


BANYS DE NATURA

Murmuris de les estacions

Col·lecció Narrativa – 98

VICENT PELLICER OLLÉS

Banys de natura.indd   3 19/09/19   12:34



Primera edició: novembre del 2019

© del text i de les imatges: Vicent Pellicer Ollés
© d’aquesta edició: Cossetània Edicions

© d’aquesta edició: 
9 Grup Editorial

Cossetània Edicions 
C. de la Violeta, 6 • 43800 Valls

Tel. 977 60 25 91
cossetania@cossetania.com

www.cossetania.com

Imatge de la coberta:  
Aranya tigre (V. Pellicer)

Disseny i composició: 3 × Tres

Impressió: Romanyà Valls, SA

ISBN: 978-84-9034-884-0

DL T 1166-2019

Banys de natura.indd   4 19/09/19   12:34



ÍNDEX

Pròleg, per Manel Ollé Albiol ............................................ 5
A ma mare ..................................................................... 15
Introducció ................................................................... 19

La primavera .............................................................21

21 de març. El Castellet de Banyoles ............................. 23
L’Ebre, el riu! ................................................................. 25
30 de març. Els teixos del Marturi ................................. 26
14 d’abril. La Foradada .................................................. 29
24 d’abril. La mola de Catí ............................................ 31
6 de maig. Els olivers mil·lenaris de l’Arion,  

amb Joan Porta ......................................................... 34
26 de maig. Bel, la nevera de Bel i el mas 
 de la Borja, amb la Mercè ......................................... 36

L’estiu ........................................................................41

21 de juny. Els Montsagres ............................................ 43
30 de juny. La font Donzella, amb la Mercè, la Carme, 
 el Ferran, el Joan Maria, el Joan i la Tere .................... 45
11 de juliol. El mas de la Franqueta i els tolls 
 del riu d’Estrets ........................................................ 47
31 de juliol. GR 92 ....................................................... 50
18 d’agost. La Via Verda, vora l’Ebre ............................. 52
31 d’agost. El penyal del Gegant, el tossal d’Horta o la 

muntanya de Santa Bàrbara, amb Salvador Carbó ...... 54

Banys de natura.indd   93 19/09/19   12:34



94 Índex

La tardor ..................................................................57

23 de setembre. El riu Sénia: rodalies de la font 
 de Sant Pere .............................................................. 59
30 de setembre. El Pi Gros del Mas del Cap 
 de l’Ombria, la roureda de la Basseta, el Roure del 
 Mas Jovaní i els Ginebres del Mas de la Basseta ........ 61
21 d’octubre. Ermita de Santa Paulina, la punta 
 de l’Àguila o de l’Aguilar i el pas de l’Ase, 
 amb l’amic José Luis Ordovás, que em fa de guia ...... 63
27 d’octubre. Reserva Parcial de les Fagedes del Port ..... 65
1 de novembre. La mola de Catí, cova Cambra, 
 el camí de les Galiasses, les puntes de Polit, 
 amb la Mercè i l’amic Joan Olivas ............................. 68
15 de novembre. El riu Matarranya............................... 70
1 de desembre. El coll del Moro i un mar de vinyes ...... 73

L’hivern .....................................................................77

31 de desembre. La Balanguera...................................... 79
1 de gener. La platja de la Marquesa, la punta 
 i la badia del Fangar, amb la Mercè ........................... 81
20 de gener. Pels miradors de la Vall Figuera .................. 84
3 de febrer. La font del Sord de Borrell .......................... 86
17 de febrer. Reserva Natural de Fauna Salvatge 
 de Sebes i Meandre de Flix: el Mas del Director ........ 88

Banys de natura.indd   94 19/09/19   12:34



Vicent Pellicer és un escriptor prolífic. Porta publicats 
una quinzena de llibres; la quantitat certament és consi-
derable, com també ho són totes les aportacions que ens 
ofereix i ens posa a l’abast.

