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Pròleg

Senders del Delta és el segon diari de viatge dels vagabunds del Tao: Jordi Autet i Jordi 
González. En aquesta ocasió, han triat com a destí de peregrinació el delta de l’Ebre, 
una vasta i hermosa llengua de terra en la què se solapen arrossars, camins de sirga, 
dunes, aiguamolls, salines i el mateix riu.

El Delta sembla a voltes un Japó en miniatura, per aquest motiu la nostra arribada 
ve precedida per un intens estudi de l’haiku amb l’humil intenció d’incorporar-lo a la 
nostra filosofia de viatge. Permetent que el més imperceptible aware, aquesta emoció 
i sorpresa que exerceix la natura, ens desperti la creativitat i la consciència “d’estar 
al món”. Així doncs, el Delta està destinat a convertir-se en utamakura o coixí de 
poemes, llocs que la poesia clàssica havia ressaltat per la seva sacralitat i història, que 
recorrerem amb l’esperit beatnik que ens caracteritza: motxilles, vi, llibretes i pulsió 
per viure.

Al Delta ens hem trobat amb un entorn ecològicament molt fràgil i castigat que hem 
venerat i ara reivindiquem. Hem recorregut tots els camins possibles gràcies a lo Po-
let, un pròcer de la zona. Ell ha sigut el millor guia possible pel passat i el futur del 
Delta. Nosaltres hem recollit en aquest diari i relats escrits a quatre mans unes jorna-
des viscudes a la vora de l’Ebre. La nostra intenció és seguir donant protagonisme a 
la natura i celebrar la necessitat de la poesia per a descriure el món, com va fer amb 
Matsuo Basho en les seves peregrinacions durant segle XVII al Japó.

Exemplar gratuït.

Primera edició digital, 23 d’abril de 2019.
(C) dels textos, imatges i dibuixos: J. Autet, J. González
Contacte: cinegenia@gmail.com
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Bassa de les olles

Al tercer mes de l’any, entrem al Delta per l’Ampolla fins a la Bassa de les Olles. Ens 
aturem a Lo Goleró, un xiringuito a peu de platja, per menjar i descansar després del 
camí. Tenim molta gana. Ofereixen anguila fumada, una de les delícies de la zona, 
que acompanyem amb bunyols d’eriçó i blanc de Gandesa. Bufa vent i fa calor per 
finals d’hivern. Anem a meditar a la platja entre petxines i restes de crancs blaus, una 
plaga a les costes del Delta però que afortunadament es pot tirar a l’arròs. Caminem. 
Un cartell ens anuncia que “menjar ostres és fer país” així que anem a un majorista 
de peix a fer provisió pels propers dies a la nostra cabana. Ostres, eriçons de mar, 
anguila i gambetes blanques endèmiques de la zona són el nostre botí a preu de sal-
do. Deixiem la Bassa en direcció als Muntells on està el refugi enmig de camps secs 
i en repòs. Els tractors van i venen amb pressa pels prims camins llaurant abans que 
arribi la primavera, deixant al seu pas una boira de sorra. Un cop a la nostra cabana 
contemplem la naura i meditem. Bevem te. Netejem el peix i el marisc en silenci. A la 
tarda fem sonar els nostres bols tibetans per rebre la benedicció del Delta.

	 La	tovallola	d’ostres	

	 volteja	al	son	del	vent

	 L’aigua	goteja	

	 com	un	rellotge	de	pèndol

	 que	et	marca	el	temps	

	 El	foc	crina	

	 bull	l’aigua	

	 la	música	ondeja	

	 Fumeja,	

	 la	roba	estesa,	

	 sota	el	primer	sol	picant.
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Arrossars en repòs

