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1. INTRODUCCIÓ 

La proposta didàctica que es presenta en aquest treball es titula Ruta literària pel 

delta de l’Ebre. Es tracta d’una proposta per als alumnes del primer cicle d’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO).  

 

La Ruta literària pel delta de l’Ebre va néixer a partir d’una conversa amb el tutor 

de pràctiques de l’Escola Arrels de Barcelona, lloc on he desenvolupat les pràctiques 

del màster. Va ser ell qui em va explicar que en aquest centre no es feien rutes 

literàries però que creia que seria una bona proposta per a l’escola. Així doncs, 

aprofitant l’avinentesa que els alumnes de segon d’ESO d’aquest centre viatgen cada 

any al delta de l’Ebre per dur a terme el crèdit síntesi i, tenint en compte que sóc 

nativa d’aquestes terres, vaig decidir fer una proposta de ruta literària.  

 

La proposta literària que es presenta tot seguit s’ha adaptat al crèdit síntesi que aquest 

centre tenia prèviament estipulat, motiu pel qual les parades de la ruta literària estan 

condicionades per les activitats que ja conformaven aquest crèdit síntesi. Així doncs, 

en cada activitat que realitzen els alumnes hi ha un punt de la Ruta literària pel delta 

de l’Ebre, de manera que la ruta es realitza discontínuament al llarg dels tres dies que 

els alumnes estan al Delta.  

 

La Ruta literària pel delta de l’Ebre és un treball que inclou textos d’escriptors 

reeixits de les lletres catalanes amb l’objectiu de donar-los a conèixer entre l’alumnat 

de secundària. També s’intenta a partir d’aquesta proposta donar a les Terres de 

l’Ebre la importància que es mereixen per ser un dels paratges naturals més 

emblemàtics de Catalunya.  
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2. EL MARC D’APLICACIÓ: el  centre i l’aula on s’implementarà la proposta 

d’innovació  didàctica.    

 

L’Escola Arrels és un centre d’estudis concertat de Barcelona que s’emmarca dins 

de la Institució Teresiana. En aquest centre els agrupaments per classes es fan seguint 

criteris d’heterogeneïtat, de manera que a les aules hi ha molta diversitat d’alumnes. 

És per aquest motiu que la proposta didàctica que es presenta inclou activitats 

variades i de temàtiques diverses, de manera que tots els estudiants al quals va 

dirigida aquesta ruta literària pugui dur-la a terme.  

 

Els destinataris de la Ruta literària pel delta de l’Ebre són estudiants joves del primer 

cicle d’ESO, la majoria dels quals mai abans han visitat les Terres de l’Ebre. És per 

això que amb aquesta proposta es vol aconseguir que l’alumnat sàpiga què són les 

Terres de l’Ebre, quins són alguns dels autors que han escrit sobre aquest territori, 

quines característiques geogràfiques té el Delta, quins són els principals indrets 

naturals i les poblacions que els envolten.  

 

 

 

3. PROPOSTA D’INNOVACIÓ EDUCATIVA  

 

La proposta didàctica que es presenta es titula Ruta literària pel delta de l’Ebre. En 

els punts següents es proporciona més informació detallada sobre la ruta.  

 

3.1. Objectius 

Amb la proposta literària que es presenta tot seguit es volen aconseguir diversos 

objectius. Una de les principals fites a llarg termini que es vol assolir amb l’aplicació 

pràctica de la ruta literària és que els alumnes interioritzin l’hàbit de la lectura. S’ha 

constatat que els joves estudiants cada cop llegeixen més per obligació que per 

voluntat pròpia, fet que els repercuteix de manera negativa en l’escriptura i en la 

cultura.  
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Un altre dels grans objectius que es vol aconseguir és que els alumnes sàpiguen 

anomenar alguns dels autors catalans que han escrit sobre les Terres de l’Ebre, la 

major part dels quals són natius d’aquest territori. Per tal d’augmentar la cultura 

literària dels alumnes s’han escollit autors catalans de renom que hagin escrit sobre el 

Delta.  

 

També s’ha buscat des d’un primer moment que els textos siguin variats, de manera 

que els alumnes puguin fer un tast de diversos tipus d’escrits diferents amb una 

temàtica en comú. Així doncs, l’objectiu és que l’alumnat pugui experimentar quins 

tipus d’escrits prefereixen, al mateix temps que descobreixen un nou territori que no 

està exempt de bons escriptors.  

 

I, una altra de les finalitats d’aquesta ruta literària és fomentar la implementació 

d’activitats d’aquest tipus als instituts. Aquesta és la manera d’ensenyar-los als 

alumnes que els coneixements que aprenen dins l’aula també tenen una aplicació fora 

del centre.  

 

 

3.2. Justificacions teòriques i pràctiques 

La proposta que es presenta està sobretot vinculada amb la part de literatura de la 

matèria de Llengua catalana de secundària. Pel que fa a les bases teòriques que la 

sustenten, es pot dir que són diversos escrits sobre didàctica, literatura, llengua i 

cultura.  

Un dels articles que s’ha seguit per realitzar la Ruta literària pel delta de l’Ebre és 

Les aportacions de la teoria de la literatura a l’ensenyament (2004: 7). En aquest 

escrit les dues autores, Bordons i Díaz-Plaja, escriuen sobre els canvis que hi ha hagut 

en l’ensenyament de la literatura amb el pas dels anys. Aquest article ha estat cabdal 

per construir l’enfocament de la ruta literària, ja que s’ha intentat defugir dels 

plantejaments més tradicionals que relacionen els autors amb els moviments i la 

història de la literatura. És per això que la proposta didàctica que es planteja està 

centrada en aconseguir lectors motivats que llegeixen per gaudi i no per imposició.  
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Així doncs, a partir d’aquests plantejaments de llibertat lectora que presenten les dues 

autores de l’article, vaig decidir que la proposta didàctica seria a través d’una ruta 

literària. Això es deu al fet que una ruta literària permet a les persones que la realitzen 

poder observar quina és la realitat que envolta els escriptors dels textos, veure com ha 

influït el pas del temps en un indret concret, etc. Una ruta literària és la mescla de la 

literatura i el territori i, per tant, és molt més digerible per a un lector poc avesat a 

llegir el fet de palpar el territori i visitar indrets acompanyats dels textos, que no pas 

llegir els mateixos textos a l’aula del centre.  

Tal com apunta Soldevila (2004: 28) a Les rutes literàries, «el recurs de les rutes 

literàries és un dels més eficaços i rendibles d’entre tots els que hem utilitzat». I és 

que es poden crear rutes centrades en fets històrics, en obres o en autors concrets o, 

com és el cas de la Ruta literària pel delta de l’Ebre, centrades en un indret geogràfic.  

Una de les parts més importants que té una ruta literària és, tal com afirma Soldevila, 

la de marcar els llocs literaris, és a dir, l’espai geogràfic on es farà cada parada de la 

ruta. Tenint en compte que aquesta la Ruta literària pel delta de l’Ebre està adaptada 

a les activitats dels crèdit síntesi de segon d’ESO de l’Escola Arrels, aquest pas no 

s’ha realitzat, ja que s’han aprofitat els llocs on es desenvolupen les activitats per 

marcar les parades de la ruta.  

Pel que fa a les activitats que es proposen relacionades amb la lectura de cada text, 

s’han creat seguint el criteri de diversos autors, un dels quals és el que Lluch proposa 

a La programació dels aprenentatges literaris. Lluch (2001: 17) afirma que «les 

activitats gramaticals se situen en el marc de l’aprenentatge de la producció i de la 

comprensió de textos, també dels textos literaris». Així doncs, partint de textos 

relacionats amb la literatura es plantegen activitats de tot tipus, tant de literàries com 

de caire gramatical.  

I és que tal com afirma Codina (2008: 112), «ensenyar a llegir i escriure, doncs, però 

també ensenyar a comprendre un discurs oral i ensenyar a expressar-se amb 

coherència i propietat» és el que es vol aconseguir que l’alumnat aprengui o practiqui 

a través de les activitats que s’inclouen en aquesta proposta didàctica.  
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Cal tenir present, però, que els alumnes aprenen molts cops per repetició i que només 

amb la realització de la Ruta literària pel delta de l’Ebre no interioritzen tot el que 

aquí hi ha proposat. No obstant això, crec que aquesta pot ser una bona manera d’anar 

fent el llarg camí del coneixement.  

 

 

3.3. Funcionalitat i caràcter innovador de la temàtica a desenvolupar 

 

La Ruta literària pel delta de l’Ebre és una activitat enriquidora per a l’alumnat de 

secundària, ja que al mateix temps que visiten un dels aiguamolls més importants de 

tota Europa com és el Delta, també estudien la geografia d’aquest entorn i, a més, 

aprenen aspectes sobre la literatura catalana. 