Vicent és un bon coneixedor del Port, i una perso-
na que sap adonar-se’n i valorar la bellesa de les coses. 
De les grans, de les que tenen nom i àmplia presència,  
com les roques de Benet. Però també, i molt particu-
larment, de les més xicotetes, les que de vegades, tot i 
tindre-les a la vora, ens podrien arribar a passar del tot 
desapercebudes. Què sé jo? El brunzir d’un eixam d’abe-
lles, cap al migdia, d’un dia clar i ras del mes de març. El 
voleguer de les alades i els aladons, als primers raigs de 
sol, després d’una bona assaonada, un matí fresc del mes 
d’octubre. O fer-nos adonar del xoquejar d’una merla per 
un ribàs entre les solrames d’un garrofer mig emboscades 
d’arítjols i d’edreres. O el xitejar d’un vol de tords aca-
bats d’arribar de terres llunyanes acabussats a l’ullastrar i 
delerosos d’omplir-se el pap amb olivons. O els mateixos 

PRÒLEG
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6 Manel Ollé Albiol

brins del safrà acabats d’esclatar, entre fenassos i esbarzers 
a la vora del marge.

Avui, Vicent Pellicer, aquest home que tantes coses 
sap, i que li agrada compartir-les, quan ens les explica, em 
convida, generós, que l’acompanye en el llindar d’aquest 
llibre.

Vostès, si són seguidors de la seua obra, ja el coneixen. 
I si no els el presento en unes poques paraules. I, tot se-
guit, faré uns breus comentaris del llibre que tenen a les 
mans. 

Vicent Pellicer és —a banda de la seua dedicació al 
món dels llibres— mestre i escriptor. Poeta, rapsode, fo-
tògraf, i un atent observador de les múltiples manifesta-
cions de la natura, i de tota la sorprenent diversitat, de les 
belleses, que ens ofereix el nostre món. 

Algunes de les coses que l’interessen no es troben a 
peu de carretera, ni a la vora dels camins, Vicent sap anar 
a cercar-les, allà on s’estan, ni que estiguen amagades, i 
hi dedica enormes dosis d’il·lusió i de treball. Voldria re-
marcar també, a més de l’esforç que hi esmerça, la seua 
constància a assolir els objectius que es proposa.

És també cert que vostès, d’aquesta introducció, po-
drien prescindir-ne perfectament, i anar directament al 
gra, al bon gra que Vicent els ofereix, i passar directament 
a la pàgina 19, on comença pròpiament el seu text. Po-
den fer-ho. 

Si, de totes maneres, decideixen continuar uns quants 
minuts més en aquesta entrada, m’abellirà fer-los uns 
breus comentaris d’alguns aspectes d’aquest llibre, que 
està escrit des de la maduresa personal de l’autor —és 
autobiogràfic en diversos moments— i està curull d’ex-
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7Pròleg

periències i reflexions. Personalment, aquest llibre el con-
sidero molt important en el conjunt de la seua trajectòria.

També voldria dir-los que la lectura d’aquest llibre, 
que tantes coses ofereix, potser agrairà l’ajut i la com-
panyia d’una precisa cartografia del territori, on poder 
 situar, si s’estima oportú, les localitzacions i els trajectes 
de les diverses propostes que Vicent ens fa dels seus viat-
ges, les seues visites. Els llocs on podrem ubicar els co-
mentaris de les seues descobertes i de les troballes que ens 
participa. 

També ajudaria tindre a mà unes guies de plantes, 
d’arbres i arbustos, i de la fauna (mamífers, ocells, insec-
tes), molt especialment les referides a aquestes contrades. 
Ja es poden imaginar vostès, com n’és de rica i abundosa 
la presència dels diversos aspectes de la natura, en les pà-
gines del llibre de Vicent.

Aquest llibre és, a més, una aportació molt personal. 
Vicent Pellicer es manifesta i ens explica moltes coses: 
d’una banda, d’ell mateix, i també, d’aquest món de la 
natura, que tant estima. I, en aquesta ocasió, ens fa pro-
postes més enllà del massís del Port, un espai de referèn-
cia en els seus treballs, i on tot li resulta proper i conegut.

I ens suggereix acompanyar-lo, de ben a prop, talment 
companys de viatge, per un ampli recorregut, per diver-
sos racons de les nostres terres. Emblemàtics i icònics els 
uns, però discrets, anònims i molt poc coneguts alguns 
dels altres.