Falten vint dies per la primavera i no entrarà aigua fins el cinquè mes. Els camps estan 
secs, alguns llaurats i en els canals clivellats hi han centenars de closques de crancs de 
riu. Assecat el seu hàbitat després de la collita, els mol·luscs no sobreviuen, tot i que 
com a bona plaga, tornaran l’any següent, igual que els cargols poma que tan mal han 
fet al Delta. Ara no hi ha aigua doncs tampoc mosquits. Al segle passat aquí encara 
morien pagesos a milers per paludisme. Els humans portem mil anys usurpant terra 
al mar. Durant aquest temps s’ha canviat dos cops el curs de l’Ebre per anar aconse-
guint més camps de conreu. L’arròs era una feina ben dura però avui està mecanitza-
da i explotada despietadament. El pagès fins ara sempre veia el camp com un cabàs 
de diners, però això haurà de canviar si no volem morir emmetzinats. Tanmateix, hi 
ha una gran paradoxa: a l’arrossar o a la muntanya on cullen patates, son els lloc on 
menys ecològic es menja. La major part de la producció va les grans ciutats on hi ha 
una forta demanda. Això ens indica que fora de la ciutat la gent no necessita o no 
l’interessa l’ecologisme, en conseqüència, el canvi d’economia no vindrà del camp 
sinó que, de retruc, de la ciutat. El paisatge de l’arrossar és força wabi-sabi. La solitud, 
la planícia, els canals encreuats i els joncs en el seu moviment ondulatori pel vent. Les 
cabanes que apareixen aleatòriament en mig d’un camp ara es lloguen a turistes i són 
els trets estètics més clars d’aquest indret.

	 Sol	de	març,	

	 dins	els	camps	llaurats,	

	 la	palla	d’arròs	fa	clivelles	d’ombra.

	 Arbre	pelat	d’hivern,

		 ocells	reposant	

	 el	fum	que	passa.

	 El	desmai	deixa	les	seves	branques

	 a	l’atzar	del	temps.
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Platja del trabucador

En pocs minuts es pondrà el sol. El trabucador és un dels millors indrets de Catalunya 
per gaudir de la posta. Hem arribat fins al final del camí, fins a les salines saltant la 
tanca. Tenim a banda i banda mar, només un camí d’uns vint metres d’ample ens guia. 
És com una fi del món. Hi ha esquelets d’ocells i cristalls de sal. Fa molt de vent i les 
tonalitats del cel son encisadores. Meditem a platja, caminem. Hem trobat tres ous de 
ratjada a la sorra empesos per una llevantada. També arriben plàstics a la costa, tot un 
fracàs de la humanitat. Seria un lloc ideal per les tortugues boves, per pondre ous però 
la platja està massa concorreguda malgrat estar lluny dels nuclis urbans.

	 Després	de	la	llevantada,	

	 tres	ous	de	ratjada	a	la	platja,	

	 no	naixeran	a	l’estiu.

	 La	pipa	s’apaga

	 no	pot	amb	la	força	del	vent.	
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El Delta

Hem quedat a les deu hores amb lo Polet, un senyor gran que és tot un pròcer del 
Delta. Deu tenir més de setanta anys, barba blanca i idees clares. Menja arròs tres 
cops per setmana i fa anys que es dedica a donar a conèixer el Delta i a defensar-lo. 
Els polítics el consulten però mai li fan cas ja que l’ecologia encara no dóna vots i 
costa molts diners a curt termini. Lo Polet està capficat. Instruieix a la gent de com 
sobreviure en cas de “catacrak”, és a dir, el moment en què el petroli i el món virtual 
no garanteixi la subsistència. Així doncs, lo Polet ens ensenya a pescar als aiguamolls 
amb arts de pesca i a caçar la polla d’aigua. Diu que és més saborosa que l’ànec. Tam-
bé ens instrueix en el cultiu de l’arròs per alimentar les nostres famílies. Ara ningú sap 
procurar-se aliment i mengem sense cap mena de qualitat. Lo Polet vol un canvi de la 
societat actual a un model ancestral, més sostenible, que doni sentit ple a la vida. Fu-
gir del sedentarisme i tornar a la senzillesa de les generacions passades, com era en la 
seva infància. Lo Polet lluita de forma quasi suïcida contra el progrés del Delta, ja que 
progrés significa destrucció. Vol una vida sense mecanització on l’home confronti la 
natura un altre cop. Ha trobat en nosaltres uns militants de lo salvatge i fem amb ell 
una bona pinya per descobrir alguns racons clau del Delta i seguir difonent l’evangeli 
verd. Ens regala unes espigues de llavors d’arròs pel seny i per si ens hem de posar a 
sembrar després de la fi del món. Lo Polet és l’enllaç del passat amb el futur, si el futur 
vol esdevenir ha d’ometre el present.

