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Sísif  a  l’escola  
Sembla que fer i desfer és el camí perpetu de l’ensenyament, especialment en l’etapa 

més polèmica de l’educació del nostre alumnat: l’ESO.  

 

En els inicis de la reforma una de les panacees que havien de transformar l’esperit de 

l’educació era el canvi de notació. S’acusava d’injusta, i d’emanació del sentiment 

mercantilista, la notació aràbiga del rendiment acadèmic de la nostra joventut 

escolaritzada. En nom d’una abstracta igualtat, es va suprimir a l’etapa de l’ESO, 

substituint-la per una representació conceptual, que es va revelar ambigua i més 

reduccionista encara que la numèrica. No va trigar molt a recuperar-se la notació 

tradicional, que, curiosament, mai va ser substituïda en l’etapa del batxillerat. 
 

Ara hem tornat al punt de partida i s'ha restaurat la notació conceptual. Tornem enrere; 

tot indica que l’experiència anterior s’ha oblidat, ja ni s’avalua ni es valora el que va 

comportar, tampoc els motius que van conduir a la seua modificació. Amb uns lleugers 

retocs terminològics torna a regir el concepte en les avaluacions, com si canviar el 

nom canviés la cosa. Una nova variació sense una aparent raó pedagògica de fons. 
 

Es descuida una realitat palpable: que la notació aràbiga té una innegable càrrega 

conceptual. També que és percebuda com a més justa i més entenedora per a tothom. 

I no és d’estranyar. L’exactitud dels nombres desplaça l’ambivalència de les paraules. 

Al capdavall sempre busquem la certesa i les xifres ens la donen amb més precisió i, 

alhora, amb tot el ventall de matisacions que permet l’escala numèrica i que no 

recullen unes prefigurades fórmules escrites. No cal reinventar.  

 

Un altra pedra de toc és el valor de la vocació. Cada vegada més la dinàmica 

administrativa de la docència i la preocupació per les conseqüències legals derivades 
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dels actes administratius desvirtuen l’exercici fonamental de la vocació, que és la 

qualitat bàsica que defineix els ensenyants.   

 

Un percentatge molt elevat dels esforços del professorat va determinat a gestionar 

administrativament el procés d’aprenentatge i avaluació de l’alumnat més que el treball 

directe a l’aula, i esta situació va en augment en detriment del desenvolupament de la 

vocació. El funcionari ofega el docent.  

 

Este és el camí? 
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Francesos  a  Tortosa:  una  visió    
de  1853  
 

Roc Salvadó Poy 
Historiador i professor 

 
Resum: La presència de francesos a Tortosa els anys inicials de la segona meitat del segle 
XIX, lligada al projecte de navegació i canalització del riu Ebre, tindrà un impacte decisiu en la 
modernització de la ciutat i el seu territori. La petita colònia francesa de Tortosa atraurà 
visitants a la ciutat. Presentem el testimoni de dos d’estos turistes decimonònics: l’escultor 
David d’Angers i el polític i naturalista Victorin Larevellière. 
 
Paraules clau: Tortosa, modernització, segle XIX, francesos, canalització de l’Ebre, David 
d’Angers, Victorin Larevellière, Ramon Cabrera, ball jota. 
Palabras clave: Tortosa, modernización, siglo XIX, franceses, canalización del Ebro, David 
d’Angers, Victorin Larevellière, Ramón Cabrera, baile jota. 
Key words: Tortosa, modernization, 19th century, French people, canalization of the Ebro river, 
David d’Angers, Victorin Larevellière, Ramón Cabrera, ‘Jota’ dance. 
Mots clés: Tortosa, modernisation, XIXè siècle, français, canalisation de l’Èbre, David d’Angers, 
Victorin Larevellière, Ramón Cabrera, danse jota. 
 
 
 

Tortosa esperava la modernitat mentre s’acostava la meitat del segle XIX i 

desapareixien lentament els infaustos anys anteriors, els que anaven de la guerra del 

Francès a la finalització de la Primera Guerra Carlista. Havia perdut l’opció de ser 

capital provincial, però mantenia la capitalitat diocesana. La riquesa de la ciutat, la sort 

de Tortosa, sempre havia anat lligada al riu; aquells anys el seu dinamisme estava 

esmorteït i ara semblava que l’Ebre tornaria a ser el factor decisiu en el camí de la 

modernització i revitalització del seu paper comercial i la seua vida ciutadana. 

 

Així ho assenyalava Wenceslao Ayguals de Izco en la caracterització que feia de 

Tortosa com a ciutat nadiua del Tigre del Maestrat, Ramon Cabrera, en la seua tan 

coneguda obra El Tigre del Maestrazgo o sea de grumete a general, publicada el 

1846: 

 

Tampoco el comercio ha llegado a Tortosa al grado de esplendor que esperarse 

debiera de una población, que por el Ebro y hermosa posición topogràfica, 

debería ser una de las mas comerciantes de España; pero la falta de 

canalización del citado rio y buenos caminos, entorpecen notablemente el 

desarrollo de este género de industria. (Ayguals de Izco 1846: 18) 
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La gran aposta modernitzadora de Tortosa i la seua comarca serà la navegació fluvial 

a vapor. Esta aposta, encara que frustrada, al capdavall, esdevindrà el motor d’una 

transformació profunda de l’estructura de propietat i el paisatge agrari i humà del delta 

de l’Ebre. La transformació del projectat canal de navegació en canal de reg 

possibilitarà la colonització del Delta i la introducció del conreu de l’arròs. La iniciativa 

d’esta gran empresa va vindre de fora, procedent de França. Es volia canalitzar el riu 

per fer possible el transport regular amb vaixells de vapor des de Saragossa al mar. 

 

La direcció de les obres de canalització va ser encomanada a enginyers francesos i 

això va significar la seua presència continuada a Tortosa i a la zona de l’Ebre per 

supervisar els treballs. A banda, també van participar en el projecte treballadors 

d’aquell país, amb la qual cosa s’establí a la ciutat una petita colònia francesa. 

 

La presència de francesos a les Terres de l’Ebre, per tant, esdevindrà cabdal per a la 

modernització de la zona i vindrà, especialment, de la mà dels enginyers francesos 

encarregats de les obres de canalització i les de reg. Estos no es limitaran a 

desenvolupar la seua tasca professional, sinó que aniran més enllà i resultaran 

decisius en la transformació agrària del Delta. Només cal pensar en els intents 

d’aclimatació de l’arròs, iniciats per Jean Baptiste Lenté i consumats per Jules 

Carvallo, per comprendre la gran importància de la seua aportació als canvis agraris 

de les nostres terres. És més, el segon es va establir al Delta, va adquirir vastes 

extensions de terra i es va convertir en gran propietari i comercialitzador de l’arròs; 

també va modernitzar la ciutat de Tortosa com a promotor, juntament amb un altre 

francès, el fotògraf Claude Leon, de la portada de les aigües potables de la Caramella 

a la ciutat. 

 

La canalització de l’Ebre era una vella aspiració ja iniciada al segle XVII, però malgrat 

tot els projectes proposats mai no s’havia convertit en realitat. A finals de 1848, el 

capitalista francès Isidor Pourcet va sol·licitar permís al govern espanyol per a realitzar 

un estudi per fer navegable l’Ebre des de Tudela als Alfacs. El 2 d’abril de 1849 el 

govern aprovava el projecte provisional i la concessió de canalització. El 5 de 

setembre d’aquell any, una expedició encarregada d’elaborar l’informe tècnic va sortir 

de Saragossa, riu avall, en direcció a Tortosa, on arribaria quinze dies més tard. D’esta 

expedició en formaven part dos enginyers francesos: Jean Gratien Job i Paul Emilé 

André Leferme.  
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El primer, finalitzada la inspecció, va retornar a França, mentre que Leferme va 

romandre a la zona acabant els treballs. Una vegada completat el projecte 

encarregaren a Leferme dur-lo a terme com a responsable de les obres de la Real 

Compañía de Canalización del Ebro, creada expressament per a realitzar-lo.  

 

El 2 de juliol de 1852 van iniciar-se formalment el treballs de canalització que havien 

de fer possible la navegació a vapor des de Saragossa al mar pel port dels Alfacs. 

Leferme, per la seua condició de funcionari, havia sol·licitat, i obtingut, l’autorització del 

govern francès per fer-se càrrec de l’empresa. A Tortosa residia al palau dels Guzmán 

de Villoria, actualment el palau Oliver de Boteller, vora el riu. Juntament amb ell 

treballaven altres francesos dependents de la companyia de canalització. Fins i tot 

Leferme va agafar notorietat a la població i aparegué a la premsa de l’època, encomiat 

per l’ajut que va prestar amb motiu de la riuada de maig de 1853.1 

 
El setembre de 1853 Paul Leferme va 

invitar un grup de parents i amics a 

visitar-lo a Tortosa. Encapçalaven 

l’excursió l’escultor Pierre-Jean David, 

conegut com David d’Angers, i Victorin 

Larevellière, advocat i antic diputat del 

departament Maine-et-Loire. David 

d’Angers, prolífic escultor i medallista 

romàntic francès, feia poc que havia 

retornat des de l’exili a França. Fervent 

republicà, havia format part de 

l’Assemblea constituent, sorgida de la 

revolució de 1848, com a diputat de 

Maine-et-Loire.  

 
L’escultor Pierre-Jean David, conegut com 
David d’Angers (Angers, 1788 - París, 1856). 
Fotografia de Legé & Bergeron. Font: 
Northwestern University Library. 
  

                                            
1 “Seríamos ingratos si no hiciésemos particular mención del noble comportamiento de los 
señores extranjeros que con motivo de las obras de canalización habitan nuestra población. 
Vimos al señor don Pablo Leferme, ingeniero en gefe de las citadas obras, recorrer las calles 
en su lancha y acompañado también del señor Dupotet, gefe de sección, recogiendo y 
salvando á cuantas personas pedían su auxilio”. Carta datada a Tortosa, del 27 de maig de 
1853. La España, núm. 1586 (4-6-1853), p. 1. 
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El cop d’estat de Lluís Napoleó, que al cap de poc es proclamaria Napoleó III, el 

condemnà a l’exili. Estava casat amb Emilie Maillocheau, neboda de Larevellière, que 

l’acompanyava amb els seus fills Robert i Hélène. Leferme –que molts anys més tard 

es casaria amb la filla menuda de David d’Angers, Hélène– els anà a rebre a Fraga i 

d’allí embarcaren pel Cinca fins a Mequinensa i des d’esta població, Ebre avall, fins a 

Tortosa. Tots dos, David d’Angers i Victorin Larevellière, van visitar conjuntament la 

ciutat i en van deixar testimoni.  

 
David d’Angers, que ve de la França de les grans catedrals (la d’Angers n’és una), no 

es fixa en la catedral de Tortosa sinó en detalls menors que venen a confirmar la visió 

romàntica que a França es té de les terres hispàniques: antiga terra de moros i 

avantsala d’Àfrica, quan França feia poc que havia conquerit i colonitzat Algèria.  

 
 
Els dos turistes ressenyen que a la 

catedral tortosina es conserva 

encara un petit carilló manual 

suportat per un cap caricaturesc, 

amb trets semítics; per als nostres 

viatgers, que l’identifiquen com un 

moro, era un símbol de la presència 

de la dominació musulmana i la seua 

posterior decadència, igual que les 

dos escultures portallànties en forma 

d’atlants de la capella barroca del 

Sant Àngel Custodi, desapareguda 

en una remodelació urbanística de 

l’any 1936. 

 
 
Capella de l’Àngel. Tortosa, 1905-1911. 
Postal. 
 

 

 

Tortosa, en els anys centrals del segle XIX, era coneguda a Europa per ser la pàtria de 

Ramon Cabrera i, especialment, el lloc d’execució de la seua mare. Els dos amics van 

visitar la barbacana del Temple; allí, contra el mur, es podien veure encara els 

impactes dels projectils que havien acabat amb la vida de la pobra dona i de tants 
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desgraciats executats durant la guerra civil carlista. Tant David com Larevellière 

expliquen com, tot seguint una comitiva fúnebre, van fer cap al cementiri de la ciutat –

els va impressionar el lema Via universalis carnis que presidia l’entrada– i allí van 

preguntar per la tomba de Maria Griñó, la mare del cabdill carlista. Els van mostrar una 

senzilla tomba a terra, anònima, ornada només amb una creu. També els van 

assenyalar dos noies joves, germanes de Cabrera, que, segons els van explicar, 

s’havien vist obligades a presenciar el suplici de la seua progenitora. 

 

 
 
Il·lustració de Fernando Miranda I. Font: Dámaso Calbo y Rochina de Castro. Historia de 
Cabrera. Madrid, 1845.  
 

Comparativament, es conserven més notícies de Larevellière, respecte de la seua 

estada a les Terres de l’Ebre, que les que ens proporciona de David d’Angers Henry 

Jouin, el seu biògraf. Victorin Larevellière, que era un naturalista entusiasta, va 

publicar fragments dels seus records a les memòries de la societat acadèmica 

d’Angers. Allí, l’any 1866, va traure a llum, a la secció dedicada als treballs de les 

ciències físiques i naturals, l’Essai sur la canalisation de l’Èbre et sur la florule du delta 

de ce fleuve, on explica no només la forta atracció que li produí el delta del riu, que va 

visitar, i la seua riquesa natural, sinó també l’admiració que li despertava l’empresa de 

canalització que portava a terme el seu parent Leferme. Alhora refereix les seues 

impressions de Tortosa i dona notícia de la ciutat als seus lectors. 
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Larevellière parla de la catedral, del culte a la Verge de la Cinta i descriu i pondera la 

seua capella. Esmenta també el petit teatre de Tortosa oú l’on exécute des danses 

nationales qui nos firent plaisir (Larevellière 1866: 9), tot referint-se a la jota –la Jta, 

l’anomena–; distingeix la dansa, veritablement artística, del cant, que afirma que se 

sent per tot arreu una vegada s’entra a Espanya; el defineix com a totalment popular, 

d’una prosa vulgar (cet air est composé de deux phrases principales, qui se 

renouvellent sans cesse et sans aucune variation) i el considera d’origen àrab i digne 

de l’atenció d’arqueòlegs i lingüistes. 

 

El viatge que Leferme els ha preparat a Sant Carles de la Ràpita i la desembocadura 

del riu fa créixer el seu entusiasme; allí recull tot un seguit de plantes, per a ell 

desconegudes, i admira el paisatge, mentre fa una excursió a peu pels marjals i les 

vores del riu acompanyat pel fill de David d’Angers, Robert. 

 

Malgrat la sol·licitud de Leferme, que els hostatjava al mateix palau Villoria on ell 

residia, l’estada de David d’Angers, Larevellière i la resta del grup a Tortosa va ser 

curta; l’escultor, que estava bastant xacrós, s’havia fatigat molt durant l’excursió feta a 

la Ràpita i el delta de l’Ebre. Al cap de poc es van traslladar a Barcelona, on van 

romandre alguns dies, i d’allí retornaren a França. Paul Leferme no tardaria gaire a 

abandonar la ciutat i el seu càrrec d’enginyer en cap de la Real Compañía. El 1854 les 

seues desavinences amb el contractista de les obres Debrousse el van empènyer a 

presentar la seua dimissió.2 Tres anys més tard, el 1857, arribava a Tortosa el nou 

enginyer Jules Carvallo. 
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Maria Rallo Rallo 
 

Enginyera Tècnica Forestal i Enginyera de Forest 
 

 
Resum: Anàlisi de les característiques biològiques i ecològiques de la tòfona,  
dels sòls que l’aixopluguen i de la geografia del seu cultiu a les Terres de l’Ebre. 
 
Paraules clau: tòfona, fongs, cicle biològic, ecologia, sòls, Terres de l’Ebre. 
Palabras clave:. trufa, hongo, ciclo biológico, ecología, suelos, Terres de l’Ebre. 
Key words: truffle, fungi, biological cycle, ecology, soils, Terres de l’Ebre. 
Mots clés: truffe, champignons, cycle biologique, écologie, sols, Terres de l’Ebre. 