A més, ens ho escriu, i descriu, amb voluntat peda-
gògica, reflexiva, autobiogràfica i literària, i en diversos 
moments emergeix la seua veu poètica. Tot plegat fa que 
el text siga volgudament enriquidor.
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8 Manel Ollé Albiol

Si tenen l’oportunitat, en alguna ocasió, d’assistir a la 
presentació dels seus llibres, no es perden els fragments 
llegits pel mateix autor. Vicent Pellicer fa unes lectures 
esplèndides, tant dels textos propis com dels aliens, amb 
molt bona veu i donant-li, a tot el que expressa, un sentit 
i una gran comprensió. Recordo, amb agraïment, diver-
ses actuacions seues, memorables totes, fetes majorità-
riament a partir de textos de Gerard Vergés i Desideri 
Lombarte, això en múltiples actuacions literàries on ha 
estat convidat a participar. 

El llibre comença amb una sorpresa: es tracta d’un po-
ema potent a mode de dedicatòria, i molt d’acord amb la 
seua línia creativa: A ma mare.

Aquest suggeridor poema, amb clars ressons autobio-
gràfics, obre el llibre i ja ens podem fer càrrec de la im-
portància que el poeta li atorga.

És un esclat d’emocions, en què conflueix d’una ban-
da l’expressió de l’amor filial, amb el precís moment del 
 triomf de la primavera, amb el record dels primers anys 
de vida de l’autor a la terra natal.

És l’esclat coincident de diverses primaveres. La ten-
dra dels seus anys infantívols, els primers de la seua vida, 
en un món curull de ressonàncies agràries i pastorils, si-
tuat tot en els moments de plenituds florals molt potents: 
la del cirerer esplendorós, una nevada atapeïda de flors 
blanques i el de les roselles, que s’escampen, fins a gairebé 
perdre’s de vista, més enllà dels roquissars i dels oliverars. 
Es percep també el pas dels ramats triscant pels camins, 
i aquella mica de pols que s’aixeca, i el tritllejar d’esque-
lles i piquerols que es barreja, al lluny amb els bels dels 
corders i de les ovelles, ben assaciats tots, amb l’esplet 
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9Pròleg

d’herba abundosa i fresca que regala, a cor què vols, la 
joiosa primavera.

Al poema el segueix una breu Introducció.
És un text certament breu, que els recomano llegir 

amb atenció, perquè en realitat és: Tota una vida.
La vida de Vicent Pellicer vista des de la seua experi-

ència, obra, reitero, de maduresa, amb la projecció i el 
sarró curull de tants aprenentatges; parla l’home que ja 
ha arribat al cim de la collada i pot observar el llarg camí 
que ha fet.

Divideix el llibre en estacions, comença per la prima-
vera, visita el Castellet de Banyoles de Tivissa, i enmig 
d’una arqueologia potent, gaudeix Vicent en remar-
car-nos la bellesa d’una orquídia, l’abellera de mirall, i 
és capaç de preguntar-se si els antics habitants haurien 
tingut l’avinentesa d’haver pogut fruir-ne. Continua pels 
teixos del Marturi, ens parla de llocs de difícil accés, do-
mini exclusiu de la merla blava i de la merla roquera, i 
dels sauvatges o salvatges, que és com anomenen els habi-
tants del Port les cabres feréstegues.

I ens explica les vivències, de com, de vegades, les ai-
gües que beu s’aromatitzen de les flors de l’entorn, i en-
cara ens traslladarà al regne de l’alzina, per terres de la 
Foradada, amb la presència dels marfulls i els arboços, 
els coscolls i els aladerns, el galzeran, la viola… És tot un 
món vegetal que ens convida a descobrir-lo i a gaudir-lo: 
fixant-nos en les plantes, identificant-les, aprenent-ne els 
noms. I de les envistes del Delta ens transporta a la mola 
de Catí, on ens regala reflexions de la relació dels fotò-
grafs i la llum i frases com «Tot el que brolla de la terra, 
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10 Manel Ollé Albiol

allò que m’era desconegut o que em passava desaperce-
but, ara esdevé sublim».