	 Una	tija	seca	de	llavors	d’arròs,	

	 una	sement	surt	volant

	 l’arna	hi	ha	deixat	els	ous.
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Port vell del Fangar

Arribem a un lloc d’aspecte apocalíptic. Sembla l’embarcador d’Hades. Un canal amb 
canoes velles, podrides i algunes plenes d’aigua, com banyeres. Lo Polet ens explica 
que aquí era on es feia contraban al Delta. No afirma que encara es faci, però ho pen-
sem. Hi venen pocs pescadors, ara cal llicència per fer-ho. Tot el què formava abans 
d’una forma de la subsistència, del món salvatge, avui cal llicència i està regulat. La 
pesca amb canya treu llobarros, i també amb altres arts de pesca, anguiles. Una mica 
més lluny pesquen els flamencs. Diu que té una barca amarrada però no ens la vol 
revelar i aclareix que quan juga el Barça i tots estan amorrats a la tele surt a omplir el 
rebost. No sabem si és del tot cert el què ens explica de la seva vida però ens agrada 
aquesta fluctuació entre el mite i la veritat. Per tot arreu creix la salicòrnia, una planta 
adaptada al medi salí. Avui, a la cuina gourmet, és un ingredient preuat com totes les 
males herbes del passat. Lo Polet ens explica que coneixia a un vell pescador molt 
pobre que matava la fam menjant salicòrnia, qui sap si aquest era el secret de la seva 
longevitat ja que va viure més del compte.
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Port nou del Fangar

Son les dotze del migdia, fa molt de sol i calor. El port nou és un port petit que ser-
veix per enllaçar amb les muscleres a uns dos-cents metres davant el Fangar. Al moll 
estan amuntegades les cordes que es transportaran al mar amb barcasses i es llençaran 
a la musclera per criar ostres i musclos. Cada musclera pertany a una família que la 
explota amb la seva llicència. Es guanyen bé la vida a l’aire lliure. No es tan dur com 
la pesca d’alta mar. Les muscleres s’han posat de moda amb un bar que ofereix marisc 
i cava als turistes transportats en llanxes. Sembla una proposta interessant però dins 
la mar no hi ha forma de controlar la contaminació que suposa un establiment. A la 
mar no li calen bars ni més contaminació.

	 Xarrupant	una	ostra	

	 percebo	una	perla,	

	 al	meu	estòmac.
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La desembocadura i Riumar

Des de la creació del pantà de Riba-roja la quantitat de sediments ha decrescut de 
forma alarmant. El retrocés és enorme i el mar s’apodera de cinc metres de terra per 
any. La desembocadura és un dels lloc més turístics del Delta. Vaixells que fan rutes 
pel riu, un càmping, restaurants i un passeig nou. Lo Polet li sembla tot molt trist. 
Ens explica la seva infantesa i com passava les vacances d’estiu a l’illa de Buda ajudant 
a la seva família als arrossars d’uns terratinents. Ara, de l’illa en queda molt menys ja 
que se l’ha endut el mar, però encara està la meitat en mans privades. Lo Polet ens 
fa uns vaixells amb la fulla de la canya i els deixa al riu com quan era petit. Ell opina 
que el Delta s’hauria de tancar als turistes per preservar-lo ja que en un lloc com 
aquest la degradació del medi és imparable. S’han construït murs de contenció ja que 
en alguns indrets el mar ha arribat ja a les edificacions. Qui sap com serà el Delta en 
les properes dècades, potser ja no hi serà, com les platges naturals del Maresme que 
han sigut engolides pels ports esportius que no permeten la fluctuació de sediments. 
Seguim el camí cap a una zona bonica i castigada anomenada Riumar. Aquest és un 
engendra d’urbanització en la què hom es pregunta com hem pogut arribar fins aquí. 
Es va plantejar com a illa de casetes d’estil balear en un indret apartat, però en un 
moment es va desmesurar l’edificació i ara han sorgit xalets com males herbes. Però 
el més preuat de Ruimar són les dunes naturals que s’han format a la costa. Una me-
ravella de la natura que té els dies comptats. S’han tancat, fet camins i alguns, fins i 
tot, les volen liquidar ja que impedeix veure el mar des dels xalets. És un clar exemple 
d’estupidesa política i humana. Res no importa, la natura sembla pura escenografia 
passatgera. Les dunes ja no tenen mobilitat ni poden interactuar amb el seu entorn i 
moriran escombrades per l’home.
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La torre de Sant Joan