 
 
 
Què és la tòfona? 
 
Podem definir què és la tòfona des de diferents vessants. Des del punt de vista culinari 
sovint és definida com “or negre” i són molts els adjectius que li reconeixen les seves 
característiques culinàries: meravellosa, divina, misteriosa… Les seves caracterís-
tiques organolèptiques són les responsables que el seu aroma captive i que el seu 
gust faça embogir els millors gurmets. 
 
Des del punt de vista biològic és com la descrivim a continuació. 
 
Biologia de la tòfona 
 
La tòfona pertany a la classe dels Ascomicets, ordre Tuberals, família Entuberàcies i el 
seu gènere és Tuber. És un cos fructífer o carpòfor d’un fong hipogeu, és dir, un fong 
que creix sota terra.  
 
Viuen sempre associats a arbres o arbustos mitjançant una micorritza (mico: fong, 
ritza: arrel). Aquesta és una relació simbiòtica que suposa benefici mutu per ambdós, 
la planta superior i el fong. 
 
La planta superior obté sucres i substàncies elaborades, així com la millora del 
metabolisme del fòsfor i del nitrogen; el fong, per la seva part, millora la capacitat 
d’absorció i aconsegueix productes orgànics sintetitzats. Quasi totes les plantes que 
avui en dia es troben a la superfície terrestre conviuen amb algun tipus de fong, és a 
dir, presenten associacions mutualistes, en les quals totes dues obtenen benefici. 
Únicament unes poques famílies botàniques importants com les crucíferes, 
quenopodiàcies o ciperàcies inclouen espècies no micorríziques. 
 
Són diversos els tipus de micorrizes que es coneixen actualment, en funció del grau 
d’unió de les micorrizes. Aquestes poden ser ectotròfiques o endotròfiques, en funció 
de si la infecció penetra o no dins de les cèl·lules de l’arrel. A les endotròfiques, el 
miceli del fong no només penetra la capa cortical de l’arrel, sinó que també s’allotja a 
l’interior de les seves cèl·lules. En les ectomicorrizes, les hifes del fong no penetren a 
les cèl·lules de la planta, sinó que s’origina un embolcall que rodeja les arrels, només 
algunes hifes de les quals penetren les cèl·lules de la planta hoste.  
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En el gènere Tuber, l’associació és del tipus ectotròfic. Les espècies amb les quals se 
sol associar són Quercus ilex, Castenea sativa i Quercus faginea; més rarament ho fa 
amb Quercus coccifera, Tila platyphillos... 
 
En la part exterior de la tòfona, anomenada peridi, algunes espècies desenvolupen 
algunes berrugues o escates, com és el cas de Tuber melanosporum, de lent 
creixement. Dins de la part interior, que rep el nom de gleba, estan els ascs que 
tanquen les espores. La gleba està constituïda per una part estèril (venes 
blanquinoses) i un teixit fèrtil (venes pigmentades). 
 
A l’Estat espanyol es recol·lecten bàsicament tres espècies: Tuber brumale, Tuber 
aestivium i Tuber melanosporum. 
 
L’espècie Tuber melanosporum és la que té més importància econòmica i la que ens 
ocupa en aquest article. 
 
El cicle biològic de la tòfona 
 
La dispersió de les espores es produeix quan aquestes surten dels ascs; això, però, no 
passa fins que no assoleixen el punt de maduració. Una vegada alliberades, són 
introduïdes per diferents factors dintre del sòl. En assolir-se la temperatura i la humitat 
adequades, l’espora comença a germinar emetent el filament del miceli que infectarà 
l’arrel. En el moment en què es posa en contacte el filament i l’arrel comença a formar-
se la micorriza; aquesta és la infecció primària, la secundària es realitzarà a partir de la 
primària. El miceli de la primera micorriza colonitza el terra trobant altres arrels i 
formant micorrizes secundàries. La fructificació s’assoleix a les plantacions a partir 
dels 5-10 anys.  

 
 

Font: Centro Nazionale Studi Tartufo. 
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La formació de les tòfones a partir dels filaments micelians especialitzats es produeix 
als mesos d’abril-maig; després és quan el carpòfor s’independitza de la micorriza i 
l’increment d’olors atraurà animals que faran que es tanque el cicle. 
 
El cremat és la zona desproveïda de vegetació que apareix al voltant de l’arbre 
micorrizat. La causa és l’efecte antibiòtic que té el miceli de la tòfona que s’expandeix 
per terra i que impedeix la germinació d’altres vegetals.  
 
Les plantes que sobreviuen en el cremat són les més resistents a la sequera. És per 
aquest motiu que des de fa temps es fan servir plantes inoculades amb tòfona per 
realitzar una bona prevenció d’incendis forestals; a més a més, el propietari de la zona 
pot traure rendiment econòmic de la prevenció integrada que fa.  
 
S’ha de tenir en compte que la producció de la tòfona no començarà fins que la 
plantació tinga vora deu anys. 
 
Ecologia de la tòfona 
 
Les zones en els quals trobem tòfona són àrees de règim estrictament mediterrani, 
encara que també pot aparèixer en zones de règim atlàntic amb poca sequera estival. 
 
Les espècies en les quals trobem Tuber melanosporum més freqüentment en simbiosi 
són: Quercus ilex, Quercus robar, Quercus pubescens, Quercus coccifera i Corylus 
avellana. 
 
De manera majoritària, amb el que comunament anomenem carrasca (o alzina), la 
tòfona no fa diferenciació entre subespècies (Quercus ilex subsp. ilex i Quercus ilex 
subsp. ballota). Aquesta és també una de les espècies que abunden en la nostra zona. 
 
Quercus ilex: 
 
Es tracta d’un arbre perennifoli i corpulent, que pot assolir en el seu òptim els 25 m 
d’alçada, però el seu port sol estar reduït per l’home a causa dels aprofitaments que 
d’ell es deriven. El seu sistema d’arrels és pivotant, penetrant l’arrel principal a gran 
profunditat si el sòl ho permet. 
 
Els exemplars aïllats desenvolupen una capçada densa i robusta, de color verd fosc 
que comença a baixar en alçada. Això es pot veure afectat per l’aprofitament que es 
dona a aquest arbre. 
 
L’òptim altitudinal de la carrasca està situat entre els 900 i 1.200 metres; el tèrmic, 
entre els 9 i 15 ºC de mitjana anual, i la precipitació de 500 a 900 mm, també de 
mitjana anual, essent necessaris a l’estiu al voltant de 90 mm (mesos de juliol i agost). 
 
Tuber melanosporum: 
 
La profunditat del sòl necessària dependrà de les necessitats de la tòfona en la zona; 
en seques i càlides, que són les que ens afecten, el sòl necessari serà més profund 
que en les que hi haja més precipitació. 
 
La presència de carbonat càlcic és indispensable per al correcte desenvolupament de 
la tòfona, així com un pH bàsic (segons els diferents estudis entre 7,2 i 8,8) , amb una 
certa quantitat de matèria orgànica i una bona relació C/N. 
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La distribució altitudinal de la tòfona varia de 550 a 1.800 metres, aproximadament; la 
majoria d’autors estipulen el rang des dels 100 m (França i Itàlia) fins als 1.500. Pot 
suportar temperatures que varien des dels -2 ºC fins als 22 ºC; quant a la precipitació 
necessiten al voltant dels 600 mm anuals. 
 
 
Característiques del sòl 
 
Diferents autors coincideixen en la importància de certs factors del sòl, propicis als 
conreu de tòfona (Tuber melanosporum). 
 
Els sòls més representatius a les àrees tofoneres estan desenvolupats sobre roca 
calcària, dolomies o margues del Juràssic, Cretaci inferior i superior, Miocè i Pliocè, 
com posteriorment es veurà; això coincideix amb la geomorfologia que tenim a la zona 
del Port. 
 
D’acord amb la definició del règim d’humitat del sòl, segons la nomenclatura S.S.S. 
(1996), es considera que la zona del Port posseeix règim Xèric (és el règim d’humitat 
al qual pertanyen la majoria de sòls de la zona mediterrània), que es caracteritza per 
tenir hiverns freds i relativament humits, estius amb sequera intensa i calor, i el màxim 
de precipitació a la tardor . 
 
Els factors més importants per al correcte desenvolupament del fong són textura, 
estructura, relació C/N, pH... 
 
Diverses investigacions realitzades per autors com Reyna (1992, 2000), García Rollán 
(1991), Pacioni (1992), Verlhac (1990), etc., han servit per definir les característiques 
que ha de tenir el terra per a la producció de tòfona negra. Aquestes característiques 
són: 
 
- Textura: Indica el volum relatiu de les partícules que conté el sòl. És recomanable la 
de tipus franc (volum intermedi dels agregats que componen el sòl, menys d’un 25 % 
d’argila i entre 15 % i 45 % de llim i sorra), ja sigui franc argilosa, franc llimosa o franc 
sorrenca. Es descarten les textures argiloses per la seva excessiva compactació, així 
com les sorrenques per la poca capacitat de retenir aigua; també seran descartades 
les excessivament llimoses. 
 
- Estructura: Ha d’assegurar la màxima ventilació del terra, a la vegada que ha 
d’afavorir la penetració de les arrels de l’arbre i del miceli del fong. Serà una estructura 
granulosa. La pedregositat superficial és important: proporciona capacitat de retenció 
de calor, dificultats per als depredadors, disminueix la possibilitat d’erosió... 
 
- pH: Sempre serà alcalí, variant de 7,2 fins a 8,5. Aquest és un factor molt important, 
ja que la tòfona no creix en terrenys àcids. 
 
- Matèria orgànica: Els valors trobats als diferents estudis varien entre el 2 % i el 10 %. 
 
- Relació C/N: S’estableix al voltant de 10. 
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La tòfona a les Terres de l’Ebre 
 

 
 
Segons diferents estudis publicats, les Terres de l’Ebre tenen diferents llocs idonis per 
cultivar Tuber melanosporum. Atenent a l’edafologia i mirant principalment el pH del 
terra i la seva textura, la zona del Port és bona per al cultiu; d’altra banda, la 
pedregositat del terreny també és un element positiu per aquest fong, ja que els 
truficultors valoren els beneficis que comporta al bon drenatge del terreny. La millor 
estructura és aquella que permet una bona ventilació del terra i el bon escolament de 
l’aigua. 
 
Superposant tots el mapes, la zona del Port és totalment apta per al cultiu de tòfona, 
havent referències bibliogràfiques que ja parlen d’aquest fong temps ençà. 
 

 
 
Aptitud edàfica per al cultiu de la tòfona negra.  Aptitud climàtica per al cultiu de la tòfona negra 
Font: Colinas et al. (2007: 91).   Font: Colinas et al. (2007: 92). 

Localització geogràfica de 
les anàlisis de sòls utilitza-
des per la zonificació d’ap-
titud pel cultiu de la tòfona 
negra. Font: Colinas et al. 
(2007: 34). 
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Aptitud per al cultiu de la tòfona negra en funció  Aptitud per al cultiu de la tòfona negra en funció  
de la temperatura mitjana anual.    de la temperatura mitjana del mes més càlid.  
Font: Colinas et al. (2007: 93).   Font: Colinas et al. (2007: 94). 
 
 
 
 

 
 
Aptitud per al cultiu de la tòfona negra en funció  Aptitud per al cultiu de la tòfona segons  
de la temperatura mitjana del mes més fred.   la pluviometria mitjana anual.  
Font: Colinas et al. (2007: 95).   Font: Colinas et al. (2007: 96). 
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Aptitud per al cultiu de la tòfona negra en funció Mapa d’aptitud per al cultiu de la tòfona negra  
de la pluviometria d’estiu.     a Catalunya. Font: Colinas et al. (2007: 100). 
Font: Colinas et al. (2007: 97). 
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Resum: Repàs històric dels models festius de les Terres de l’Ebre per contextualitzar, a 
la darreria del segle XIX, la figura de Mariano Manta i la seua transcendència, dins del 
marc de les celebracions festives musicals del gremi de Sant Antoni a Tortosa. 

 
Paraules clau: folklore, música tradicional, Tortosa, gremis, ball de Sant Antoni, cant 
improvisat, ball jota. 
Palabras clave: folclore, música tradicional, Tortosa, gremios, baile de San Antonio, 
canto improvisado, baile jota. 
Key words: folklore. traditional folk music, Tortosa, guilds, ‘Sant Antoni’ dance, 
improvised song, ‘Jota’ dance. 
Mots clés: folklore, musique traditionnelle, Tortosa, corporations, bal à la Saint Antoine, 
chant imprévisible, danse jota. 
 

 

 

A dia d’avui, les fonts principals que nodreixen el concepte de música tradicional 

tortosina, i a grans trets l’ebrenca, beuen de les successives descripcions de les festes 

de carrer que els folkloristes tortosins Ramon Marqués i Duran (1848-1918) i Ramon 

Vergés Pauli (1872-1938) van publicar respectivament a la revista El Correo de las 

Famílias (1877-1802) i al diari La Libertad (1908-1913), de l’acció cultural de la revista 

Tortosa Ilustrada (1897-1899), però, sobretot, de les descripcions que en fa a la 

coneguda obra Del folklore tortosí (1934), Joan Moreira Ramos (1878-1951). El model 

festiu que retraten els tres autors és un model propi del segle XIX, les característiques 

del qual arrelen en la decadència del sistema gremial. Com veurem a continuació, 

Mariano Manta és la figura que representa el model musical festiu al tombant del segle 

XIX, quan ja de fet comença a imposar-se un nou model on prenen protagonisme les 

bandes de música i els balls de societat. En aquest article primer presentaré una breu 

revisió històrica centrada en la ciutat de Tortosa sobre diferents models musicals 

festius fins al noucentista que representa Mariano Manta. A continuació presentaré 

dades sobre la seva biografia i exposaré com la seva figura ha estat associada al ball 

de Sant Antoni pels tres folkloristes anteriorment citats. 
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Els models festius gremials. El model del Corpus 

 

El model festiu gremial té origen entre els segles XII-XIII quan diverses corporacions 

professionals de menestrals s’agrupen sota una advocació religiosa per evitar les 

dificultats polítiques que implicava la constitució d’un gremi i esdevenen confraries 

professionals (a diferència de les confraries estrictament devocionals). En el cas de les 

Terres de l’Ebre i territoris pròxims vinculats a la diòcesi, donada la proximitat i 

influència del bisbat de Tortosa, la majoria van prendre aquesta denominació. 

Aquestes corporacions, a més de la regulació de la seva professió, van articular i 

dinamitzar l’àmbit festiu municipal, principalment, tal com descriu Querol (2006: 27), 

organitzant les representacions del Corpus i estandarditzant-les mitjançant els 

establiments o disposicions municipals.  

 

El model festiu del Corpus es va traslladar amb posterioritat a d’altres àmbits festius 

que sorgiren paral·lelament als canvis socials.1 El mateix model va servir de referència 

per a l’organització de les festivitats de les respectives advocacions, per col·laborar en 

grans esdeveniments, com el cas de les visites reials, naixements i decessos de la 

monarquia, canonitzacions, i per a la celebració de victòries de l’Imperi. 

 

Els músics (anomenats joglars)2 tenien un paper destacat en la processó del Corpus. 

Massip (1992: 52) ens explica que participaven tant en la part profana que anava al 

davant (amb músics, balls, comparses i bèsties), com en els entremesos religiosos o 

jocs que participaven en la part ritual que anava al darrere. L’organització dels 

espectacles dels entremesos anava a càrrec de les confraries i per aquest motiu 

rebien un ajut econòmic del consell municipal.  

 

El model posterior a la instauració borbònica: decadència de les confraries 
professionals  
 

La vida gremial va decaure amb la conquesta de Catalunya per part de Felip V. Durant 

el segle XVIII, per acció de l’estat borbònic, la denominació confraria va deixar de ser 

                                            
1 Trobem una mostra d'aquest fet el 1641, quan el Capítol Catedralici va acordar celebrar 
anualment la festa de la Immaculada Concepció, tot seguint el model festiu del Corpus. 
(Querol: 2006) 
2  La referència més antiga a la presència de joglars (homes i dones) a Tortosa data del regnat 
d'Alfons II (1162-1196) i ens l'aporta Montoliu (1957: 77) quan afirma: "La presència de 
nombrosos joglars, la tenim testimoniada a Tortosa en un curiós document sobre unes queixes 
dels jueus que eren obligats a rebre, en llurs noces, un nombre excessiu de joglars i 
joglaresses." 
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aplicada per designar les corporacions professionals i es va reservar exclusivament 

per a les religioses. Algunes confraries va adoptar llavors el nom de congregació.  
 

