevol 
país, sinó que també suposa una càrrega eco-
nòmica.

Si ens referim a la mortalitat per l´alcohol, resulta 
cridaner que la major proporció de morts atri-
buïbles a aquesta substància es troba en adults 
joves.

Com a causa principal de mort relacionada amb 
l´alcohol s´hi troba el Càncer (29,4%) per sobre 
de la Cirrosi Hepàtica, Malalties Cardiovasculars 
o Lesions involuntàries.

MESURA DEL CONSUM D´ALCOHOL
La forma més senzilla de mesurar la ingesta d’al-
cohol és calculant les UBEs consumides.
Què és una UBE? Una UBE és una Unitat de Be-
guda Estàndard: equival a 10 grams d’alcohol que 
és, aproximadament, el contingut mitjà d’un got de 
vi de 100 ml (de 13 graus), o un got de cervesa de 
300 ml (de 4 graus), o una copa de licor (destil·lat) 
de 30 ml (de 40 graus).
La UBE permet quantificar de manera ràpida i es-
tandarditzada el consum d’alcohol d’una persona.

PATRONS DE CONSUM D´ALCOHOL / 
LÍMITS ESTABLERTS:

ABSTEMI / ABSTÈMIA: No hi ha consum 
d’alcohol.

CONSUM DE BAIX RISC:
Homes: igual o menys de 20 grams/dia 
(2 UBEs/dia)
Dones: igual o menys de 10 grams/dia 
(1 UBE/dia)
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CONSUM DE RISC:
Homes: més de 20 grams/dia (2 UBEs/dia)
Dones: més de 10 grams/dia (1 UBE/dia)

A part es considera CONSUM DE RISC, qual-
sevol consum en persones que han de conduir 
o fer activitats perilloses, dones lactants o em-
barassades, menors de 16 anys, persones amb 
determinats tractaments farmacològics i perso-
nes amb determinades malalties que empitjoren 
amb el consum d’alcohol.

CONSUM EPISÒDIC INTENSIU O BINGE 
DRINKING
Es tracta d’un consum de 60 grams o més 
(6 UBEs) en homes, i de 40 grams o més (4 UBEs) 
en dones, concentrat en una sessió de consum 
(habitualment 4-6 hores ).

CONSUM PERJUDICIAL
En aquest consum, els límits són els d’un CON-
SUM DE RISC, però s´associen alteracions físi-
ques, psíquiques o de desenvolupament social.
TRASTORN DE CONSUM D´ALCOHOL (TCA) / 
SÍNDROME DE DEPENDÈNCIA A L´ALCOHOL

En aquest cas predomina una sensació de desig 
o necessitat de beure amb una disminució de la 
capacitat de controlar la ingesta.

Per tant amb tota la informació que s´ha descrit 
es pot conèixer el consum d’alcohol d’una per-
sona i poder actuar.
És important tenir en compte que un consum 
d’alcohol no repercuteix solament sobre la per-
sona bevedora, se’n poden veure afectades ter-
ceres persones.
A partir de les dades epidemiològiques de què 
disposem i del coneixement sobre la mesura i 
patrons de consum, es poden establir uns mis-
satges que modulin la nostra actitud davant del 
consum d’alcohol:

• NO EXISTEIX UN NIVELL DE CONSUM SE-
GUR D´ALCOHOL

• NO CONSUMIR ALCOHOL ÉS L´ÚNIC QUE 
EVITA ELS SEUS EFECTES

• CAP PROFESSIONAL DE LA SALUT O INSTI-
TUCIÓ HA DE RECOMANAR-NE EL CONSUM 
PER MILLORAR LA SALUT.

Jordi Blanch Pastor.
Farmacèutic i Metge.
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OFICIS D’ABANS, PERSONES D’UN TEMPS
L’OFICI DE BARRAQUER. LA HISTÒRIA DE RAMON VENTURA LLAMBRICH

Un dels oficis tradicionalment més arrelats a 
les nostres terres va ser l’ofici de barraquer. 
Això ens suggereix a fer una anàlisi i estudi de 
les barraques, els seus orígens en el temps, 
una mirada al passat dels qui ens van precedir 
i la construcció d’aquests habitatges que han 
fet del Delta de l’Ebre un símbol d’identitat; una 
vida no gaire llunyana d’uns homes i dones que 
s’adaptaren a les adversitats per forjar aquest 
entorn meravellós del que avui tots gaudim.

Hem pogut parlar amb Amparo Ventura Campos, 
que ens ha explicat coses interessants d’aquest 
ofici i ens ha facilitat un bon catàleg de fotos 
i informació del seu pare, Ramon Ventura 
Llambrich, un barraquer de vocació, molt 
enginyós i treballador. 

Bé, abans de centrar-nos en Ramon i aquest ofici, 
considero que és important fer una pinzellada 
d’aquestes construccions molt vinculades als 
nostres costums i tradicions, per tal d’entendre 
certament la seva funció, partint de la premissa 
prèvia que no poden caure en l’oblit. Les 
barraques del delta eren construccions senzilles 
i funcionals adaptades al medi i necessitats del 
moment, construïdes en materials fungibles, però 
amb una càrrega sentimental impressionant. 
Vivències, records, treball, sofriment i també 
alegrances dissenyen el marc idoni de la nostra 
identitat cultural.

Històricament les barraques com a tal ens 
remeten al passat, podem constatar que són 
unes construccions antigues. Hom afirma que 
podem trobar les arrels d’aquests habitatges a 
la prehistòria, a partir del Neolític quan l’homo 
sapiens abandona les coves i construeix cabanyes 
en materials i recursos naturals del seu entorn. 
“Las barracas son una de las construcciones 
vegetales más singulares de Cataluña y de todo 
el mundo. Pertenecen a una tradición milenaria y 

universal que se remonta hasta el neolítico y que 
ha perdurado hasta nuestros días” 1.

