L'Ebre, un riu de llegendes
Quan encara els núvols portaven dol per la mort de Nostre Senyor, ja havien passat a la Ribera fets extraordinaris, presagi d'un esdevenidor poblat d'històries d'amor i de guerra, d'anècdotes memorables i de misteris que l'esperit racional no ha acabat encara d'escatir.
Carmel Biarnés, el nostre alquimista riberenc, ens va explicar com es va formar la comarca. El relat, que confirma màgicament allò que experts geòlegs han afirmat, ens remunta a l'origen dels temps, quan l'Ebre encara no existia i el muntanyam de les serres de Perles i del Tormo constituïa el límit abrupte d'un gran mar interior. Vora aquest llac immens vivia la nimfa Beanta, filla del Sol i de la Lluna. La nimfa, vestida amb flocs de boirina, s'enfilava a la Roca del Sol per adorar el seu pare celestial i durant el dia es submergia en les aigües cristal·lines, deixant en llibertat la seva cabellera, que s'estenia plàcida com un riu d'or vora la cascada juganera del llac.
La bellesa divinal de Beanta enamorà Barrufemes, àngel rebel, monstre infernal encès pel desig. La nimfa, com és de suposar, el refusà i s'uní amb un descendent d'Adam, el primer riberenc, un jove fort i decidit que es deia Tormo de Montjuc. Mentre tots dos esperaven feliços a la Cova dels Coloms, el seu estatge, el fruit del seu amor, Barrufemes, foll de gelosia, es confabulà amb les fúries més nefastes i el dia en què Beanta infantà, esclatà la fúria malèfica.
Tota la serenor de la terra es trencà en uns instants i sota la més terrorífica de les tempestes s'obriren les entranyes de la terra. Les serres del Tormo i de Perles se separaren i allí on hi havia hagut només una cascada s'obrí el pas de l'Ase que va fer que el gran llac es buidés i que el mar interior es convertís en un riu, l'Ebre.
Evidentment, Barrufemes va ser castigat i capbussat pel forat del Calder del pas de l'Ase, un lloc que encara avui els navegants de l'Ebre consideren perillós. Beanta i Tormo quedaren immortalitzats en la nostra geografia riberenca i, segons alguns testimonis que es repeteixen des de temps ancestrals, les tres filles que la nimfa infantà aquell dia memorable -Nàiade, regina de les aigües, Dríade, regina de les plantes, i Orèade, regina de les muntanyes- habiten encara la nostra contrada.
Si fem cas dels relats que ens han arribat, les forces de la natura s'han desbordat estrepitosament en més d'una ocasió a la Ribera. Així, el poeta tivissenc Josep Callau narra a la Llegenda Morralaire una història que combina la luxúria incestuosa, l'amor sincer, la bruixeria i un to d'èpica verdagueriana, l'origen de la vall de Pena-roja, entre el coll de Maula i el Burgar. Una altra llegenda, que encara perdura en la tradició oral, conta que la vall de Móra era tota plena d'arbres i que hi abundaven sobretot les moreres, entre les quals destacava una, la més ufanosa, la més alta, on vivia la reina d'aquell paradís. Un mes d'abril va començar a ploure torrencialment i tant va ploure que, segons diuen, d'aquell aiguat es va formar cl riu Ebre, que guarda, dins seu submergit, el bosc meravellós de la reina de la vall de Móra. Tal com escriu Dolors Cabré a Riba-roja d'Ebre i el seu terme municipal recollint una contalla local, fa molts anys, el poble era al Paladell i, prop d'on ara hi ha el túnel del ferrocarril, van construir un pont. Una gran riuada va tapar-ne els ulls i la força de l'aigua embassada el va arrossegar i cl llençà furiosament sobre el poble que va ser destruït totalment.
Com podem veure, el riu és molt present en l'imaginari riberenc i ens han arribat moltes històries que el tenen com a escenari principal. Llegendes com la del vaixell fantasma, que ens parla d'un antic vapor de meitats del segle passat que, en un dels seus viatges per I'Ebre, va desaparèixer al riu sense deixar cap rastre ni de l'embarcació ni de les mercaderies que transportava ni de la seva tripulació. I, segons diu la gent de més edat, la vella nau reapareix els dies de boira espessa i es pot veure la seva silueta avançar en un silenci que només trenca, de tant en tant, el so inequívoc del corn dels llaüters, que convoca a l'aplec dels nàufrags del vell riu.
L'Ebre és també camí sagrat i va ser transitat per sant Roc o santa Madrona, que fugia amb el seu germà d'una guerra que assolava el seu poble i que després de travessar els Pirineus arribà fins Riba-roja i s'instal·là on ara hi ha l'ermita que porta el seu nom. Diuen també que la imatge del Sant Crist de Balaguer va remuntar el riu seguint la vella ruta dels raiers pirinencs i que el Crist que es troba al convent de les Mínimes de Móra d'Ebre va salvar de la tempesta els llaüters que el baixaven pel riu.
Sembla que, des de sempre, els castells han estat allotjament preferit de fantasmes i d'altres éssers d'existència, diguem-ne, desmesurada. Els castells riberencs confirmen aquest principi universal. Conten que, una vegada, el jove rei moro de la Suda volia conquerir el castell de Móra. Com que no s'atrevia a atacar-lo, va decidir utilitzar l'argúcia. Va aconseguir una entrevista amb la senyora del castell, que era vídua, i, com que li va fer creure que l'estimava, acordaren que ella li facilitaria l'entrada al castell deixant oberta la porta amagada d'un d'aquells túnels que arribaven fins al riu. El dia assenyalat com a contrasenya, la vídua va fer tirar al riu set sacs de palla i els moros començaren a mobilitzar-se confiats d'una victòria prevista. L'hereu del castell, però, que havia estat avisat per una de les serventes de la senyora, va vèncer els sarraïns i ordenà decapitar la seva mare i que el seu cap fos exposat al capdamunt de la torre més alta de la fortificació.