Tal com planteja Pujol (2014), en l’àmbit de les capelles catedralícies catalanes, i en 

particular a la capella musical de la catedral de Tortosa, la qüestió successòria va 

provocar transformacions en la producció musical dels seus mestres. Aquests la varen 

adaptar en funció de si la ciutat estava governada pel bàndol austriacista o el 

borbònic.3 Un dels canvis que observem és el progressiu increment de l’ús 

d’instruments de corda fregada,4 en detriment dels de vent, que tradicionalment eren 

majoritaris.5  

 

El model festiu popular sorgit de la celebració del Corpus no va variar substancialment 

i es mostra en el seu més gran esplendor en l’àmbit civil. Així ens ho mostren les 

descripcions de les festes que es van celebrar a Tortosa amb motiu de l’ascensió al 

tron de Felip V (1701)6 i Ferran VI (1746)7.  

 

Amb tot, en la descripció de les celebracions que es dugueren a terme el 1746 a 

Tortosa,8 observem per primera vegada la participació en el seguici festiu dels músics 

de la banda de la guarnició militar del corregiment.9 I en les de 1701, trobem la primera 

                                            
3 Els avatars polítics dels canvis successoris i l'ambient bèl·lic produït durant la guerra de 
successió va dividir els mestres de capella entre partidaris de Felip V i de Carles d'Àustria, 
entre austriacistes i botiflers, entre servilismes i rebel·lies. Pujol (2014) aporta com a exemple el 
cas del mestre de capella de Tortosa. I a Tortosa, el 1708 poc abans que la ciutat caigués sota 
els borbònics, el nou mestre Josep Escorihuela (1674-1742) va dedicar també a Carles III el 
vilancet «Ya Tortosa ilustre» i un altre amb clares al·lusions austriacistes, «A la batalla naval». 
Tanmateix, el 1719 en va compondre un altre, a onze veus i violins, en favor de Felip V. 
4  Massip (1992: 49) ens dona dos referències (en el context de la processó del Corpus Christi 
de Tortosa) del 1446 d'uns “sonadors qui sonen davant la Custòdia en la dita processó, per a 
cordes” (Llibres de Claveria, 1446, fol.45vª, AMT) i de “Miquel Calaf, canonge, majordom dels 
sonadors d'estruments de corda” (id., 1466). 
5  Pujol (2014) ens diu que l’arxiduc Carles va dur músics italians a la seva cort barcelonina que 
segurament deurien impactar els mestres de capella amb la seva destresa violinística, les 
noves formes i tècniques instrumentals, amb tots els nous aires de l'avantguarda que va 
importar el monarca vienès, tan devot de la música. 
6 Alborozos festivos, leales obsequiosas demostraciones con que la fidelissima y exemplar 
ciudad de Tortosa celebró el feliz arribo a su real corte de nuestro gran monarca, y señor D. 
Felipe de Borbón rey de las Españas (que Dios guarde). Barcelona: Rafael Figuero, 
[1701?]. 
7 Festivos, y leales aplausos, con que la fidelissima, y exemplar ciudad de Tortosa celebro la 
real proclamación y levantamiento de los pendones por el rey nuestro señor don Fernando VI 
(que Dios guarde) y en su real nombre en los dias 7, 8 y 9 de octubre del año 1746. 
Barcelona: Pablo Nadal, 1746. 
8 Els músics del regiment de Farnesio s'integren en la celebració i participen en la majoria 
d'actes, tant en els civils con en els religiosos. 
9 Demarcació administrativa del regne de Castella introduïda a l'Aragó, Catalunya i el País 
Valencià a partir dels decrets de Nova Planta en substitució de l'administració pròpia. El 
corregiment de Tortosa va ser un dels dotze en què va dividir Catalunya el Decret de Nova 
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referència a l’ús del cant improvisat amb acompanyament instrumental en context 

festiu.10 En concret, durant una enramada organitzada pels gremis de Sant Antoni i 

Sant Isidre:  

 
Ardian alrededor del Carro diez y seys achas, y en el plano avia puesto acomodado para 
la Musica, que con diferentes instrumentos repetia uniformes, y gustosas consonancias; 
Y en los lugares mas publicos se cantavan algunos tonos con letras hechas al intento. 
 

El model festiu gremial noucentista: secularització i pervivència de les 
corporacions professionals en forma de gremis 
 

Al tombant del segle XIX, tot i que el context social va continuar sent profundament 

religiós, es va generalitzar el nom de gremi. El procés de secularització d’aquests 

gremis va continuar lentament al llarg del segle, afectant la seva participació en 

celebracions festives, i també la participació dels músics en aquestes. A partir del 

decret de llibertat d’indústria i treball de 1813 (implantat el 1836), els gremis van entrar 

en crisi, passant a ser associacions voluntàries. En el nostre àmbit territorial, la no 

arribada de la industrialització, en una societat que continuava sent eminentment 

agrària i molt religiosa pel manteniment de la influència del bisbat, va permetre la 

supervivència de molts gremis fins a finals del segle XIX.  

 

Ramon Vergés Pauli descriu la crisi econòmica dels gremis, fent una comparativa 

entre les captes populars celebrades als segles XVII-XVIII i les del segle XIX.11  

 

Vergés explica com durant els segles XVII i XVIII les confraries realitzaven dos captes 

populars: una pel més de juliol i l’altra per la vespra de la Cinta.12 Segons Vergés,  

 
la capta del mes de juliol, pel temps del batre, se destinava exclusivament a les 
necessitats de la Confraria, [...] i la de la vespra de la Cinta tenia com objectiu invertir lo 
seu producto, íntegro, en lo socorro i alivio dels pobres presos, al extrem de que la 
manutenció dels mateixos, surtía de la caritat dels tortosins, depositada en les santes i 
pures mans de la Mare de Deu de la Cinta.! 

 

Les dos captes tenien molt èxit, tant per la participació i abast, i 

                                                                                                                                
Planta de 1716. Per custodiar l'ordre, diverses guarnicions militars s'alternaven en les 
instal·lacions que a tal efecte es van construir a les capitals de guarnició. A Catalunya es va 
militaritzar el càrrec anomenant com a corregidors a militars de la guarnició, que a més de les 
seves instruccions, també havien de vetllar per la prohibició d'armes, depurar els desafectes al 
règim i introduir la llengua castellana.  
10 Veg. Moreira (2015: 155). 
11 Vergés Pauli, Ramon (1927) La capta de la Cinta. Espurnes de la llar. Correo de Tortosa, 
núm. 1886 (3-9-1927), p.1 
12 Llavors es celebrava el segon diumenge d'octubre. 
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resultava pintoresca d’alló més, pos se llogaven burrets enflocats en sarries de bossses 
fondes i bon cornaló, i al só bullanguer de la dolsaina, se voltaven los carrers de la ciutat, 
los arrabals de punta a punta, l’horta partida per partida, i no s’escabullia casa de camp 
ni molins d’oli i farina, aont no’s piqués a la porta, demanant lo "senyalet" o pinyora 
d’amor, la santa caritat d’aquells tortosins de la velluria, nobles i despresos, que res los 
dolía per a la Verge de la Cinta, amor dels seus amors; [...]», com pel resultat de la 
capta: «I’ls cabassos s’omplien de diners, i les sarries de blat, de llegums hasta de 
garrofes;  

 

Vergés ens diu que al segle XIX, motivat per la crisi dels gremis, les captes decauen i 

amb elles els antics costums:  
 

L’innovador sigle XIX, en l’aixutesa del modern individualisme que romp les fortes 
lligaces de les associacions gremials i es una amenaça dels sagrats vínculs de la familia, 
dixa séma la planta de les belles costums que produía fruits tan saborosos i regalats, i de 
la capta de la Cinta, en eixa época, sols es digne de menció, que’l diumenge ans de la 
festa, una secció dels confrares sirvients, recorría los arrabals de Ferreríes, sant Vicent, 
Jesús i Roquetes. A dins ciutat se celebrava, com actualment, lo matí de la vespra. 

 

Durant aquest segle les funcions professionals dels gremis van passar a mans dels 

sindicats i de les agrupacions de socors mutus, però, en canvi, en l’àmbit religiós i 

festiu, alguns van continuar tenint un paper destacat. Entre tots, el Gremi de Sant 

Antoni Abat de pagesos i llauradors era el que més representava aquesta societat 

pagesa, catòlica i tradicionalista. Les seves celebracions festives musicals van ser 

objecte de les descripcions dels folkloristes locals. Aquests les van identificar i recollir, 

convertint-les en un model identitari territorial.  

 
 

Lo ball de Sant Antoni i'ls 
encants. Dibuix original de 
Antonio Cerveto reproduït 
a Del folklore tortosí, 1934.  
Fons Murall-Moreira. 
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A finals del segle XIX la vida social i cultural de Tortosa es dinamitzava per mitjà de 

societats recreatives, centres culturals, teatres, auditoris, corals, salons de ball i 

llibreries. L’activitat que generaven es comunicava mitjançant revistes, setmanaris i 

diaris d’àmbit local. En un temps en què no existia el que ara anomenem centres 

d’estudis locals, en les seves redaccions es reunien i treballaven en equip 

intel·lectuals, historiadors, poetes, artistes i folkloristes de la ciutat. D’entre totes, 

destaquem la redacció de la revista Tortosa Ilustrada.13 

 

 
Redacció de Tortosa Ilustrada. Font: «Gente de Pluma». Tortosa Ilustrada,  
núm. 23 (26-12-1897), p. 15. Dipòsit general de la Biblioteca Catalunya. 
 

La formaven (imatge superior de dreta a esquerra): Manuel Domingo (1822-1901), 

considerat degà dels periodistes tortosins del XIX, que va ser director del Diario de 

Tortosa (1857); Sinesio Sabater, redactor del primer setmanari cultural tortosí El Ebro 

(1840-1846), de El Dertosense (1848) i Diario de Tortosa (1857); el pintor i escultor 

Antonio Cerveto (1876-1938), que en fou el redactor artístic; José Querol Beltrí (1871-

1935), escriptor, poeta i impressor del qual destaquem la poesia «Del carré del Àngel», 

amb la qual guanyà el 1r accèssit als Jocs Florals de 1900, i el recull poètic Cansons 

Tortosines14; el també escriptor Antonio de Monasterio; José Maria Bernis (Rosendo 

de la Florida), que en seria director i propietari el 1899; i el jove redactor i fotògraf 

Mackferland, pseudònim que utilitzava Antoni Oliveres Franquet (1877-1955), fill del 

propietari de la llibreria on es reunien i que a posteriori seria conegut com un prestigiós 

oftalmòleg. 

                                            
13 Es reunien a la llibreria i impremta Hermanas Herederas de L. Bernis situada al número 6 del 
carrer Bisbe Aznar, un espai on s'organitzaven també freqüents tertúlies literàries. 
14 Publicades a Revista de Teatro (16-3-1901) i al Diario de Tortosa, núm. 6.395 (3-1-1903). 
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Entre els escriptors que col·laboraven habitualment trobem José Kies, Valentín 

Ferrando, Eduardo Sacanella i Ramon Vergés Pauli. 

 

Per vistositat, participació i importància d’aquest gremi, els folkloristes locals van 

centrar la seva mirada en la celebració de la seva festa patronal i en l’acte més 

popular, el Ball de Sant Antoni. En aquesta celebració destacava el cant improvisat 

(necessari per la subhasta)15 i el ball a la plaça (acompanyat de rondalla en lloc de 

gayta), on la dansa més popular era la jota. El mestre de cerimònies d’aquestes 

celebracions era Mariano Manta.  

 

Nou model musical festiu al tombant del segle XIX: les bandes de música 

 

El 3 de juny de 1846 es va fundar la banda municipal d’Alcanar. A poc a poc, i fins a 

mitjan del segle XX, van sorgir bandes a la majoria de poblacions. Finançades per 

municipis o autofinançades com a entitats privades, van assumir les funcions 

d’acompanyament del seguici festiu en cercaviles, processons i d’actes institucionals. I 

evocant el model dels músics del corregiment militar que desfilaven tocant en ronda 

pels carrers, van conformar el seu propi seguici per festes majors: els coneguts com 

pasacalles. Van instaurar els concerts públics i també un nou model de ball públic, els 

balls de societat, que apareix per mimetisme dels balls de societat victorians. Aquests 

van desplaçar progressivament el ball a la plaça a l’àmbit folklòric i representatiu.16 

 

Mariano Cid Zaragoza (Tortosa, 1849-1899) i el ball de Sant Antoni 

 

Popularment era conegut com Mariano Manta, perquè durant les seves actuacions en 

duia una sobre la seva espatlla esquerra. El seu nom real, però, era Mariano Cid 

Zaragoza. Va néixer a Tortosa l’any 1849, l’any que va finalitzar la segona guerra 

carlista i que el general tortosí Ramon Cabrera s’exilià al Regne Unit.  

 

El seu pare era molt conegut a la ciutat. Es deia Juan Cid Solá i tenia una fusteria al 

carrer Montcada núm. 1 on, a més de fusteria general, venia, arreglava i repintava 

cortines i persianes. La seva mare es deia Josefa Zaragoza. Els dos eren naturals de 

                                            
15 D'entre d'altres coses, del que s'havia recollit en la capta. 
16 Hem trobat indicis d'aquest procés de desplaçament a la premsa local de Tortosa entre 1878 
(El Correo de las Famílias (agost de 1878), p. 201: «La fiesta mayor en Urgel») i 1912 (El 
Radical, núm. 71 (20-1-1912), », p. 2-3: «Del Camp»). 
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Tortosa i molt religiosos. El seu pare l’any 1886 era tercer capeller de la Reial 

Confraria de Nostra Senyora de la Cinta. 

 

L’ofici principal de Mariano Manta era el d’empleat de l’Ajuntament de Tortosa i 

s’encarregava de la recaptació de l’impost dels consums a la ciutat .17 Els consumers, 

nomenats per l’ajuntament, sovint eren càrrecs de confiança i s’organitzaven en jefes, 

cabos, vigilants i matrones. Entre d’altres funcions custodiaven els productes que 

entraven a la ciutat i que havien de pagar aquest impost en els denominats fielatos (o 

burots). A conseqüència d’això, podien anar armats.  

 

Gràcies a la descripció que ens fa el folklorista Ramon Marqués,18 en un escrit titulat 

«Una costum de Tortosa. Lo ball de San Antoni», sabem que l’any 1882 Mariano 

Manta ja actuava com a mestre de cerimònies d’aquesta festivitat, que se celebrava el 

17 de gener, i que en la seva figura el poble simbolitzava els actes més populars de la 

jornada.  

 
Una costum de Tortosa. Lo Ball de San Antoni. ¡Vint y tres a la una! 
 
  Vos dich qu’es cosa bonica,  
vore allí de goig ensesos 
vint o vint y cinch paigesos 
tots casi en la seua chica. 
 

 

  La festa’s fá en un carré, 
y frente del Seminari; 
solta la veu de canari 
Manta, c’ancanta mol be. 
 

