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Editorial 
Quan les coses ja fa uns anys que duren, les 
prenem com habituals i ja les esperem, de tal 
manera que, si no hi fossin, de segur que les 
trobaríem a faltar. Però aquesta regularitat també 
té el seu “costat fosc”, ja que si un fet se’ns fa 
habitual pot acabar esdevenint rutinari. 
Les dos activitats que organitza L’Espona per a 
l’estiu –la  que pretén reviure feines que ja no es 
fan i el cicle de xarrades a la fresca– s’han tornat 
ja un fet tradicional; ens hi hem acostumat, i 
formen part del que avui implica un estiu a la 
Palma. Però, des de la Junta, hem intentat que de 
cap manera es tornessin rutinàries. 
Les xarrades a la fresca ja ho són de mena, de 
variades. Però la festa que organitzem cada any  
hem procurat que tingués un toc d’originalitat i un 
segell de qualitat. És per això que, tret del primer 
any, la resta hem mirat d’anar-la variant.  
Després de quatre anys de festes, i quan ja està 
embastada la d’enguany, podem dir que n’hem fet 
de més grans i de més petites, de més i de menys 
participatives, de més espectaculars i de més 
moderades, de més lúdiques i festives i de més 
reivindicatives. 
Però, a més, també hem anat canviant d’escenari, 
per tal d’aprofitar els diferents espais públics que 
hi ha al poble, normalment desaprofitats, ja que 
totes les celebracions es concentren a la plaça, o, 
com a molt, a la pista poliesportiva. 
El format d’enguany és una mica diferent: els 
productes a observar són diversos i es fan en un 
temps simultani. Esperem que cadascú pugui 
segmentar la tarda per aprendre i/o recordar a 
partir del que us proposem.  

Activitats 
- Activitat estival de L’Espona. Aquest any la 
festa duu el títol de "La petita indústria 
tradicional” i, amb el lema “Tot ho sàpigues fer i 
res no hagis de menester", es planteja com una 
exposició-taller d'activitats i oficis que es feien 
abans i que actualment han quedat en desús. 
Així, podrem veure fer matalassos, sabó, 
gàbies, xuts...  Dia: 5 d'agost. Hora: a partir de 
les 6 de la tarda. Es realitzarà pels tombants de 
l'Església (carrer de dins). Cap a les 10 de la nit 
hi haurà un berenar-sopar popular –per al qual 
caldrà treure un tiquet de 5 euros, a la merceria 
Ma. Àngela–, amenitzat pel grup The Mkensis. 
El termini màxim per adquirir el tiquet és el dia 1 
d'agost. Us hi comptem! 
 -VI Cicle de Xarrades a la fresca. Aquest any 
ens tornarem a refrescar les nits de l’estiu amb 
el següent programa: 

-Divendres 18 d'agost, a les 22h, a 
l'Església Romànica, Els templers, a 
càrrec de Josep Gironès. 
 -Dissabte 26 d'agost, a les 22h, a 
l'Església Romànica, El patrimoni 
cultural de l’oli, a càrrec de Salvador 
Palomar. 
-Dissabte 2 de setembre, a les 22h, a 
l'Església Romànica, Un tomb per 
Amèrica Central, a càrrec de Cristian 
Solé. 

- Mercat medieval de Batea. Batea celebra un 
mercat medieval en record del seu origen. Dies 
1 i 2 de juliol. Mora Morisca. Móra d'Ebre torna 
a ser morisca, amb la creu i la mitja lluna. Dies 
8 i 9 de juliol. 



 
 
 
 

Gota a gota 
 

El cel està llampant. El sol va clivellant i ressecant la terra esmorteïda per una perllongada
secada. El núvol, temerós, ni tan sols treu el cap per fer-se capaç de tanta desfeta que la
terra ploriquejant aguanta. 

El cerç va campejant lliurement per la nostra terra, i, com sangonera assedegada, va
xuclant la poca humitat que guarda la resseca gleva. 

El garbí, juguetejant amb la suau marinada, no es recorda de fer el salt per damunt de
l'imponent Montsant, que, sense miraments, l'empantanega. 

On són aquells núvols que solcaven la nostra terra sembrant-la de cugula i de roella; de
fontetes perdudes entremig del roquerar i que ens regalaven, per pal·liar la set, un xerric
d'aigua fresca? 

La terra, tota ella, plora amb gemecs de ferida oberta, ressecant i fent estèril les seves
fecundes entranyes. 

Els seus clivells són com llavis d'infantó ploriquejant per la manca d'una tendra i vivificant
mamada. 

L'oliver i l'ametller floreixen seguint la seva trajectòria assenyalada i esperant amb delit el
goig d'una gota d'aigua. 

L'embassament ja està ple. Les basses, curulles d'esperança per abastir la nostra terra
amb el remoreig d'una gota d'aigua. 

Quan els núvols ens han deixat i la terra plora sense esperança, sorgeix el “gota a gota” i
la terra, plena de joia, esclata en sentir la benèfica frescor vora la soca. 

L'oliver va traient amb força la nova brostada. La flor el vesteix com núvia abillada. L'oliva
va traient el cap delerosa d'una propera fadrinada. 

Però no tot comença ni tot s'acaba amb l'avantatge d'una gota d'aigua. Amb clam insistent
demana la terra al núvol feixuc la benèfica pluja, perquè, amarant-la, hi pugui créixer, sense
límits ni entrebancs, el llicsó, el coriell i la rosella. 

Dels clivells amb gargots de terra seca en naixerà nova vida, tant de temps en son interior
fecundada. 

Encara que el "gota a gota” sia una solució —crec que relativa— al problema de la
secada, el ruixat generós serà sempre esperat amb delera com s'espera d'un amor encisador
la primera besada. 

La terra erma i clivellada amb grinyols clamant al cel tornarà a reviure mitjançant la remor
rítmica i suau d'una “Gota d'aigua” sadollant la seua set. 

 

Camil Llauradó

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. 

L’Espona no 
es fa 

responsable 
de les 

opinions 
expressades 
en l’article. 