 

Aquesta proposta didàctica ha resultat innovadora per a l’Escola Arrels perquè en 

aquest centre no es fan rutes literàries i, al mateix temps, reivindica el lloc que li 

correspon a la matèria de Llengua catalana dins del treball crèdit síntesi que realitzen 

els alumnes de segon d’ESO.  

 

 

3.4. Característiques de la proposta i plantejament metodològic 

La proposta literària té onze parades i tretze textos. Pel que fa als textos, es recomana 

que siguin els mateixos alumnes qui els llegeixin, tot i que sempre han de rebre suport 

docent en la lectura. Són textos de tipologies diverses i la majoria tenen vocabulari 

específic de les Terres de l’Ebre, motiu pel qual és encara més imprescindible la figura 

del docent a l’hora de realitzar les lectures.  

 

Pel que fa als exercicis, s’ha intentat en tot moment que fossin variats quant a tipus 

de resposta que es requereix i quant a temàtica. Així doncs, hi ha activitats que fan 

referència al terreny que envolta els alumnes, és a dir, el delta de l’Ebre, a partir del 

text de la parada de la ruta, i altres activitats que estan centrades en el mateix text del 

punt de la ruta literària. Hi ha exercicis de tres tipus, que són els que fan referència a 

la literatura, els que inclouen continguts gramaticals i els que fan referència a la 

cultura i geografia de les Terres de l’Ebre.  
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Tenint en compte que les activitats intermèdies es duen a terme enmig de la naturalesa, 

s’utilitzen únicament les noves tecnologies en les activitats que es fan a l’aula. Així 

doncs, en les activitats prèvies es requereix que l’alumnat tingui accés a un ordinador 

amb connexió a la xarxa per tal d’aconseguir les dades que es demanen. En el cas de 

l’activitat final, que també es fa a l’aula, és preferible que els alumnes escriguin la 

notícia a mà, de manera que és innecessari l’ús d’ordinadors en aquest cas.  

 

 

3.5. Desenvolupament de la proposta 

En aquest punt es presenta com és la Ruta literària pel delta de l’Ebre de manera 

concreta.  

 

3.5.1. Organització del crèdit síntesi amb la ruta literària  

Per tal de mostrar com s’ha organitzat el crèdit síntesi juntament amb la ruta 

literària, s’ha creat una taula (vegeu ANNEX I) on es poden veure les activitats 

que duen a terme els alumnes al Delta i la parada de la ruta que hi ha per cada 

activitat que realitzen. 

 

3.5.2. DOSSIER DE LA RUTA LITERÀRIA PEL DELTA DE L’EBRE  

 

3.5.2.1. Introducció i justificació 

 

Per justificar per què s’ha escollit un tema de literatura enlloc d’un de llengua per 

realitzar la proposta, podria dir que la raó principal és subjectiva i està estretament 

vinculada als gustos personals. Si més no, tal com afirma Bordons (2003: 8), la 

literatura històricament ha estat bandejada de l’ensenyament, ja que 

tradicionalment era prioritari que un alumne sabés escriure correctament en lloc 

que sabés interpretar un text oral o escrit. Per tal d’evitar aquests plantejament 

s’ha intentat donar a la literatura la importància que es mereix en aquest treball.  
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La proposta didàctica que es presenta la conformen tretze textos de set autors 

diferents, la majoria dels quals han nascut i viscut a les Terres de l’Ebre. S’ha 

intentat que els textos fossin variants, tant pel que fa a la tipologia com a la 

temàtica, és per això que hi ha escrits en vers i en prosa, així com un text teatral. 

La majoria dels textos, però, són en prosa i han estat extrets de novel·les o de 

contes. També hi ha escrits de caire més explicatiu, com són els de Josep Pla i els 

d’Artur Bladé i Desumvila, així com textos de literatura juvenil, com el de Baltasar 

Porcel.  

 

3.5.2.2. Objectius didàctics 

 

Objectiu principal: al finalitzar la proposta didàctica l’alumnat haurà de ser capaç 

d’escriure un text sobre el delta de l’Ebre. 

 L’alumnat haurà de saber reconèixer els principals autors catalans que 

han escrit sobre les Terres de l’Ebre. 

 Els alumnes hauran de ser capaços d’ubicar geogràficament els espais 

més destacables del Delta. 

 Els alumnes hauran de saber treballar en grup i de manera individual. 

 L’alumnat haurà de ser capaç de treballar la literatura a través de 

diversos tipus de text. 

 

 

3.5.2.3. Continguts 

 

Els continguts que es tracten en la ruta literària proposada són els que marca el 

currículum d’educació secundària obligatòria per al segon curs d’aquesta etapa 

educativa. Així doncs, i començant per la dimensió comunicativa, és important 

que els alumnes participin en interaccions orals per tal de construir una bona 

relació dins i fora de l’aula. A més, l’alumnat ha d’aprendre a cooperar i respectar 

la resta de companys en els treballs en grup que es realitzin si tenen diferents 

opinions.  
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En aquesta proposta didàctica també s’intenta que els alumnes aprenguin a cercar 

informació en fonts diverses, així com que aprenguin a escoltar i recollir 

informació de textos orals i escrits. També es pretén aconseguir que l’alumnat 

cerqui el lèxic desconegut a partir del context o fent ús de les fonts d’informació 

que té a l’abast, tal com s’indica en currículum de l’ESO.  

 

L’expressió de textos escrits també és un dels continguts que es tracten en aquesta 

proposta, ja que és important que els alumnes composin tant textos escrits com 

orals per tal que millorin en aquest aspecte. La lectura en veu alta és un altre dels 

continguts dels currículum que es tracten al llarg de tota la ruta literària, fet amb 

el qual es busca que els alumnes millorin en la dicció, entonació i ritme.  

 

En tot moment s’intenta que els alumnes escriguin les activitats amb la major 

adequació i correcció possibles. A més, es fan servir tècniques d’autocorrecció 

per tal que s’acostumin a revisar la feina feta, així com a acceptar els errors com 

a part dels procés d’aprenentatge.  

 

Pel que fa a la dimensió estètica i literària, s’acompanya els alumnes en la lectura 

dels textos proposats, textos amb els quals s’intenta augmentar el coneixement 

que té l’alumnat sobre autors catalans. Amb la lectura comentada de poemes, 

contes i textos teatrals es pretén que l’alumnat conegui el valor simbòlic del 

llenguatge literari.  

 

A través d’aquesta proposta didàctica es vol aconseguir el desenvolupament 

progressiu de l’autonomia lectora dels alumnes, així com que prenguin 

consciència que la lectura és una de les fonts de coneixement del món, de la 

naturalesa i de les persones. 
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3.5.2.4. Competències bàsiques 

 

De les vuit competències que s’han d’assolir en finalitzar l’Educació Secundària 

Obligatòria, en aquesta ruta literària es tracten diverses competències al llarg de 

tota la proposta didàctica. Així doncs, en la Ruta literària pel delta de l’Ebre hi 

podem trobar reflectides la competència comunicativa lingüística i audiovisual, la 

competència d’aprendre a aprendre, el tractament de la informació i la 

competència digital, la competència d’autonomia i iniciativa personal, la 

competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i, finalment, la 

competència social i ciutadana.  

 

 

3.5.2.5. Temporització 

 

La proposta didàctica que es presenta està pensada per dur-se a terme durant deu 

hores aproximadament, tot i que sempre dependrà del ritme dels alumnes que les 

sessions s’allarguin o s’escurcin. Començant per les activitats que es faran a 

l’aula, l’activitat inicial es preveu que pot dur-se a terme en una hora. I, quant a 

l’activitat final, aproximadament es pot realitzar en una hora i mitja.  

 

Les activitats intermèdies són les que més durada tenen, ja que la ruta literària té 

onze parades i cada parada es preveu realitzar-se amb trenta minuts o quaranta-

cinc minuts en total. Amb aquest temps els alumnes han de llegir el text i realitzar 

les activitats proposades. No obstant això, hi ha algunes parades en les quals el 

text o les activitats són més llargues, motiu pel qual s’ha previst dur-les a terme 

en una hora i quinze minuts aproximadament en lloc de quaranta-cinc minuts. 

Aquests punts de la ruta que tenen més durada que la resta són els números              

1, 8 i 9.   
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3.5.2.6. Ruta literària pel delta de l’Ebre  

 

La ruta literària es divideix en tres grans blocs. D’una banda, hi ha les activitats 

prèvies, d’altra banda hi ha les activitats intermèdies i, finalment, l’activitat final.  

 

Mapa del recorregut de la ruta literària: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Activitats prèvies  
 

L’objectiu de les activitats prèvies és introduir el tema del delta de l’Ebre i els 

autors que han escrit sobre aquest paratge natural. Feu grups de quatre o cinc 

persones i realitzeu les dues activitats prèvies que se us proposen tot seguit.  