Arribem a la tarda a la part més al sud del Delta. És potser la part més salvatge i in-
hòspita. Arrossars, antigues salines, camins de pagès, canyissars i flamencs esperant 
la nit. Creuem diversos camps i canals fins a la torre de Sant Joan. Una construcció 
en ruïnes que s’hi arriba per un camí empedrat només en marea baixa. La torre de 
defensa es va edificar per protegir les salines dels pirates quan Tortosa era un nucli 
de comerç de la sal. El sol es pon darrere la serra del Montsià i el vent mou el borró 
en constant harmonia. Els flamencs s’estarrufen per passar la nit al resguard de la 
costa. Aquest lloc és com una fi del món local en la qual hom se sent en comunió 
amb a terra, l’aire i l’aigua.

	 Lluna	creixent,	

	 els	flamencs	amaguen	el	cap,	

	 l’aigua	es	pinta	de	rosa.	

	 El	flamenc	camina	tranquil	

	 i	aixeca	la	pota	

	 que	l’aiguamoll	no	remulla.
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Aiguamolls del Clot i la Tancada

Es diumenge pel matí. Arribem als aiguamolls que voregen Poblenou. Tenen una 
extensió considerable i estan dividits per zones. Habiten tot tipus d’aus però hi des-
taquen els flamencs que pesquen en grups i van d’una banda a un altre volant a no 
gaire alçada. A la zona hi arriben turistes que circulen pels camins amb bicicletes fent 
soroll. Els hi preparen activitats de lleure, ja que el contacte directe amb la natura se’ls 
fa avorrit, incòmode i sense sentit. Fugim de la zona i ens allunyem de la gent que 
vol una construcció de la realitat feta a mida malgrat no sigui pròpia. La natura està 
feta per entrar-hi a soles, sense soroll, sense opinions, ni valoracions, ni punts de vista 
de ningú més que un mateix. Una encanyissada és la teva encanyissada, un flamenc 
volant és el teu flamenc volant que just en aquell moment vola per tu. Per això ens 
genera tanta al·lèrgia poder viure-la, quan realment la volem tocar. Als aiguamolls 
s’està re-introduint el fartet, un peix petit en perill d’extinció per intoxicació de nitrat 
dels aqüífers i per l’agressivitat de les espècies invasores. El fartet es menja larves i 
mosquits responsables de què el Delta sigui un lloc insuportable a l’estiu i tardor. Els 
desequilibris per mínims que semblin sempre porten a situacions desastroses.

	 Els	flamencs	volen	

	 com	creus	que	les	guia	el	vent.

	

	 Dos	flamencs	

	 i	l’encanyissada	voleien	

	 amb	la	llevantada.
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Polaroids

La fotografia analògica és metafísica. Mai la digital ha pogut comparar-se amb aques-
ta, ja que la reproducció està desvinculada de la realitat per molta definició o precisió 
en el color. La fotografia analògica és el resultat d’una transformació física i química 
del món sensible. La llum reflectida pels objectes roman encara en la reproducció o, 
dit en altres paraules, la reproducció és la fixació de la llum reflectida per un objecte, 
i en conseqüència, una part de l’objecte està atrapada en la fotografia. 
 La polaroid és un sistema fotogràfic de revelat ràpid, triga uns cinc minuts, i 
actualment, per motius ecològics, els químics emprats no permeten una fidelitat de 
la imatge com passava als anys 70 o 80. Tanmateix, la polaroid encara conserva la 
màgia de la fotografia analògica: ens permet atrapar la llum del món en paper químic. 
La vida s’atura per sempre en pocs centímetres quadrats. No captem el moviment en 
l’espai ni el temps, d’això s’encarrega la nostra ment, dotant de continuïtat a la imatge, 
un abans i un després. La polaroid té una estètica wabi-sabi, és imperfecte i es degra-
da amb facilitat. Té un atmosfera nostàlgica i fugissera. Les limitacions del material 
són una expansió de l’univers per a nosaltres, amplien el nostre espectre, alliberen la 
percepció. L’acció fotogràfica és un doble ‘aware’, la primera, suposa la impressió real 
que rebem de la natura, la segona, la que rebem de nou del retrat en absència de la 
realitat. Hi ha matisos que no podem expressar amb imatges però també hi ha mati-
sos que no podem expressar amb paraules. La polaroid també esdevé haiku.
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Dos autoficcions del Delta