No podem donar una data exacta al Delta de 
l’Ebre sobre els seus orígens, però si més o menys 
aproximada. L’any 1148 el comte de Barcelona 
Ramon Berenguer IV, príncep d’Aragó i marquès 
de Lleida i Tortosa va lliurar la Carta de poblament 
als habitants d’aquest terme fent donació 
perpètua de tota mena de llogarrets, horts, terres, 
pastures, aigües dolces, la mar, muntanyes, 
planures, boscos i donació de cases. Josep 
Pitarch López en el seu llibre Les salines del Delta 
de l’Ebre a l’Edat Mitjana presenta un document 
de l’any 1338 on esmenta la importància de la 
producció de la sal al Delta, i com els treballadors 
s’establien de manera temporal en barraques 
mentre es procedia a la recol·lecció de la sal.

Durant bona part de l’edat moderna trobem 
establiments de barraques per tot el territori 
deltaic, tot i que el moment de màxima expansió 
va esdevenir durant la segona meitat del segle XIX 
i principis del segle XX, arran de la construcció 

 1 http://www.totparc.com/las-barracas.html
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dels canals de la dreta (1857-1861) i de l’esquerra 
del riu Ebre (1912) i vinculat a l’explotació del 
conreu de l’arròs. L’any 1868 l’estat espanyol 
va autoritzar el cultiu d’aquesta planta herbàcia 
al Delta. En aquests moments la situació política 
d’Espanya no era gaire estable i en conseqüència 
es va produir una revolució coneguda com la 
“Gloriosa”, essent destronada la reina Isabel 
II d’Espanya, donant pas a una nova etapa, el 
Sexenni democràtic (1868-1874). Just en aquest 
context històric es produeix l’arribada de gent 
de molts de pobles per arrencar canyissars, 
salobrars, etc. i s’inicia així l’explotació i cultiu 
de l’arròs. Fou una tasca molt difícil la que van 
iniciar els primers colons en aquesta lluita contra 
la natura. És a partir d’aquest moment que les 
barraques es converteixen en aquest habitatge 
tradicional que sempre ens ha identificat.

Bé i què en podem dir del nostre barraquer 
Ramon Ventura? jo diria que moltes coses 
interessants. La seva filla Amparo, contenta 
i orgullosa del seu pare, ens ha posat al dia. 
Ramon Ventura Llambrich va néixer a Sant 
Jaume d’Enveja el dia 10 de desembre de 1925, 
fill de Sisca del Feo i Ramon lo Valencià. Va fer 
de pagès tota la vida però era molt manyós i en 
vocació per a qualsevol ofici. Ramon es va casar 
amb Amparo Campos Lostado, coneguda com a 
Amparín la valenciana l’any 1958 a València. La 
va conèixer un any que va anar a collir taronges i 
treballant al camp. El matrimoni va tenir dos fills: 
Ramon i Amparo. Els seus pares de noucasats 
van romandre a Massalfassar durant tres anys 
per problemes familiars, perquè era el poble 
d’Amparín, i després varen venir a Sant Jaume 
on s’establirien tota la vida. Ramon va aprendre a 
fer diferents oficis, sent un d’ells el de barraquer, 
que li ho va ensenyar el seu pare de ben jove.

Ramon Ventura construí la primera barraca l’any 
1936, a l’inici de la Guerra Civil Espanyola; era un 
sagal i, donat que no hi havia massa feina, li venia 
de gust iniciar-se en l’ofici. Ramon i el seu pare van 
construir la seva pròpia barraca on van viure més 
de trenta anys. La barraca que tots coneixem de 
la Casa de Fusta del restaurant l’Estany al Poble 
Nou, la van construir Ramon Ventura, el seu cosí 
Paulino Mathuen i David Monllaó. Van començar 
a construir-la a l’hivern i es va inaugurar el dia 2 

d’agost de l’any 1993. En aquell moment va ser la 
més gran de les existents al Delta de l’Ebre.

Ramon i Paulino també van aixecar l’any 1991 
una barraca a una parcel·la del terme de Balada. 
Amparo ens explica que el seu pare i José lo 
Cavero van fer un simulacre i petita demostració 
de com construir una barraca a l’illa de Buda 
fa uns anys, arran de la festa de la plantada i la 
sega. Ramon va treballar sempre al camp, i per 
ell, fer de barraquer era un a més a més, diríem 
que era el seu hobby. Tenia grans habilitats i molta 
destresa, igual reparava portes, com construïa 
gàbies d’animals, que feia de fuster etc...és a dir 
allò que en diem un home polivalent. Durant molts 
anys va treballar de barraquer i llogat per Lluís, el 
propietari del restaurant de l’Estany a la Casa de 
Fusta, essent la remuneració la que s’esqueia en 
aquells moments.

Amparo ens ha explicat el que ella recorda 
sobre els materials i estris que s’empraven en la 
construcció de les barraques, a més de tota la 
informació detallada que es pot consultar al Centre 
d’Interpretació de les Barraques del nostre poble. 
Hem de dir que s’aprofitaven tots els recursos 
naturals com el fang, la fusta procedent d’arbres 
d’olivera, xops, eucaliptus, troncs d’arbres que 
baixaven pel riu, canyes, espart, feixos de borró, 
feix de canya vana, calç, blavet, cordill i com a 
estris importants el pinzell d’emblanquinar, un poal 
de zenc i l’agulla saquera. Felipe Arques Albacar, 
conegut per tots com Xivilo ens ha explicat que 
el borró conegut científicament com a ammophila 
arenaria era una planta que creixia a la vora de la 
mar, damunt les “tores”, i es collia quaranta dies 
abans o després de l’última lluna de l’any, pels 
volts de Nadal, perquè la planta no tenia saba i es 
conservava millor, i coincidint amb la poda dels 
arbres i la sega de les canyes. D’aquesta manera 
els barraquers podien emmagatzemar la matèria 
primera i disposar d’ella en arribar el bon temps. 