                                            
17 Els anys econòmics dels consums comptaven de juliol a juny, i es diferenciaven consums de 
propis, els quals feien referència als tributs referents a les carns de totes classes. A tall 
d’exemple de la importància recaptatòria d’aquest impost, entre 1880 i 1881, sent  
administrador  Vicente Nacela, es va recaptar 286,759 pessetes (264,844,53 corresponents a 
consums i 21,769 a propis) (Bayerri 1996:98-99). La quota de contribució màxima autoritzada a 
la ciutat de Tortosa era de 220.894 pessetes, però de la recaptació s’havia de descomptar el 
sou dels funcionaris de consums. Aquest impost no era gens popular i els seus empleats eren 
mal vistos per la població. A tall d'exemple hem trobat que la premsa local el setembre de 1883 
denunciava que alguns empleats de consums no duien les insígnies del càrrec que 
desenvolupaven i el setembre de 1891 anunciava que l’alcaldia ha disposat que els empleats 
de consums havien de dur el distintiu corresponent estiguessin de servici o no. Aquest impost 
va ser derogat per llei l’any 1911, posant uns terminis per a la supressió. A Tortosa els 
republicans el 1914 no van voler esperar més i van prendre foc als fielatos. 
18 Ramon Marqués i Duran va nàixer el 1848 a Tortosa, un any abans que Mariano Manta. Es 
va casar amb Manuela Dolores Subirats Curto el 2-3-1899. El Estandarte Católico, 2322 (4-3-
1899). Publicava articles de tipus costumista en publicacions periòdiques locals com El Correo 
de las Familias. Al llarg de la seva vida el seu ofici principal (igual que Mariano Manta) va ser el 
d'empleat de l’Ajuntament de Tortosa. Afeccionat a la literatura, el 1900 va guanyar el premi de 
D. Francisco Riba i Lledó als Jocs Florals de Tortosa amb l’escrit «A Mitj-Camí». El 1904 va 
guanyar el certamen literari celebrat pel Gremi d’escrivents i oficinistes del Patronat Obrer 
Catòlic de Tortosa. En aquest mateix concurs el folklorista Ramon Vergés Pauli, va aconseguir 
l’accèssit. També va ser secretari de la Cambra de Comerç des de la seva fundació fins 
gairebé a la seva mort. El 7 d'agost de 1918 a migdia va morir al llit de casa seva als 66 anys 
com a conseqüència de les ferides que es va produir en disparar-se-li accidentalment un 
revòlver Smith. 



quaderns de l’Ebre 

 

de banda a banda 
 

 25   

 

  I en menos que canta un gall, 
guitarres y violins 
una trompa y dos clarins 
mohuen un sarabastall. 
 

  Com es consiguient, al mitg 
surten sis o set parelles; 
y aixis que ya s’ veu en elles 
de ballá lo gran desitg. 
 

  Soltá d’entre aquell gentiu 
una veu una cansó, 
¡y alsa! allá vá ‘l guitarró 
que entona alegre y festiu. 
 

  ¡Q’en vols de marimorena, 
de saragata y de crits, 
de bullici y de chillits 
comensada la faena. 
 

  L’un pera aqui’l peu te chafa, 
l’altre colsada t’arrima; 
Manta n’ancanta una prima 
qu’entre ‘ls seus deu dits agafa. 
 

  prima que en molta ambició 
dos coros s’han disputat; 
y después que l’ha guanyat 
un paigés molt guapetó. 
 

  Plé de goig y de content 
la prima agafa, y la dona 
a una paigesa molt mona 
qu’es de l’horta del Torrent. 
 

  Pren, li diu, sol de Castilla, 
y ara que la prima tins, 
me’n vaig prop dels violins 
a cantarte una coplilla. 
 

  Torna a raspa’l guitarró, 
y aquell paigés arroscat 
que la prima ha regalat 
canta la sigüent cansó: 
 

  “Ja ves que t’ay regalado 
prima de pasta divina; 
pues es tu cara más fina 
que la prima que t’ay dado.” 
 

  Y aixís dura este bruigit 
cansats de riure y gosá, 
hasta que van a sopá 
después de boqueta nit. 
 

  Quan ja tots han sopat bé, 
en un bon grapat d’astelles 
fan foch en unes graelles 
y anllumenen lo carré. 
 

  I continúen les danses, 
y tornen los guitarrons 
y canten quatre cansóns 
y seguixen les mudanses. 
 

  Y les primes; la expansió, 
lo bon humor y amistad; 
Pero... les once han tocát 
y han acabat la funció. 
 

  Si algú dels presents aquí 
vol vore si es animada 
la costum que vá esplicada 
l’any que vé pot vindre en mi. 
 
 
Ramon Marqués 
 
 

 
Aquesta clara identificació entre Mariano Manta i la festa de Sant Antoni denota que 

devia de fer bastants anys que hi participava. Tenint en compte que quan va començar 

la tercera guerra carlista (1872) Mariano tenia 23 anys, que és molt probable que fos 

allistat i que a la seva finalització (1876) en tenia 27, podria ser que comencés a 

participar en aquesta festivitat a finals dels anys 70.19  

 
Els actes que se celebraven el dia de Sant Antoni se centralitzaven en l’església de 

Sant Antoni i el carrer Montcada. Repassem-los en ordre cronològic:  

 

Abans de sortir el sol, la missa primera. Entre les 7 i les 8 del matí, es feia la 

benedicció dels animals. A les 9.30 hores, es feia la missa major. A l’acabar la missa, 
                                            
19 Un altre fet que dona força a aquesta hipòtesi és que Felip Pedrell, que entre 1850 i 1865 
recull materials musicals folklòrics a la ciutat de Tortosa, als quals afegeix riques descripcions 
dels contextos en què es produeixen (entre ells, diversos exemples de jota tortosina), no fa cap 
menció de Mariano Manta. Tot i així, és una suposició. 
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Mariano Manta i la rondalla desencantaven unes coques poc gruixudes i redones 

anomenades primes. Després de dinar, sobre les 14.00 hores i fins a fer-se fosc es 

feia el ball de sant Antoni. Mariano Manta, ajudat d’una campana,20 alternava el ball 

amb els encants, una de les imatges amb què se sol descriure Mariano Manta. Els 

encants consistien en una subhasta cantada d’objectes recollits pels membres de la 

confraria com a almoyna la setmana anterior. Els sagristans i majordoms del gremi les 

havien recollit en persona desplaçant-se de casa en casa i de mas en mas amb un 

burret i sàrria. Els encants tenien com a finalitat (així com també la subhasta de 

primes) sufragar les despeses de la festivitat, és a dir, el panoli, la missa, la cera i la 

rondalla. Així és tal com ho va descriure Moreira: 
 

En atres temps, era’l Grèmit, 
que donava en abundància, 
avui, no pot fê la festa 
si de limosna no hu capta.21 

 

A finals de segle XIX, el model festiu gremial noucentista que representa aquesta festa 

és progressivament desplaçat a l’àmbit folklòric i institucional. Així, veiem que el 1891, 

per tal d’impulsar-lo, el Marqués de Tamarit ofereix un premi a les dos parelles amb els 

millors vestits que participen en el ball a l’estil de país i que el 8 de setembre de 1895, 

per festes majors, se celebra el primer certamen de balls i cants populars organitzat 

per l’ajuntament. També el 1896 l’espai que centralitza i simbolitza la festa, l’església 

de Sant Antoni, va ser objecte de treballs de restauració, consolidació i decoració. Van 

intervenir en els treballs l’arquitecte Joan Abril Guanyabens i el pintor Antoni Cerveto.22 

Aquest a més d’encarregar-se de la decoració, va immortalitzar la festa dibuixant el 

ball de Sant Antoni.  

 

El 1897, quan van estar finalitzades les obres, el gremi de llauradors la va tornar a 

obrir al culte públic i organitzar una gran celebració amb motiu de la festivitat de Sant 

Antoni.23 A més de diversos actes religiosos (tridu, missa resada, trisagis i missa 

cantada a tota orquestra), tenim notícies de la celebració dels encants després de la 

funció religiosa matinal i el ball de Sant Antoni a la tarda.  

 

                                            
20 Veg. el dibuix d’Antoni Cerveto reproduït a Del folklore tortosí, 1934, p. 493. 
21 Joan Moreira. «Lo dia de Sant Antoni». Heraldo de Tortosa, núm. 1749 (16-01-1930), p. 1.  
22 La Verdad, núm. 150 (9-7-1896), p. 2: «Crónica: Iglesia de San Antonio»; La Verdad, núm. 
11 (15-1-1897), p. 2: íd.; Correo de Tortosa, núm. 10 (14-1-1897), p. 2. 
23 Correo de Tortosa, núm. 10 (14-1-1897), p. 2. 
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 L’1 de gener de 1899 la revista Tortosa Ilustrada, 

en el seu almanac, va publicar un recull de cobles 

de Mariano Manta amb el títol «Coplas del país. 

Reproducidas como se cantan», i una fotografia 

seua feta per Antoni Oliveres Franquet, signada 

amb el pseudònim Mackferland. No trobem cap 

referència que estigués malalt ni que ja no 

participés en la festa de Sant Antoni. De fet, 

identifica la fotografia amb el títol «Tipos 

Populares», per la qual cosa fa pensar que 

encara continuava en actiu com a cantador. 
 

Tipos Populares. Mariano Manta. Foto: Mackferland. Almanaque de la revista Tortosa Ilustrada, núm. 76 
(15-1-1899). Font: Dipòsit general de la Biblioteca Catalunya. 
 
Coplas del pais. Reproducidas como se cantan24 
 
  Si quieres saber quien soy, 
si quieres saber quien canta, 
sal al balcón y veràs 
que soy Mariano Manta. 
 

  Salid, salid caquetones, 
salid á la carretera 
y os chafaremos los morros 
con un tocho d’aulivera. 
 

  Sabes que t’hay regalado 
prima de pasta divina; 
pues es tu cara más fina 
que la prima que t’hay dado. 
 

  Hoy mismo acabo de ver 
que tu padre es un virote, 
ha plantado un árbol seco 
y ahora quiere que rebrote. 
 

  El que quiera ver trabacos 
que vaya á la carretera 
y veràs al fill de Selles 
como machaca la piedra. 
 

  Calle arriba calle abaco 
va la mihuela brillante 
y la prima va disiendo 
primer morir q’ aublidarte. 
 

  Mira si hay corrido tierra 
que hay estado en tres siudades 
á Pauls, á la Galera, 
y al Mas de los Barberanes. 
 

  

  Las calles de Remolinos 
ya no las rondan chavales, 
que la rondan marineros 
con trabucos y puñales. 
 

  En esta calle q’ entramos 
hay dos niñas y una madre 
yo corteco á la pequeña 
y el compañero á la grande. 
 

  Esta música que hasemos 
solo es para la pequeña 
si la grande tiene sielos 
que vaya sarpa la greña. 
 

  Al entrar en la siudad 
por tu salud pregunté, 
me han dicho que estabas buena 
mi corasón se alegré. 
 

  Ya t’ has casado fantasma 
y’ has cumplido tu deseyo 
no te faltarán tochadas 
y comerás pan de pierro. 
 
Yo viengo de sangre nobla 
y ti vienes de codíos 
y no se puede acuntar 
tu linaque con el mio. 
 

  En esta calle q’ antramos 
hay que poner una lus 
para alumbrar al ancalde 
de l’ Arrabal de Quesús. 
 
 

                                            
24 Almanaque de la revista Tortosa Ilustrada, núm. 76 (15-1-1899), p. 15. 
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 Si tu casa fuera carsel 
y tu cuarto quelaboso 
y tu, niña, escarsellera 
yo prisionero gustoso. 
 

  Yo se que tienes la fama 
de caqueton y valiente, 
con una espada de caña 
en un callecón sin quente. 
 

  Dixa ana Pauls y Alfara; 
Tortosa es la fló del mon; 
les costes de santa Clara 
per a mi ben planes son. 
 

  Amigo compañerito, 
quiero haserte una pregunta; 
si del sigarro que fumas 
me quieres decar la punta. 
 

  Hasta la mihuela dise 
que no me tienes amor, 
es de madera y lo siente 
pues q’ hara mi corasón. 
 
 

   
Tortosa la valerosa 
voltadita de balcones, 
y en medio de la siudad 
una fuente con cañones. 
 

  Esta donsella que dansa 
se parese á san Miguel 
y el bailador que la baila,  
lo q’ esta debaco d’ él. 
 

  Aviso les doy señores 
que no salgan a bailar 
que ‘n esta copla y un otra 
lo vamos á rematar. 
 

  Virquen de la Providensia, 
yo no se lo que me pasa 
que ’n l’ Arrabal de Quesús 
no me quiere una muchacha. 
 

  Mi compañero me manda 
que cante la despedida; 
si no fuera compañero 
le quitaria la vida.  

Sis mesos i mig després de la publicació d’aquest article, va morir Mariano Manta. Ho 

va fer solter, el 12 de juliol de 1899 a l’edat de 50 anys.25 La seva defunció es va 

produir a l’Hospital Civil de Tortosa a causa de gangrena seca26 i va ser enterrat al 

Cementeri de Tortosa. El 16 de juliol de 1899 la revista Tortosa Ilustrada27 publicava:  
 
El jueves falleció en nuestro santo Hospital después de larga enfermedad, el conocido cantador 
popular Mariano Cid (Manta), cuyo retrato publicamos en nuestro último número Almanaque. 
Descanse en paz.  
 

Tota la premsa local es fa ressò de la seva mort. El descriuen com cantador de 

canciones del país, habitual a les rondes de carrer i a les festes de barri, però sobretot 

com encantadó de les subhastes que es duien a terme per la festa de Sant Antoni. 

 

Prompte altres cantadors van ocupar el lloc de Mariano Manta. El primer del qual tenim 

notícia, és anomenat quinze dies després de la seva mort. Entre les audicions 

fonogràfiques gratuïtes que el llibreter José M. Bernis oferia totes les nits als 

                                            
25 Registre Civil de Tortosa. Secció Defuncions. Tom 90 (1899) Foli 118 r. Núm. Reg: 337. 
26 Gangrena causada per falta de circulació en una ferida o àrea afectada. Persones amb el flux 
sanguini perifèric reduït o malmès, com és el cas dels diabètics, tenen un greu risc de patir-la. 
Probablement no se li va detectar a temps, ja que quan es feia aviat, existia la possibilitat de 
ser tractat amb cirurgia, comportant en molts casos l'amputació. Com a dada curiosa, saber 
que en aquests temps, previs als antibiòtics, com a tractament complementari s'utilitzaven cucs 
de mosca per tractar ferides o úlceres i per prevenir o aturar l'expansió de la necrosi.  
27 Tortosa Ilustrada, núm. 104 (16-7-1899), p. 8. 
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subscriptors del Correo de Tortosa, veiem que el 27 de juliol va anunciar coples del 

país / jota tortosina gravades pel cantador Sr. Olivé.28  

 

Un any després de la seua mort, Ramon Marqués i Duran publica un altre article titulat 

«A mitj-Camí»,29 on descriu la festa de Mig Camí a través de la mirada de tres 

pagesos que fan una petita rondalla i anomena quatre cantadors diferents: Jusep lo de 

Remolins, Miquel, Povill i Francisquet de cames tortes (lo de l’hort de Pedregal). 

 

Amb tot, el cantador que va succeir en popularitat Mariano Manta va ser Pio Cabet. 

Nascut el 1867, el seu nom era Pio Roig Subirats. Fill legítim de Gerónimo Roig i de 

Cinta Subirats, visqué al carrer del Carme núm.1 de Tortosa, juntament amb la seva 

dona Cinta Forés i els seus dos fills Cinta i Francisco. Va morir el 2 de juny de 1916 a 

Tortosa a conseqüència d’una tuberculosi pulmonar i fou enterrat al cementeri de Sant 

Llàtzer de Tortosa.30 

 

La construcció del mite de Mariano Manta 

 

Després de la mort de Mariano Manta, veiem que el gremi de Sant Antoni continua 

mantenint vigent el model festiu en les dos celebracions anuals on practica l’almoina.  