A. Al llarg dels tres dies que estareu visitant el delta de l’Ebre realitzareu 

una ruta literària que tindrà com a objectiu que conegueu alguns dels 

autors catalans que han escrit sobre les Terres de l’Ebre.  
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En primer lloc, escolliu un dels autors d’aquest llistat (procureu no 

coincidir amb cap altre grup de classe): 

a. Artur Bladé i Desumvila 

b. Emili Rosales 

c. Gerard Vergés 

d. Sebastià Juan Arbó 

e. Josep Pla 

f. Jesús Moncada 

g. Baltasar Porcel  

 

B. En segon lloc, i un cop hagueu triat el vostre escriptor, ara és l’hora de 

buscar a Internet la manera de respondre els quatre ítems següents. 

Tingueu en compte que un vocal de cada grup serà l’encarregat de 

passar aquesta informació a la resta d’alumnes per tal que tots tingueu 

tota la informació.  

1. Lloc de naixement, i si escau, lloc de mort de l’autor 

2. Tipus d’obres que ha escrit (poesia, novel·la, conte, teatre, etc.) 

3. Obra o obres més significatives 

4. Busca algun tret que caracteritzi aquest escriptor (temes dels seus escrits, 

vocabulari específic del seu lloc d’origen, etc.) 

 

C. Ara que ja sabeu qui són els autors que tractarem al llarg de la Ruta 

literària pel delta de l’Ebre, responeu les preguntes següents:  

1. Dos dels autors que formen part d’aquesta ruta literària no són de les 

Terres de l’Ebre ni dels voltants. Sabríeu dir qui són? 

2. Hi ha un autor que, tot i ser escriptor, és doctor en farmàcia. Qui és? 

3. Quin és l’autor que va néixer més aviat? I, el més jove? 

4. N’havíeu sentit a parlar abans d’algun d’aquests autors? Expliqueu per 

què el coneixíeu.  
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D. Per avaluar aquesta primera activitat es farà servir aquesta taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Activitats intermèdies  

Les activitats intermèdies són les que es duen a terme al mateix temps que es fan 

les excursions. És per aquest motiu que els alumnes sempre heu de portar el 

dossier i el material per escriure quan es facin les sortides, ja que necessitareu 

apuntar informació per poder fer les activitats.  

 

Pel que fa a la ruta literària, a cada parada de les onze que té hi ha una petita 

contextualització de l’autor i tot seguit el text, que sempre està relacionat amb el 

lloc o activitat que heu dut a terme. Posteriorment, hi ha uns exercicis de cada 

escrit.  

 

Totes les activitats intermèdies s’avaluaran seguint els ítems que hi ha en la taula 

següent: 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A
v

a
lu

a
ci

ó
 c

o
l·

le
ct

iv
a
 

Han buscat la informació que se’ls 

demanava sobre l’autor que han triat 

          

Han transmès de manera correcta a la 

resta de companys els resultats de la 

recerca 

          

Han respost de manera correcta les 

quatre preguntes  

          

Tots els membres dels grup han 

col·laborat per realitzar l’activitat  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A
v

a
lu

a
ci

ó
 i

n
d

iv
id

u
a

l 
Ha col·laborat amb els membres del seu 

grup per realitzar les activitats 

          

Ha pres nota de la informació que se li 

anava proporcionant 

          

Ha estat atent/a mentre es feien les 

lectures dels fragments 

          

Ha participat activament en la ruta 

literària 

          

Ha respost les activitats           

 

 

PUNT 1: Visita al parc eòlic de les Colladetes (El Perelló)  

 

El fragment de text escollit per donar inici a la ruta literària és d’un autor de Benissanet –

municipi de la Ribera d’Ebre– que va viure les seves acaballes a Barcelona. Es tracta 

d’Artur Bladé i Desumvila (1907 - 1995), escriptor, memorialista, cronista i biògraf. La seva 

obra abraça gairebé la totalitat del segle XX i és un dels escriptors que es va exiliar a 

causa de la Guerra Civil. 

 

El fragment de text que segueix fa referència a diversos indrets de les Terres de l’Ebre, 

per això el parc eòlic de les Colladetes és un lloc idoni, tenint en compte que és un espai 

elevat des d’on hi ha bones vistes de tot el Delta i de les muntanyes que l’envolten.   

 

«Essent el primer de la península Ibèrica i el segon de la Mediterrània, el Delta de 

l'Ebre constitueix el pla, llunyà i humit migdia de Catalunya. D'una extensió de 400 

quilòmetres quadrats, entre terra i estanys, té la forma d'un triangle equilàter els vèrtexs 

del qual serien Amposta, Sant Carles de la Ràpita i l'illa de Buda, amb la hipotenusa 

representada per la línia de la carretera de Barcelona a València (el tros que hi ha de 

l'Ampolla a Sant Carles). 

 

Aquesta gran planura, solcada pels canals i les innombrables sèquies de reg, 

s'allarga 25 quilòmetres de nord a sud i uns 30 de Llevant a Ponent. Entre les grans feixes 

dels arrossars, llisquen els aiguamolls, brillen els estanys i verdegen al sol les llances dels 

canyars, les mates de jonc i la forra espessa dels tamarius i les herbes d'aigua. El Delta, si 
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oblidem el litoral, té un cinyell relativament allunyat de muntanyes format pel massís del 

Montsià, els ports de Beseit, amb el Caro, i el coll de l'Alba.» (1983: 35) 

 

Artur Bladé i Desumvila, Visió de l’Ebre català 

 

 

Activitats sobre el text 

 

1. Feu un dibuix del delta de l’Ebre i assenyaleu al lloc corresponent tots els 

elements geogràfics que hi ha subratllats en el text.  

2. Creieu que el vent es nota més al delta de l’Ebre que a altres parts de 

Catalunya? Per què? 

3. Esbrineu quins són els vents que bufen amb 

més freqüència a les Terres de l’Ebre.  

 

 

 

 

 

 

 

PUNT 2: alberg Amposta Parc (Amposta) 

 

Emili Rosales (1968) és un escriptor i editor de quaranta-set anys de Sant Carles de la 

Ràpita. Actualment treballa a l’editorial Planeta i viu a la capital catalana. És un dels 

editors  de la col·lecció de ficció en espanyol anomenada Ramon Llull. En un primer 

moment es va dedicar a escriure poesia, però finalment es va decantar per la novel·la.  

 

En el fragment de text que s’ha escollit, Emili Rosales explica com el protagonista de 

l’escrit somia que el Delta va desapareixent progressivament. En aquest somni, però, es 

fa referència a diversos punts del Delta, però sobretot hi ha al·lusions al riu Ebre.  

 

«De vegades, la pura visió d’una vall o d’un cim nevat des de l’aire em produeix 

una eufòria difícil d’explicar.  

 

Font: els vents de Josep Maria Pons i Guri 
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Però no hi ha res que m’afecti tant, que m’apassioni tant, que em trasbalsi tant 

com la contemplació de les restes del delta de l’Ebre. Ho tinc calculat: si faig aquesta 

ruta, apareix deu minuts després de deixar el Prat. De vegades he provat d’adormir-me o 

de tancar els ulls, m’he barallat amb mi mateix per no mirar per la finestreta; a voltes, he 

celebrat que el cel estigués ben tapat i fes de vel per als meus ulls àvids. M’enganxo al 

vidre o molesto el veí de seient si és ell qui té finestra. Començo a ataüllar el Delta quan 

només s’insinua a la llunyania i giro el coll tant com la meva edat em permet per veure’l 

un instant més quan ja hem ultrapassat els Ports camí de l’Aragó. No puc evitar comparar-

lo a la primera imatge d’aquesta mena que en vaig tenir, seixanta anys endarrere, quan 

existia l’illa de Buda i de Sant Antoni, quan la Punta de la Banya era una península i la 

mar era molt lluny de les portes dels Muntells i de la Cava.» (2003: 151) 

 

Emili Rosales, El somni d’un somni  

 

 

Activitats sobre el text 

 

1. Indiqueu l’any en el qual té lloc el fragment de text que acabeu de llegir.  

2. Canvieu les paraules que hi ha subratllades en el text per un sinònim que 

escaigui bé a l’escrit. 

a. Trasbalsi: 

b. A voltes: 

c. Àvids:  

d. Ataüllar: 

e. Ultrapassar:  

3. Per què creieu que el protagonista del text diu «però no hi ha res que m’afecti 

tant, que m’apassioni tant, que em trasbalsi tant com la contemplació de les 

restes del delta de l’Ebre»? Què creieu que li ha passat al delta de l’Ebre? 