Bé i com es construïa una barraca? Primerament 
s’aplanava bé el terra on s’havia d’ubicar, no 
calia fer cap mena de fonaments. Es clavaven 
bé els puntals per delimitar el tancament de 
l’habitatge. El sòl de les barraques era de terra 
ben compactada sense mescla, és a dir “terra 
aspriva”. Seguidament es posaven els elements 
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d’unió entre els puntals i a continuació es procedia 
a muntar tota l’estructura. Les barraques del delta 
eren de planta rectangular, d’una sola planta i de 
doble vessant, tenint en compte la geomorfologia 
del nostre terreny, les condicions climatològiques 
i especialment el vent de dalt, per aquest motiu no 
tenien la verticalitat de les barraques valencianes. 
Era una construcció pensada essencialment per 
subsistir. A l’interior s’hi trobava una llar de foc 
que feia el servei de cuina-menjador i un sala per 
dormir. No hi havia cap pati interior ni terrassa 
exterior. L’única obertura important era la porta 
d’entrada a la barraca i com a molt alguna finestra.

Els pilars que sustentaven les barraques eren uns 
troncs de fusta i els murs estaven fets amb canyes 
entrelligades als puntals de l’estructura, fang, 

i palla. Fet això i quan les parets s’assecaven, 
s’emblanquinaven amb calç i blavet, tant els murs 
exteriors com les parets interiors. 

La coberta era vegetal a base de canyís i manolls 
de brossa ( palla d’arròs, senill, bova,...) que 
es cosien amb l’agulla barraquera sobre una 
estructura de fusta; aquest era un moment 
important on s’havia de treballar bé, mantenint 
sempre el pendent adaptat per als aiguats.2 
“L’estructura de la coberta també és a base de 
fusta. La utilització de troncs per l’elaboració de 
l’estructura de cobertes o sostres és un estil més 
utilitzat en el marc mediterrani, principalment a 
dues aigües i amb un pendent de 45º o superior 
per escopir l’aigua”. 

A la imatge 2 es poden veure els diferents 
elements constructius de les barraques i el 
procés de construcció: fileres de brossa, canyís 
clar, canyes, carena, carener, puntal de cap 
forcat, costella, anguilera, puntal, arrebossat de 
fang, canyís espès.

2 Lucas Bo, Joan: L’arquitectura vernacular del delta de l’Ebre. Construccions tradicionals i de 
proximitat. Treball de fi de grau. Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. Pàg 17.

FONT: Centre d’Interpretació de les Barraques 
del Delta. Fons del Museu del Montsià. Sant 
Jaume d’Enveja.

Imatge 1. Estris i materials constructius de les 
barraques: canyes, borró, cordills, calç, blavet, 
poal de zenc, aixada i petita maqueta d’una 
barraca.

FONT: Centre d’Interpretació de les Barraques 
del Delta. Fons del Museu del Montsià.

Imatge 2. Elements constructius de les barra-
ques i procés de construcció.

Ramon Ventura i els altres barraquers eren els 
executors d’aquestes barraques que podem 
observar, ells les construïen i emblanquinaven. En 
general a la gent no els agradava fer barraques, 

HISTÒRIA, UNA MIRADA AL PASSAT



32

DELTA LA VEU DEL POBLE HISTÒRIA, UNA MIRADA AL PASSAT

preferien anar a birbar, o treballar a la plantada i 
la sega perquè es guanyaven més diners, però no 
era el cas de Ramon.

A la imatge 3 podem veure les fases de construcció 
de la barraca de la Casa de Fusta.

2

4

5

3

6

1

Imatge 3. Fases de construcció de la barraca 
de l’Estany de la Casa de Fusta al Poble Nou, 
construïda per Ramon Ventura, Paulino Mat-
huen i David Monllaó.
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8

FONT: fotografies cedides per Amparo Ventura Campos.

7

FONT: fotografia cedida per Amparo Ventura Campos

Imatge 4. Ramon Ventura ajudant a cosir els feixos de borró amb l’agulla barraquera de la barraca 
de la Casa de Fusta.



34

DELTA LA VEU DEL POBLE

Les barraques no disposaven d’aigua potable 
ni llum i estaven constantment exposades a 
les inclemències meteorològiques, ventades i 
incendis. Els pobladors d’aquestes edificacions 
subsistien dels recursos que els oferia la natura; 
el riu baixava “al seu aire”, oferint molt de peix, 
anguiles, tenques... Podem dir que no es patia 
gana en general però si una forta dependència 
i subsistència. Alguns dels testimonis que van 
viure a les barraques recorden la tranquil·litat que 
es respirava, el cant dels moixonets al matí i com 
sentien raucar les granotes al tard.

Hi havia diferents tipus de barraques. Estaven les 
barraques de pescadors orientades de cara al 
mar, d’una llargada de cinc o sis metres per qua-
tre o cinc d’amplària on l’activitat principal era la 
pesca a la mar, al riu i a les basses A partir de la se-
gona meitat del segle XIX arran de la transformació 
agrícola que es produí al Delta van aparèixer noves 
barraques, les barraques pageses i de pastors que 
feien de casa, magatzem, estable i fins i tot de ta-
verna.

A partir de la dècada dels anys 60-70 les barra-
ques van anar desapareixent per la nova situació 
econòmica i la mecanització agrícola. Així doncs, 
quan una barraca es feia malbé ja no es refeia sinó 
que era substituïda per una casa o nou habitatge. 
El nostre delta s’omplí de noves edificacions, amb 
una nova estructura urbanística

Actualment les barraques són equipaments cultu-
rals, lúdics, turístics i també segones residències. 
Després d’haver escoltat el DVD del Centre d’in-
terpretació de les Barraques del Delta, Les barra-
ques del delta de l’Ebre: els records d’una vivència, 
editat per l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja i 
el Museu Comarcal del Montsià, em vull quedar 
amb una frase molt colpidora que diu: “Abans mos 
fèiem les barraques los pobres, i ara només fem 
barraques per als rics”. Així són les paradoxes de 
la vida, d’un temps, d’uns pobles i d’una lluita per-
severant contra un medi natural hostil. 