 

Ho veiem en l’anunci de la festa de Sant Antoni del 17 de gener de 1900:  
 
Según costumbre, los Sacristanes de san Antonio Abad, van recorriendo las partidas 
practicando la almoyna del santo y repartiendo el pan bendito (panoli). Las sacristanas 
también practican la misma almoyna por la ciudad, y recogiendo objetos para ser 
desencantados mañana, dia de la fiesta. Por la tarde se verificará la tradicional diversión 
frente la plaza del Seminario, á la que acude numeroso público para pujar en los 
variados objetos que se recogen.31   

 
I també en la crònica de la festa del dia 18:  

 
La bendición de las caballerías, se verificó por la mañana ; y por la tarde, hubo animado 
baile al estilo del país en la plazuela del Seminario, En esta calle reinó durante todo el 
dia extraordinario bullicio y animación, habiendo contribuido lo benigno y expléndido del 
tiempo, al mayor lucimiento de la fiesta.32 

 

                                            
28 Correo de Tortosa, núm. 162 (22-07-1899), p. 1-2. 
29 La Verdad , núm. 215 (24-9-1900), p. 1:«Juegos florales en Tortosa». 
30 Registre Civil de Tortosa. Secció Defuncions. Tom 137 (1916). Foli 6 r. Núm. Reg: 255. 
31 Diario de Tortosa, núm. 5128 (18-1-1900), p. 2. 
32 Diario de Tortosa, núm. 5127 (16-1-1900), p. 2. 
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I encara per festes de la Cinta de 1902 celebrades a l’ermitori de què disposava la 

congregació al barranc d’Ansedó, el diumenge 31 d’agost:  

 
A les 9 es van dir dos misses resades i després al fons del barranc es van fer les 
carreres d’homes. Per la tarda es va fer el rosari i una processó per la placeta del 
santuari amb la imatge del sant i després les diversions populars de costum. El divendres 
següent per la tarda i tot el dissabte es va practicar l’almoyna amb la gaita i el 
corresponent panoli per les partides de Vinallop, Monte den Llosa, arrabal de Cristo i part 
dels termes de Tortosa i Roquetes.33 
 

El 1903 Ramon Vergés Pauli publica al diari La Libertad «Costums Tortosines. Lo dia 

de Sant Antoni», on es lamenta de l’absència de Mariano Manta i que “un atre ocupa’l 

seu puesto”. Tot i així, les dos quartetes que reprodueix en el text es corresponen a 

dos de les quartetes (21 i 22) que Tortosa Ilustrada publicava l’any anterior. 

 
Costums Tortosines. Lo día de San Antoni34  
 
  Sol fe mol de fret, un fret que pela, pero quan apunta’l día, los pagesos de l’horta, vestits de 
vintiun punt, per senderes y camins fan cap a la ciutat, entren á collades pels portals y donen lo 
bon día á tothom; perque de modos podrien doná llisons á més de quatre sinyorets que’s 
passegen per la costa de Mitj-camí y passen tocanlos roba, sense que responguen al seu 
saludo, como si fossen gossos. ¡Fumeta!... 
 

  L’iglesia del Gremit está plena com un ou. Uns entren, los atres surten y alló no para may. Les 
pagesetes fan mes goig qu’un brot d’aufabiga. En les faldetes almidonades, la mantellina de 
merino ó mocadó de seda, semblen reynes. ¡Rexiquets sin fan de fatxanda! Ells també están 
macos: espardenyes de violí, calsses de trabeta hasta’l turmell, faixa morada, calssó curt 
negre, xupetí del mateix coló y tot novet de trinca. 
 

  ¡No n’hi ha poch de soroll pel carré! No ‘stá’l pobre Mariano Manta. Un atre ocupa’l seu 
puesto. Mireu-lo á la porta de l’iglesia. Aixeca’l bras y ensenya a la gentada que ompli la plassa 
del Seminari una tafarra. –¡Qui’n dona més! u sou á la una, vint cuartos á les dos... ¡Qui’n dona 
més! vintidós a les tres. Bon profit fasse pera qui es.– Alló es l’encant que’n diuen, una subasta 
pública de tots los objectes arroplegats en l’almoyna. Ara trau una prima, coca de panoli que té 
cen gustos. Una colleta de pagesos que dehuen tindre ganes d’aná á fe xapa á ca Borla, se 
toquen en lo colse. –Cheich, diu un, donantne mija pesseta es nostra. L’encantadó: –¡Qui’n 
dona més! Mija pesseta á la una... á les dos... á les tres. Bon profit fase... pera qui’n donará 
més. –¡Manets quin xasco! Un de la colla sento que diu: –¡Guay, que bemios sou! De primé 
entubio no’s dona may lo que’s pensa. 
 

  Arrimemos á la cera que’ls caballs y matxos donen los tres toms. Este de la colla enflocada es 
un matxet de Juan Ramón. ¿Vehuen aquelles ferradures clavades á la porta de l’iglesia? Son 
atres tants fets miraglosos del Pare San Antoni. Al meu jayo li he sentit esplicá que la mes 
grossa de totes va caure à un caball asbarrat quan corria mes furient y la va rebatre contra’l 
balcó de casa Pinyol, sense que’l animal ni aquell tros de ferro disparat com bala rasa, fessen 
mal á dingú.¡No de bades tenim tanta devoció al gloriós San que mos guarda de tots los perills! 
 

  ¡No n’hi ha poca de gresca en aquell cantó de plassa! Escolteu la cantarela: 
 

Esta donsella que danssa 
se parece á San Miguel 

                                            
33 La Verdad, núm. 188 [Tortosa] (26-8-1902), p. 2: «La fiesta de San Antonio Abad». 
34 Vergés Pauli, Ramon. «Costums Tortosines. Lo día de San Antoni». La Libertad, núm. 94 
(17-1-1903),  p. 1. 
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Y el bailador que la baila 
lo que está debaco d’él. 

 

  Es lo ball al estil del país, que com lo vestuari de la pagesía, recorda lo tems dels moros. Ara 
ballen al só de guitarres, guitarróns y ferrets, com atres vegades al compás de la dolsayna. 
Formen dos fileres, una de xiques y atra de xichs, tots separats á la distancia d’una vara. 
Cames y brassos parexen devanadores, pero es un ball armoniòs, variat, mes bonich que la 
sardana, es un ball típich de esta terra, alegre à no pugué mes en la jota, animat en lo bolero, 
riallé sempre com les pagesetes d’ulls grossos y cara morena. 
 

  ¡Quina desenvoltura de gent! tanta com la nit del Domenge de Rams. S’acaba’l ball. Escolteu: 
 

Aviso les doy señores 
que no salgan á bailar 
que en esta copla y en otra 
lo vamos á rematar. 

 

  Jas boqueta nit. En lo raig de lluna, se’n van á les masades y als horts. Una vegada posat 
dins de casa, encedrán la llar y mentre cremen les ruscles, farán contalles de tot lo que’ls ha 
passat durant la diada. 
 

  ¡Oh pagesia de l’horta de Tortosa, d’eixe jardinet que la mare de Deu va escullí pera deixarhi 
la Cinteta (...) que conserves al caliu de la llar les bones costums y’t cito com á ejemple del 
treball perque ets tan matinera com l’estel de día. 

Ramon Vergés Pauli 
 
El mite de Mariano Manta es consolida quan el 1920 el folklorista Joan Moreira el fa 
reviure incloent-lo en el poema narratiu «Lo dia de Sant Antoni».35 Presento els 
fragments on el menciona: 
 
Per la tarde lo ball36 
 
  Allà en voltes de les dos, 
desde’l Llaó a casa Abària, 
s’arremolina la gent; 
és que ja’ls de la rondalla 
van acudint cap al punt: 
és que Mariano Manta, 
ja amanix los pataquets 
que ha d’a encantá la subasta. (...) 
  Ja va Mariano Manta; 
ja s’arreglen les parelles 
dels balladôs; tot-hom calla. 
La rondalla ja ha romput; 
en vigor les notes llansa 
a l’aire, de nostra jota, (...) 
  Anys atràs feia’ls encants 
lo bon Mariano Manta, 
home de molt bon humor, 
dimoniot, ditxero i plaga. 
Era molt salat sentir-lo 
mentrestant desencantava; 
segons lo xisme ara’l xiste. 

–Vataquí una llei en ansa. 
Com les que’s fan a Madrid, 
té part estreta i part ampla; 
tot está en saber-la usá. 
Lo modo de ben usar-la 
és de l’estret al veí 
i l’ample que’s quede a casa. 
A les tres, bon profit face. 
¡De qui és? –i continuava 
desencantant, fent mameus, 
entre crits i saragata. 
Quan veia entre’ls balladôs 
a n’algún de «mala pata», 
dixava de subastâ 
i alguna cansó soltava 
que feia encantá a la gent... 
Escolteu lo, que ara cánta. 
–Estos dos que estan ballant, 
la mateixa comparansa, 
sembleu aquells dos de l’Angel 
que estan aguantant la llàntia. 
No cal dir-los les riotes. (...) 
 

                                            
35 Aquesta obra va rebre el Premi del Ilm. Senyor Baró de Purroy, en els Jocs Florals 
organitzats per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta, a Tortosa, el 25 de març de 
1920. Va ser publicat a Bolletí de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta, núm. 14 
(març 1921), p. 147-152. A Heraldo de Tortosa, núm. 1749 (16-1-1930), p. 1. I també, amb 
canvis ortogràfics, dintre de la seva obra magna Del folklore tortosí. Tortosa, 1934, p. 485-495. 
36 Text publicat a Heraldo de Tortosa, 1749 (16-1-1930). 
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Cinta Mulet Grau (Horta de Sant Joan, Terra Alta, 1958) és 
mestra de català a Tarragona.  
Membre del Col·lectiu d’escriptors del Camp de Tarragona, ha 
participat en nombrosos llibres col·lectius: Terres d’aigua (2004), 
Onze poetes a la Vaqueria 2004, Nit de la poesia 2000, Nihil 
obstat imprimatur, Cambrils, La ciutat pels carrers, 27 mirades 
sobre Tarragona, Bouesia 2006, Bouesia 2007, Galeria ebrenca 
(2009), Lletres de casa (2009), L’arbreda ebrenca (2010), Tren de 
Val de Zafán (2011), Art i Lletres. Una visió literària de 40 anys de 

creació artística (1976-2016) (2016), etc. També ha participat en moltes activitats literàries com 
Taca d’oli, Un tren de poesia, Festival de Sant Cugat, Jornades de traducció a Farrera, 
Setmana de poesia catalana a Pancevo (Serbia), Veus paral·leles 2015; i ha estat responsable 
de l’organització d’actes d’homenatge a diversos escriptors (M. Mercè Marçal l’any de la seva 
mort, el darrer homenatge en vida a Gerard Vergés, a Desideri Lombarte, a Espriu, entre 
altres). 
Ha publicat diversos llibres de poesia: Paraula de dona (Tarragona: Arola, 2001), Versets per a 
cantar a un poble (2004), Poemes del sud (Tarragona: Arola, 2004), Poemes, pomes i altres 
verins (Tarragona: Ajuntament, 2005), Contrapunt & Amors d’aire i aigua (Vic: Emboscall, 
2008), Només un fil de llum blanca (Tarragona: Arola, 2011), amb imatges d’Antoni Torrell; A la 
llar de mi (Girona: Curbet, 2015). També ha publicat Aigua dolça. Poesia per a xiquets 
(Tarragona: Arola, 2008), amb imatges de Laura Gual, per al públic infantil, l’obra de teatre Qui 
ha mort una poeta (Tarragona: Arola, 2007) i l’adaptació del Llibre de les bèsties, de Ramon 
Llull (Tarragona: Arola, 2015).  
Algunes de les seves poesies han estat traduïdes al castellà, al serbi i al finlandès; d’altres han 
estat musicades per Jesús Fuster o les mallorquines M. del Mar Vanrell i Mònica López en 
l’espectacle Llum de llamp.  
 
 
  

Rossend Bonàs Miró (1953) és poeta, viatger i professor. Ha treballat 
com a traductor, intèrpret i professor al Líban, l’Iraq, Egipte, el Marroc i 
les Terres de l’Ebre, on resideix actualment. Juntament amb Joan 
Vernet va endegar l’editorial independent Els llibres del Rif, en la qual 
ha publicat diferents llibres de poesia: Preuat ostatge de les ciutats 
d’Orient (Barcelona: 1976), Tothom ho sabia (Barcelona: 1986, 2a ed. 
rev. 1997), Mercader d’essències (Sant Sadurní d’Anoia: 1993), L’emir 
de Tortosa (Barcelona: 2000), Perdut en la gentada (Tetuan: 2015) i 
Efímeres fruïcions (en premsa). També ha participat en els llibres 
col·lectius L’arbreda ebrenca (2010) i Poesia a la frontera (2011). 
Artista d’interessos eclèctics, utilitza tant el seu nom català Rossend 

com el seu nom àrab adoptat, Raixid. Els seus llibres, publicats fora dels cercles comercials, 
estan il·lustrats o dissenyats per altres artistes plàstics com ara Xano Armenter, Joan Vernet, 
David Ribas, Jaume Amigó i Ahmed Amrani.  
A més dels seus llibres de poesia, també ha col·laborat, juntament amb Montse Esteve, en la 
creació del Vocabulari visual català-àrab (Barcelona: Icaria, 2003, 5a reimpr. 2008) i el 
Vocabulario ilustrado español-árabe (Barcelona: Icaria, 2003, 12a reimpr. 2008), amb 
il·lustracions de Norbert López.  
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Misticisme 
 

    La  paraula  és  la  faula  del  món    
  
Aquesta  és  la  poesia  que  busco:  el  llenguatge  destil·lat  
que  raja  entre  plat  i  plat,  entre  el  munt  de  la  roba  per  plegar,  
entre  la  pols  i  l’escombra,  entre  el  jo  i  el  no  jo,    
entre  tot  allò  que  em  fa  nosa  i  prou,  
entre  el  que  em  cansa,  entre  el  jo  cansat  que  em  fa  repetir-‐me,    
entremig.  
  
Després  passo  el  líquid  per  l’alambí  més  fi  que  tinc  
i,  gota  a  gota,  bec.    
  
Quan  tothom  parla  d’extraversió  jo  parlo  de  misticisme,  clarament    
fora  de  lloc,  fora  de  temps,  en  una  Arca  de  Noè  on  no  van  deixar  raça    
ni  punta  de  bicicleta  per  a  recórrer  la  boca  de  l’Ebre.  
  
Tots  s’obstinen  a  negar  i  ningú  a  aportar  proves    
per  a  demostrar  una  innocència  inaudita.  
  
Si  tens  cara,  d’home,  dona  o  esperit,  jo  no  ho  sé,  
jo  adoro  l’esotèric  vincle  d’un  ignot  recer,  
no  ho  sé,  
això  m’hi  fa  estar,  creixent,  revolvent  possibles  
ulls  amb  possibles  dents,  amb  cossos    
que  fumegen  com  l’encens  
i  em  pregunto  si  m’agrades  perquè  ets  ocell.  
  
Obro.  Me’n  vaig  a  un  lloc  ignot  on  tot  hi  creix,  
el  peduncle  d’una  estàtua  que  ve  i  va,  
un  món  al  meu  cap  que  roda  com  un  interrogant,  
un  suburbi  d’oracions  creades  a  un  atzar.  
I  quan  torno  del  meu  somni  de  més  enllà  
temo  la  carn.  Em  temo  a  mi,  què  diré.    
  
Busco  el  no  ésser  en  l’ésser  verbal,  un  caent    
d’espelmes  s’encén  en  un  camp  llunyà,  de  mans  penjant,  
de  fanals  pel  cel,  de  verd  ocult  i  mirades  pel  cap.  
  
I  penso  que  si  l’amor  és  tot  escriptura,  què  faré,    
els  dits  perduts  entre  tecles  sense  set.  
I  si  l’amor  són  tot  cares  penjades  sense  paper  
i  que  sóc  d’un  poble    
de  cap  matèria  ni  rasclum  de  pell    
què  faré,  què  faré  quan  sigui  cos,  quan  estigui  entre  gent.  
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Carregat  de  matèria  fràgil  en  un  cel  d’encerts.    
Cap  llavi  contra  llavi  per  prémer  el  món,    
tot  en  un  mar  sense  cap  peix,  
cap  pèl  que  em  punxi  els  pits  erts  de  llet.  
  
I,  jo,  morint  d’ofec,  el  cul  enclavat,  el  cos  fixat,  
essent  un  moble  més,  amagant-‐me  darrere  el  verb,  
collada  pel  meu  enteniment,  que  hi  creu,    
que  creu  en  la  lletra    
com  un  apòstol  que  predica  en  el  desert  
cap  a  un  sant  que  no  em  sent.  
  