Escriviu una hipòtesi del succés dels fets (màxim 3 línies). 
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PUNT 3: visita a la llotja de peix de Sant Carles de la Ràpita 

 

En aquest punt també hi ha dos textos que il·lustren perfectament la varietat d’espècies 

que hi habiten al Delta. La Llotja de peix de Sant Carles de la Ràpita és una de les més 

concorregudes de les Terres de l’Ebre, ja que aquest municipi acull molts turistes que 

busquen menjar autòcton del terreny.  

 

El text A és un breu fragment del llibre de Baltasar Porcel que té el curiós títol de Josep 

Pla investiga un crim al delta de l’Ebre. Baltasar Porcel (1937 - 2009) va morir fa sis anys i 

aquest llibre es va publicar l’any passat gràcies a uns documents que es van recuperar 

de l’autor ja traspassat.  

 

Pel que fa al text B, és un fragment de Josep Pla en què l’escriptor fa referència a la 

gastronomia típica de les Terres de l’Ebre, com són les anguiles, les granotes i altres peixos 

del Delta. I és que Pla, en aquest text, al·ludeix a una notícia d’un periòdic que ha llegit.  

 

Text A 

 

«I allà molt avall, per damunt les teulades del poble i més enllà de les deprimides 

rengleres de fanals del moll, s’imaginava el matalàs de la mar aleshores mansa i fosca del 

delta de l’Ebre, o de la Ràpita, damunt la qual es dibuixaven olioses llepades de plata. 

Devien ser reflexos de la farola de la punta de la Banya, sorral tentacular de la badia, que 

en ple dia es perfilava amb una finor diluïda i tremolosa de miratge, però que aleshores 

es convertia en espai abstracte i travessat per les crides mudes de la incògnita de la nit 

emmirallada en l’aigua.» (2014: 24) 

 

Baltasar Porcel, Josep Pla investiga un crim al delta de l’Ebre 

 

 

Activitats sobre el text  

 

1. Expliqueu amb les vostres paraules a què es referia Baltasar Porcel amb 

aquestes expressions: 

a. «Deprimides rengleres de fanals»: 

b. «Matalàs de la mar»: 

c. «Olioses llepades de plata» (damunt la mar):  

d. «Sorral tentacular de la badia»: 
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2. Busqueu en el text que acabeu de llegir dos articles i dos preposicions diferents.  

3. Aquest fragment que acabeu de llegir forma part de l’obra titulada Josep Pla 

investiga un crim a les Terres de l’Ebre. Expliqueu quin crim creieu que s’ha 

pogut cometre a les Terres de l’Ebre i per què és Josep Pla qui l’investiga. Feu 

volar la vostra imaginació.  

 

 

Text B 

 

«En el país discuteixen si les anguiles són més bones que les granotes o les granotes 

millors que les anguiles. Aquí hi ha persones que es mengen deu dotzenes de granotes 

amb tota facilitat. També hi ha menjadors d'anguiles d'una gran voracitat. Em sembla que 

aquí agraden més les anguiles. Després vénen les granotes. El peix d'aigua dolça -les 

tenques- té menys qualitat. Per bé que aquí mengen poca carn, aquests animals de bassal 

enfangat són menjats de totes maneres, però sobretot amb arròs, que, com que és del país, 

és tingut pel millor del món. Com l'arròs d'aquí -diuen- no hi ha res.» (1976: 1107) 

 

Josep Pla, Tres guies 

 

 

Activitats sobre el text 

 

1. Anoteu tres menjars típics del delta de l’Ebre. 

2. Quin o quins ingredients principals componen aquests plats? 

3. Tot seguit hi ha una llista de noms d’animals que podeu trobar al delta de 

l’Ebre. Classifiqueu-los segons si són peixos, amfibis, rèptils, mamífers o aus.  

Saboga - Dragó rosat - Granota - Tritó - Gripau - Llobarro - Bernat pescaire - 

Tortuga d’estany - Gavina corsa - Tenca - Serp verda - Ratapinyada - Fotja - 

Musaranya nana - Conill  

 

PEIXOS AMFIBIS RÈPTILS MAMÍFERS AUS 
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PUNT 4: visita a Poblenou del Delta  

 

L’autor d’aquest escrit era nadiu de Tortosa i és considerat un dels escriptors més 

rellevants de les Terres de l’Ebre. Gerard Vergés (1931- 2014) va cultivar la narrativa breu, 

la poesia, la crítica literària, l’assaig, etc. Les lletres catalanes van perdre un gran 

escriptor el 23 d’abril del 2014.  

 

El fragment de text que segueix és una conversa que recrea Vergés entre els 

personatges de l’obra mestra de Cristòfor Despuig, Col·loquis de la insigne ciutat de 

Tortosa. Els personatges són Lúcio, que és el cavaller; Fàbio, ciutadà tortosí mitjanament 

il·lustrat i Don Pedro, un mercader valencià.  

 

«DON PEDRO Bon dia, cavallers. Feu mala cara, senyor Fàbio. 

FÀBIO En efecte. 

DON PEDRO Deu ser pel plat d’olives trencades que vau menjar-vos anit i per 

aquelles copetes de més (sia dit amb tots els respectes) 

d’aiguardent de la Galera. 

FÀBIO Ho ignoro, senyors. Més aviat penso que va ser el passeig en barca 

pel riu, passeig tan plaent i tan amistós. I la recança de no haver-

ne gaudit més a fons, perquè penses que algun dia es puguen 

perdre coses tan hermoses: aquells flamencs, aquells ibis, aquelles 

garses reials... I els densos canyars i els ullals fresquíssims d’aigua 

i els daurats crepuscles sobre el riu.  

LÚCIO Calleu, calleu, bon Fàbio, que us veig molt líric i la poesia sol 

embolicar els sentiments i privar els sentits. 

DON PEDRO Però què heu somniat? 

FÀBIO Que què he somniat? Que el riu venia gairebé eixut, que a la banda 

de Flix hi havia industriosos ginys per fer lleixiu i pólvora negra i 

mil substàncies estranyes.  

DON PEDRO Per vida mia, que això és alquímia, senyors! 

FÀBIO No sabria dir-ho, Don Pedro, que jo no sóc home docte. Però, ben 

a prop, a la vila d’Ascó, hi havia un gran forn amb un fumeral de 

l’alçada d’una torre, i un foc que no es veia, però que era 

potentíssim com mil sols i que escalfava l’aigua del riu. 
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DON PEDRO Un foc que no es veia? Maleït sia que això sí que sembla cosa del 

diable. 

LÚCIO I que més vau somniar? 

FÀBIO Que al riu hi havia rares espècies de peixos, com una que 

anomenaven silur i que era una bèstia llefiscosa i enorme que es 

menjava les nostres tenques i sabogues, i que mai no ha habitat a 

les aigües de l’Ebre.  

LÚCIO Ben cert, que és peix molt voraç, propi dels rius europeus però no 

dels d’aquí. 

FÀBIO I hi havia milers i milers, tota una condemnació, d’unes petxines 

que es diuen musclos zebra i que malmeten tot el que troben. 

LÚCIO També aquesta espècie és forània. Però vós, amic Fàbio, heu vist 

mai una zebra? 

FÀBIO No, no l’he vista, però sé que és com un cavallet blanc ratllat de 

negre. Si ara mateix en passés una per aquesta plaça, us diria: 

mireu quina zebra, senyor Lúcio.  

LÚCIO No us falta raó. Sabem el que és una zebra, perquè hi ha gent que 

les ha vistes i les ha descrit i hi ha estampes que les representen. 

Cosa que no passa, per exemple, amb els selenites, els habitants 

de la lluna, on ningú no hi ha estat. Allò del viatge de Llucià de 

Samòsata al nostre satèl·lit és pura invenció.  

FÀBIO Però és que encara hi ha més coses. 

DON PEDRO Encara més? 

FÀBIO Havien construït molts dics i el delta, mancat de llims, anava 

minvant. I volien endur-se l’aigua cap al sud de la península 

mitjançant canonades i canals faraònics. És exagerat dir faraònics, 

senyor Lúcio? 

LÚCIO No, no, faraònics i, si fos cert, assassins. Perquè arribaria un 

moment que, vint llegües Ebre amunt, al riu s’hi pescarien 

llenguados i moixarres i altres peixos de la mar. 

DON PEDRO Vol dir, senyor Lúcio, que la salabror de la mar arribaria a 

Tortosa? 

LÚCIO A Tortosa i més enllà. Si aquesta catàstrofe –Déu no ho permeti!– 

es produís, el riu deixaria de ser riu per convertir-se en ria. Una 
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feminització intolerable en la Natura i, si em permeteu l’expressió 

i no penso en termes morals, fins i tot contra de la Natura.  