Ramon Ventura fou un d’aquests barraquers de 
Sant Jaume d’Enveja, a qui el treball mai va ser 
un inconvenient, ans al contrari, la seva manya per 
aquest ofici el va convertir en un home de base i 
arrels. Va morir l’any 2009 a l’edat de 83 anys i en 
paraules d’Amparo, “li dolia morir perquè encara 
tenia ganes de fer coses”. Quines paraules més 
maques i enriquidores, tot un exemple. Va ser re-
coneguda la seva tasca pel Consell Comarcal del 
Montsià i encara fou a temps de veure el docu-
mental que li van dedicar. Les nostres tradicions 
sempre seran una lloança a molta gent anònima 
del poble que han fet país, que han fet història. 

 

M. Pràxedes Villalobos Jarque
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HISTÒRIES DE SANT JAUME D’ENVEJA I EL DELTA
PER JÚLIO FRANCH BERTOMEU

Presentem dues notícies del blog del notre bon 
amic Julio Franch, una publicada al Heraldo de 
Tortosa el dia 18 de novembre de 1936 i l’altra 
al Diario Español el dia 12 de maig de 1955. La 
primera notícia ens informa que es va realitzar 
un festival a benefici de les Milícies Antifeixistes 
i Hospitals de Sang, organitzat per la Delegació 
Municipal Interina d’Enveja, on van participar el 
nostre conegut cantador Francesc Balagué i altres 
més com Perot, Carriña i Canene, en un acte molt 
brillant i, que amb molta il.lusió i entusiasme, van 
recaptar 350,60 pessetes.

La segona notícia publicada fa referència a 
l’arribada de jornalers al maig del 1955 a les 
nostres terres, per ocupar-se en el treball agrícola 
a les plantacions de l’arròs. Moltíssims homes 
i dones del camp van agafar el tren de Tortosa 
a La Cava per establir-se a Camarles, Sant 
Carles de la Ràpita, L’Aldea, Jesús i Maria, La 
Cava, Campredó i a la partida de l’Enveija. Gent 
procedent de tot l’estat van venir al Delta per a 
dedicar-se a la campanya de l’arròs.
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BIBLIOTECA FRANCESC BALAGUÉ
A la Biblioteca Francesc Balagué tenim molts bons lectors. Per aquest motiu introduïm a partir d’aquest 
número de la revista una secció on els nostres usuaris habituals ens faran algunes recomanacions 
d’aquelles obres que més els han agradat. 

Sinopsi: l’any 1517, Martí Luter fixa les seves noranta-cinc tesis contra les indulgències a 
l’església de Wittenberg, un esdeveniment que provocarà el cisma de l’Església Romana 
d’Occident. Aquest mateix any neix a Valladolid Cipriano Salcedo. En un moment 
d’agitació política i religiosa, aquesta simple coincidència de dates marcarà fatalment 
el seu destí. Convertit en pròsper comerciant es posarà en contacte amb els corrents 
protestants que, de manera clandestina, començaven a introduir-se en la Península, però 
la difusió d’aquest moviment serà tallada progressivament pel Sant Ofici.

Sinopsi: Aquesta és la història d’un grup de persones que aprenen a veure aquest món i 
que formen part seva gradual de la seua catàstrofe. El clam dels boscos és un llibre per a 
tots els lectors que han deixat de creure en la separació auto imposada entre la humanitat 
i la resta de la creació, i que esperen la possibilitat transformadora i regeneradora d’un 
retorn a la llar. Si els arbres d’aquest planeta poguessin parlar, què ens dirien? «Escolta. 
Hi ha alguna cosa que has de sentir».

Sinopsi: La troballa del cadàver d’una jove, assassinada mitjançant una antiga forma 
ritual als peus de la mítica Porta de Alén, desconcerta als seus investigadors. L’agent 
Raquel Pujol és una nouvinguda a aquest racó perdut de Galícia per intentar salvar el seu 
fill, a qui la medicina ja no pot curar. 
Sense una altra alternativa, i plena de dubtes, Raquel havia recorregut a una “menciñeira” 
local, que prometia la seva sanació.No obstant això, la misteriosa desaparició de la 
remeiera i el descobriment de la víctima de la Porta fan sospitar a Raquel que tots dos 
casos poden estar relacionats. Amb la complicitat del seu company, en un ambient 
màgic i rural que no acaba de comprendre i on tothom sembla guardar un secret, l’agent 
començarà un desesperat compte enrere per resoldre el cas i així trobar l’última taula de 
salvació que li queda al seu fill.

Salvador Llambrich Solà, Salvador de Pilareta, ens recomana el llibre El hereje de Miguel Delibes i ens comenta 
que és el millor llibre escrit per l’autor.

Pedro Díaz Sancho ens recomana el llibre El clamor de los bosques de Richard Powers. Aquest és el millor llibre 
llegit durant aquest últim any de pandèmia, segons el lector.

Ana Castan Nicolau i Maria José Sales Fumadó ens recomanen La Puerta de Manuel Loureiro, les dues lectores 
estan d’acord que aquest llibre és molt interessant, ja que des de la seva primera pàgina aconsegueix enganxar-
te en una història intrigant.

