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Editorial 
Aquest estiu l’Espona s’ha tornat a plantejar la 
recuperació d’una activitat tradicional. Aquests 
actes se solen caracteritzar per la gran 
envergadura que comporten i l’activitat que es 
prepara per enguany —l'elaboració d'una 
carbonera— per tots els preparatius associats 
es pressuposa encara de més embalum que les 
realitzades altres anys. 
 
Per això, per a l’organització de l’activitat, s'ha 
buscat la col·laboració d’altres grups culturals 
del poble: la revista local Lo Mussol i el Centre 
Cultural Recreatiu. Membres d’aquestes 
entitats, conjuntament amb membres de 
l’Espona, han conformat la comissió 
organitzadora de la carbonera, que és la que 
s’està encarregant de dur a terme tots els 
preparatius. 
 
Amb aquesta col·laboració no es fa més que 
contribuir a un dels objectius que es van fixar 
en el moment de creació de l’Espona: afavorir 
la interrelació i la convivència entre tots els qui 
conformem el teixit social del poble i establir 
ponts de col·laboració i diàleg amb altres 
entitats que tinguin interessos culturals similars 
als nostres. 
 
Des de la junta esperem que amb la 
participació d’aquests dos grups l’activitat 
encara sigui més multitudinària i la festa encara 
més lluïda, alhora que els agraïm que hagin 
volgut compartir amb nosaltres aquesta 
experiència. 

Activitats 
-Festa de la carbonera, 31 de juliol i 7 d'agost. 
L'Espona, juntament amb Lo Mussol i la 
Recreativa, ha organitzat per aquest estiu la 
construcció d'una carbonera, amb actes durant 
tot el cap de setmana (podeu veure les 
activitats als cartells). El següent cap de 
setmana, dia 7 d'agost, desmuntarem la 
carbonera i, amb una mica de sort, veurem 
carbó. No perdeu l'oportunitat de gaudir de la 
festa i d'aprendre unes altres feines que ja no 
es fan. 
 
-IV Cicle de Xarrades a la fresca. Aquest any 
ens tornarem a refrescar les nits d'agost amb el 
següent programa:  
 

-Diumenge 1 d'agost, a les 20h, al recinte 
de la carbonera, “El carboneig”, a càrrec de 
Cèsar Gutiérrez. 

 
-Divendres 6 d'agost, a les 22h, a l'Església 

Romànica, “La configuració del paisatge de la 
Palma”, a càrrec d'Àlvaro Arasa. 

 
-Divendres 20 d'agost, a les 22h, a 

l'Església Romànica, “Vint anys d'anellament de 
moixons a la Palma: balanç de resultats”, a 
càrrec de Raül Aymí. 

 
-Dissabte 28 d'agost, a les 22h, a l'Església 

Romànica, “Khumbu: un passeig entre núvols”, 
a càrrec de Pep Ulldemolins i Mario Sas. 



 
 
 

 
 

La Festa i la Feina 
 
 

De les activitats que planifiquem a l’Espona, potser les que ens porten més feina, les que 
ens fan sentir més sensació d’incertesa, les que ens obliguen completament al compromís de 
“ja no es pot tornar enrere”, són les de reviure les feines antigues, les que ja no es fan: segar, 
batre, fer vesc, i ara, la carbonera. 

 
Això és així perquè, a part dels preparatius físics, ens obliga i ens aboca a la necessitat de 

documentar-nos, ja sigui en els llibres, ja sigui —i sobretot— aprofitant l’experiència dels qui 
ho han fet, dels qui ho han viscut. A banda de la feina de coordinació de les activitats (molts i 
moltes heu estat en alguna junta i ja sabeu què vol dir això), ens hem d’introduir 
obligatòriament en l’ànima de la feina, i llavors anem descobrint el que de veritat hi ha, o més 
ben dit, hi havia, darrere.  

 
Per fer-ho, hem d’aconseguir la complicitat de la gent que sap del que parla, involucrar-

los, engatussar-los perquè ens acompanyin en la nostra quimera, i demanar-los que siguin 
partíceps d’aquesta, diguem-ne, aventura de retrobament. Tot això es fa amb molt respecte, 
amb tota la seriositat possible. El que es pretén veure és una manera de vida, o potser millor, 
una manera de guanyar-se-la. Ben pensat, si ara som aquí és perquè els nostres grans van 
saber com fer-ho. 

 
Per això, sempre quan arriba el moment de donar títol a l’activitat es genera una mica de 

debat: si és festa o si és feina. Acabem decidint que és festa, encara que sembla una mica 
lleuger, perquè aquells temps queden molt lluny, i molt lluny aquelles preocupacions i 
penúries. També perquè tot el que envolta l'activitat acaba sent una festa de veritat. 

 
Però, tot i que és festa, és important destacar almenys dos aspectes molt interessants que 

són part de l’objectiu final. El primer és l’acte social que significa el contacte amb els 
informants i la gent que hi participa, establint uns camins de diàleg d’altra manera 
impensables, camins d’experiència i de saber. L’altre és que ens podem adonar de la duresa 
d’una manera d’existir que ja ha passat. Ni l’alleugeriment de la feina que ens suposa l’ús 
dels mitjans moderns que fem servir per preparar l’activitat, ni el fet de que fem les feines en 
grup ho poden amagar de cap manera. 
 
 
 

Francesc Filella Cubells 

Si voleu participar-hi posant Reble ens podeu fer arribar els vostres articles: 
· Posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la junta. 
· Per correu ordinari o per correu electrònic. 
 Els articles hauran de ser en català, preferiblement en format digital,  
mecanografiats a espai senzill, lletra Arial 10 i en programa Word, 
i hauran de tindre una extensió màxima d’una pàgina. 
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