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Editorial 
Avui dia, en un món tan mecanitzat en què 
es viu de pressa l’avui, es pensa poc en el 
demà i gens en l’ahir, ens pot semblar 
estrany d’imaginar com un element amb un 
valor tan baix com és el pa podia ser, anys 
enrere, un dels ingredients fonamentals de 
la dieta de casa nostra. Si no hi havia pa a 
taula semblava que no es pogués acabar 
de fer l’àpat, perquè el pa era el que 
atipava, tall n’hi havia poc. Fer pa era tot 
un ritual, fins al punt que fins i tot es 
resaven oracions. 
Adonar-nos d’aquest canvi de vida, 
comprendre els perquès d’aquestes 
evolucions, aprendre com es feia la 
matèria primera necessària per menjar pa, 
conèixer unes eines actualment en desús i 
fer justícia a unes generacions que ens 
han precedit i que han fet possible que 
avui puguem ser com som són els motius 
que tenim des de l’Espona per organitzar 
la festa del segar i del batre. Volem 
celebrar unes jornades en què tots 
puguem participar-hi, uns transmetent als 
altres els seus coneixements i els seus 
records, i els altres aprenent a valorar el 
que ja no tenim. És per això que us 
necessitem, necessitem el vostre ajut i, 
sobretot, la vostra presència. Fem, entre 
tots, aquest exercici d’humilitat. 
 

Activitats 
-Festa del segar, el dia 15 de juny al matí, 
amb un esmorzar popular. 
-Festa del batre, que tindrà lloc el 27 de 
juliol. Hi haurà dinar amb tiquets. 
-Preparació de les “Nits a la fresca”. Igual 
com l'any passat, les nits dels divendres 
del mes d'agost us podreu refrescar amb 
nosaltres a la placeta de l'església 
romànica. 
-Assemblea general de socis. El dia 1 de 
juny a les 8 del vespre, ens vam reunir 
amb els socis per informar-los de les 
activitats i de l'estat de comptes i també 
per intercanviar opinions. 
-Xarrada: “Parlem dels nostres fills”, a 
càrrec de J.M. Porta, psicopedagog (19 de 
juny). Teatre Municipal la Llanterna, a les 9 
h. de la nit. Móra d'Ebre. 
-VI Trobada de puntaires, el dia 16 de juny, 
de 10 a 14 h., al Casal. La Fatarella. 
-XX Premi de narrativa Ribera d'Ebre. 
Treballs inèdits de narrativa i no presentats 
a altres premis (tema lliure). Extensió entre 
75 i 150 fulls. Termini d'admissió, 25 de 
juny de 2002. Vinebre. Trobareu més 
informació a www.riberaonline.com. 
-”Treballar la terra”, amb David Blanch. 
Activitat emmarcada dins del projecte 
“Agricultura de muntanya: terra i pedra” 
que organitza la fundació El Solà. Dia 22 
de juny a la Fatarella. Cal inscripció.



 
 
 

 
 

Deu ser un virus 
 
 
No sé si és que és un virus que s’ha anat estenent sense tenir un origen conegut, però 

afecta la majoria dels pobles que conec. La passa de la qual us parlo és la poca involucració 
que pateix un col·lectiu de persones quan realitzen conjuntament una activitat determinada. 
El pitjor del cas és que mai no s’arriba a trobar l’antibiòtic apropiat per curar-la i llavors arriba 
el moment en què es pren la fatal decisió de finalitzar-la (molt sovint en contra de la voluntat 
d’una part). 

 
Deixant de banda la ironia emprada i entrant en un tema que m’afecta i que conec, com 

és el futbol, sapigueu que enguany també s’acaba. Aquesta, en principi, ha estat l’última 
temporada de futbol a la Palma i molts de vosaltres us preguntareu per què; doncs perquè 
ens ha atacat el virus. S’entendria perfectament que la causa fos la falta de gent, però aquest 
no és el cas, ja que l’equip està format per vint-i-dos persones i ara com ara hi som tots. Com 
és, doncs, que s’acaba si hi ha tanta gent, us tornareu a preguntar. Doncs crec que és per la 
falta d’involucració de què us parlava més amunt. Vaig més enllà i em pregunto què passarà 
amb els jugadors que tenen ganes de continuar amb el futbol; i responc jo mateix: doncs que 
hauran de buscar un altre poble on, de moment, el virus encara no tingui prou força. És 
llàstima que una activitat que agrada a la Palma, que fa poc va revifar i que va ser un incentiu 
per omplir les tardes del diumenge s’hagi acabat per manca de compromís. Però és ben cert 
que un equip de futbol d’aquesta categoria només es pot aguantar a còpia d’esforç, 
entrenament i constància. 

 
Aquesta passa està causada per molts factors, com poden ser els habitants de la 

població, l’edat de les persones, la situació geogràfica i, fins i tot, en alguns casos, la 
tendència política (trist, però cert). Per això em preocupa que tot tipus d’iniciatives que 
s’enceten als pobles (i que són tan importants per tirar-los endavant) s’hi vegin afectades. 
Crec que no s’haurien de perdre els trets que els identifiquen, però em sembla que això és 
molt difícil de salvar mentre cada un de nosaltres no es preocupi més per mantenir la identitat 
del seu poble, treballant amb esforç, amb constància i amb implicació. 

 
Deu ser un virus... 
 
 

 
             Gerard Gual Nolla 

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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