EXPOSICIÓ JOAN PERUCHO
Durant el passat mes de febrer, del 12 de febrer 
al 10 de març es va poder visitar l’exposició de 
petit format que repassa totes les facetes de 
Joan Perucho. Una exposició amb la voluntat de 
despertar l’interès cap a la seva obra. Es presenta 
el Perucho poeta, autor de novel·les d’aventures, 
crític d’art, gastrònom i bon vivent i escriptor de 
diari. La prioritat d’aquesta exposició és crear una 
eina divulgativa i de fàcil itinerari.
Una proposta ideada per Julià Guillamon i 
dissenyada per Marc Valls. L’exposició està 
produïda per la Institució de les Lletres Catalanes, 
amb la col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya.
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MOLDE, PERQUÈ ENS HI VA LA PELL

Ara que s’ha complert un any de la devastadora 
visita del Glòria, i que semblem haver estat 
triats com a destí turístic preferit pels temporals 
d’hivern, confirmant-se aquesta fatal predilecció 
amb l’estada, per les nostres terres no fa gaire, del 
Filomena, potser ja és hora de fer una avaluació 
de l’estat del Delta.

Confesso que mai havia plorat mirant la fotografia 
d’un paisatge fins que vaig veure aquelles 
panoràmiques que corrien per la xarxa i que 
mostraven l’estat agònic del Trabucador, o les 
que la meva pròpia mare em va fer arribar, via 
WhatsApp, ensenyant-me que l’Arenal, la platja 
on m’havia criat i on he passat gran part de 
tots els meus estius, ja no existeix. Al veure les 
imatges del dia després vaig sentir com si ens 
estiguéssim extingint com a territori. El pitjor de 
tot és que, passat un any d’aquella fi del món 
en miniatura, les instantànies segueixen sent les 
mateixes o pitjors.

El característic perfil del tram final de l’Ebre, 
en pla zenital i a vista de satèl·lit, ens dona la 
perspectiva justa de la magnitud de la tragèdia. 
Més que una porció de terra, el nostre Delta ara 
sembla el seu fantasma. S’està tornat translúcid, 
enterrat sota la salabrosa llepada de la mar, que 
se l’està cruspint en un acte geofàgic digne d’un 
monstre bíblic tret dels versicles més foscos de 
l’Apocalipsi.

Per tal de revertir aquesta crònica d’una mort 
anunciada les paraules, com ara les meves, 
només serveixen per carregar l’aire de bones 
intencions i poc més. En un any, les promeses 
polítiques no s’han materialitzat sobre les imatges 
d’un Delta minvant i en perill d’extinció. “Si vols 
una cosa ben feta, fes-te-la tu mateix” és una 

d’aquelles sentències que algun cop, enfront de 
l’immobilisme governamental, ha fet reaccionar la 
població de les nostres demarcacions. Recordem 
la implicació duta a terme amb la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre contra el transvasament, i com 
el seu nus blau ja s’ha tornat emblema i distintiu 
per a les gents de les nostres contrades. En 
aquella ocasió ens vam unir com a territori, deixant 
al marge inclinacions polítiques, partidistes o 
romàntiques, perquè l’amenaça de la regressió del 
Delta era a la base de la piràmide de Maslow en 
la jerarquia de necessitats que se’ns presentaven 
com a poble. Ara, aquella amenaça ja ha mutat a 
realitat, i a vista de moixó la desembocadura està 
raquítica i a dos telenotícies d’haver de demanar 
l’extrema unció en forma d’expropiacions a canvi 
del seu silenci. 

No podem quedar-nos callats, no és el nostre 
caràcter. Quan grans catàstrofes sacsegen 
territoris com Haití, la societat sencera fa pinya 
per ajudar-los. La nostra desaparició és més 
lenta però, a nivell ecològic i econòmic, igual 
de devastadora. Per això sorgeix el MOLDE 
(Moviment de la Lluita pel Delta de l’Ebre).

Necessitem ajuda i som els primers que ens l’hem 
de donar per defensar la nostra petita terra, al cul 
de Catalunya sí, i també la que ens ha vist fer-
nos grans i ens omple la boca d’orgull quan diem 
allò de “soc d’allà baix”, declaració a la qual avui 
hauríem d’afegir un: “i que per molts anys sigui”. 
Movem-nos, ens hi estem jugant la pell del Delta.

MOLDE

LA TEVA VEU
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IRENA SENDLEROWA, L’ÀNGEL DEL GUETO DE VARSÒVIA

Quan s’apropa el mes de març és ineludible 
recordar una data important, el dia 8 de març, 
dia internacional de la dona. Tots som història 
sense diferència de gènere, però sí cal constatar 
que en el decurs de la història de la humanitat 
són moltes les dones que han estat obviades 
per les institucions i òrgans de govern i que 
són meritòries de ser recordades, tant des de la 
vessant científica, literària, cultural, històrica etc.

El dia 15 de febrer de l’any 1910 va néixer a 
l’Hospital Catòlic Esperit Sant de Varsòvia 
(Polònia), una nena molt important per a la 
història del món contemporani del segle XX, 
Irena Stanislawa Krzyzanowska (el seu cognom 
de soltera). El seu pare, Stanislaw Henryk 
Krzyzanowski, era metge i investigador de 
malalties infeccioses d’aquest mateix hospital, 
un fervent activista polític i integrant del Partit 
Socialista Polonès, partidari de la democràcia, 
la igualtat de drets, la justícia social i disposat a 
ajudar al proïsme, valors que va transmetre a la 
seva filla. Janina, la mare d’Irena, era una jove dona 
plena de vida, entusiasta i sense cap professió. 
Mentre la guspira revolucionària s’obria camí a 
Europa i el món occidental es preparava per a les 
guerres mundials, una infermera polonesa, Irena 
Sendlerowa (nom de casada), durant la Segona 
Guerra Mundial (1939-1945) arriscà la seva 
pròpia vida per alliberar a més de 2.500 infants 
jueus, condemnats a convertir-se en víctimes de 
l’Holocaust. Va ser una gran activista, impregnada 
d’una indignació genuïna envers la injustícia, 
sensata i sempre compartint la compassió pel 
sofriment aliè. La doctora Radlinska, la seva 
professora d’universitat, exerciria sobre ella una 
gran influència. Es va adherir al Partit Socialista 
Polonès, sempre prestant suport a gent pobra, 
orfes i persones grans. “Ella era de izquierdas, 
sí, pero de una izquierda que ya no existe, 
preocupada por las personas y por su benestar”1 
així ho va testimoniar la seva biògrafa.