Els  ulls  enclavats  en  la  cova  
de  dissenys  i  colors  perfectes  que  se’n  van    
sense  dir  res,  
  
embalums  sense  pena  que  no  em  contesten    
i  només  pensen  en  ells.  
  
Qui  ets  tu  rere  aquestes  ulleres,  que  em  mires  de  gairell.  
Vint,  trenta  o  quaranta  dies  al  revés.  
¿El  cant  d’un  ocell  per  la  finestra,  -‐què  és-‐    
enclavada  a  la  viruta  fosca  del  virtual  refrec?  
  
Des  de  lluny  veig  el  mar  i  l’avenc  de  les  muntanyes:  
potser  allí,  hi  haurà  Déu,  l’amor  dels  ermitans    
que  menjaven  herba  per  coure’s  l’ànima  només  amb  vent,  
  
“el  déu  dels  místics,  ara,  amagat  rere  les  pantalles,  
aquest  oblidat  per  les  esglésies,”  
  
allí  hi  ha  de  jeure  l’amor  sota  una  roca,  adormit  
com  sempre,    
a  la  vora  d’una  font,  a  cel  obert,  sense  sentir  res.  
  
La  pantalla  és  una  festa.  Hi  ha  de  tot,  un  mercat    
per  comprar-‐hi  i  vendre-‐hi  bé.  
  
La  carn  es  fa  i  es  desfà.  Hi  és  tot.    
La  carn  que  prostitueix  la  idea.  
  
I  jo  busco,  com  la  perdiu,  el  gra  volander.  
 
 
     Cinta Mulet 
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La  masia,  abandonada,  i  altres  poemes  
 

 
La  masia,  abandonada,    
els  camps,  erms,  
i  l’hort,  inexistent.  
El  broc  de  la  bassa  ja  no  raja    
vers  el  rec  del  safareig.  
Queda  una  vella  pomera,  
testimoni  mut  
dels  crits  de  la  mainada.  
  
Mes  passes,  errant  
pel  camí  de  terra,  
neguitegen  les  formigues,  
lentes,  cansades    
de  feinejar  tot  l’estiu.  
  
Qui  més  estarà  amatent,  
ara,  a  la  claror  desmaiada  
d’un  setembre  que  s’acaba,  
i  al  festeig  de  les  merles  
i  els  conills,  que  s’empaiten  
pel  sotabosc  de  les  alzines  
entre  les  mates,  els  garrics,  
les  fonolledes  i  els  pins? 
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Fa  un  airet  nítid,  cristal·lí,  
que  sembla  assolir  
transparències  de  vidre  
entre  els  blats  tendres.  
  
El  cel  és  d’un  blau  de  cobalt  
i  les  fulles  seques  de  reboll  
refracten  esclats  de  sol.  
  
Hi  ha  líquens  grocs    
i  molses  verd  maragda  
a  les  branques,  a  les  pedres    
i  entre  el  marró  clar  de  l’herba.  
  
Bardisses  i  esbarzers,  
de  porpra  entintats  pel  fred,  
vora  els  camins  no  fressats  
van  enfortint  ses  arrels.  
  
Heu  conegut  l’enaltiment  
entre  els  colors  purs  
d’alguna  tarda  d’hivern?    

 

 

 
     Rossend Bonàs 
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Fernando  Navarro,  il·lustrat  i  diputat  
a  les  Corts  de  Cadis  (1810-‐1813)    

 

 

Enric Querol Coll 
Doctor en Filologia Hispànica i professor de l’Institut de l’Ebre 

 

 
Resum: Fernando Navarro és una figura intel·lectual i política gairebé inèdita de Tortosa 
per dues raons: pel poc coneixement que es té de la seua figura i perquè malgrat el seu 
gran relleu personal no es coneix cap obra escrita i publicada seua. Fou considerat 
bibliòfil i gran erudit i la seua trajectòria política el dugué a ser regidor de Tortosa i diputat 
a les Corts de Cadis, de les quals fou vicepresident, i de les de 1821, sempre adscrit al 
corrent del liberalisme. 
 
Paraules clau: Fernando Navarro, Tortosa, Corts de Cadis, guerra del Francès, política, 
liberalisme. 
Palabras clave: Fernando Navarro, Tortosa, Cortes de Cádiz, guerra de la 
Independencia, política, liberalismo. 
Key words: Fernando Navarro, Tortosa, Cadiz Court, Peninsular War, politics, liberalism. 
Mots clés: Fernando Navarro, Tortosa, Cortes de Cadix, guerre de l’indépendance 
espagnole, politique, libéralisme. 

 

 

Deixant a banda la pertinència de parlar d’una Il·lustració catòlica, concepte que 

alguns historiadors consideren un oxímoron, durant el segle XVIII va haver-hi un canvi 

epistemològic de gran magnitud a Espanya. Aquests nous paràmetres intel·lectuals es 

van reflectir en la historiografia crítica, la cultura científica de l’estament militar o, ja al 

darrer terç de segle, l’interès en la reforma agrària i el desenvolupament econòmic i 

social, per part de les societats econòmiques. Els Navarro, nissaga establerta a 

Tortosa durant el segle XVIII i principis del XIX, són un bon exponent de l’assimilació 

d’aquestes inquietuds per part dels intel·lectuals locals. Així, Josep Navarro, prior 

major de l’església tortosina, publicà diversos opuscles relacionats amb la 

historiografia crítica (Querol 1999: 432-434); Agustí, un altre dels germans, fou metge 

dels ducs d’Alba i estigué relacionat amb l’Academia de Bellas Artes de San Fernando; 

el seu fill, Fernando Navarro Reino, advocat, coneixedor de llengües semítiques i 

considerat un erudit pels seus coetanis, desenvolupà una destacada carrera política 

que el dugué a ser un dels firmants de la Constitució del 1812. Centrarem aquest petit 

estudi en la figura de Fernando Navarro, personatge poc conegut per la historiografia 

local i que cal reivindicar.  
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Fernando Navarro Reino 
 

Fou fill d’Agustí Navarro i Antich i de María Luisa Reino. El pare era, sense que 

puguem donar compte del vincle, metge dels ducs d’Alba, per la qual cosa Fernando 

va néixer a Piedrahita (Àvila), el 1764, al palau que els ducs tenien a la vila (Arnabat 

2010). Estudià, de jove, a la Sorbona; després acaba la formació com a jurista a Alcalà 

d’Henares, on es graduà de batxiller en cànons i en dret civil el 1790,1 i, segurament, 

es doctorà també en dret. Personatge cosmopolita, viatjà per França, Itàlia, Alemanya i 

la costa del nord d’Àfrica. El 1795 documentem els pares residint a Tortosa; l’any 

següent, 1796, arran de la mort del progenitor, trobem Fernando instal·lat a Tortosa, a 

la torre familiar situada prop de Bítem, anomenada avui Masada de Gassol.2 Tot i 

aquests recessos a la finca, el perfil de Navarro no és el d’un savi contemplatiu, sinó el 

d’un polític amb projecció. Consta que era regidor de l’Ajuntament de Tortosa, des del 

1806, si més no, i que formà part del consistori que escrigué una carta de benvinguda 

al regent francès Murat, el 1808. Aquell any fou comissionat per l’Ajuntament per 

assistir a les corts de Baiona, convocades per Napoleó, però no s’hi va arribar a 

incorporar (Salvadó 1997: 107). Encara que hi ha elements per considerar-lo suspecte 

de col·laboracionisme, els fets desmenteixen aquest punt. Anem per parts.  

 

Segons reporta Roig (2010: 38), Navarro continuà residint a la finca de Bítem, on el 

juliol del 1810 fou reclòs, sota la seva responsabilitat, Baltasar Esteller, diputat a les 

Corts de Vinaròs. D’acord amb aquest autor, Suchet buscaria la complicitat d’Esteller i 

Navarro, persones il·lustrades i coneixedores de la llengua francesa, a fi de girar 

l’opinió pública en favor seu i controlar el territori. El fet és que tant Esteller, alliberat al 

cap de quaranta dies, com Navarro, van deixar la zona francesa i s’incorporaren com a 

diputats a Cadis. Navarro, en particular, fou elet diputat a Corts el 28 d’agost del 1810 i 

s’incorporà l’11 de novembre d’aquell any. A l’any següent, el 1811, exercia de 

vicepresident, i encara hi era a la clausura, el setembre del 1813 (Casals 2013: 211, 

213, 217, 220).  

 

Considerat un liberal de soca-rel, tal com demostra el seu vot en diferents qüestions 

(Casals 2013: 227), amb l’adveniment del seu partit, el 1820, tornà a ser elet diputat a 

Corts per Catalunya. En aquells dies es publicà un full volander amb una llarga 

composició poètica en honor seu: A los días del ciudadano D. Fernando Navarro y 

                                            
1 Archivo Histórico Nacional. Universidades, l. 410, f. 68, 208. 
2 Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Fons notarial de Tortosa (secció històrica), sgn. 3089, f. 25. 
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parabién por su elección para diputado en Cortes (Tortosa, 1820).3 La cançó, 

eminentment pamfletària, és una lloança del sistema constitucional, del qual era ferm 

partidari.  

 

  
                                            
3 Biblioteca Nacional. VE/987/47. 
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El 26 de juny del 1820 el trobem ja a Madrid, a la sessió d’obertura de les noves Corts. 

Aquesta nova etapa es veié estroncada pel seu traspàs: havent-se trobat malalt, es 

traslladà a València, on testà el 16 de novembre del 1821, i traspassà el 3 de 

desembre següent. Deixà com a hereu son nebot Lluís Jardí Navarro, fill de sa 

germana Rosalia i de Francesc Jardí, de família originària de Tivissa.4  

 

Navarro fou considerat unànimement com un gran erudit. Ara bé, no sembla que 

publiqués res en vida i no ens ha arribat cap escrit seu. Tenim, però, diverses 

descripcions coetànies que ens donen una idea de la seva personalitat. Jaume 

Villanueva, autor junt amb el seu germà Joaquim del Viaje literario por las iglesias de 

España, el visità a Bítem el 1804 per il·lustrar-se sobre les notícies relatives a la 

diòcesi. Villanueva el descriu com un savi retirat: 

 

También soy deudor al abogado D. Josef Pinyol y al erudito D. Fernando 

Navarro, que después de sus viages por las cortes y buena parte del África, y 

de haver adquirido en ellos gran perícia en las lenguas orientales, disfruta en el 

retiro de una ameníssima granja de la copiosa y selecta biblioteca que heredó 

de su tío, D. N. Navarro, prior de esta iglesia (Villanueva 1806: vol. V, 174). 

 

Una publicació satírica publicada a Madrid el 1821, Condiciones y semblanzas de los 

diputados a Cortes, el pinta com a “leído, instruído y sabio, pero en punto a locuela, 

catalán y pitagórico: non vos dimos los poderes a vos los sabios para votar y callar” 

(Condiciones 1821: 26). Aquesta descripció encaixa amb d’altres que, com veurem a 

continuació, destaquen la seva discreció i silenci durant les sessions de Corts.  

 

El 3 de gener del 1822, pocs dies després del seu traspàs, es va llegir a les Corts un 

dictamen de la comissió encarregada d’incorporar la biblioteca del tortosí a la del 

Congrés, d’acord amb el seu llegat testamentari. En aquella sessió, en què es va 

debatre sobre aquest punt i també sobre honorar la seva memòria amb un bust de 

marbre, es va glossar breument la seva biografia. El retrat segueix de prop el de 

Villanueva; es pondera la seva modèstia, virtut, saviesa i “amor al sistema 

constitucional”, i s’insisteix en la imatge de l’humanista cristià dedicat a l’estudi i a la 

filantropia:  

 

                                            
4 ACBEB. Fons notarial de Tortosa (secció histórica), sgn. 3206 (any 1807), f. 75. 
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En una casa de campo, entregado a la lectura y a la contemplación de la 

naturaleza, pasó su edad madura como un filosofo cristiano, sin omitir ninguna 

ocasión de hacer bién a sus semejantes (Diario 1822: vol. VII, n.º 3, 2).5  

 

Le Brun (1826: 287), autor d’unes semblances, satíriques també, sobre els polítics 

implicats en la revolució espanyola, ens diu que “pasaba por el diputado más instruído 

de las Cortes”. El considera “liberal”, “sabio”, però subratlla el fet que mai va parlar: “no 

se le escapó en las Cortes, ni aún por descuido, ni un sí ni un no”. Aquest tacitisme 

esdevindrà un element caricaturesc de la seva personalitat. 

 
El comte de Toreno, historiador liberal del període de la guerra del Francès, reporta la 

seva condició liberal, però que tot i ser “un pozo de ciencia”, es comptava entre els 

diputats que gairebé mai van parlar (Toreno 1835: vol. III, 465). 

 

Joan Corminas (1849: 363), autor d’un suplement al repertori bibliogràfic d’escriptors 

del Principat, obra de Torres Amat, copia la descripció de Toreno i afegeix la d’un 

informat tortosí, el literat Josep Maria Pauli:  

 

Gozó de gran prestigio entre sus paisanos y cuantos le trataron: visitáronle los 

estrangeros que pasaban por el país, y por testamento legó parte de su rica 

biblioteca a las Cortes, las cuales mandaron colocar el retrato de Navarro en la 

biblioteca del Congreso. No sabemos que diese a la prensa ningún papel y sí, 

solo, que el resto de su biblioteca y muchos Ms. suyos fueron malamente 

vendidos. 

 

En resum, Navarro fou considerat pels seus contemporanis com un personatge 

cosmopolita i erudit. Participà activament a les Corts del 1810-1813 i de 1821, i la mort 

li estalvià la ignomínia de ser perseguit per les seves idees liberals, amb el canvi de 

règim del 1823. És, òbviament, un dels polítics ebrencs més destacats, però poc 

conegut i reconegut a Tortosa. Caldria, en un futur, resseguir la ubicació de la seva 

biblioteca i vincular la seva figura a la magnífica Masada de Gassol. 

 

  

                                            
5  Part del text fou reproduït al Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona, núm. 12 
(12-1-1822). 
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Cristòfol  Despuig  
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Resum: Cristòfol Despuig, en el seu intent d’apropar-se al llenguatge popular, en fa 
servir nombrosos recursos, entre ells el d’utilitzar refranys populars per tal de fer més 
entenedor el que vol dir o de justificar el seu pensament. L’article recull la totalitat dels 
refranys que fa servir i comenta el seu significat a l’obra, que concorda o no amb el que 
volen dir avui dia els que han arribat fins a nosaltres. 
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Mots clés: proverbes, phraséologie, langage, XVIè siècle, Cristòfol Despuig. 

 

 
“Don Pedro: [...] Mas què de refrans y quan sentensiosos se troben [f. 22v] y·s parlen en 

Cattalunya! Cosa estranya és y políticament se pot víurer ab ells com ab los consells de 

Aristòtil y de Tuli.” (II, 279)1  

 

Des d’èpoques molt antigues, l’home ha deixat constància del seu pensament 

(filosòfic, mèdic...) o simplement de la seua experiència vital, en forma de frases 

curtes, autònomes, les quals han rebut noms variats, entre ells els de proverbis, 

sentències i, sobretot, el de refranys. Tots queden englobats dins un grup més ampli 

anomenat parèmies. Tanmateix, les parèmies formen part d’un altre grup més ampli 

encara, les unitats fràsiques. La branca de la lingüística que les estudia, de creació 

relativament moderna, és la fraseologia. 

 

En aquest treball us oferim un petit estudi i comentari dels refranys que hem localitzat 

a l’obra de Despuig. Com algun cas pot resultar discutible, començarem definint què 

es considera avui dia que és un refrany, per a la qual cosa comentarem la definició 

que donen Conca i Guia (2014: 75). 