I encara tindrà temps de passejar-nos per entremig de 
les oliveres mil·lenàries de l’Arion, i ens farà adonar de la 
presència de l’oriol, un ocell d’un groc intens gran menja-
dor de cireres i de figues; ens regala constantment, al llarg 
del seu llibre, lliçons d’ornitòleg, sempre generós i a mans 
plenes, i encara ens farà adonar dels troncs de les oliveres 
que «dibuixen el rostre desfigurat que els ha infringit el 
temps», però abans d’acomiadar-se de la primavera ens 
farà reflexionar sobre el treball de la pedra en sec, ama-
gat, poc conegut i monumental, sempre sorprenent, pel 
barranc de la Borja, en terres de Vallibona de cara a Bel.

L’estiu

Bé que ens avisa: «Em bec l’estiu a glops lents, a tra-
vés de mirades pausades i complaents, sense pressa, quan 
camino.»

Els Montsagres els passeja i ens fa una lliçó de toponí-
mia que no hauria de caure en sac foradat, i fins s’aven-
tura a donar-nos, a la vora de la dita, un consell: «Juny 
comença l’estiu: tot riu i tot viu!» Sigueu feliços.

A la font Donzella, al llindar entre Vallibona i More-
lla, ens conta una història que hauria de ser més freqüent, 
i objecte d’agraïment públic i reflexió col·lectiva. Conta 
que a la primavera del 1957 un home, que va saber la in-
tenció d’una tala indiscriminada a l’entorn del bosc de la 
font Donzella, va rescabalar, amb prou diners, el propie-
tari per tal d’evitar que es tallessen els arbres de l’entorn. 
Ornitòleg atent, i de molt fina oïda, encara us recordarà 
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11Pròleg

el rossinyol, amb paraules de poeta i ens dirà «que broda 
les nits, amb refilets guaridors».

El juliol l’emprèn pel mas de la Franqueta i s’entreté 
pels diversos tolls del riu d’Algars, els que tenen nom i els 
que no en tenen, i l’acaba per les platges del Baix Ebre 
de l’Ampolla a l’Ametlla, on fa una reflexió dels colors. 
Aquí, aflora de nou aquesta essència artística que ja ens 
ha mostrat tantes vegades en la seua fotografia: la sen-
sibilitat de veure i de trobar el matís, que de vegades és 
lleuger i gairebé imperceptible, però les seues observaci-
ons ens ajudaran a afinar i a fixar-nos-hi, perquè el viatge 
no només és caminar, ens invita a captar tot l’entorn, i a 
adonar-nos dels colors, que, de vegades, canvien en un 
instant. 

I a l’agost emprèn la Via Verda, ens convida a escoltar 
el raucar de les granotes i a contemplar la diversa vegeta-
ció que ens acompanyarà tot el viatge, o pels paratges de 
les muntanyes de Santa Bàrbara en terres d’Horta de Sant 
Joan, on entre la viva memòria d’històries i llegendes tro-
ba espai per a recordar els carrolls madurs de la Terra Alta 
a punt de veremar.

La tardor

Prou que ens avisa: «Passejo per la tardor pinzellant 
els meus propis versos, somiant imatges, escrivint colors, 
inventant paraules.» 

El riu Sénia, la font de Sant Pere, el Pi Gros… Juga 
amb els tons del color verd, i hi torno amb els colors. 
Que potser encara ens manca per descobrir el Vicent Pe-
llicer pintor? Pinta —això és evident— en les fotos, pinta 
—les omple de colors— en les paraules que escriu i ens 
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12 Manel Ollé Albiol

suggereix una gamma de colors. Fixeu-vos-hi, ho abreu-
jo, ho simplifico, però a les pàgines de Vicent ho trobareu 
tot, fil per randa, i ben trenat.

Verd madur, amb tons de síndria dolça, als fiblons de 
la capçada del Pi Gros.

Verd llimona verda, amb esquitxos de poliol a la rou-
reda de la Basseta.