Possiblement gairebé ningú hauria tingut 
constància de qui fou, si no hagués estat perquè 

uns joves estudiants de la universitat de Kansas, 
que l’any 1999 volien realitzar un estudi sobre 
les víctimes de l’holocaust, descobriren el nom 
d’una heroïna oblidada per l’obscurantisme que 
enfrontà el bloc comunista i capitalista durant la 
Guerra Freda, Irena Sendler. La història d’aquesta 
jove, anònima, coneguda com “l’àngel del gueto 
de Varsòvia”, mereix una atenció especial, no tant 
per la seva heroïcitat sinó pel seu coratge, decisió 
i humanitat.

En esclatar la Segona Guerra Mundial el 1939, 
Irena era una jove de 29 anys que treballava al 
Departament de Benestar Social de Varsòvia com 
a treballadora social i infermera. En el moment 
que l’Alemanya nazi envaeix Polònia, ella era 
l’encarregada d’administrar els menjadors 
comunitaris de gent amb pocs recursos. Arran 
de l’ocupació, aquest departament va continuar 
atenent a molts indigents i població necessitada, 
motiu pel qual, Irena, de manera estratègica, va 
aprofitar el seu càrrec per donar suport als jueus 
i introduir-se al gueto de Varsòvia, que l’any 1940 
fou segellat. A partir d’aquest moment es va 
produir un greu empitjorament de les condicions 
de vida al gueto a causa de l’amuntegament 
dels jueus en un espai molt reduït i la propagació 
d’epidèmies i malalties, especialment el tifus. 
Com hi havia tantes persones malaltes, els 
alemanys permetien l’entrada per tal d’atendre als 
jueus que emmalaltien i evitar que les infeccioses 
es propaguessin. D’aquesta manera, Irena, 
cautelosa i intel·ligent, sabia que no podria ser 
descoberta i aviat tingué molt clar el seu objectiu: 
col·laborar de manera clandestina en treure jueus 
del gueto i inserir-los a la part ària, una travessia 
perillosa i no exempta d’entrebancs. Fins a l’any 
1942, Irena Sendler va rescatar del captiveri a 
més de 2.500 nens i nenes per diferents vies. Va 
organitzar ambulàncies com a víctimes del tifus 
per escapolir-los i aviat es va valer de tota mena 
d’estratègies, amagant-los en sacs, carregaments 
de mercaderies, caixes de ferralles, maletes i fins i 
tot taüts, posant en perill la seva pròpia vida. Val a 

1 https://www.elmundo.es/magazine/2007/407/1184167371.html
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dir que per dur a terme aquestes accions, Irena va 

comptar amb l’assistència d’altres membres de 

l’organització Zegota (el Consell Polonès d’Ajuda 

a Jueus). Quan aquests infants aconseguien 

sortir del gueto els batejaven amb noms cristians, 

amagant-los en famílies catòliques, convents i 

monestirs per evitar que fossin traslladats als 

camps de concentració. Irena escrivia els seus 

noms a unes tires de paper tissú dipositades a 

uns flascons de vidre que soterrava a un pomer 

d’un jardí veí per tal de salvaguardar la seva 

identitat, amb l’esperança que aquests nens es 

poguessin retrobar amb els seus. Abans d’iniciar 

aquestes operacions es va posar en contacte 

amb cadascuna de les famílies per tal de garantir 

que els seus fills no moririen, una decisió si més 

no arriscada. 

de les persones que havien de ser executades. 
Des d’aquest instant els nazis li van perdre la 
pista i salvà la seva vida. Com a curiositat, a la 
seva cel·la de la presó, a sota del matalàs de 
palla on dormia, va trobar una estampa de Jesús 
Misericordiós on posava “Jesús confio amb tu”, 
que va conservar fins a l’any 1979, quan va visitar 
al Sant Pare Joan Pau II, a qui li ho va obsequiar. 
En acabar la Segona Guerra Mundial el 1945, 
Irena va desenterrar els flascons amb el nom dels 
nens alliberats i li ho va lliurar al doctor Berman, 
primer president del Comitè per al Salvament 
dels Jueus Supervivents. L’objectiu era ubicar a 
alguns d’ells, els quals li van agrair profundament 
l’oportunitat de sobreviure. D’altres es van 
quedar sense les seves respectives famílies que 
van morir als camps de concentració, però si van 
ser donats en adopció i van poder salvar la vida.

Després de la Segona Guerra Mundial el nom 
d’Irena Sendler es va esvair en un nou món 
complicat per la Guerra Freda. El govern polonès 
mai va reconèixer les seves accions, alhora que 
ella també les silencià.

El 1965, l’Estat d’Israel li atorgà a Irena Sendler el 
reconeixement de Justa entre les Nacions. Molt 
poc abans de morir se li va concedir l’Orde de 
l’Àliga Blanca, un gran i excels reconeixement 
lliurat pel govern de Polònia, pels seus esforços 
humanitaris en temps de guerra. L’any 2003 
alguns dels nens als qui va ajudar varen escriure 
una carta nominant a Irena Sendler per al Premi 
Nobel de la Pau. La varen tornar a nominar el 
2007 i li van construir un monument. La premsa 
internacional la va donar a conèixer. Aquest any 
el comitè atorgà el premi al nord-americà Al Gore 
pel seu treball sobre el canvi climàtic

Mai li va donar mèrit a les seves obres i accions 
humanitàries, és més, segons ella: “Quiero que 
todo el mundo sepa que, aunque yo coordinaba 
nuestros esfuerzos, éramos entre veinte y 
veinticinco personas. No lo hice sola” 2 i també 
vàries vegades va dir: “En mis sueños escuchaba 
los gritos de los niños al dejar a sus padres” 3 . 