DON PEDRO Benvolguts senyors, jo sóc optimista i mena i no crec gaire en els 

malsons ni en els auguris ni en les prediccions de les sibil·les. A 

la meua ciutat de València, verbi gratia, de fa anys que el riu Túria 

baixa sec i és tan sols un filet d’aigua. I és justament per aquest 

motiu que el batlle vol construir-hi pavellons de recreo [sic] per a 

delit de la gent, i plantar-hi jardins i boscos dins la llera. 

LÚCIO Jardins i boscos? Amb quina aigua, Don Pedro, amb quina aigua? 

Amb la que baixa per l’Ebre?»1 (2003: 166-168) 

 

Gerard Vergés, El Col·loqui setè del cavaller Cristòfor Despuig  

 

 

Activitats sobre el text  

 

1. Feu un resum de l’argument del text que acabeu de llegir. Recordeu que cada 

idea es posa en un paràgraf diferent.  

2. Expliqueu amb les vostres paraules el significat dels mots subratllats en el text: 

a. Crepuscle: 

b. Docte: 

c. Voraç: 

d. Llim: 

e. Batlle: 

f. Recreo: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gerard Vergés avisa el lector de les peculiaritats del text d’aquesta manera: «el text que avui presento, i 

ho faig en benefici de la comprensió d’alguns lectors poc avesats al català antic, apareix (pecat greu per a 

un estudiós?) en una llengua light i actualitzada, no exempta d’alguns castellanismes del manuscrit 

original» (2003: 165) 



Ruta literària pel delta de l’Ebre  
 

 

23 

PUNT 5: camps d’arròs del Delta  

 

En aquest fragment que hi ha a continuació, Sebastià Juan Arbó explica a través d’un 

dels personatges de la novel·la Camins de nit com es duia a terme en la seva època 

l’activitat de plantar arròs. La plantada de l’arròs és una de les feines més 

característiques del delta de l’Ebre i en aquest fragment es narren alguns detalls que ens 

transporten al passat, al temps d’Arbó.  

 

«La nena de la Sila –així li deien– era tot just una adolescent, però anava ja com 

una dona feta, a l'hivern a recollir olives a la garriga, a l'estiu a espigolar a la ribera dels 

arrossars. 

A l'hivern, les plegadores s'aixecaven amb els estels i arribaven al tros abans que 

el sol hagués sortit. Arribades allí, encenien focs sota les oliveres i, posades dempeus a 

l'entorn, s'escalfaven les mans entumides. La nena de la Sila anava també amb les 

plegadores; era la més petita. Les companyes la tractaven bé, la compadien, i en aquests 

matins de fred li permetien que es quedés al foc una mica més, mentre elles començaven 

ja la replega. 

Els treballs de l'arrossar eren més feixucs; requerien ja dones fetes. Amb tot, 

sempre es trobava un propietari que, per compassió, o per interès – ja que li pagaven molt 

poc–, llogava la petita per donar les garbes als plantadors. 

Els quadres d'arrossars s'estenien per totes bandes, coberts d'aigua i amb el fang 

allisat, a punt per a la plantada. El dia abans, amb el tiràs, l'home plantat al darrera, amb 

les tirandes a la mà, es procedia a l'escampament de les garbes. L'home, dret al darrera, 

anava sembrant-les a dreta i esquerra, de manera que els quadres quedaven després 

coberts de garbes com de punts negres, surant sense ordre sobre les aigües. 

A punta de sol baixaven els plantadors; venien en amples colles, s'endinsaven per 

les aigües llises i començaven la plantada. El fang era tou sota els peus. Els plantadors, 

tot reculant, anaven cobrint la terra de motes verdes. La feina de les noies era llavors de 

buscar les garbes escampades del dia abans i posar-les a l'abast dels plantadors perquè 

aquests no perdessin punt.» (1992: 333) 

 

Sebastià Juan Arbó, Camins de nit  

 

 

 

http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/camins.htm#1
http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/camins.htm#1
http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/camins.htm#1
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Activitats sobre el text 

 

1. Expliqueu tots els passos que s’havien de seguir per plantar l’arròs. 

2. Què és una garba d’arròs? Descriviu-la amb les vostres paraules.  

3. És habitual al delta de l’Ebre que en els camps d’arròs es posin artefactes 

sorollosos, ninots o altres andròmines per dissuadir els ocells que es mengen 

l’arròs. Si n’heu vist algun, descriviu com era. Creieu que realment espanta 

els ocells?  

4. Expliqueu breument què us ha semblat l’experiència de posar els peus dins 

d’un camp d’arròs. Descriviu les sensacions que hagueu tingut.  

 

 

 

PUNT 6: la llacuna de l’Encanyissada 

 

Sens dubte, Sebastià Juan Arbó (1902 - 1984) és l’autor més important d’Amposta i un 

dels escriptors més rellevants i coneguts de les Terres de l’Ebre. Les seves obres destaquen 

per les al·lusions constants al Delta, el territori que el va veure créixer. Arbó va ser 

novel·lista, periodista, biògraf i traductor.  

 

En el fragment següent Arbó fa una fantàstica descripció, amb tota mena de detalls i 

perspectives, del que són les Terres de l’Ebre. És aquesta gran capacitat de narració la 

que el va fer arribar a la cúspide dels escriptors catalans.  

 

«I el silenci s'havia fet sobre la vall. El copejar monòton d'un carro en les roderes 

s'anà perdent pels camins fangosos que l'ombra acariciava... Al lluny passà un pastor 

menant un ramat cap a la cleda... Més enllà, dintre de les prades, se sentia l'esquellot del 

mans que tornava amb la vacada...                                                     

           Els ànecs salvatges volaven arran de la lluïssor de les llacunes immòbils com un 

mirall i s'arraulien al si de les jonqueres. El far de Buda alçava el punt rutilant sobre la 

plana, mostrant-lo adés a la mar, adés a la muntanya. I tota la nit seguia el mateix joc 

infatigable...  

En aquell silenci imponent, el copejar monòton de l'aixada damunt la terra tenia 

una sonoritat estranya i paorosa, com si es vexés quelcom de sagrat en l'ànima del repòs 

i del silenci... Del fons del senillar immòbil com una decoració, sota la claror de 

http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/nocturn.htm#1
http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/nocturn.htm#1
http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/nocturn.htm#1
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la celístia, la primera granota llançà l'avís damunt dels aiguamolls, i com si allò fos una 

contrasenya, una altra li va respondre de més endins, després una altra, i una altra...  

I tot d'una, arreu del camp va anar alçant-se i allunyant-se, fins que esdevingué una gran 

remor aspra i monorítmica [sic] que es resolia en una sola veu ascendent en el silenci, 

ampla, monòtona, vers l'infinit. Començava l'eterna serenata de les nits plàcides de l'estiu, 

de les nits suaus i estelades...» (1992: 63) 

 

Sebastià Juan Arbó, Terres de l’Ebre 

 

 

Activitats sobre el text 

 

1. Marqueu totes les respostes correctes que hi hagi en les preguntes següents: 

II. Una vacada és... 

a. Un ramat de vaques  

b. Un ramat de bous 

c. Un tipus de carro conduit per un mans 

d. Cap de les respostes anteriors és correcta 

III. Els ànecs salvatges mascles són de color... 

a. Groc i marró 

b. No tenen plomes  

c. Blau i lila 

d. Verd i marró 

IV. Els carros en l’època de Sebastià Juan Arbó... 

a. No existien. En el text es fa referència a una època anterior 

b. Eren fets de fang i palla, els mateixos materials que s’utilitzaven per 

construir les barraques 

c. Eren el transport més habitual de la població del Delta 

d. Normalment eren conduits per cavalls o per ases 

V. En aquest fragment de text, Sebastià Juan Arbó descriu... 

a. L’arribada de l’estiu 

b. Amposta, el seu poble 

c. Els aiguamolls dels delta de l’Ebre 

d. Totes les respostes anteriors són correctes 

http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/nocturn.htm#1
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2. Busqueu quatre adjectius en el text que acabeu de llegir. Recordeu que un 

adjectiu és una paraula que acompanya un nom i diu una qualitat d’aquest.  

3. Dibuixeu una aixada i digueu per a que s’utilitza. Creieu que actualment els 

pagesos fan servir aquest estri? 

 

 

 

PUNT 7: la llacuna de la Tancada 

 

Josep Pla (1897 - 1981) va ser un autor català de renom, ja que són molt conegudes les 

seves obres arreu del territori. Aquest palafrugellenc ha esdevingut l’escriptor més llegit i 

més popular de totes les èpoques, i es va dedicar fonamentalment a la literatura i al 

periodisme.  

 

Josep Pla fa una descripció digna de diccionari sobre el delta de l’Ebre. Com es pot 

observar, Pla fa referència a molts espais de la banda dreta del Delta de manera 

objectiva.   

