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Editorial 
El dissabte 2 d’abril passat es va produir la 
mort del Papa Joan Pau II. El traspàs del 
Sant Pare era esperat perquè, dies abans, 
s’havia agreujat el seu estat de salut, molt 
malmès a causa d’una sèrie de malalties. 
El que segurament no s’esperava ningú 
era la reacció que es va desencadenar a 
continuació, d’una magnitud mai vista en 
els més de 2.000 anys d’història de 
l’Església. 
El seguiment intensiu per part dels mitjans 
de comunicació, els mateixos que n’havien 
retransmès la malaltia pràcticament en 
directe, la massiva afluència de persones, 
que van fer hores i hores de cua per poder 
visitar la capella ardent, la munió 
d’autoritats de tots els països que van ser 
al funeral, van ser elements que van 
sorprendre per la seua gran magnitud. 
Al marge de consideracions de tipus 
religiós, en les quals no entrarem, cal 
pensar que la llarga durada del pontificat 
(el tercer més llarg de la història) ha pogut 
influir en els esdeveniments, però que, 
segurament, la instauració avui del que 
alguns han anomenat la “societat de 
l’espectacle”, acostumada a seguir en 
temps real els esdeveniments més 
colpidors (11-S, guerra d’Iraq, 11-M, etc.) i 
una acurada gestió per part del Vaticà 
també hi han degut tindre incidència. 

Activitats 
- El dia 21 de maig, dissabte, a les 8 del 

vespre, a l'Església Romànica, l'Espona 
farà l'Assemblea General de socis. Tots els 
socis estan convocats per carta i se'ls 
anima a participar-hi. 

- 1 de maig. Festa de les Coves a Benifallet. 
Diada dedicada a les Coves. Amb el tiquet 
s'ofereix un dinar popular gratuït. Més 
informació a www.benifallet.altanet.org 

- 1 de maig. Romeria a l'ermita de Sant 
Jeroni de Móra d'Ebre. Festa tradicional 
que compta amb jocs, ball de jotes i 
repartiment del ranxo (dinar típic) per a 
tothom. Més informació a 
www.moradebre.altanet.org 

- 1 i 2 de maig. Festa ramadera a Rasquera. 
La singularitat d'aquesta mostra és que 
gairebé és única al país. Entre les activitats 
programades destaca la curiosa i original 
demostració d'exhibició de la cabana 
ramadera de cabres blanques, raça 
autòctona de les serres de Rasquera. 
Organitza: Ajuntament de Rasquera. Més 
informació a www.rasquera.altanet.org 

- 10-11 de juny. A l'edifici de l'antiga 
Llanterna, de Móra d'Ebre, es farà la II Fira 
del Llibre i de l'Autor Ebrencs, organitzada 
pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, 
amb el suport de moltes altres institucions. 
Més informació a 
www.llibresebrencs.org 

 



 
 
 

JA PLOU! 
En aquell remot instant que va veure l’aparició de l’aigua a l’Univers, segurament en 
una època molt matinera de la seua vida, el rellotge que regula l’evolució al ritme de 
milions d’anys, aquest immens ordinador, de sobte es va accelerar i va donar lloc al 
fascinant esclat de la vida amb tota la seua diversitat. 
Des d’aleshores l’aigua és sempre notícia: quan n’han trobat indicis a la Lluna, quan 
pensen que en el subsòl del Sàhara n’està ple, quan hem vist la nostra llar (la Terra), 
des de l’espai amb aquella esplèndida i innocent blavor... També quan plou a bots i 
barrals i fa còrrics i derrocs a les espones, fa baixar les valls, s’ho enduu tot i les 
converteix en barrancs, com ha passat alguna vegada a la Palma. Que si és notícia? 
Després de més de cinquanta anys, els qui ho hem vist ens en recordem com si ara 
fos! 
Però, sobretot, és notícia quan falta. D’això, a casa nostra en tenim força experiència. 
Amb una cruel i implacable alternança, sempre torna la sequera. Ah, el secà, el secà! 
Hi plou ben poc, fins al punt de fer exclamar a algú: “an’ quet poble no hi plou mai!" 
Bé; mai, mai...no es pot dir; però Déu n’hi do! Quan no plou, quan tot està sec, els 
arbres fan mala cara, no hi ha collites, la gent es desanima i marxa del poble. Abans 
es feien processons de rogatives que arribaven fins al Coll de la Creu... 
Però, quan tothom es mor d’angoixa esperant l’aigua, sempre hi ha algú que diu: 
"cada dia que passa, falta un dia menys perquè plogui". I així és; també per una 
infalible alternança, arriba el venturós dia de la pluja; la pluja dolça, persistent, de 
vegades potent, amb coratjosa música d’espetec de canals. A la ciutat, les gàrgoles 
de la catedral se n’atipen d’abocar aigua; i tots els camps la xuclen amb profunditat. 
Aquest dia és una festa essencial. Caigudes les últimes gotes, tothom surt al carrer 
amb cara d’alegria; i ben aviat se sap si ha tocat a tot arreu: "I a les Sisquelles?, i a 
les Obagues?". Conec una persona del poble que, quan estudiava a la universitat, el 
dia que plovia no anava a classe.  
Passades algunes setmanes, els aigüamolls comencen a rajar; i l’espectacle 
contemplat des de dalt de la carena és corprenedor: el bosc ofereix un verd intens, 
els camps de conreu reviuen i tot té el murmuri de l’aigua allà baix al barranc, com a 
música de fons. 
Llàstima que en els nostres dies, l’actitud general envers el temps plujós és quelcom 
diferent: no pot ploure en cap de setmana, ni el dia del casament: Pobra núvia! Fa 
mal temps! Fa un dia trist!  
Estic segur, però, que aquest no és el cas de la gent del poble i de tants pobles de 
secà, encara que el rec ja arribi a amplis sectors; i podeu estar segurs que per a mi, 
que sóc músic, la millor música continua sent el so de la pluja. 

Rossend Aymí 

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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en l’article. 