La presó de Pawiak on Irena i alguns dels seus 
amics foren empresonats

El Tercer Reich li va seguir la pista i la van 
descobrir. El 20 d’octubre de 1943 la Gestapo 
alemanya, coneixedora de les seves activitats la 
va detenir i restà tancada a la presó de Pawiak, 
on va ser brutalment torturada, en fractures de 
diversa índole i greus lesions que li deixarien 
fortes seqüeles, disposada a morir i amb la 
voluntat ferma de mantenir-se en silenci. Va ser 
condemnada a mort, però dues hores abans un 
soldat alemany la va ajudar a sortir de la presó 
(febrer de 1944) i va escriure el seu nom al llistat 

FONT. Los Niños de Irena de Tilar J. Mazzeo. 
Pàg 192

2
 MAZZEO, Tilar J. Los niños de Irena. Barcelona. Círculo de lectores 2016. Pàg. 281

3 MAZZEO, Tilar J. Los niños de Irena. Barcelona. Círculo de lectores 2016. Pàg. 280
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Va morir el dia 12 de maig de 2008 a Varsòvia a 
l’edat de noranta-vuit anys, els seus últims anys els 
va passar a una cadira de rodes a conseqüència 
de les tortures a les quals fou sotmesa, essent 
testimoni de la major part d’un segle i d’haver-
hi col·laborat en la salvació de milers de vides 
gràcies a la seva heroïcitat i integritat moral. 

FONT. Los Niños de Irena de Tilar J. Mazzeo. Pàg 192

Irena Sendler de jove Irena Sendler de gran

El meu reconeixement a una dona, Irena Sendler, 
que plantà cara al nazisme durant la Segona 
Guerra Mundial i fins no fa molt, anònima. Irena 
Sendler va estar votada en un procés participatiu 
realitzat el març del 2010 a Palafrugell de dones 
que mereixen un carrer. Un àngel més per a la 
història.

M. Pràxedes Villalobos Jarque

JESÚS Y LA MUJER PECADORA

Jesús hizo añicos cualquier convencionalismo 

que fuera contrario a la caridad, norma suprema 

del reino, que predicaba y practicaba siempre y 

por doquier. Esta actitud, como no podía ser de 

otro modo, le ocasionó duros enfrentamientos 

con los líderes sociales, y a su vez religiosos, de su 

época 1. Y en la escena que comentaremos, será 

precisamente un fariseo, reunido con sus amigos 

comensales, quien invite a comer al maestro. Sin 

embargo la irrupción de un personaje inesperado 

convertirá el banquete en una de las escenas 

más entrañables de los evangelios. Leámoslo 

con atención: 

Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a 
su casa. Estaba sentado a la mesa, cuando una 
mujer de mala fama que vivía en el mismo pueblo 
y que supo que Jesús había ido a comer a casa 
del fariseo, llegó con un frasco de alabastro 
lleno de perfume Llorando, se puso junto a los 
pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus 
lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, 
los besó y derramó sobre ellos el perfume. Al 

1 Los evangelios nos relatan las duras polémicas que sostuvo Jesús con los grupos religiosos 
dominantes del momento: Saduceos, Escribas (maestros de la Ley) y principalmente Fariseos. Sin 
embargo, los evangelios dan testimonio de dos fariseos, que a escondidas, fueron discípulos de 
Jesús: Nicodemo y José de Arimatea.
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ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús 
pensó: “Si este hombre fuera verdaderamente 
un profeta se daría cuenta de quién y qué clase 
de mujer es esta pecadora que le está tocando.” 
Entonces Jesús dijo al fariseo:

– Simón, tengo algo que decirte.

– Dímelo, Maestro –contestó el fariseo.

Jesús siguió:

–Dos hombres debían dinero a un prestamista. 
Uno le debía quinientos denarios, y el otro 
cincuenta: pero, como no le podían pagar, el 
prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora 
dime: ¿cuál de ellos le amará más?

 Simón le contestó:

– Me parece que aquel a quien más perdonó.

Jesús le dijo:

– Tienes razón.

Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón:

– ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me 
diste agua para los pies; en cambio, esta mujer 
me ha bañado los pies con lágrimas y los ha 
secado con sus cabellos. No me besaste, 
pero ella, desde que entré, no ha dejado de 
besarme los pies. No derramaste aceite sobre 
mi cabeza, pero ella ha derramado perfume 
sobre mis pies. Por esto te digo que sus 
muchos pecados le son perdonados, porque 
amó mucho; pero aquel a quien poco se 
perdona, poco amor manifiesta.

Luego dijo a la mujer:

–Tus pecados te son perdonados.

Los otros invitados que estaban allí 
comenzaron a preguntarse:

– ¿Quién es este que hasta perdona pecados?

Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer:

– Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila.

Después de leer esta narración, si uno está 
familiarizado con los evangelios, la primera 
pregunta que le surge es la siguiente: ¿Cómo un 
fariseo, miembro del grupo religioso con el que 
Jesús más agrias polémicas ha mantenido, invita 
a Jesús a comer como si de un amigo se tratara? 
¿Será por curiosidad, por saber cómo será 
este peculiar personaje del que todo el mundo 
habla? o ¿Pretende, quizá, discutir con Él sobre 
la rigurosidad de las normas religiosas judías que 
Jesús pone en entredicho en su predicación y 
sus obras?

Una primera circunstancia que observamos 
es que Simón como fariseo no ha cumplido, 
como anfitrión, con los gestos protocolarios de 
hospitalidad al uso, que se les ofrecían a los 
invitados a un banquete: no ha lavado los pies a 
Jesús 2, al ser recibido. No le ha dado el ósculo 
de la paz 3, beso, que simboliza hermandad. 
Ni tampoco le ha ungido con aceite su cabeza, 
rito oriental de respeto y reverencia debido al 
invitado. Jesús le echará en cara estas omisiones 
al comparar su actitud con la de una “mujer de 
mala fama”, manera eufemística de referirse a 
una prostituta.