Verd d’oliva farga, amb espurnes de carrasca novella, 
al roure del Mas de Jovaní.

Verds dispersos, trencats i desdibuixats dels Ginebres.
Verd blavós amb cendres terroses de la vall del riu Cer-

vol.
«El verd és un poema inèdit, una peça musical úni-

ca… És el color de l’esperança i representa l’harmonia, la 
frescor, l’exuberància, el do de la generositat…»

I encara ens portarà a l’ermita de Santa Paulina i el 
pas de l’Ase per terres de la Ribera d’Ebre, i la Fageda 
del Port, «la més xicoteta del món, capaç d’esberlar-vos 
l’ànima en bocinets entendrits».

I la Mola de Catí ens torna a donar lliçons d’ornitolo-
gia, una ciència que Vicent coneix i li agrada: «Un picot 
verd remoreja pels voltants del seu niu d’estiu, i, de tant 
en tant, tamborineja, nerviós, rames mortes, per fer-me 
saber que aquell territori és seu». En coneix els espais ex-
clusius quan diu «la font de terres Solsides, que només 
coneixen els trencapinyes i els tudons» o «les puntes del 
Polit, talaia que freqüenta el veloç falcó pelegrí».

I ens descriu el riu Matarranya i les poblacions de 
Vall-de-roures i la Torre del Comte i el mar de vinyes  
de la Terra Alta. 
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13Pròleg

Hivern

La Balanguera, la visita, i en un moment ens diu: 
«De vegades, moltes vegades!, deixo les senderes clares 
i m’abandono a les veus encisadores de paratges desco-
neguts, i me n’oblido, que soc jo; que vinc d’on vinc i 
visc on visc, en una casa curulla d’amor», per a transpor-
tar-nos tot seguit a la platja de la Marquesa o a la Vall 
Figuera, o a la font del Sord de Borrell, aquí ens dona una 
lliçó d’humilitat, ens parla de la natura del Port, que mai 
acaba de descobrir del tot, després de tants anys d’anar-
hi. I ens passeja també per la Reserva de Sebes. 

Consideracions finals

Aquest és un llibre per a llegir-lo a poc a poc, per a re-
emprendre’l quan calga i millor abellisca, per a gaudir-lo 
sempre, i ens hauria de servir per a la reflexió, per a l’apre-
nentatge, per al guiatge del coneixement i l’estima, atenta 
i respectuosa, del paisatge.

D’aquest llibre se’n pot obtindre material pedagògic 
de gran valor, pel que fa al lèxic específic i la toponímia, 
les rutes per al coneixement de la natura, l’espai i el llen-
guatge.

Hi ha frases per a recordar, i espero que moltes escoles 
el conviden a explicar, personalment, la seva experiència, 
aquest enamorar-se de la natura, i manifesto el desig de 
que es cree afició, i totes aquestes paraules, aquests conei-
xements, s’escampen a tothom que puga, en la mesura de 
les seues possibilitats, observar les plantes i els ocells, el 
món que ens ha arribat del treball dels nostres anteces-
sors, i llegir els llibres, de persones com Vicent que tantes 
coses saben i ens poden explicar i compartir.
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14 Manel Ollé Albiol

A vostè, lector amable, li desitjo una lectura plaent i 
que li serveixi per a conèixer millor l’autor i el món que 
amb tanta il·lusió ens mostra i documenta. A llegir-lo i a 
fruir-lo, avui i sempre.

Manel Ollé Albiol
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A ma mare 

Des de la finestra del sol sortint,
a través de l’espill que riu,
et veig i t’estimo,
com mai ho havia fet,
senyora dels meus somnis tendres!; 
mare de l’ànima,
a recer del cirerer
acabat de nevar:
fa una setmana que plou primavera!

Les teues faccions serenes,
el teu cos càlid
de dona amorosa,
juguen entre els arbres cortesos,
rejovenits per l’estació de la tendresa,
mare estimada,
mare enyorada,
senyora dels meus somnis tendres!
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És temps de palometes vellutades
que s’amaguen entre gessamins blancs;
d’orenetes de cristall
que anhelen l’aigua i el fang;
de somnis i records ben guardats,
que renaixen, bellugadissos,
en el bosc del meu cor,
amb l’alè del vent,
de terres llunyanes,
senyora dels meus somnis tendres!