 

«El delta de l'Ebre avança sobre mar, tant per l'acció de la gola del nord i per la 

seva orella del port del Fangar, acabant a la punta del mateix nom, com per la seva gola 

sud i l'engolfament dels Alfacs, acabada a la punta del Galatxo. Però, estant les parets 

septentrionals del delta castigades per vents i per onades del primer i del quart quadrants, 

més violents que els vents i les onades que assolen les parets meridionals (tot i que el 

llebeig hi és dominant), la progressió més ràpida es produeix per aquest segon costat.  

Així, doncs, el delta de l'Ebre avança sobre uns trenta quilòmetres, fet que 

constitueix un accident del litoral de molt volum. El cap de Tortosa tanca, al sud, el golf 

de Sant Jordi. En el cas del primer, hi ha dues petites poblacions de pesca: l'Ametlla de 

Mar i l'Ampolla, unides per la seva capital interior: el Perelló. Al sac que el Delta forma 

en la seva paret meridional hi ha Sant Carles de la Ràpita.» (1976: 1100) 

 

Josep Pla, Tres guies 
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Activitats sobre el text 

 

1. Creieu que actualment la bicicleta és un dels transports més utilitzats al 

delta de l’Ebre? I, en el passat? Si hi ha hagut canvis en l’ús d’aquest 

transport, expliqueu les possibles causes que els han provocat.  

2. Digueu si les afirmacions següents sobre el delta de l’Ebre són certes o falses 

tenint en compte el fragment de text que acabeu de llegir.   

  

 

 

3. En primer lloc, ubiqueu des d’on esteu els quatre punts cardinals. En segon 

lloc, i tenint en compte que septentrional fa referència al Nord i meridional es 

refereix al Sud, expliqueu amb les vostres paraules el significat del paràgraf 

següent:  

«Estant les parets septentrionals del Delta castigades per 

vents i per onades [...] més violents que [...] els que assoten 

les parets meridionals, la progressió més ràpida es produeix 

per aquest segon costat.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C F 

L’Ampolla i l’Ametlla de Mar són dues poblacions que es troben al marge 

esquerre del delta de l’Ebre si us col·loqueu mirant el Delta cap al mar 

  

La Punta del Galatxo tanca per llevant l’entrada al port dels Alfacs   

El Perelló és conegut per ser el major productor de llibres de tapa dura   

Les Terres de l’Ebre no han estat mai declarades Reserva de la Biosfera   

El delta de l’Ebre inclou les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i 

Castelló 

  

Font: Camp d’aprenentatge 

del delta de l’Ebre 
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PUNT 8: visita zona salobrar i platja del Trabucador (Punta de la Banya) 

 

En aquest fragment de text de l’obra Visió del delta català, Desumvila fa una descripció 

general del Delta i fa referència a la gran quantitat d’espècies d’animals que es poden 

trobar a les Terres de l’Ebre. Tenint en compte que els alumnes, en aquesta activitat, 

visitaran diversos paratges naturals plens d’animals, crec que aquest és un bon text per 

introduir el tema.  

 

«La fauna vertebrada del Delta compta amb 316 espècies, de les quals corresponen 

35 a peixos, 5 a amfibis, 12 a rèptils, 27 a mamífers i, cosa que deixa barratibat [sic],                 

237 espècies volàtils. Entre els peixos abunden les anguiles i les carpes, les sabogues i les 

madrilles, així com la moixarra i el llobarro. Pel que fa als volàtils, permanents o de pas, 

el Delta és un veritable parc natural, gairebé un paradís, sobretot durant el temps de veda. 

Totes les aus que un és capaç d'imaginar (amb l'excepció potser de la perdiu i de l'àguila) 

hi són representades, del gran bernat pescaire al petit ullet-de-bou, passant per la garsa 

reial, l'ànec salvatge, la fotja, l'ibis, el flamenc...» (1983: 35) 

 

Artur Bladé i Desumvila, Visió del delta català 

 

 

Activitats sobre el text 

 

1. En primer lloc, expliqueu el significat de la paraula veda que està marcada 

en el text segons el context que l’envolta. En segon lloc, escriviu un sinònim 

d’aquest mot. 

2. Què són les salines? 

3. Enumereu quatre possibles usos que tingui la sal. 

4. Les platges del delta de l’Ebre són diferents a la resta de platges de 

Catalunya? Quina peculiaritat tenen? 

5. Expliqueu que són les dunes mòbils del Delta. 
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Activitats sobre el text B 

 

1. Expliqueu el significat de la paraula xalar. Com se’n diu d’aquesta acció en el 

vostre dialecte? 

2. Completeu les oracions següents amb mots del fragment de Jesús Moncada 

que acabeu de llegir. És probable que hagueu d’adaptar una mica algunes 

paraules del text per tal que escaiguin a cada buit. Els números al costat de 

cada espai en blanc indiquen el nombre de mots que s’han de col·locar.  

a. El __________ (1) era la persona que es dedicava a __________ (1) d’una banda 

de _________ (1) a l’altra les persones que necessitaven desplaçar-se entre Sant 

Jaume i Deltebre.  

b. El ____________________ (4) funcionava des de primera hora del matí fins que 

era _______________ (2). 

c. Els ____________ (1) sempre portaven un _______________ (3) damunt per 

avisar als altres navegants i evitar xocs entre el ___________________ (4) i els 

________ (1).  

3. Assabenteu-vos dels ponts que travessen el riu des d’Amposta fins a la 

desembocadura de l’Ebre. Quants n’hi ha? Quan es van construir 

aproximadament? 

 

 

 

PUNT 9: visita a MónNatura delta de l’Ebre 

 

MónNatura és un espai ubicat prop de la platja del Trabucador del delta de l’Ebre i que 

està especialment destinat a persones que estan de pas, ja que els ensenyen quines són 

les espècies autòctones del terreny, com es fa la sal del Delta, quines platges hi ha, les 

illes que emmarca el riu Ebre, etc.  

 

Josep Pla, en aquest escrit també fa referència a dades, espècies i llocs concrets del 

Delta, motiu pel qual s’ha escollit el text que hi ha tot seguit per visitar aquest espai tan 

natural i divers.  

 

«No cal dir que el port del Fangar i la gran barra de l'Estela treballen 

incansablement en la producció de terres de conreu; però al voltant de les aigües de la 

badia dels Alfacs hi ha tot un món de terres primigènies, verges, alternades amb un 
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immens camp natural de pesca cedit a la Confraria de Pescadors de Tortosa i de Sant 

Carles de la Ràpita. Aquí hi ha les llacunes de l'Encanyissada, Salines de la Creu, Algabs 

i de l'Illot. Els llagostins -exquisits- hi tenen una fama molt respectable.» (1976: 1100) 

 

Josep Pla, Tres guies 

 

 

Activitats sobre el text 

 

1. Què és una badia? 

2. Marqueu amb una creu si els llocs següents que s’anomenen en el text es 

troben a la part dreta del delta de l’Ebre o a la part esquerra. Recordeu que 

us heu de posar mirant de cara al mar per saber quina és la part dreta i quina 

l’esquerra del Delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Busqueu en el fragment de text de Josep Pla els següents ítems: 

a. Un verb en present d’indicatiu 

b. Un verb en infinitiu 

c. Un verb en participi 

 

 

 

PUNT 10: observació d’aus i de perxar (MónNatura delta de l’Ebre) 

 

En aquest escrit el mequinensà Jesús Moncada fa referència al camí de sirga que feien 

els homes amb les embarcacions al llarg del riu Ebre.  

 

 Dreta Esquerra 

Sant Carles de la Ràpita   

Badia dels Alfacs   

Port del Fangar   

Llacuna de l’Encanyissada   

Salines de la Creu    
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«En sentir l’ordre del patró, Narcís Costera, el peó que guiava el matxo que sirgava 

el llaüt Ebre amunt per la riba, desenganxà la saula: la llarga corda, la qual unia l’animal 

a l’embarcació, caigué al riu i va esgaiar igual que una fuetada l’aigua grisa. Els altres 

dos peons de la tripulació, que mentrestant havien muntat els rems en els escàlems, 

iniciaven la vogada, i el Santa Bàrbara tallà el corrent de biaix, aviant-se cap a la vila, 

situada a la vora esquerra. 

–Fora rems! –ordenà el patró, en acostar-se al moll. 

Els peons agafaren aleshores les barres i atracaren suaument l’embarcació al costat 

de les altres que ja eren amarrades en bateria.» (2006: 131) 

 

Jesús Moncada, Guardeu-vos de somiar genives esdentegades 

 

 

Activitats sobre el text  

 

1. Sabeu en què consistia l’acció de sirgar? Expliqueu-ho.  

2. Per què es sirgava pel riu Ebre? 

3. Descriviu què succeeix en aquest fragment de text de Jesús Moncada.  

4. Tot seguit hi ha cinc mots que han aparegut en el text de Moncada. Uniu cada 

paraula de l’esquerra amb el seu significat de la columna de la dreta.  