Al cor del castell de Miravet es troba la plaça de la Sang, on, segons la llegenda, van ser degollats els últims cavallers de l'orde del Temple. Diuen que durant segles es va sentir el tuf dels cadàvers insepults i es va poder veure la taca negrosa del bassal de sang, i que cada 28 de desembre, al punt de la mitjanit, el fantasma de l'últim comanador del Temple, amb el seu mantell de creu vermella, recorre la fortalesa i surt amb el seu cavall fins al Cap de la Vila clamant venjança i l'ajut dels seus cavallers.
D'altra banda, s'explica que cada 24 de juny, s'hi apareix, resplendent, rodejada de foc, la Dona Encantada i que per desfer el seu malefici caldria que la nit de Sant Joan pugessin al castell, tot cantant, un noi que es digués Joan acompanyat de ducs noies que es diguessin Maria.
Dels temps de convivència i enfrontaments entre els cristians i musulmans de la Ribera, ens han arribat dues històries que ens parlen de la força tràgica de l'amor: la del moro Roget d'Ascó, bandoler per l'amor, àmpliament novcl·lada per Carmel Biarnés a La creu de la mitja lluna, i la llegenda del Tormo de la Margarida.
Expliquen a Tivissa com Margarida, filla de pagesos cristians, i Ben-Alí, fill d'una família pobra, però treballadora, que vivia a la Marca de Dalt, el barri moro del poble, es van enamorar i van intentar mantenir en secret el seu amor. Als pobles, tot se sap, i els pares de la noia la van castigar un temps sense sortir de casa, amb l'esperança, també compartida per la família de Ben-Alí, de l'oblit i la fi de l'enamorament. Les coses, però, no van anar així. Els nois es van retrobar i Margarida tornà a ser severament castigada, reclosa i vigilada per evitar l'amor impossible. A la fi la situació esdevingué insostenible i una nit Margarida fugí amb Ben-Alí. Al matí, al peu del tormo que avui porta el nom de la noia, trobaren, lligats amb un mocador de seda els cossos encara sagnants dels dos amants. Margarida fou enterrada al fossar, on ara hi ha la Baranova, i ell al cementiri moro, en un lloc que la història ha cobert amb l'oblit.
Les ermites i els pobles guarden la memoria de verges trobades, com la de l'ermita del Remei, a Flix, de fets miraculosos o de camins de santedat com els de Santa Magdalena per la nostra comarca. També trobarem llocs insòlits, paratges de bruixes o follets, de gegants i de tresors que encara esperen ser descoberts: el Castellet de Banyoles, a Tivissa, Fondalada dels Hons o els voltants de Cardó, a Rasquera, la Roca Encantada de Miravet, la Cova de la Porca, a Móra d'Ebre, la de la Masona, a Garcia, la Roca de la Bruixeta, entre la Torre i Vinebre, o l'antic poblat de Berrús, sota les aigües del pantà de Riba-roja. I, en una dimensió tangible encara que poc coneguda podem constatar que la Ribera va ser habitada per éssers extraordinaris, alguns dels quals hi subsisteixen.
Diverses fonts indiquen la presència al castell de Miravet de la Cameta Coixa, una criatura de tres potes, sempre afamada, que trobava en la carn dels infants el seu plat preferit; els «sagineros» espanten si poden xiquets i xiquetes; la Maria Ganxos malviu encara al fons dels pous de Benissanet i la semença d'Onofre de Dip, el xuclador de sang, reviu com un malson. Del cruel senyor del castell de Móra, que va morir una nit de lluna plena i es va transformar en un llopàs, fa anys que s'ha perdut el rastre i es sospita la seva desaparició, tot i que sigui agosarat afirmar taxativament que hagi deixat de viure.
Joan Perucho recull en el seu Monstruari fantàstic la presència a la comarca dels «gambutzins» i dels «fardatxos». El gambutzí és, en paraules de l'escriptor, un estrany monstre comparable amb el del Casentino i, segons Amades, es relaciona amb ancestrals divinitats femenines, dones d'aigua que viuen en coves i cataus prop del riu sobre el qual exerceixen el seu poder. Diu Perucho que «un "fardatxo" sembla ésser el sauri volador, trobat a Albí, i que s'incorporà a l'exèrcit de Cabrera», i anota, entre altres suculentes notícies, que en les addicions a la Història Natural, de Buffon, es troba una pàgina molt misteriosa que alguns naturalistes associen al nostre monstruós sauri volador. Al terme de Rasquera viu, des de temps immemorials, una serp esgarrifosa, de més de quinze metres, que guarda el secret de l'antic llogarret d'Hon, cobert per la malesa i el raudorà, i a Miravet, a la cova de les Arbules, es conta que hi viu una gran abella amb formes humanes que transforma i incorpora al seu eixam tots aquells qui s'atreveixen a mirar-la.
Ja per acabar aquest recorregut per la comarca assenyalarem que en els darrers anys han aparegut, especialrnent en els embassaments de Flix i Riba-roja, exemplars enormes de silurs, que ja han començat a integrar-se en el nostre particular bestiari fantàstic. El silur, que és un peix que va ser portat fa uns anys de l'Europa Central, pot arribar a atènyer els tres metres de llargada. El seu cos bastant deprimit, sense aletes, la seva pell nua i el seu cap eixamplat, amb barbes marcades i ulls petits, avesats a les fondàries del riu, ens recorda que els silurs van ser un dels primers peixos que poblaren el planeta i que ja habitaven la Ribera quan Beanta, filla de la llum i de la nit, vivia feliç al seu llac vora la Roca del Sol.
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