Guan Shi Yin

En Polet ens acabava de deixar amb el seu llaüt a l’extrem nord de l’Illa de Buda, se’n 
anava a dinar i ens deixava una estona fins la tarda per seguir la ruta. Amb la boca 
petita ens va dir que allò que feia era il·legal i que en teoria ningú  podia trepitjar l’Illa 
de Buda ja que era zona protegida. La meitat era propietat del departament de Medi 
Ambient i, l’altre, part de la família Alsina, una nissaga de l’alta burgesia catalana que 
s’havia enriquit amb el tèxtil i sempre havia sigut propietària de l’illa fins que als anys 
90 en cedí una part justament a la Generalitat.  
 Entràrem caminant entre canyissars, jonqueres i salicornars amb la seguretat 
que en dissabte cap tècnic del Parc Natural estaria treballant i ens trobaria. Els can-
yissars eren densos i es notava que feia temps que ningú havia passat per allà. El vent 
de mestral bufava fort i la sensació que l’illa de Buda uneix dos mons et va creant una 
atmosfera engolidora que et tenalla l’ànima com si la volgués estirar entre aquestes 
dues vides. Trobàrem un tros de terra més ferma i sense vegetació. El Jordi s’assegué 
i va començar a fer esbossos al quadern, jo intentava que aquell ambient em generés 
el desitjat Aware del qual estàvem en plena recerca. Teníem tots els ingredients per a 
una catarsis artística quan, de sobte, alçà el vol un martinet espantat per alguna cosa 
que s’apropava. Sorpresos, veiérem una figura caminant lluny, com un aura espectral 
embolcallada amb un llençol taronja. S’anava apropant amb pas beatificat i la mirada 
centrada en un punt on l’horitzó es menjava l’illa.
 Ens adonàrem que la vestimenta folgada era la típica dels monjos budistes, 
era un home d’uns 60 anys, molt prim, morè amb cabells blancs curts. Quan estigué 
a pocs metres de nosaltres, ens saludà amb una lleugera inclinació del cap i amb les 
mans obertes i unides entre sí per sota de la barbeta mentre ens deia “Nàmaste”. Allò 
no era un Aware però la cosa es posava interessant. Li férem la salutació correspo-
nent. Ell es presentà com a Guan Shi Yin (més tard descobriríem que aquest és un 
nom d’un bodhisttava de la xina que va pel món ensenyant i transformant els éssers 
vius inspirant-los per fer sorgir la ment Bodhi). 



50 51

 Ens digué “seieu il·luminats en aquesta illa i creeu l’art a partir de les sinergies 
dels éssers vegetals i animals però feu del silenci la vostra guia perquè aquesta illa és 
la llum que uneix el mar amb el patiment humà que reposa sobre aquesta terra erma” 
i agafà un tros de terra amb la mà i els seus ulls humits desprenien tot el dolor que  
l’esser humà porta dins seu.
 Seguí caminant ara un pas, silenci, un altre pas, silenci, un altre pas fins que 
desaparegué fos amb la llum del sol i els canyissars que esvalotats ballaven al so del 
Mestral i els eucaliptus començaven a allargar la seva ombra. Restàrem una estona 
en silenci, integrant aquelles paraules, cadascú construint la seva realitat amb aquell 
missatge. Allò no havia estat un Aware però sí com una il·luminació. Tornàrem res-
pectant aquell silenci ordenat pel Bodhisttava com un mantra que no podíem trair fins 
a arribar a l’extrem nord de l’illa de Buda on ja ens esperava en Polet amb el seu llaüt.
 De tornada li vam contar sobre el personatge misteriós que havíem trobat a 
l’illa i de seguida ens digué tot somrient: “és lo Miquel Alsina, el fill petit de la família 
propietària, fa molts anys que viu aquí sol, quan la Generalitat va voler comprar tota 
l’illa, el pare d’en Miquel només va demanar que li deixessin en propietat una part 
perquè hi pogués viure el seu fill Miquel. En Miquel, després de ser l’ovella negra de la 
família i portar de cap al seu pare gastant-se la fortuna en festes, se’n va anar a  fer la 
revolució de les motxilles..” (nosaltres ens miràrem somrients) “ i va estar anys vivint 
al Japó i a la Xina i es va fer budista, quan tornà tenia clar que el fet que l’illa del seu 
pare es digués l’illa de Buda era una senyal que li venia donada i que havia de complir 
els desitjos de Buda i aquí hi va fer la seva cova, ja fa 20 anys que hi viu. I ningú no 
sap de què viu ni què menja, perquè ningú li porta queviures ni aigua potable. Només 
surt un cop a l’any per Sant Pere, quan la romeria de sant Jaume d’Enveja entra a l’illa, 
què és el dia que la gent pot accedir a l’illa. Aleshores, se’l veu marxar amb un llaüt 
mar enllà però ningú sap on va. La veritat és que és estrany que us hagi saludat perquè 
si alguna vegada entra algú a l’illa il·legalment com vosaltres ell s’esmuny entre can-
yissars i fa molts anys que ningú el veu, almenys ara podré dir al poble que en Miquel 
segueix viu..” Seguírem amb el llaüt travessant el mar cap a terra ferma mentre amb 
el Jordi ens miràvem il·luminats per aquell encontre tant inesperat.

