
M’atreviria a dir-vos que no hi ha vida més pura 
que la que brolla del cor de la natura. Les boscúri-
es, les valls, els barrancs, els rius, les serralades, els 
cims..., l’esplendor de la bellesa dels quals enca-
pritxen els nostres ulls i ens conviden a passejar-
hi; ens empenyen a regressar als nostres orígens i 
comunicar-nos amb els éssers que hi habiten, es-
pecialment amb les aus, fi dels a la terra i l’aigua, 
des de temps immemorials. És la veu dels nostres 
germans, de la consciència, que ens recorda el que 
som, d’on venim, i cap on hauríem d’anar, perquè 
som natura vivent! Les Terres de l’Ebre són natura 
brogent!
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Sinopsi

Autor

Vicent Pellicer Ollés

(Valdealgorfa, el Baix Aragó, 1956), professor 
de català per a adults, viu a Jesús (el Baix Ebre) des 
dels 9 anys. És un escriptor que es declara addicte 
a la natura: a les serralades, als boscos i a les fonts; 
a les salvatgines, a la pluja i al somriure dels esqui-
rols. Esta gran passió queda ben palesa en els seus 
llibres, i en la seua veu quan recita versos. El 1988 
guanyà el primer accèssit del Premi Enric Bayerri 
de contes ( Jesús), publicat el 1991 a Obra literària, 
Jesús-Catalònia (1984-1989). Els anys 1995 i 
1996 fou el guanyador de sengles edicions anuals 
del Premi Ramon Salvadó i Montoriol (Barcelo-
na) de contes de natura. És autor de poemes edi-
tats en tres reculls d’Els Trobadors de l’Ebre (anys 
1996, 1997 i 1998), del conte Morret pelut de rabosa 
(1997), de Les fonts del Port (1999), de Contalles 
del Port (2000), d’A peu pel massís del Port (2000), 
d’Endevineu els ocells (2002), de Caminades pel mas-
sís del Port (2002), de Paisatges de l’Ebre: el Delta i el 
Port (2004), de Guia de les Terres de l’Ebre (2006), 
d’El massís del Port: el plaer de l’aventura (2007) i en 
col·laboració amb Pere González, del CD interac-
tiu Les fonts del Port: 50 recorreguts d’aigua (2000).
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Mascle de tallarol de garriga (Sylvia cantillans). Tallarol emmascarat mascle (Sylvia hortensis). Mascle de tallarol capnegre (Sylvia melanocephala). Femella de tallarol capnegre 

(Sylvia melanocephala)

Macho de curruca carrasqueña. Macho de curruca mirlona. Macho de curruca cabecinegra. Hembra de curruca cabecinegra

xxxx
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La Plana

El tord comú (Turdus philomelos) es queda amb nosaltres d’octubre a març. El tord ala-roig (Turdus iliacus), menys comú que el tord comú. El pinsà mec (Fringilla montifringilla), a l’hivern, visita 

els abeuradors naturals. Atractius colors del mascle de la cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)

El zorzal común permanece con nosotros de octubre a marzo. El zorzal alirrojo, menos abundante que el zorzal común. El pinzón real, en invierno, visita los bebederos naturales. El colirrojo real 

macho luce atractivos colores

xxxx

xxxx
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Camp erm de la plana, al febrer. 

Verds ametlers i olivers fructífers, a la plana

Campo yermo de la plana, en febrero. Verdes 

almendros y olivos fructíferos, en la plana

xxxx

xxxx
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La Plana

Rabosa (Vulpes vulpes): no hi ha vida més pura que la que brolla de la natura!

Zorra:¡no existe vida más pura que aquello que emana de la naturaleza!

xxxx