I és avui,
qualsevol dia dolç de maig,
que et recordo com si fos antany,
enmig d’estepes i de romers,
de camps de blat
i d’oceans de roselles,
pintades a foc lent,
a besades de sol,
allà, olivars endins,
per terres de Falandrallo i Talaias,
i de pou sobirà,
senyora dels meus somnis tendres!
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I va ser fa molt de temps,
qualsevol dia dolç d’abril,
que jo reia com un xiquet,
i corria entre ovelles i penyalars,
per camins polsosos;
i entre les teues mans,
mare de l’ànima,
quan els estels i la lluna vella
bressolaven la nit,
mare estimada,
senyora dels meus somnis tendres!

I és per sempre,
que m’agradaria
que ploguessen primaveres
sobre els teus ulls cansats,
mare de l’ànima,
senyora de la meua sang,
del meu respir
i dels meus passos,
senyora dels meus somnis tendres,
mare estimada,
mare per sempre plorada!
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El Falandrallo és la masada en la qual el pare, Blas, i 
la mare, Nicolasa, feien de pastors, i on vaig viure fins 
als vuit anys, durant prolongades i gojoses estades, pels 
vorals del qual els camps de pastures verdes i les messes 
s’estenien per bancalades fruitoses, i les voladisses estre-
pitoses de perdius i de guatles no s’acabaven mai; l’alè de 
les prades i de les boscúries era net i fresc, i pures i cris-
tal·lines eren les aigües que brollaven del ventre del pou, 
que saciaven la nostra set, i la dels lliris, a la primavera: 
frisós espero que els anys no em roben la memòria!
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INTRODUCCIó

Tota una vida parlant amb els boscos i els éssers que hi 
habiten, passejant per camins, corriols, dreceres i sende-
rons que només les raboses i les fagines coneixen; bevent 
de fonts amb aromes de romer, d’estepa blanca, sajolida 
i de peònia perfumada; dormint sota el sostre captivador 
dels estels.

Tota una vida perseguint xiuxiueigs, refilets i cançons 
d’eixos àngels alats que tant estimo; abraçant el cor dels 
arbres, somiant els somnis que somia la tardor aduladora.

Tota una vida escoltant els missatges ben llunyans que 
du el vent, nadant a rius on la llúdriga m’observa des 
de la quietud més absoluta, amagant-me darrere l’ombra 
oculta de la nit, per imitar el gamarús.

Tota una vida cercant l’home que es volia vestir de 
natura, amb la seua flonja, cortesa i necessària solitud, i 
el benaurat i miraculós silenci: la natura n’està plena, de 
sons, de veus, de gavelles de paraules que mai han sigut 
escrites!

Tota una vida…!
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La primavera
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22 Vicent Pellicer Ollés

Les estacions són la brúixola que guia la meua cur-
ta existència. Em condueixen pels camins que busquen, 
sempre amb el cor apassionat, la bellesa de la formosor 
més exquisida, el color de les llums, les aromes seductores 
d’aquest univers meravellós i sorprenent; en definitiva, la 
veu de la vida!

Una veu que, a la primavera, mentre l’hivern plora 
els darrers sospirs, a poc a poc pinta verdes les albades 
i els rossinyols l’eixoriveixen amb refilets que han après 
en terres remotes. I comença a obrir els ulls amb certa 
timidesa, entre fantasies que sacien de vitalitat les valls, 
els rius, els boscos, les serralades, els cims…, les arbredes 
de la meua ànima!

La natura recupera l’eterna joventut i desperta en els 
éssers que hi viuen una frenesia indomable, un enamo-
rament al qual no soc immune. Em sento plàcidament 
captiu de l’amable somriure de la pluja, de la bellor amb 
què es vesteixen la forest i els camps, de la sorprenent 
fragor dels barrancs, del silenci a veus clamoroses de la 
nit estelada, de la tendra fragilitat de l’estació que em fa 
somiar els seus somnis esbalaïdors.
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