 

Matxo 

 Estaca petita i rodona que es fixa a la 

vora d’una barca, galera, etc. a la 

qual es lliga el rem 

Escàlem 

 Subjectar (alguna cosa, especialment 

una nau) amb cordes, cadenes, etc. 

Vogada 
 Mul 

Amarrar 

 Embarcació utilitzada a l’Ebre per al 

transport de càrrega, d’un arqueig 

entre 15 i 30 tones 

Llaüt 
 Camí que fa una embarcació empesa 

per la força d’un cop de rems 
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PUNT 11: desembocadura del riu Ebre 

 

En aquesta última parada de la ruta literària hi ha dos textos d’autors diferents que fan 

referència al riu Ebre. El text A és un poema de Gerard Vergés que es titula Parlo d’un riu 

mític i remorós, i és un dels més coneguts i emblemàtics de l’autor tortosí. En aquest escrit 

Vergés evoca el riu Ebre i els paratges naturals que l’envolten, és a dir, la flora i la fauna 

del Delta. Podríem dir que Vergés, sens dubte, ha estat un dels més grans patrocinadors 

literaris del delta de l’Ebre, i aquest poema n’és un clar exemple.  

 

Pel que fa al text B, és de l’autor Jesús Moncada i forma part d’un dels contes del Cafè 

de la Granota. En aquest fragment de narració hi ha un barquer que explica quina feina 

fa ell en el pas de la barca i al·ludeix als ponts que hi ha construïts al Delta, que són els 

que finalment han acabat amb aquest ofici centenari.  

 

Text A  

 

«Tot sovint penso que la meva infància  

té una dolça i secreta remor d’aigua.  

Parlo de la verdor d’un delta immens; 

parlo dels vols dels ibis (milers d’ibis  

com volves vives de la neu més blanca)  

i del flamenc rosat (de l’íntim rosa  

d’un pit de noia gairebé entrevist).  

I parlo del coll-verd brunzint per l’aire  

com la pedra llançada per la fona,  

de l’anguila subtil com la serpent,  

la tenca platejada de les basses.  

Parlo del llarg silenci on es fonien  

l’aigua dolça del riu, la mar amarga.  

 

Parlo d’un riu entre canyars, domèstic;  

parlo –Virgili amic– de l’horta ufana,  

dels tarongers florits i de l’api tendre,  

de l’aixada i de la falç, del gos a l’era.  

(Lluny, pel cel clar, va un vol daurat de garses).  
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Parlo d’un riu antic, solcat encara  

pels vells llaguts: els últims, llegendaris  

llaguts, tan afuats com una espasa,  

i carregats de vi, de llana, d’ordi,  

i de mariners cantant sobre popa.  

 

Parlo d’un lent crepuscle que posava  

or tremolós a l’aigua amorosida,  

punts de llum a les ales dels insectes,  

solars reflectiments als ponts llunyans.  

 

Dolça remor de l’aigua en el record.» (2005: 110) 

 

Gerard Vergés, Parlo d’un riu mític i remorós  

 

 

Activitats sobre el text A 

 

1. Quantes síl·labes té el poema que acabeu de llegir? 

2. Digueu quina rima té aquest poema de Gerard Vergés.  

3. Continueu el poema. Escriviu tres versos més  a continuació de «Dolça remor 

de l’aigua en el record». Intenteu mantenir la mateixa rima que es segueix en 

tot el poema.  

 

 

Text B 

 

«Com m’hi xalava, senyora, fent de barquer! ¿Vostè sap què era passar la primera 

barcada, encara fosca nit, amb l’embarcació plena de minaires que duien els carburs 

encesos? ¿No ha estat mai al mig de l’Ebre a punteta de dia, quan el sol comença a llepar-

lo? ¿Va travessar alguna vegada el riu, a l’hivern, entre la boira esgaiada per les ales de 

les gavines, mentre jo feia sonar el cargol de mar, per avisar els patrons dels llaüts de 

carbó que paressin compte amb el pas de la barca? Valdrà més que ho deixi córrer… 
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La vida, però, senyora, fa més voltes que una baldufa. Un dia, als del govern, se’ls 

ficà a la ceba bastir un pont a l’Ebre, en dret de la vila.» (2006: 74) 

 

Jesús Moncada, Senyora Mort, carta de Miquel Garrigues  

 

 

 

III. Activitat final 

Per finalitzar la ruta literària i per comprovar que heu estat atents i atentes a tota la 

informació que heu rebut durant la vostra estada al delta de l’Ebre, us proposem que 

féssiu aquesta activitat de manera individual a mode de cloenda de la ruta literària.  

 

 

A. Llegeix les notícies següents sobre diversos aspectes del delta de l’Ebre 
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Els fantasmes del presumpte transvasament d'aigua 

de l'Ebre cap al País Valencià i Barcelona han 

reaparegut i ho fan fent soroll. Per una banda, la 

gran avinguda del riu de fa uns dies ha tornat a 

despertar les veus que demanden l'aigua de l'Ebre 

per a Múrcia i el País Valencià. La Plataforma en 

Defensa de l'Ebre (PDE) ve advertint que aquesta 

possibilitat estarà contemplada al nou Pla Hidrològic 

Nacional (PHN) que ha preparat el govern del Partit 

Popular. 

 

Aquest cop, de manera menys evident, un embolicat 

sistema d'aprovació de Plans de Conca i de revisions 

d'aquests plans són l'avantguarda del definitiu PHN 

que facilitaria l'anhelat transvasament cap al sud. 

Justament el Pla de Conca de l'Ebre, denunciat al 

Tribunal Suprem i a Europa, ja no està vigent 

malgrat es va aprovar l'any passat. Ara ha entrat en 

una fase de revisió que no acabarà fins al 30 de juny. 

 

Per altra banda, la interconnexió de xarxes per 

abastir amb aigua de l'Ebre a la zona metropolitana 

de Barcelona s'ha tornat a plantejar com un ferm 

propòsit de futur en el Congrés de l'Aigua de 

Catalunya que es va celebrar el passat dimecres i 

dijous a Barcelona i on no es va convidar cap 

representat del territori ebrenc. Per a la PDE, aquest 

"veto" a les Terres de l'Ebre en una convenció que 

havia de debatre el futur dels recursos hídrics del 

país inclou un "missatge subliminar ben clar". 

"Dins la planificació de la gestió de l'aigua a 

Catalunya no es tindran en compte els interessos del 

tram final del riu i de les Terres de l'Ebre. El riu 

només es veu com un punt de captació d'aigua cap a 

Barcelona, com allí es va dir explícitament", ha 

denunciat el portaveu  de PDE, Manolo Tomàs.  

LA VANGUARDIA , 22/03/2015 

Ressorgeixen les amenaces de 

transvasament de l'aigua de l'Ebre 

cap a València i Barcelona 

 

 

 

La introducció al delta de l'Ebre de la 

plaga del cargol poma, l'espècie 

invasora més perjudicial que ha conegut 

un dels aiguamolls més importants 

d'Europa, pels seus efectes ambientals i 

també econòmics sobre el cultiu de 

l'arròs, quedarà definitivament impune. 

L'Audiència de Tarragona sosté, com ja 

va dictar al seu dia el Jutjat d'Instrucció 

número 5 de Tortosa, que la causa ha 

prescrit, tal com exposa en un acte 

emès el dia 19 de març, i a partir d'aquí, 

el tribunal penal no aprofundirà en la 

culpabilitat o no d'introduir una espècie 

exòtica, tan resistent com nociva, que 

perjudica el fràgil equilibri d'un sistema 

natural en teoria tan protegit com és el 

delta. 

El tribunal ha desestimat els recursos 

d'apel·lació presentats per la Comunitat 

de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre, 

la Generalitat de Catalunya i 

l'Associació de Productors Agraris del 

Delta de l'Ebre (Prodelta) contra la 

resolució emesa pel jutjat tortosí que 

declarava extingida la responsabilitat 

criminal dels propietaris de les empreses 

acusades, Promotora Bama i Global 

Aquatic Tecnologies, a l'haver prescrit 

el delicte que se'ls imputava: haver 

alliberat o introduït una espècie no 

autòctona i perjudicar l'equilibri 

biològic. 

EL PERIÓDICO, 09/04/2015 

La plaga del cargol          

poma queda impune 
 

 

 

La Unesco ha designat aquest dimarts 

les Terres de l'Ebre com a nova reserva 

de la biosfera. La decisió s'ha pres en 

una reunió a París del Consell 

Internacional de Coordinació del 

Programa sobre l'Home i la Biosfera 

(MAB) d'aquesta agència de les 

Nacions Unides. 

