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Editorial 
Les festes de Nadal són un bon moment 
per fer balanç i comprometre’ns amb 
nosaltres mateixos i amb els altres. És per 
això que ens han semblat les dates més 
adequades per presentar-vos una part del 
projecte que l’Espona està realitzant des 
de fa temps: una exposició sobre el 
catàleg arquitectònic del terme. I què és, 
això? Doncs és una tasca tan simple com 
la de recollir el nostre substrat cultural, 
etnològic i industrial, que el temps ha 
desmillorat, enrunat i, en molts casos, fet 
desaparèixer. I per què ho volem fer això? 
Perquè creiem fermament que la nostra 
història es basteix sobre l’avui, sobre el 
demà, però també —i especialment— 
sobre l’ahir; perquè pensem que som el 
que som pel que hem estat i pel que han 
fet molt abans els nostres avantpassats. 
És per això que estem convençuts de la 
importància que té la conservació del 
patrimoni i també el seu estudi per part de 
les generacions presents i futures. 
L’exposició la pensem interactiva, amb la 
voluntat que us agafin ganes de donar-
nos-en el vostre testimoni, perquè entre 
tots puguem reforçar i entendre la nostra 
identitat. 
Us convidem, doncs, a visitar-la, a fer-ne 
difusió i, sobretot, a compartir-la. 

Activitats 
-Durant les festes nadalenques obrirà les 
seues portes l’exposició sobre el catàleg 
arquitectònic, etnològic i industrial de la 
Palma d’Ebre. L’exposició romandrà oberta  
entre els dies 23 de desembre i 6 de 
gener, als vespres. 
-Aquests dies s’efectuarà la rifa d’una 
peculiar “panera” composada per 4 llibres i 
un disc compacte. Les “tires” d’aquesta rifa 
es podran comprar a ca la Ma Àngela i a la 
pròpia exposició. 
 
-El 10 de desembre, a les 17,30 h. a 
Ulldemolins, es realitzarà al Centre Cívic 
l’espectacle “El poema de Nadal” de Josep 
Ma de Segarra a càrrec de Josep Ma Puig 
i Baiget i organitzat per l’Associació La 
Carena. 
-El 16 de desembre es realitzarà 
l’”Ascenció al Mont Caro”, organitzada per 
l’Agrupació Excursionista “La Picossa” de 
Mora d’Ebre. La sortida tindrà lloc a les 7 
del matí des del passeig del Pont i no es 
requereix inscripció prèvia. 
-Els dies 15 i 16 de desembre tindrà lloc a 
la plaça de Dalt de Mora d’Ebre la V Fira 
de Nadal. El dissabte la fira obrirà de 17 a 
21 h. i el diumenge de 11 a 14 h. i de 17 a 
20,30 h. La organitza l’Ajuntament de Mora 
d’Ebre. 



 
Boires humides i gebradores 
 
 
A poc a poc, calladament 
amb gran fredor, 
tot relliscant s’estén 
l’espessa i humida boira 
escampant la seua grisor. 
Fins al moll dels ossos 
la gelor va penetrant 
amb absència de sol 
i de llum clara, 
tot ho va paralitzant. 
Baixa la temperatura 
cada vegada més 
fins que les herbes glaça, 
fent perillar la vida 
dels brots primers. 
Amb vistoses aparences 
d’artístics rams, 
bonics paisatges 
i serrells glaçats 
distreuen l’atenció dels vianants. 
Fins i tot les fulles 
sonen i dringuegen 
en transparents cristalls 
d’impersonals llàgrimes 
pels camins rals... 
Apareix la gebra 
amb tanta gelor 
que fins i tot glaça el nostre alè 
amb bafarades de grisenc color... 
L’única esperança, el canvi de temps, 
que torni el sol i bufin els vents, 
deixant caure el seu tresor 
per ajudar-nos en tots sentits 
a continuar la vida 
amb nova embranzida i serenor, 
després d’aquests eterns dies 
de fortes gebrades i boiroses nits. 
 
Rossend Escolà i Cubells 
 
Amics de l’Art i de la Història de la 
Palma d’Ebre 
 
(Per a l’Espona) 

Tardor 2001 
 
 
Miro les fulles ocres 
damunt la verda gespa 
que encara netes reposen 
amb tocs de festa 
mig arrissades... 
Missatge de Pau em donen 
en aquesta calenta tardor 
de canvi climàtic... 
Pregoneres d’amor criden: 
Perquè tantes guerres 
i aquesta set egoista 
d’un món antipàtic? 
Llibertat i Pau volem,  
i això arreu, cada moment... 
en aquesta calenta tardor 
de canvi climàtic. 
 
Rossend Escolà i Cubells 
 
CARDEDEU, 31-10-2001 
 
(Per escampar damunt el reble de 
l’ESPONA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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de les 
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en l’article. 


