Havien acabat de dinar i,asseguts l’ un enfront de l’ altre a l’ ombra de la figuera, a l’hora clara d’ estiu parlaven de les seves  coses. Un airet bla bufava de la banda del mar, bressava sobre els seus caps les amples fulles de la figuera amb una tènue remor i s’esllavissava sobre l’arrossar, imprimint-hi fugitives i ràpides ondulacions; allà fora del camí feia tremolar les fulles dels àlbers.
Cap a llevant les maresmes cobertes per senillars s’estenien encara fins a la mar; a la part oposada la verdor dels conreus havia ja envaït tota la ribera. Una ampla extensió inabastable, una immensa planúria inundada de llum, sembrada ací i allà de casetes emblanquinades, desplegava ara la seva bellesa davant dels ulls, es dilatava devers tots els horitzons i moria a la part alta davant la  línia obscura de turons, poblats d’ oliveres i garrofers, per on passava la carretera. Allí, a la vora d’ ella, Amposta reposava invisible, meitat dels arrossars, meitat dels oliverars, a la vora de l’ Ebre, amb les fàbriques d’ elaborar arròs aixecant contra horitzó llurs altes xemeneies. Més enllà els turons suaus, amb llurs oliverars i amb els quadres de les vinyes en les vessants anaven ascendint dolçament fins a perdre’s al peu de les muntanyes que blavejaven allà al fons.
Aquí  a l’entorn d’ ells i per tots els camps d’arròs, remors de vida nova despertaven ponderosament.
 Cap a Occident, resseguit sempre per alts eucaliptus centenaris alçats a banda i banda, passava el canal principal ; en aquell canal, «el canal gran», hi havia l’ origen de tota l’ actual prosperitat. Naixia el canal prop de Xerta, més amunt de Tortosa, allí on l’Ebre era quasi tallat per una alta parada, l’Assut, i on agafada l’aigua que portava després a la Ribera. Al peu de l’alta parada, bullien les aigües en una ampla faixa d’escumes,  i els sorolls ressonaven amplament en el silenci de les muntanyes. Regava primer les hortes de Tortosa; travessava Amposta sota els ponts enlairats pel llit obert dintre de la roca i es precipitava a la vall com en un joiós alliberament. Després es vessava per ambdós marges als canals secundaris, en precipitades cascades en les quals l’aigua es debatia sorda i impetuosa contra els costats, formant remolins i aixecant escumes amb soroll de vent llunyà damunt dels senillars d’hivern; dels canals secundris es vessava les regadores; de les regadores als arrossars, i dels arrossars passava als desaigües, que la restituïen al mar després d’haver-ho fertilitzat tot fins al racó més amagat de la ribera.
Tot aquest procés havia estat resumit en una cançó molt popular en aquell moment a tota la Ribera, i que deia així:

                                          L’aigua del canal,
                                         del tubo va a l’ arrossal,
                                         de l’arrossal  va al desaigüe
                                        i del desaigüe va a la mar. 

No podia el procés, ésser resumit més bellament, i amb menys paraules com amb la cançó tan repetida.
Tota la vall era avui un murmuri d’aigües corrents: inundaven els quadres, es difonien per les hortes fent prosperar els sembrats i aixecaven pertot arreu reverberacions de sol entre els xops. Allà fora, pel camí, passaven carros que pujaven al poble o en tornaven; més endintre, a la part del desaigüe, se sentia el cant de birbadores, que havien baixat amb els carros al matí. Per l’alt marge de la sèquia, una dona que tornava de rentar, amb el paner de roba al cap s’allunyava cap a les barraques. Un tropell de marrecs es perseguien a crits, jugant per les eres i els sosars, xipollejant pels bassals i les sèquies entre les altes jonqueres, mentre que alguns camperols conversaven aturats davant de la taverna. Pel desaigüe, colpejant la superfície amb les seves ales, fugia ara un esbart d’ànecs domèstics grallant amb fort estrèpit, perseguits per la quitxalla; amb llur vol maldestre s’escapaven a la fi per les eres on les gallinas bequetejaven en la palla despresa dels pallers. Una vida nova es despertava per tot arreu ; se sentien crits, rialles, i la gent anaven i venien contínuament entre les barraques.
Aquells anys havien prersenciat l’espectacle d’ una veritable invasió. Gents d’Aragó, de Castella i València, i àdhuc d l’ Andalusia llunyana i de més enllà, acudien incessantment.


Nota: El narrador usa teva i teves, arrossars, senillars, sosars, jonqueres, desaigüe, sèquia, quadre, regadores, birbadores, etc. A la cançó trobem arrossal i tubo.
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