 

Les Terres de l'Ebre ocupen 367.729 

hectàrees de superfície i tenen una 

població de 190.000 habitants. 

Segons ha destacat la Unesco, les 

Terres de l'Ebre acullen "nombrosos 

ecosistemes, tant interiors com 

costaners". "Bona part de les terres 

estan dedicades a la ramaderia. També 

s'han desenvolupat les energies 

alternatives [eòlica, solar o hidràulica] 

amb respecte al medi ambient i al 

paisatge", ha afegit. 

 

Les reserves de la biosfera són llocs on, 

d'acord amb les poblacions locals, 

s'apliquen pràctiques innovadores per 

conciliar l'activitat humana i la 

conservació del medi ambient. 

 

Aquestes activitats es concentren en 

ecosistemes particulars: muntanyes, 

bosc tropical, sistemes urbans, terres 

humides, illes o zones costaneres i 

marines. 

 

Impulsat a principis dels anys 70, el 

programa sobre l'Home i la Biosfera 

afavoreix la recerca interdisciplinària, 

encoratja el reforç de capacitats i té 

com a principals objectius reduir la 

pèrdua de la biodiversitat i tractar els 

aspectes ecològics, socials i econòmics, 

segons la Unesco. 

ARA, 28/05/2013 

 

La UNESCO declara les 

Terres de l’Ebre nova 

reserva de la biosfera 
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B. Inventa’t una notícia relacionada amb algun aspecte del delta de l’Ebre. Per 

fer-ho, segueix les instruccions següents: 

- Extensió: entre 200 i 300 paraules 

- La notícia ha de tenir un títol que cridi l’atenció 

- Inclou el nom d’algun autor dels que formen part de la ruta literària (en la teva 

notícia no cal que sigui escriptor, pot desenvolupar qualsevol altre ofici o fins 

i tot pot ser un assassí!) 

- El text ha de ser normativament correcte 

 

C. Un cop tinguis la notícia escrita revisa que compleixi els següents punts: 

 

- En el teu escrit ha d’haver-hi connectors. Aquests exemples et poden ser 

d’ajudar: d’una banda... de l’altra, entre altres coses, pel que fa a, quant a, a 

banda d’això, a continuació, tot seguit, cal insistir, etc.  

- Recorda que cada paràgraf ha d’expressar una idea diferent 

- Les oracions massa llargues no són productives. Millor posar-ne dues de 

curtes que una de llarga 

 

D. Tingueu en compte que aquesta activitat s’avaluarà seguint el quadre 

següent: 

 

  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A
v

a
lu

a
ci

ó
 i

n
d

iv
id

u
a
l 

La notícia està relacionada amb el Delta           

S’adequa a l’extensió marcada           

El títol de la notícia és original           

Inclou el nom d’un autor de la ruta 

literària 

          

El text és normativament correcte           

S’inclouen connectors en el text           

Cada idea és en un paràgraf diferent           
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3.5.2.7. Avaluació 

 

Les activitats de la Ruta literària pel delta de l’Ebre estan dividides en tres 

apartats, cadascun dels quals té una rúbrica d’avaluació. Els alumnes saben en tot 

moment quins són els criteris que es tenen en compte per avaluar-los abans de 

realitzar les activitats. Segons el tipus d’exercicis, és a dir, si es fan en grup o de 

manera individual, l’avaluació es fa per grups o de manera individual. Aquesta 

informació consta en cadascuna de les tres rúbriques que hi ha a les activitats de 

la ruta literària.  

 

En primer lloc, les activitats prèvies es fan per grups i, per tant, l’avaluació es du 

a terme de manera conjunta. Aquesta és l’única activitat en la qual l’avaluació és 

fa per grups. Pel que fa a les activitats intermèdies, tot i que es realitzen de manera 

grupal cada alumne té el seu quadern d’exercicis. És per aquest motiu que la 

rúbrica inclou alguns ítems que fan referència a la participació de l’alumne o 

alumna en el grup de treball, però l’avaluació és individual. En referència a 

l’avaluació de l’activitat final, tenint en compte que es tracta d’una redacció, es fa 

de manera individualitzada, tal com s’indica en la rúbrica.  

 

Cadascun dels tres blocs en els quals s’han dividit les activitats de la ruta literària 

té un pes diferent en l’avaluació de la part de Llengua catalana que s’inclou en el 

crèdit síntesi. Així doncs, les activitats inicials tenen un pes del 20%, les activitats 

intermèdies un 50% i l’activitat final un 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta literària pel delta de l’Ebre  
 

 

38 

4. CONCLUSIONS 

 

A mode de conclusions de la proposta didàctica puc dir que la Ruta literària pel delta de 

l’Ebre s’ha fet partir d’un teixit d’informacions molt diverses que m’han anat arribant per 

diferents vies. Allò que ha vist el lector en aquest treball és la unió de la informació 

recollida de diverses fonts bibliogràfiques, un polsim de la meva pròpia experiència com 

a docent i com a programadora de rutes literàries, així com l’aplicació d’alguns consells 

que he rebut mentre es coïa el treball.  

Així doncs, és una proposta creada a partir de coneixements previs sobre literatura 

catalana i coneixements nous adquirits en el màster que dóna sentit a aquesta tasca. A 

més, no hem de deixar de banda el coneixements geogràfics i culturals que tenia sobre el 

delta de l’Ebre pel fet de ser de les Terres de l’Ebre.  

La possible posada en pràctica d’aquest projecte pot ser molt enriquidor per a l’alumnat 

d’ESO, ja que es tracta d’una proposta innovadora que els alumnes segurament mai abans 

han realitzat al delta de l’Ebre.  

Per finalitzar, i a mode d’autoavaluació, val a dir que personalment estic satisfeta amb el 

resultat de la proposta didàctica. La Ruta literària pel delta de l’Ebre és la unió de 

diversos factors que m’apassionen: la llengua catalana, la literatura, la docència i, la meva 

terra, el delta de l’Ebre.  
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6.  ANNEXOS  

 

ANNEX I 

 ACTIVITAT RUTA LITERÀRIA 

D
IA

 1
 

Sortida des de Barcelona fins al Perelló  

Arribada al Perelló, esmorzar i presentació 

dels monitors 
 

Visita al parc eòlic de les Colladetes,        

El Perelló 

PUNT 1 

Artur Bladé i Desumvila,  

Visió de l’Ebre català 

Arribada a l’alberg Amposta Parc i 

acomodament  

PUNT 2 

Emili Rosales,  

El somni d’un somni 

Aula activa  

Dinar  

Experiència agrària 

PUNT 3 

Gerard Vergés,  

El col·loqui setè del cavaller Cristòfor 

Despuig 

Passeig en carro per la llacuna de la 

Tancada o de l’Encanyissada 

PUNT 4 

Sebastià Juan Arbó,  

Terres de l’Ebre 

Fangoteràpia 

PUNT 5 

Sebastià Juan Arbó, 

Camins de nit 

Berenar  

Aula activa  

Sopar   

Activitats nocturnes  

Descans  
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D
IA

 2
 

ACTIVITAT RUTA LITERÀRIA 

Esmorzar   

Recorregut amb bicicleta per la llacuna de 

la Tancada o de l’Encanyissada 

PUNT 6 

Josep Pla,  

Tres guies  

Visita ecosistemes de les llacunes, zona 

salobrar, camps d’arròs i platja 

PUNT 7 

Artur Bladé i Desumvila,  

Visió de l’Ebre català 

Dinar  

Creuer per la desembocadura del riu Ebre  

PUNT 8 

Text A: Gerard Vergés, 

Parlo d’un riu mític i remorós  

 

Text B: Jesús Moncada, 

Senyora Mort, carta de Miquel Garrigues 

Visita a la llotja de peix de Sant Carles de 

la Ràpita 

PUNT 9 

Text A: Baltasar Porcel, 

Josep Pla investiga un crim al delta de 

l’Ebre 

 

Text B: Josep Pla,  

Tres guies 

Berenar  

Aula activa  

Piscina  

Sopar  

Activitats nocturnes  

Descans  
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 ACTIVITAT RUTA LITERÀRIA 
D

IA
 3

 
Esmorzar  

Recollir les habitacions  

Visita a MónNatura delta de l’Ebre  

PUNT 10 

Josep Pla,  

Tres guies 

Taller d’observació d’aus i de perxar 

PUNT 11 

Jesús Moncada 

Guardeu-vos de somiar genives 

esdentegades 

Dinar  

Fi de la visita i comiat  

Sortida des d’Amposta fins a Barcelona  

 

 

 

 

 

 

 


