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Editorial 
Els resultats electorals de l’1 de novembre 
tornaven a deixar el panorama ben obert. 
CIU va guanyar novament les eleccions, en 
vots i en escons, però el tripartit seguia 
sumant gràcies a l’augment d’ICV-EUA, que 
compensava les davallades de PSC (força 
important) i d’ERC (més lleu). Els resultats 
del PP el deixaven fora del ball i la irrupció 
de Ciutadans no deixava de ser testimonial. 
Tot semblava apuntar, doncs, a un altre llarg 
període d’incertesa fins que es pogués 
conèixer la composició del nou Govern. Però 
no va ser així. A diferència del que havia 
passat al 2003, uns partits es van posar 
ràpidament d’acord, superant (amb 70) el 
nombre d’escons necessaris per governar 
amb majoria. Des d’aleshores hem pogut 
assistir als diferents esdeveniments (reunió 
del president del Parlament amb els grups, 
debat d’investidura, elecció del president de 
la Generalitat, designació dels nous 
consellers) amb una celeritat i una discreció 
que sembla indicar que els tres partits del 
Govern (el que ara s’anomena l’Entesa) 
volen imposar un nou estil, allunyat del 
girigall d’alguns moments de la legislatura 
passada. Sembla que hi ha ganes de fer-ho 
bé, i de no repetir errors. Esperem que sigui 
així, i que el nou Govern pugui portar 
endavant la seua tasca amb tranquil·litat. 
Segur que el país hi guanyarà. 

Activitats 
 
- Lliurament del premi Sirga d’Or a 
Rossend Escolà. Dimecres 3 de gener, 
la Palma d’Ebre (el lloc i l’hora encara 
estan per concretar). 
- Exposició de diorames amb motiu de 
les Festes de Nadal. Organitza: Revista 
Lo Mussol. La Palma d’Ebre. 
- X Fira tradicional de Nadal a la Plaça 
de la Cultura de Móra d’Ebre i I Fira de 
joves creadors de la Ribera d'Ebre, a la 
mateixa localitat, amb la participació 
d'una quinzena de jóvens d'entre 17 i 35 
anys de diferents disciplines artístiques, 
com ara la pintura, la ceràmica, la joieria, 
la fotografia, la confecció, els esmalts i 
els vitralls. 
- Xè Pessebre Vivent a Horta de Sant 
Joan. Dies 9 i 10 de desembre. A partir a 
les 19:00 hores es farà la representació 
del Xè Pessebre Vivent a la Plaça de 
l’Església. L’obra narrada té una hora de 
durada aproximadament.  
- Concert de Cap d’Any a Falset. 
Orquestra Musicalia. Dia 30/12/2006. 
22.30 hores. Teatre Municipal 
L’Artesana. 
 



 
 
 

 
A Rossend Aymí, amb motiu de l’homenatge que se li va fer  

el dia 11 de novembre passat* 
 
INFÀNCIA 
 
Etapa difícil, perquè durant la postguerra es van passar uns anys complicats, ja que 
mancaven moltes coses i els nostres pares no podien donar-nos el que ells volien, només el 
que amb molt d’esforç tenien. 
 
Les solucions que plantejaven les famílies passaven per buscar sortides per als adolescents, 
ja bé al seminari, en col·legis (interns, amb ajuda de beques), o bé anant al jornal al poble. 
Era una forma de reduir despeses en el primer cas (sobretot en alimentació) i, en el segon 
cas, una ajuda a la família. 
 
JOVENTUT 
 
Temporades al poble, a l’estiu i per festes, però sempre amb privacions i dificultats 
econòmiques. Tant l’etapa de la infància com la de la joventut van servir per formar el nostre 
caràcter, que aleshores va marcar el nostre esdevenir per la vida. 
 
Sense perdre la nostra identitat de palmerols, cadascú de nosaltres va emprendre un camí 
divers i complex. Tots menys el Magí, sabíem que la nostra activitat es desenvoluparia fora 
de la Palma, encara que va ser molt dur per als pares i per a les nostres famílies. 
 
REALITAT 
 
Tenies molt clar, Rossend, que per a tu la música i tot el que l’envolta són la teva vida. Potser 
al principi no es va entendre així en el teu entorn, però després tots ho han reconegut i has 
tingut el suport de la teva esposa, dels fills i dels familiars i amics. 
 
Aquest acte que avui se celebra és un reconeixement a la teva tasca durant molts anys; no 
és un homenatge, perquè no s’acaba encara aquí el camí a recórrer. Les corals, els familiars, 
els amics, els quintos i el món de la música demanem que segueixis desenvolupant la teva 
saviesa durant molt de temps. 
 
Gràcies, Rossend; gràcies, director; gràcies, professor. 

Albert Solé Casanovas 
Tortosa, 11 de novembre de 2006 

_____________________________ 
 
*Aquest text és la reproducció d’un dels molts escrits que familiars, amics i companys de professió del Rossend li 
van dedicar amb motiu del seu homenatge. 
 

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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