Nostàlgia autolítica

A la tarda, vam sentir sorolls a la casa del costat, la propietària de la cabana no ens 
havia dit que hi havia algú vivint allà. Algú remenava eines, s’obrí la porta i en sortí 
un vellet, geperut, amb unes ulleres de sol brutes, escardalenc i cabells plens de cas-
pa. Ens mirà de reüll i ens digué “hola xeics”, portava una dalla a la mà i una mena de 
cistell de vímec. S’apropà i afegí “sóc en Blai”. Allargà la mà al Jordi que al tacte era 
rugosa, i després digué “me’n vaig a xarrugar” i fugí caminant pesadament a través 
dels camps secs. Passàrem la tarda fent hipòtesis de qui era aquest vellet, on havia 
anat i que volia dir “xarrugar”.
 Cap a la vesprada, quan el sol repinta els camps del Delta i els daura perquè 
els puguis gaudir com un tresor, estàvem asseguts a les hamaques de fora la caba-
na llegint i veiérem apropar-se el Blai amb un caminar arrossegador. Al passar per 
davant nostre ens manà “seguiu-me” i ho férem fins la seva caseta, i assenyalant la 
taula que tenia davant de la casa digué “seieu”. Nosaltres seguíem les ordres mecàni-
cament. Entrà a la casa i en sortí amb una ampolla i tres gots que serví ràpidament 
“beveu! Aiguardent d’herbes”. La beguda entrà com un dimoni dins l’estómac men-
tre ell servia tres gots més. A la tercera, comença un monòleg sense que nosaltres li 
haguéssim preguntat rés. “Tota la vida he sigut pescador. Quan era xic, el meu pare 
em portava a les muscleres de la Badia del Fangar a pescar durant deu hores diàries 
musclos i ostrots. Als 15 anys, em vaig convertir en el millor mariscador de lo Delta, 
totes les confraries de pescadors es barallaven perquè treballés amb ells, treballava a 
estall, però a mi em pesava una cosa, tota la vida treballant no m’havia permès anar 
a escola i no sabia llegir i ho havia de solucionar fos com fos. Vaig oferir un inter-
canvi a un vell escriptor de Sant Jaume d’enveja: ensenyar-me a llegir a canvi d’un 
bon grapat de marisc cada vespre. Vaig aprendre ràpidament i també  vaig començar 
a llegir novel·les que em deixava el vellet. Devorava un llibre a la setmana, sobretot 
literatura francesa: Zola, Hugo, Proust, Apollinaire... això em va obrir un nou món 
mentre el món del Delta s’anava apagant. Havien construït el pantà de Mequinensa 
i l’arribada de sediments al Delta s’havien reduït dràsticament tot començant la re-
gressió del riu. Això, va començar a pesar en la meva vida, es moria aquell paisatge 
que jo havia estimat amb les meves mans i podíem dir metafòricament que la meva 
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vida també va entrar en regressió, ja res sedimentava en la meva ànima. Aleshores, 
vaig decidir que havia de documentar aquell món, que havia de guardar les imatges 
i la terra que els meus ulls i les meves mans havien gaudit i vaig començar a escriure 
histèricament sobre aquells paisatges, aquelles feines, aquells menjars, aquelles tradi-
cions perquè el monstre del progrés no pogués esborrar-ho de la meva retina ni de la 
retina d’aquest país”. 
 A mesura que el paisatge s’anava apagant, cada vegada se’m feia més dolorós 
escriure sobre aquell Delta que ja era un fantasma. Vaig començar a publicar llibres 
i el meu nom sonava pels cercles literaris, de fet, sóc el Blai Reiné, segur que heu es-
coltat el meu nom moltes vegades... (amb el Jordi ens vam mirar però aquell nom no 
ens deia res) Els ulls del vell estaven d’un vermell a punt d’explotar, ja s’havia begut 
mitja ampolla d’aiguardent, però seguí “per aquesta casa i en aquesta taula van passar 
eminències literàries i culturals d’aquest país, aquí mateix on esteu asseguts hi ha dinat 
en Josep Pla, Nèstor Luján, l’editor Castellet, Pere Calders, Montalbán i molts més 
que ja no recordo” Va entrar a la casa i va sortir amb alguns manuscrits i una altre am-
polla d’aiguardent. Estàvem com en un relat al·lucinogen, començava a ser fosc i la fi-
gura del vell semblava un espectre. Tot i el nostre “saque” amb la beguda, l’aiguardent 
començava a fer els seus efectes. “Mireu, aquest són alguns dels manuscrits, ara mateix 
no em queda cap dels llibres editats aquí casa. Aquest parla de personatges del Delta, 
gent extravagant i peculiar amb oficis que ja s’han perdut, aquest són relats de quan 
navegava, històries de fantasmes de mar, de tempestes assassines i aquest va sobre 
el Port del Fangar, històries de “contrabando” (em va recordar el llibre Contraban i 
altres narracions de Josep Pla), i us en podria ensenyar molts més. Últimament, però, 
produeixo molt menys, perquè la meva escriptura s’ha convertit en una tasca molt do-
lorosa, cada paraula és una llosa en la meva memòria i un tros de riet que desapareix, 
una pala gatxera que ja no es farà servir, un matxero que mor. Per això m’han diag-
nosticat “nostàlgia autolítica”. El procés d’escriure m’està destrossant l’ànima i el cos 
(s’arremangà les mànigues i ensenyà els braços plens de talls amples que li creuaven 
el braç, molts d’ells ben secs), però moriré escrivint sobre aquest Delta que és un vell 
que es va consumint, que s’arrossega, que no entén de noves tecnologies i que el món 
se l’està menjant i l’està deixant en cures pal·liatives” . 
 S’aixeca, ens mirà com si no ens conegués, agafà l’ampolla d’aiguardent i se 
la va acabar tota a morro. Arreplegà els manuscrits bruscament com si li volguéssim 
robar (començàvem a estar acollonits) i amb l’altre mà va agafar la dalla i senyalant-
los ens va a començar a cridar “fora d’aquí!!! fora d’aquí!!!!!”. 

