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Núm. 61             juny– juliol  11 
 

Edita: Associació Cultural L’Espona 

Adreça: Escoles, 5 

 43370 La Palma d’Ebre 

e-mail: espona@ono.com 

 

Reble 
Butlletí informatiu, divulgatiu i d’opinió 

de l’Associació Cultural L’Espona 

 

Editorial 
 
Primavera, estiu, etcètera (La Magrana, 2011), 
és la primera novel·la de la Marta Rojals, 
arquitecta de formació, però escriptora de 
vocació. No és gens habitual que algú, fill de la 
Palma, es dediqui a la literatura, però encara 
ho és menys que tingui èxit, tant pel que fa a 
les crítiques, com pel que fa a les vendes (el 
suplement de cultura del diari Avui del 2 de 
juny, situava l'obra com la tercera més venuda 
en l'apartat de ficció en català). 
A banda de la qualitat de la novel·la, que en té i 
molta, la importància d'aquesta obra, vist des 
d'una òptica palmenca, és que el nostre poble 
ha entrat en una dimensió nova, que és la 
dimensió literària i, per això mateix, la Palma 
ha esdevingut universal, tot i que en la novel·la 
no s'esmenti amb aquest nom. Els racons, els 
paisatges, els records de la vida d'aquest racó 
de món durant els anys 80 i 90 seran coneguts 
pels lectors, la majoria dels quals ni en 
coneixien l'existència abans. A més a més, els 
lectors també es familiaritzaran amb la nostra 
parla, que és la que utilitzen la majoria de 
personatges de la novel·la: el palmenc flueix 
d'una manera absolutament natural al llarg de 
les pàgines de l'obra, cosa que el dignifica. 
La Marta Rojals ha escrit una gran novel·la 
amb la Palma com a escenari. Li desitgem que 
aquest sigui només el principi d'una llarga i 
fructífera trajectòria com a escriptora. 

 

Activitats 
-Diumenge 12 de juny, Diada de la cirera, 
Miravet. Exposicions, ball a la plaça, 
sardanes, un dinar popular amb paella a la 
vora del riu, concurs de coques de cireres, 
repartiment de coca i licor de cireres per a 
tothom, i al vespre revetlla amb orquestra. 
-Dia 15 de juny a la tarda: Xarrada sobre la 
jota. Flix. Més info. a www.riberaebre.org 
-Dia 18 de juny. Excursió “Records 
inesborrables. Llocs i vivències de la 
batalla de l’Ebre”. Acabada la Guerra Civil 
Espanyola, els símbols i monuments 
republicans van ser eliminats. A la serra de 
Pàndols un petit monument ha perdurat 
fins als nostres dies. Durada: de 9h a 13h. 
Itinerari a peu de curta durada. Més info. 
www.catalunyasud.net 
-Diumenge 10 de juliol, festa de Sant 
Cristòfol a la Palma d’Ebre. Com cada any, 
després de la missa a la plaça, es 
beneiran els vehicles.  
-Dies 9 i 10 de juliol: Móra Morisca. Móra 
d’Ebre. Tot el nucli antic de la població es 
tanca i els carrers  i les cases es 
transformen en una població morisca. Es 
fan representacions al castell de les lluites 
entre moros i cristians, així com diferents 
actes a l’aire lliure.  
-Excursió d’estudi de l’Espona: Sortida per 
visitar les trinxeres de la Palma, 30 de 
juliol. 

 
 

http://www.riberaebre.org/


 

 

 

 

LA DURA TASCA DE DIRIGIR 
 
Ara fa aproximadament un any, l’actual president de l’associació ens encoratjava, als membres de la 
junta, a anar intercalant, entre els escrits realitzats pels socis, articles elaborats per nosaltres que 
reflexionessin sobre els deu anys de trajectòria de L’Espona o que en fessin alguna valoració. 
 
Afortunadament per a tots, l’abundància d’articles rebuts per part dels socis durant aquest any 
commemoratiu ha fet innecessària la nostra participació en la secció, o més aviat l’ha fet difícil. Ara que 
cloem l’aniversari, justament, és quan arriba l’oportunitat de poder “fer els deures” i, en aquest cas, 
aprofitaré l’espai per referir-me a la nostra trajectòria com a entitat pel que fa a la presidència. 
 
Segons els nostres Estatuts, el càrrec de president comporta assumir tota una sèrie de funcions, que 
són dirigir i representar legalment l’Associació; presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General 
com de la Junta Directiva; emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat; elaborar la 
convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva; visar els actes i els 
certificats confeccionats pel secretari de l’Associació, i totes les atribucions restants pròpies del càrrec i 
les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva. 
 
Malgrat totes aquestes funcions enfarragoses, però, en realitat estar al capdavant de l’associació 
representa, bàsicament, estirar un carro que, segons l’època de l’any, es fa més pesant o menys. 
Representa, també, generar inquietuds, alçar estats d’ànim, encoratjar a treballar en equip, donar aire 
quan cal, estirar les orelles si és el cas.., i sempre ser la veu més sonora i la cara més visible de 
l’entitat. Totes aquestes feines, dutes a terme des de la passió i la voluntat més que no pas des de la 
professionalitat, impliquen una responsabilitat molt més gran de la que, a priori, pot semblar a qui 
accepta l’encàrrec durant quatre anys (que no són pocs). 
 
En aquest sentit, els tres presidents que ha tingut la nostra associació, cadascun amb un tarannà molt 
diferent, penso que han sabut treballar, sempre a partir de la seua personalitat, per fer de la nostra 
entitat un espai cultural reconegut no només localment sinó també comarcalment i fins i tot més enllà 
de les nostres fronteres més properes. Cadascuna de les tres persones que hem assumit aquesta 
responsabilitat hem tingut l’oportunitat de viure una de les tres de les etapes de la nostra entitat: la 
infantesa, aquell moment en què cal assentar les bases d’un caràcter i saber combinar l’espontaneïtat i 
la innocència amb la socialització a través de la il·lusió; l’adolescència, l’etapa més difícil, perquè 
encara s’és prou jove per viure amb il·lusió sovint desbordada  però ja es té la sensació de saber 
encarar els reptes amb maduresa malgrat que manqui part de responsabilitat i calgui anar frenant 
l’empenta o reconduint-la de la manera més convenient; i l’edat adulta, quan un ja sap què vol i cap on 
desitja anar i té clar què serà quan sigui gran. Aquesta és la nostra etapa actual i cal dir, en honor a la 
veritat, que el president que ha hagut de conduir-la ho ha fet amb encert impecable; ha llegat el pòsit 
dels seus predecessors i ha sabut marcar de manera clara el camí de futur, camí que haurà d’allisar, 
asfaltar o refer qui d’aquí a un any tingui el coratge d’acceptar novament aquest encàrrec. 
 
Suposo que puc parlar en nom dels tres si dic que, malgrat la inexperiència, hem procurat donar de 
nosaltres mateixos i del nostre temps lliure tot el que hem pogut per aconseguir que L’Espona sigui 
reconeguda i prestigiada i se la tingui en compte en el nostre petit univers cultural. 
 

Olga Cubells Bartolomé 

 

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. 