Esta mujer entra en el lugar del ágape sin previo 
aviso. Nos dice el texto que se ha enterado de 
la presencia del Nazareno en casa de Simón, 
el fariseo. Se dirige directamente a Jesús, sin 
mediar palabra, tanto es así que el relato no 
reproduce ni una sola frase de quien se erigirá 
como protagonista de la historia únicamente por 
sus gestos y ademanes. La narración describe 
vívidamente sus acciones: «Llorando, se puso 

2 El invitado venía de la calle o había recorrido caminos polvorientos, por esta razón el lavatorio de los 
pies era un ritual de higiene y de bienvenida obligatorio.
3 El ósculo de la paz se acompañaba con el deseo de paz, expresado con la frase: Shalom aleichem 
(Gn 43,23). Aún hoy en el mundo semítico, entre los judíos y entre los árabes, ora cristianos ora 
musulmanes, se mantiene este rito fraternal. Las palabras árabes son Shalam Aleikum.
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junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos 
con sus lágrimas». El fariseo no le ofreció agua 
para sus pies, sin embargo la mujer los baña con 
sus lágrimas. ¿A qué se debe tan desconsolado 
llanto? Jesús responderá a tal pregunta: «aquel a 
quien poco se perdona, poco amor manifiesta». 
Después de secar los pies de Jesús, los unge con 
perfume. Esta unción, que omitió el fariseo, se 
realizaba al invitado en la cabeza. La unción a los 
pies era la tarea propia del sirviente o esclavo, y 
obligatoria después del lavatorio, cuando el señor 
entraba en casa. El gesto de la mujer habla por sí 
mismo: le suplica a Jesús misericordia. Jesús le 
responderá: «Tus pecados te son perdonados».

La actitud humillada de la mujer contrasta 
frontalmente con las palabras afrentosas, 
pronunciadas por el fariseo contra ella y contra 
Jesús: «Si este hombre fuera verdaderamente 
un profeta se daría cuenta de quién y qué clase 
de mujer es esta pecadora que le está tocando». 
Quien tocaba a una prostituta perdía su santidad 
e incurría en pecado de impureza. Esto le 
recrimina el anfitrión a Jesús. ¿Cómo puede 
aceptar ser tocado por una “mala mujer”, quien 
se autoproclama Mesías e Hijo de Dios? Jesús ha 
respondido a menudo a esta pregunta, cuando ha 
anunciado el cometido fundamental de su misión: 
instituir en el mundo la misericordia de Dios, y 
salvar lo que estaba perdido. Ahora tenemos una 
explicación para entender un hecho inaudito en el 
ministerio de Jesús: muchas mujeres le seguían 
y algunas llegaron a ser incluso discípulas. 
Mujeres de toda clase y condición: «a quienes 
había liberado de espíritus malignos y de otras 
enfermedades» (Lc 8,1-3).

Los evangelios han conservado y grabado negro 
sobre blanco, unas palabras, sin duda, las más 
escandalosas, pronunciadas por Jesús: «Os 
aseguro 4 que los que cobran los impuestos 
para Roma, y las prostitutas, entrarán antes 
que vosotros en el reino de Dios». Estas 

contundentes palabras fueron espetadas, por 
el Nazareno, en pleno Templo de Jerusalén, el 
lugar más sagrado para los judíos. Su auditorio 
estaba formado por los jefes de los sacerdotes 
(Sanedrín), escribas, fariseos, saduceos y 
también por curiosos. Dos días después Jesús 
será arrestado por los soldados del Sanedrín. 
Juzgado injustamente, y condenado a muerte por 
un cobarde Poncio Pilato. Acusado por blasfemo, 
porque nadie puede perdonar los pecados sino 
Dios. Y por atreverse a decir, que los traidores de 
la patria, los publicanos, y “las mujeres de mala 
vida” están más cerca de Dios que aquellos que 
se autoproclaman sus representantes en la tierra: 
sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, etc. 

Julián Villalobos Jarque

4 En el original griego del evangelio, la palabra traducida por “os aseguro” es el hebraísmo amen. 
Este término era utilizado por los Rabinos y maestros religiosos del s.I en Israel para subrayar que 
la sentencia que se afirmaba era una verdad importante. La traducción literal vendría a decir:  ”en 
verdad os digo”.

Cristo con el fariseo y la pecadora, Iglesia del 
Salvador, San Petersburgo (Rusia)
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RACÓ LITERARI

EL SOL DE MA INFANTESA

Quan veig el sol de ma infantesa,
em commoc tot jo, sento melangia,

no sé com dir-ho, sento la vida,
enyoro el temps de ma xiquesa.

Quan veig el sol de ma infantesa
sento el viu xerroteig de l’oroneta
el parrupar quiet de la colometa,

enyoro el temps de ma ninesa.

Neguitejo tot jo a trenc d’alba,
el vell esguard sempre nou,
en silenci, sens cap renou,

veig mon poble abillat, ma casa.

A cau d’orella sento el mormoleig
d’un munt de paraules noves,

d’antics rostres i somriures joves.
Tot jo sóc un deixondat somieig.

Quan veig el sol de ma infantesa
i sento la veu de Déu que em diu:

tots aquests records seran vius,
contempla el cel amb ta nuesa.

Ja no tinc por. Romanc callament.
Sé que el sol serà llum i principi,

segell d’albada, formós inici.
Ja no serà trist comiat de ponent.

Llum, sempre llum, molta llum,
llum sens fi. Foscor, jamai foscor,
la nit despullada d’ombra i tristor.
Esvaïda la tenebra i son negre fum.

Quan veig el sol de ma infantesa,
veig cercat de besllum mon poble,

sento bategar cors orgullosos i nobles.
Sento tas manyagues, Sant Jaume.

 Julián Villalobos Jarque