 A la nit, sortírem a prendre la fresca al porxo i de lluny podíem veure per una 
finestra a en Blai escrivint en una taula petita sota una llum tènue que il·luminava una 
llibreta. Ens apropàrem una mica i veiérem la seva cara de dolor, plorava desconsola-
dament. Amb una mà anava escrivint i amb l’altra tenia agafat el què ens va semblar 
un ostrot obert amb el què s’anava fent talls als braços.
 Durant la nit, a la cabana, quan ja ens havíem sobreposat de l’escena surrea-
lista vam cercar a Internet el nom “Blai Reiné” però no apareixia per enlloc, ni cap 
dels noms dels manuscrits que ens havia dit, ni relacionant-los amb els escriptors 
catalans que ens havia anomenat. També vam buscar “xarrugar” i volia dir llaurar, 
però els camps eren secs i anava amb una dalla...
 Al matí, mentre esmorzàvem, el vell va sortir de casa amb la mateixa roba 
del dia abans i les ulleres de sol encara més brutes. Passà per davant i digué “Bon 
dia xeics, vaig a amollar l’aigua dels meus camps” i marxà a través dels camps secs 
com un espectre entre la boira que reposava aquell matí d’hivern per tot el Delta. 
Ràpidament, buscàrem “amollar” al diccionari d’Internet i ens va aclarir que és quan 
a la primavera tornen a deixar entrar l’aigua als canals perquè inundin els camps i 
comenci a créixer l’arròs.




