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Editorial 
L’equip de redactors de la revista Lo Mussol 
va organitzar, el dia de Santa Tecla, un 
sopar per a tothom per celebrar el desè 
aniversari de la revista. Arribar a una dècada 
d’existència i d’aparició ininterrompuda no és 
una tasca fàcil i, per això, com a companys 
d’inquietuds i d’activitat en el terreny cultural, 
els volem felicitar molt sincerament. També 
els encoratgem a seguir endavant: qualsevol 
activitat que es dugui a terme des de la 
gratuïtat, sense ànim de lucre, i que serveixi 
per a fomentar l’empenta cultural del poble 
és (i ha de ser) ben valorada i tinguda en 
compte. Nosaltres, que correm per un carril 
paral·lel al seu, tenim molt clar que en el 
patrocini de les iniciatives culturals tot suma, 
i tot ha de sumar, i creiem, també, que, per 
senzill que sigui aquest raonament, les 
diverses circumstàncies que condicionen els 
pobles petits fan que no sempre aquest 
treball en benefici de tots, i no com a 
enriquiment personal de ningú ni com a 
exclusivitat de cap grup, moltes vegades no 
sigui entès ni valorat i, el que és pitjor, sigui 
menystingut. I això és llàstima: és poc 
intel·ligent atacar des del desconeixement.  
Si entre tots ens volem esforçar per alçar 
l’activitat cultural d’un territori que ens és 
comú, cal que fem pinya a eliminar 
fantasmes i a intentar arribar plegats a la 
meta. 

Activitats 
- La Junta Directiva del CERE (Centre 
d'Estudis de la Ribera d'Ebre) va decidir el 
dia 16 de setembre concedir el Premi Sirga 
d'Or a Rossend Escolà, per la seua llarga 
trajectòria artística i el seu compromís amb 
el món cultural. Des de L’Espona volem 
felicitar-lo i ens sentim orgullosos de 
tindre’l com a referent. 
 
- Exposició Anjubs de pedra seca. Museu 
Miquel Montagut. Cabacés. Inici: 4 
d’octubre. Dissabtes i festius, de 12 a 14h. 
- Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de 
Mora la Nova. Del 26 al 29 d’octubre. 
- Exposició d’Art Treball a l’Ombra, 
d’Antoni Mas. Museu de les mines de 
Bellmunt. Fins al 5 de novembre. 
Dissabtes, diumenges i festius: d'11 a 13 
h. Dissabtes tarda: de 16.30 a 17.30 h. 
Organitza: Priorat Centre d'Art i Museu de 
les Mines de Bellmunt. Hi col·labora: 
Ajuntament de Bellmunt del Priorat, 
Generalitat de Catalunya i Masia Duch. 
- Priorat a escena. Jesús Fusté – Cançó 
d’autor. Preu: 8€. Organitza: Ajuntament 
de Falset i Teatre l’Artesana. 
- Concert de Santa Cecília a Falset. 
Diumenge, 19 de novembre, a les 19 h. 
L’organitza: Ajuntament de Falset i Teatre 
l’Artesana. 
 



 
 
 
 

Reflexió a l’hora del comiat 

 

A la vida tots hem de passar per moltes etapes, la infància, l’adolescència, la joventut, 

la maduresa i la tardor. Quan arribem als 65 anys ja ens apropem cap a la tardor. Ja 

no som com el sol del matí o el del migdia. Som com aquell sol que ja declina. No és 

tan radiant com el del bo del dia, però també és molt bonic (qui no ha contemplat mai 

el sol quan es pon?) i a més a més necessari per a continuar el cicle de la vida.  

Després de passar l’etapa de pujar els fills, quan ja tots eren grans, em vaig 

embolicar amb el taller i més tard amb la botiga, a la que hi he dedicat quasi 15 anys 

de la meva vida, amb molta il·lusió i moltes ganes. 

Si ho he fet bé o malament és cosa que l’he de dir tots els clients. Per la meva part ho 

he trobat molt positiu i em jubilo sense recança i amb ganes de començar l’última 

etapa que ens toca viure. La de poder-nos dedicar a nosaltres mateixos. 

Tinc també un altre motiu per anar-me’n satisfeta i és perquè la botiga tindrà 

continuïtat. La Mª Jesús s’encarregarà de fer-la funcionar molt i molt bé. M’agradaria 

tant que els clients li tinguéssiu les atencions i la confiança que heu tingut amb mi! 

Espero que serà així. 

 

Moltes gràcies a tothom i a disposar quan convingui. 

Adéu i fins sempre. 

 

Mª Àngela Cubells Estadella 

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. 


