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Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona

Editorial 
En l’edició anterior d’aquest butlletí, us 
explicàvem l’oferiment que ens va fer el 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre per 
participar en la comissió que havia de 
proposar candidats a obtindre el premi Sirga 
d’Or a entitats i també us comunicàvem la 
nostra decisió de presentar-hi el Grup Coral 
la Palma d’Ebre i defensar-ne la seua 
candidatura. 

I així ho vam fer. En la reunió realitzada a la 
seu del CERE, a Flix, el dijous 4 de 
setembre, després d’exposar el currículum 
de la coral de la Palma i fer una síntesi de la 
seua història, aquesta entitat cultural del 
nostre poble va passar a formar part dels sis 
finalistes que opten al premi Sirga d’Or en 
aquesta edició. 

Ara la feina és de tots per aconseguir fer-nos 
sentir. I això només ho podem fer votant-la. 
Ja sabem que no ho tenim fàcil: la Palma és 
un dels pobles més petits de la comarca i, en 
part per això, és dels que té més pocs socis 
del CERE, però a tots aquells que ho sigueu 
us animem que, si ho desitgeu, voteu la coral 
de la Palma en l’estand que el centre 
d’estudis tindrà a la Fira Agrícola, Ramadera 
i Industrial de Móra la Nova. 

Des d’aquí desitgem a la Coral molta sort! 

Activitats 
-Descobreix la Siurana històrica. Ara teniu 
l’oportunitat de fer una visita guiada i 
comentada per la vila de Siurana, per tal 
de conèixer la seva interessant història, 
així com les llegendes i els relats 
fantàstics.Temps de durada: 1 hora 
aproximadament. En finalitzar la visita hi 
ha un tast d’un vi criança de la DO 
Montsant. Tel. de contacte amb un guia 
636162426 o a/e:  
guies@catsud.com.Demaneu pressupost. 

- Fira agrícola, ramadera i industrial de 
Móra la Nova. Del 23 al 26 d’octubre de 
2008. La fira organitza nombroses 
activitats paral·leles a l’exposició, entre les 
quals destaquem la Jornada de l’Olivera 
PATT 2008, que es farà el dissabte 24 de 
10 a 12 hores. Més informació: 
http://www.moralanova.cat 

- Exposició “La Guerra del Francès a les 
Terres de l’Ebre”. Lloc: Arxiu Comarcal de 
les Terres de l’Ebre (Tortosa). L’exposició 
romandrà oberta del 15 de novembre a l’11 
de gener. Horaris: de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h. i de 16 a 18 h. Dissabtes i 
festius, de 17 a 20 h. Organitza: Arxiu 
Comarcal de les Terres de l’Ebre i 
Associació Amics i Amigues de l’Ebre. 
Contacte: acbaixebre.cultura@gencat.cat; 
Tel. 977.44.15.25. 



 
 
 

Festa del raïm 
 
Bé, ja s’ha acabat l’estiu i amb ell les activitats que fem cada any L’Espona, com enguany la festa del 
raïm. Quan comencem a pensar en l’activitat que farem un any per l’altre quasi sempre ens preguntem: 
trobarem totes les eines necessàries per fer-la? 
 
De moment ens quedem una mica pensatius: doncs ens sembla que no..,  però tot seguit ens posem 
a fer una llista i veritablement ens quedem sorpresos de les coses que anem recollint  només dels 
que som allí, i quan anem preguntant a la gent encara ens hi quedem més: sembla impossible que hi 
hagi gent que quan ha passat tants anys que ja no fa servir aquestes eines encara les guardin i en 
tan bon estat!, com ara cistelles, estisores, màquines d’ensulfatar, garrafes i altres estris. 
 
També ens hem adonat que hi ha coses que no canvien tant com sembla; per exemple, la 
Cooperativa ens ha deixat una sèrie d’eines per exposar com buretes, escalfadors, pipetes, matràs, 
etc., que són exactes que les que es fan servir avui en dia. És molt d’agrair que encara es conservin 
tan bé amb el pas del temps, encara que ara ja no s’usin. 
 
Aquest any el que ens va sorprendre molt va ser trobar el cistellet on s’escaldaven les panses, 
perquè segons les nostres informacions aquesta feina no es feia d’abans que vingués la fil·loxera. 
Abans de l’arribada d’aquesta plaga a moltes cases era habitual fer-ne per vendre a d’altres 
poblacions on no hi havia raïm. 
 
No cal dir que ens va agradar molt veure com l’Hermini ens desfeia una bóta i la tornava a fer tot 
arreglant els cèrcols a la manera tradicional i amb les mateixes eines que fa tants anys estaven 
amagades en un armari, i que molta gent no sabia ben bé per a què servien.  
 
Amb aquest escrit només m’agradaria fer un petit homenatge a tots els nostres avantpassats, perquè 
totes aquestes feines formaven part de la seua vida quotidiana, encara que actualment ens semblin 
molt feixugues i amb la mirada d’avui no gaire rendibles. 
 
També m’agradaria donar les gràcies a totes aquestes persones que han tingut tanta paciència a 
l’hora d’ajudar-nos, quan ens han explicat com es feien totes aquestes feines i les quantitats que es 
posava de cada ingredient –per exemple, per fer “mostillo”- perquè aconseguíssim el nostre propòsit. 
 
M’agradaria agrair a tota la gent que amb les seues paraules ens encoratgen a seguir revivint any 
rere any totes aquestes feines en desús que, si no fos així, molts de nosaltres -com ara jo mateixa- 
no hauríem vist fer mai.  
 
Voldria agrair-li al nostre amic Rossend que, com cada any, ens hagi pintat uns quadres de l’activitat 
en què molts s’hi veuen reflectits i així ens deixi un record per a les properes generacions i d’aquesta 
manera quedin sempre a la memòria del nostre poble. 
 
A l’hora de fer aquest escrit s’ha de dir que algunes de les activitats que es van fer aquell dia, com 
les panses, el vimblanc, la mistela o el “mostillo” van quedar finalment molt bones! I acabo desitjant a 
tots i a totes que l’any  que ve ens puguem tornar a trobar en una altra activitat tan gratificant... 
Gràcies. 
                                                                                                                  

                                                                                                                                      Teresa Sales 
 

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. 