                                            
1 Les referències a l’obra de Despuig estan tretes de la transcripció del Manuscrit B-20 que vam 
publicar a la revista digital eHumanista/IVITRA 1 (2012), p. 248-353. 
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Segons aquests autors, el refrany (o proverbi) és una “parèmia que conté un significat 

amb valor de veritat comunament acceptat (la comunitat accepta com a verdader el 

que allí es diu), estructurada de manera concisa en una oració simple o composta, 

amb patrons bastant estereotipats (molts tenen forma de dístic, en ocasions, rimat), 

que forma un enunciat amb autonomia discursiva (pot constituir la totalitat de 

l’enunciat) i caràcter anònim (la personalitat de l’autor no és coneguda)”. Així entès, i 

tenint en compte que no totes les parèmies a les quals Despuig dona la categoria de 

refrany ho són, comentarem els localitzats per ordre d’aparició. 

 

Pròleg 

 

Al pròleg, dirigit al comte d’Aytona, qui haurà de ser el protector de l’obra, l’autor 

exposa els motius que l’han portat a escriure-la i també s’excusa dels possibles 

defectes: 

 
“Supplique a Vostra Senyoria sia servit rebre’l ab semblant amor de com se fa, perquè ab lo 

favor y sombra de Vostra Senyoria reste escusada aquesta obra contra les malisiose[s] 

llengües. Y no [la] tingua en poch, encara que sia poch, perquè no·s pot dir que dóna poch lo 
qui tot lo que pot dóna, considerant també que só yo lo primer que ha gosat acometre tant 

treballosa y dificultosa empresa;” (P, 257) 

 

No es pot dir que dóna poc qui tot el que pot dóna: Despuig fa servir una variant 

d’un refrany recollit a la PCC: «No dóna poc qui dóna el que pot» (D: 1927). Al DCVB 

(donar. Ref. d’) trobem un de semblant: «Qui dóna lo que té, no està obligat a més». 

Amb ell, l’autor es justifica dient que no se li pot exigir més, ja que ha posat totes les 

seves forces en escriure el llibre. 

 

Col·loqui primer  

 

La part principal d’aquest col·loqui parla de les relacions amb l’Església, en el nivell 

internacional (justifica les lluites d’Espanya a Itàlia contra la coalició del Papa amb 

França) i dins Tortosa (picabaralles entre la ciutat i el bisbe). Parlant de les causes de 

la primera diu: 

 
“Lívio: Sabeu per què, en poques paraules? Perquè volgué ell llevar lo regne de Nàpols al rey 

Don Felip, que, [f. 12r] jure hereditario, posseïx; y l’altre forsat és que·l defense, que de dret 

natural és permès a cada hu defensar sa roba.” (I, 267) 
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És permès a cada u defensar sa roba: Es tracta d’un refrany poc usat, però que 

recull amb la mateixa forma el DCVB (roba. Ref. f). Vol dir que ‘sempre és lícit obrar en 

defensa pròpia’. A la PCC (R: 713) se cita Despuig. Amb ell, l’autor afirma que el rei 

Felip II té dret sobre el regne de Nàpols (l’ha rebut en herència) i, per tant, el pot 

defensar amb les armes. 

 

Seguint el mateix tema, recorda que, el pare del rei, Carles I, també havia mantingut 

una altra guerra pel mateix plet. Es queixa que uns reis tan catòlics hagin hagut de 

lluitar contra el cap de l’Església, però els justifica amb un altre refrany: 

 
“Lívio: Així·s veritat, però gran alívio los és que la culpa no sia estada sua. Ells són estats 

provocats a la guerra, forçat és estat també que hajen respost ab ella que, com diu lo nostre 

refran català, «a pledejar y bandolejar vos poden forsar».” (I, 270) 

 

A pledejar i bandolejar vos poden forçar. Només l’hem localitzat a la PCC (P: 2298), 

on hi ha una única cita, la de Despuig. Vol dir que una persona pot ser forçada per les 

circumstàncies a fer accions en contra de la seva voluntat.  

 

Respecte a l’enfrontament de la ciutat amb l’estament religiós, Despuig es lamenta de 

la poca col·laboració econòmica dels càrrecs eclesiàstics en la construcció de la 

catedral: 

 
“Fàbio: Lo cos de la església, a la veritat, no és rich, mes los donatius ho són prou.  

Don Pedro: Com deixa de ésser la església rica tenint riques les dignitats? No sabeu que no·s 

pot dir ser un rey pobre que sia rey de regne rich?  

Fàbio: Sí, però això és quant l’amor y caritat abunda, y quant se ha més lo bé comú que lo 

particular. Assí, senyor, tenim altra usansa y de l’hús fem lley.” (I, 272) 

 

De l’ús fem llei. Es tracta d’una adaptació del refrany «La costum fa llei» que trobem a 

la PCC (C: 3577) i al DCVB (costum. Ref. b) amb el significat ‘la consuetud és una 

norma jurídica forta’. Com en altres ocasions, Despuig canvia unes paraules per a 

adaptar el refrany al seu interès.  

 

I respecte a la rivalitat que Despuig mantingué amb el bisbe Ferran de Lloaces, 

després de queixar-se que aquest no contribuïa a les despeses de la construcció de la 

catedral, intenta suavitzar les acusacions: 
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“Don Pedro: Lo bisbe que vuy teniu no·s diu Don Ferrando de Lloazes? 

Fàbio: Senyor, sí. 

Don Pedro: No és menester desconfiar, que si fins assí no ha fet, hi farà en alguna ora, quant 

menys vos o pensareu, que me han dit qu·és rich home y tots temps se trau més del cru que 

del nu y, per altra part, no ignora, com a docte que és, al que és obligat fer y, si la vergonya no 

l’estimula, estimular-lo ha la conciència.” (I, 274) 

 

Tots temps se trau més del cru que del nu. Queda recollit a la PCC (C: 3823), on se 

cita Despuig. El podem comentar en paraules de Juan de Valdés, quan al seu Diálogo 

de la lengua diu de «más da el duro que el desnudo»: “duro toman por escasso, 

hablando metafóricamente, porque del escasso no se saca más çumo que de una 

piedra”. 

 

Col·loqui segon 

 

Comença havent dinat; massa, segons els invitats. Surten a passejar, per tal de fer bé 

la digestió, i Don Pedro comenta que en altra ocasió hauran de tractar primer de la 

quantitat de dinar que se’ls ha d’oferir per evitar excessos: 

 
“Don Pedro: Mas és fort cosa la del senyor Lívio que may se burla en donar de menjar. Dig-vos, 

de veritat, que serà forsat entrar de assí avant ab cosa cotada ab aquest home. 

“Fàbio: Diu la veritat lo senyor Don Pedro, [f. 21v] y entre amichs no serie menester tanta 

demasia ni, per ma vida, ab ningú, perquè lo demasiat minjar destragua lo ventrell, debilita lo 

gust y danya la bolsa. 

Don Pedro: Això de la bolsa és de català.  

Fàbio: No està mal tenir compte ab tot, perquè diu lo refranch que «mesura, dura, a despit de 

mala ventura».” (II, 278)  

 

Qui mesura, dura, a despit de mala ventura. Segons el DCVB, significa que ‘l’home 

previsor es pot defensar contra les adversitats’ (mesurar. Ref. b). També el trobem a la 

PCC (M: 1711), on se cita Despuig. Es tracta de mesurar el que es menja per tal de 

viure més anys, encara que hi hagi altres problemes que afectin la salut. La rèplica de 

Lívio és una justificació: 

 
“Lívio: Mas no sé yo de què donau, senyors, vosaltres culpa, que si lo joch he perdut, serà 

per carta de menys y no per carta de més. 

Don Pedro: Prou sap lo meu ventrell de això la veritat.” (II, 278) 
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Perdre el joc per carta de menys i no per carta de més. Només a la PCC trobem 

unes variants: «Val més pecar per carta de més que de menys» (C: 1344 i també C: 

1391). A la darrera se cita Despuig. Podria ser la traducció i adaptació que fa Despuig 

del refrany castellà «Por carta de más o por carta de menos, se pierden los juegos», 

del qual, segons el Refranero del Centro Virtual Cervantes, és sinònim el català «Val 

més molt que poc». El refrany vol dir que val més excedir-se en la generositat que 

ésser poc generós; però Lívio, amb modèstia, el fa servir per a dir que els deu haver 

ofert poc menjar. 

 

Una part important del col·loqui tracta de la conquesta de Tortosa per Ramon 

Berenguer IV i de les dificultats que s’hagueren de superar, cosa que ofereix a 

Despuig la possibilitat d’intercalar altres refranys i així, quan tracten la conquesta de la 

Suda, diu: 

 
“Don Pedro: A què deyan la Suda? Era algun quarter de la ciutat que fos més fort que lo 

restant? 

Lívio: No, senyor, als castells que ara són deien la Suda, que per a llança y escut de què 

llavors se usava, eren cosa molt fort. 

Fàbio: Donchs, com la prengueren a forsa de armes? 

Lívio: A la gran forsa, major forsa la supera. Ya sabeu què diu lo refran: «Fort és la roca, 

pus fort és qui la derroca».” (II, 289) 

 

A la gran força, major força la supera. És l’explicació que dóna Despuig del refrany 

que emetrà a continuació, però també és una variant d’altres refranys que trobem a la 

PCC: «A força, da-li força» (F: 1347) i «Una força venç l’altra» (F: 1371). El significat 

és que per superar una dificultat és necessari ésser més fort que aquella. 

 

Fort és la roca, pus fort és qui la derroca. Figura, pràcticament igual al DCVB (roca. 

Ref. b), sense explicació del significat. Al text vol dir que ‘qui venç és més poderós que 

el vençut’. També a la PCC (R: 784), on se cita Despuig. Segons el refrany, els 

cristians van ésser més forts que els musulmans, per això conqueriren la ciutat. 

 

Ja a la fi del col·loqui, comentant la davallada que experimentaven en aquella època 

les cases senyorials (recordem que estaven allunyades de la Cort reial, establerta a 

Madrid), fan dues referències importants: una relacionada amb la casa de Montcada, 

l’altra amb la de Despuig; amb aquesta, l’autor, per boca de Lívio, confirma la 
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davallada de la casa dels seus avantpassats al Rosselló, amb una conclusió que ha 

arribat als nostres dies de formes diverses: 

 
“[Lívio]: [...] Ab tot que per a vuy ja no és tanta cosa com solia, però en altre temps sé dir-vos 

que tenia mil vasalls la casa Despuig, en aquell comtat de Roselló. [...]. 

Fàbio: De manera que també à pres hom com les altres: «mal de molts, conort de tots».” (II, 

292) 

 

Mal de molts, conhort de tots. D’ell afirma el DCVB que ‘es diu quan algú pretén 

aconhortar-se dels seus mals dient que molts els pateixen’ (mal. Ref. cc). La part final 

admet moltes variants (de boigs, de bèsties, de tabolls, de pocs). El recull també la 

PCC (M: 382), on se cita Despuig. 

 

Col·loqui tercer 

 

Tracta dels privilegis de la ciutat i dels orígens dels mateixos. Creu que són excessius, 

però que és bo conservar-ne alguns, sobretot si s’han guanyat amb esforç: 

 
“Fàbio: Aqueix fonch concell verdaderament de bon amich y de molt bon ciutadà y par-me 

que·ls ne prengué als catalans com als canonges de assí que, molts anys ha, perquè los 

bisbes no tenien prou renda de son bisbat, los donaren de la sua pròpria, y ara los bisbes 

vi[u]en opulents y ells, miserables y ben repenedits. 

Lívio: Diu veritat, y per ço ve aquell vulgar que diu que «qui no mira avant, arrere cau».” (III, 

297) 

 

Qui no mira avant, arrere cau. ‘Recomana la previsió’, ens diu el DCVB (caure. Ref. 

a). El trobem també a la PCC (M: 1886 (11)), on se cita Despuig. Segons el refrany, 

s’ha d’actuar amb previsió de futur; és la manera de no penedir-se després del que 

s’ha fet. Despuig critica la poca visió de futur que han tingut els ciutadans de Tortosa 

amb les seves relacions envers les autoritats: civil, el rei, i eclesiàstica, el bisbe. 

 

Més avant la conversa recau en la poca presència de militars (nobles) a la ciutat i com 

els ciutadans honrats no volen ser armats cavallers, Fàbio n’explica la causa principal: 

 
“Fàbio: Senyor, així és; mas los que tenen aqueixa professió són obligats de víurer y anar més 

entonats que los altres, y assí viuen los ciutadans ab gran llibertat; y lo mudar de costum diu 

lo refran qu·és igual a la mort. Veus aquí la causa perquè volem estar-nos aixís; y també 
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perquè los ciutadans són tenguts en lo mateix compte assí que són los de Barcelona, que 

essent així par que·ns podem prou contentar de l’estament [en] què estam.” (III, 302) 

 

Lo mudar de costum és igual a la mort. Figura sols a la PCC (C: 3573), en la variant 

«Deixar costum és semblant a la mort». Fàbio explica la raó per la qual els ciutadans 

tortosins no volen accedir a l’estament militar: els obligaria a canviar els seus costums. 

Més que una raó es tracta d’una justificació, d’aquí la censura que en farà Lívio tot 

seguit, ja que no hi està d’acord:  

 
“Lívio: Yo bé confesse [que] assí són los ciutadans molt onrrats y, com ja és dit, de molt bones 

facultats, però per a ser tenguts vosaltres en lo que són tenguts los de Barcelona, hauríeu de 

mester estar matriculats com ho estan aquells y tenir lo privilegi y privilegis que tenen los de 

allà, que de altra manera és imposible que no tingau imperfet aqueix vostre estament y que no 

us ne segueixquen grans inconvenients; quals sien, no diré perquè no veja en mi complit lo 

refran que «per dir les veritats, pert hom les amistats».” (III, 303) 

 

Per dir les veritats, perd hom les amistats. Trobem petites variants de forma i de 

significat al DCVB (veritat. Ref. d) i a la PCC (V: 603 (3)), on se cita Despuig. Lívio no 

es vol arriscar a molestar Fàbio i perdre la seva amistat atacant massa durament 

l’estament dels ciutadans de Tortosa. D’aquí que Don Pedro posi cullerada en la 

conversa per tal de reforçar la idea de Lívio: 

 
“Don Pedro: Plaher he pres de haver ohit lo pro y contra de tot assò. Content ne estich, ab 

veritat, en gran manera; mas todavia recaych en lo de armar-vos cavallers per lo de les 

serimònies que tenen, senyor Fàbio, y obligació de anar més entonats perquè, puix la terra no 

és molt gran, tots, crech yo, que les hi teniu poques en lo viure, almenys tots me par que anau 

uns; guardau no sia mon pare moro, yo moro.” (III, 303) 

 

(Guardau no sia) Mon pare moro, jo moro. Aquest refrany el podem trobar en forma 

curta o llarga. En la curta queda recollit a la PCC (P: 776), com a únic registre, extret 

del PL; tanmateix, segons alguns editors de Los col·loquis començaria abans: 

«Guardau no sia mon pare moro, jo moro». Tant en una forma com en altra, el 

significat seria semblant al de ‘tal com viu el pare, vol viure el fill’, corroborat per un 

escrit de principi del segle XVII, on es pot llegir, en referència a les predicacions per a 

convertir els moriscos: «Después de aver predicado nos respondían estos 

desdichados: “mi padre moro, yo moro”».2 

                                            
2 Blai Verdú (1612), ap. Querol (2006: 87).  
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Don Pedro comenta com de perillós és el fet que els ciutadans es conformin amb 

ésser uns igual als altres, i això passa de pares a fills sense cap intent de canvi o 

superació. La conversa canvia: no hi ha representació tortosina a la Diputació del 

General perquè un ciutadà present a les insaculacions per als diputats afirmà que a la 

vegueria no hi havia militars, de manera que tots els llocs excepte un foren assignats a 

ciutadans. Lívio es queixa amargament del fet: 

 
“Lívio: Sí, Sancta Maria! Que aquells perquè no prenien sinó lo que ja era seu, puix ab son 

risch y perill, ab la pròpria sanch, lo avien guanyat; mas aquest fonch lladronisi fet ab mentira, 

que ans bé hi avie en Tortosa y ab la sua vegueria –que tot s’i ha de compèndrer– tans militars 

com reals […] Mes, si a Déu serà plasent, temps vindrà que assò se adobarà.” (III, 304) 

 

Temps vindrà que assò se adobarà. Despuig ha fet una reunió de dos refranys: «El 

temps tot ho muda» (DCVB: temps. Ref. h) i «El temps tot ho cura» (DCVB: temps. 

Ref. i). El significat que li dona és que amb el temps totes les coses se solucionen, 

especialment si són legítimes, com creu que és aquest cas, i canviarà la situació a 

favor dels militars. La discussió acaba, pràcticament, amb les següents paraules: 

 
“Fàbio: No dich més de assò <que> que ja són dos los llochs que allí tenen los militars, que 

Nofre de Liori, estos anys proppasats, procurà que se n’i afegís un altre. 

Don Pedro: Y a qui·l donaren? 

Fàbio: Lo mateix Liori lo s’aturà. 

Don Pedro: Així féu lo espesier de Tarragona.” (III, 305) 

 

Així féu l’especier de Tarragona (que primer era sa persona). ‘Es diu parlant del 

qui manlleva una cosa i no la torna’ (DCVB: especier. Ref. a). També la trobem a la 

PCC (E: 523). Don Pedro aplica aquest refrany (poc conegut) al tortosí Nofre de Liori 

per haver aconseguit un lloc del braç militar a la Diputació. No sembla massa apropiat, 

perquè no ho va fer amb males arts, sinó que per llei li corresponia, però el que critica 

Despuig és que no intervingués a favor d’altres cavallers de Tortosa. 

 
Col·loqui quart 

 

Només conté dos refranys, tots dos dits per Lívio en resposta a una queixa expressada 

per Fàbio en el transcurs d’una discussió sobre la conveniència d’educar els fills amb 

cavallers o amb mercaders: 
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“Fàbio: Ab assò, senyor Lívio, vaja aqueixa mà més llaugera, per mercè, perquè no sàpia a 

cruel<l>. 

Lívio: No·s pot dir, senyor Fàbio, cruel lo pare per castigar ni repèndrer al fill per a què vixca 

virtuosament, com maravellosament descriu lo famós y laureat poeta y gran orador Petrarca en 

lo Trumpho de la mort, perquè com diu lo nostre refran cathalà, «qui bé·t volrà, te castigarà». 

Y així yo, per lo bé que vos vull, vos dich y avise del que no cumple a segons que u entench; 

apartau, senyor, apartau de vosaltres males pràtigues y rompeu les males costums y lleys 

impertinents, que ya sabeu, com diu també l’altre refran, que «bona panada y mala pràtica, 

plaer y bé és rompre-la».” (IV, 310) 

 

Qui bé et voldrà, te castigarà. Figura a la PCC (B: 525), que cita únicament Despuig. 

En el DCVB (castigar. Ref. a), hi ha la variant «Qui bé ama, bé castiga». També 

existeix la variant «Qui et vol bé, et farà plorar», al DCVB, (plorar. Ref. g). Lívio 

recrimina els ciutadans perquè creu que la seva conducta no és l’adient per donar 

llustre a la ciutat, però ho fa perquè estima la seva ciutat i no, simplement, per fer 

oposició. 

 

Bona panada i mala pràctica, plaer i bé és rompre-la. La trobem a la PCC (P 532), 

on se cita Despuig. Més comú és el recollit a la PCC, «A la mala costum trencar-li les 

cames» (C: 3566), amb el mateix significat. Al text, així com és un plaer rompre un bon 

pa per menjar-se’l, també ho és eliminar un mal costum, com el que estan criticant. 

 

Col·loqui quint 

 

Està dedicat íntegrament a la narració i comentari de la guerra de Catalunya contra 

Joan II, a causa del Príncep de Viana. El col·loqui comença amb l’arribada de Fàbio a 

casa de Lívio per tal de participar en la conversa. Don Pedro el saluda: 

 
“Don Pedro: Qui va allà? O, senyor Fàbio, bese les mans de vostra mercè! Com nos preneu 

descuidats! 

Fàbio: A la fe, la barba banyada pren la exuta.” (V, 322) 

 

La barba banyada pren l’eixuta. Segons el DCVB, ‘ho diuen per expressar els 

avantatges d’ésser diligent’ (barba. Ref. b). A la PCC (B: 178), se cita Despuig. Fàbio 

s’ha afanyat, ha estat diligent, i s’ha avançat als altres, ja que ha arribat a la casa dels 

seus amics abans que estos estiguin arreglats per a començar la conversa. Una 

vegada preparats, Don Pedro incita els altres a començar la narració dels fets:  
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“Don Pedro: Ara sia·n orabona tot, y puix assí som y a soles, no perdam temps. Ea, senyor 

Lívio! Vostra mercè nos comense aqueixa istòria ans que altre impediment no ixca, que ha 

faena feta no y ha destorp.” (V, 322) 

 

A faena feta no hi ha destorb. «Feina feta, no té destorb», ‘Convé fer les feines prest, 

sense esperar que el temps curtegi, i és la manera que surtin bé i que el qui les ha 

fetes estigui descansat’ (DCVB: feina. Ref. j). La PCC (F: 373) cita Despuig. Don 

Pedro demana a Lívio que faci l’explicació sobre la guerra contra Joan II, abans que es 

presenti un altre assumpte que la pugui ajornar.  

 

Durant la narració, Lívio carrega la reina amb la culpa de la mort de Carles, Príncep de 

Viana, concretament de la seua mort emmetzinat. Fàbio no ho acaba de creure:  

 
“Fàbio: Per ventura, senyor Lívio, alleven això a la reyna Dona Juana los que foren afectats al 

príncep Don Carlos. E, que no fan a crèurer totes les coses, y així de llauger! No sabeu que diu 

lo refran que a mal y a bé totom hi afig?” (V, 328) 

 

A mal i a bé tothom hi afig. És al DCVB (bé. Ref. y) i a la PCC (M: 235), on se cita 

Despuig. Amb aquest refrany Despuig dona compte com els fets es van ampliant i 

deformant conforme van passant de boca en boca. 

 

Col·loqui sisè 

 

El sisè col·loqui comença amb unes pàgines destinades a demostrar la veracitat de la 

llegenda de la fundació de Catalunya. Per justificar la pèrdua del coneixement dels fets 

històrics, ja fora de la memòria de molts catalans, sobretot dels tortosins, fa servir un 

refrany que ha arribat als nostres dies: 

 
“Lívio: La negligència de la nació cathalana en escríurer y en guardar les coses contengudes 

en Cathalunya és estada tan gran que no té par en lo món, y així [no·m] maravelle si los de 

Tortosa han dexat perdre per descuit tantes excel·lències com he contades, puix són també los 

cathalans, que forsat és que los tests semblen a les olles.” (VI, 337) 

 

Los tests semblen a les olles. D’ell ens diu el DCVB: ‘Explica que algú sigui 

semblant a son pare o sa mare, sia en l’aspecte físic, sia en qualitats intel·lectuals o 

morals’ (test. Ref. a). També surt a la PCC (T: 707), on se cita Despuig. En aquest cas, 
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es considera els tortosins com a vertaders catalans, ja que tenen el mateix defecte 

intel·lectual –no consignar per escrit els fets importants– que la resta de compatriotes. 

 

La següent part del col·loqui està destinada a lloar la ciutat i el seu terme, enumerant i 

descrivint les qualitats, els trets diferencials i l’aspecte econòmic. Comencen referint-se 

al riu i a la varietat de peixos que d’ell s’obtenen: 

 
“Don Pedro: Yo u tinch així cregut. Ara, una cosa brava me han dit que és lo negosi del peix de 

aquesta terra; y tot lo prenen en aquest riu? 

Fàbio: No, Santa Maria! Lo que en lo riu se pren són llampresas, sabogues, esturions, anguiles, 

que competeixen en les llampreses, mújols, llises, caluchs, llops, barps, madrilles. 

Don Pedro: Los tres que primer haveu anomenat són uns estremats y delicats peixos. No crech 

yo que sien semblants a ells en la mar. 

Lívio: A molts par així, mes en los gustos no y à que disputar ni s’i pot donar definisió.” (VI, 

342-343) 

 

En los gustos no hi ha que disputar. El trobem al DCVB: «Sobre gusts no hi ha 

disputes»; […]: “significa que cadascú té el seu gust i és tan respectable com el d’un 

altre” (gust. Ref. d). A la PCC hi ha una variant: «Contra gust no hi ha disputa» (G: 

1157). L’opinió de Lívio és que cadascú té els seus gustos i creu que són millors que 

els dels altres, per la qual cosa és inútil discutir sobre aquest tema. 

 

Cap al final de l’obra trobem l’últim dels refranys, poc corrent avui. Despuig el cita en 

ocasió de defensar la construcció de les sèquies que havien de sortir de l’assut enfront 

dels ciutadans que opinen que la seua construcció seria una despesa inútil: 

 
“Lívio. No s’escusen [els qui critiquen l’obra] ab dir que no y ha forma, que ab veritat ja s’i és 

pensada y trobada molt bona sens perjuhí de la communitat, y si massa me estrenyen, y sens 

perjuhí dels particulars de aquella; mas no veig que res agrada, ni veig que en res se 

resolguen, sinó en mal cantar y porfiar.” (VI, 351) 

 

Cantar mal i porfi[di]ar. Queda recollida a la PCC (C: 685) sense l’adverbi. També 

existeix en castellà, ja emprat pel Marquès de Santillana (Refranes..., n.º 148) i citada 

al DRAE; segons este diccionari, està en desús, abans s’emprava ‘contra los 

impertinentes y presumidos que molestan repitiendo lo que no saben hacer’. Així, Lívio 

censura els qui no fan més que criticar l’obra de les sèquies sense aportar cap solució 

a canvi. 
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Moltes més parèmies i altres unitats fràsiques són emprades per Despuig. Unes 

demostren un bon coneixement de la llengua popular, altres, de la culta. Donada 

l’època, és inevitable trobar-hi també castellanismes. En conjunt, conté un bon recull 

del lèxic del català del segle XVI a Tortosa, i a Catalunya, que ha servit per considerar-

la com la millor obra en prosa que s’ha conservat d’aquell segle. 
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La figura del director/a d’un institut ha agafat un relleu important, darrerament. El seu 

paper ha estat sempre clau en el sistema educatiu català, que és el que ens ocupa, 

però en els últims temps, arran dels canvis normatius impulsats des de l’aprovació de 

la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), ha adquirit notorietat. 

 
Si partim del que la normativa ens diu, trobarem que en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’educació, en el seu article 142 diu que el director o la directora del centre públic “és 

responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la 

direcció pedagògica i és cap de tot el personal”. 

 
Estem davant el màxim responsable d’una institució per a la qual la formació no 

sempre ha estat la més adequada. Ja fa un temps que s’està ampliant aquesta 

formació, i més intensament encara en aquest darrer curs, ja que l’amplitud de tasques 

i de responsabilitats així ho demanen. De fet, la inscripció als cursos ha desbordat amb 

escreix les previsions de l’administració. 

 
Tot plegat, una gran quantitat de tasques que fan que sigui una responsabilitat enorme 

la que exerceix aquesta figura en l’actual societat catalana. No oblidem que la 

diversitat de funcions, algunes tan allunyades de la formació pedagògica com és la 

gestió econòmica, ha fet que no sempre hi hagi prou candidats o candidates a 
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director/a. La formació més intensa que comentàvem, assumida per l’administració en 

la seva totalitat i amb un disseny i programació més real, servirà per pal·liar aquesta 

manca, esperem.  

 
L’administració delega en els centres educatius, i en la figura del director 

especialment, unes atribucions colossals. El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, en el 

capítol 2 desplega la quantitat de funcions i atribucions del director: consideració 

d’autoritat pública, de representació, de lideratge pedagògic, de cap de personal, de 

gestió i organització, de relació amb la comunitat escolar…  

 
Crec que és d’especial interès la consideració d’autoritat pública (capítol 2, article 4). 

El text diu: “La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració 

d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 

d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així 

mateix, en l’exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat competent per 

defensar l’interès superior de l’infant”. 

 

Aquesta funció és fonamental avui dia. Al meu entendre, és un paraigua i també un 

escut que permet que la figura del director tingui seguretat davant les situacions 

complexes a què s’ha d’afrontar. Evidentment, alhora, això també crea una pressió 

més, però no oblidem que estem tractant amb menors. 

 

Perquè, de l’escola, la societat ho espera tot: educació, formació, gestió emocional, 

normes de convivència... i ens trobem que la família, en ocasions, no ha fet el seu 

paper.  

 

La comoditat de la societat rica en què estem instal·lats l’aboca a renunciar a la part de 

responsabilitat que té en el creixement de la joventut i aquesta mancança es palpa en 

la gestió del dia a dia en els centres escolars. 

 
Insisteixo que no és general, però aquest abandonament de funcions i responsabilitats 

ha anat creixent i l’hem de suplir els professionals de l’educació i el director, en darrera 

instància. 
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Malgrat aquests aspectes poc gratificants, però, ser director avui dia continua sent un 

repte il·lusionant. Poder acompanyar la joventut en el seu creixement personal i 

formatiu és un dels treballs més gratificants.  

 
La figura del director s’ha fet més propera, d’acord amb un treball de lideratge 

compartit i de major proximitat a la comunitat educativa.  

 

No és o no hauria de ser la figura aïllada, tancada al despatx, que espera i que veu les 

coses des de la distància. Ha de ser un professional de la funció directiva, com es diu 

avui dia, però no ha d’oblidar la part pedagògica, el dia a dia amb l’alumnat, perquè si 

no caurà en al burocratització del sistema.  

 
Un director que no trepitgi l’aula i no faci classe amb alumnes, com més variats millor, 

no comprendrà les situacions diàries que viuen els seus companys i tendirà a 

relativitzar el dia a dia i, finalment, a menystenir companys i a obviar problemes. 

 
Ha de ser present arreu, vigilar, però també fer, impulsar i crear espais de treball, 

debat i convivència. També fer de l’equip de docents un conjunt de professionals que 

actuïn en favor de l’aprenentatge de l’alumnat i que estiguin amatents als canvis i 

reptes actuals. 

 

Ser pròxim a les famílies, escoltar-les, acompanyar-les i afavorir la participació en el 

dia a dia del centre, de parlar de tot i de buscar solucions en bé de l’infant; però 

defensant l’actuació dels mestres i professors quan es posa en entredit massa sovint 

la tasca que fan sense contrastar la informació i les actuacions.  

 

Quan vaig començar a fer de director tenia uns referents previs, tant des de l’etapa 

d’estudiant com en la de professor en diferents instituts.  

 

Veus diferents maneres de fer i penses que has de buscar la teva i que sigui el més 

equilibrada possible. En algunes ocasions no acabes d’entendre decisions que pren el 

director de torn; al cap del temps l’experiència et fa intuir i potser entendre per què es 

va decidir tal cosa.  

 

En el meu dia a dia procuro establir ponts entre la comunitat educativa. Tots tenim 

maneres de fer i de dir les coses que no sempre es fan de forma adequada. Com a 
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director cal tenir una perspectiva àmplia i mirar de no reaccionar en calent, excepte en 

casos puntuals i destacats. Miro d’analitzar per què es diu tal o tal cosa i aprendre 

cada dia dels companys perquè tothom té coses a aportar. 

  

De fet, les relacions socials en el si del nostre col·lectiu són un aspecte delicat i que 

cal tractar amb molta cura perquè són moltes hores de treball i vivències conjuntes. 

 

En determinats moments cal prendre decisions d’un caire més sever, si cal. L’equip 

directiu i de coordinació són un bon referent per captar diferents apreciacions i ajuda 

però, al final, la decisió cau sobre un mateix i s’ha d’actuar. 

 

És en aquests moments quan se sent la soledat del director. Mirar de fer-ho bé, 

d’obrar com cal i transmetre-ho de la forma més adient són les màximes. 

 

Tasques no gens fàcils i agraïdes, però que tothom que vulgui ser director o directora 

ha de tenir clar que ha d’assumir perquè el bé últim, l’infant, s’ho val. 
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