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Editorial

El proper 11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya, l’Assemblea Nacional Catalana 
ha preparat una cadena humana que ha de 
travessar el nostre país, de nord a sud, des 
d’El Pertús fins a Alcanar, seguint el traçat de
l’antiga Via Augusta.

No cal dir que ha de ser i serà un acte festiu, 
i sobretot reivindicatiu. Festiu perquè molta 
gent aprofitarà el dia per estar amb la família 
o els amics, potser també per anar a dinar 
fora i després, a la tarda, per a unir-se a la 
cadena i fer una mica de gresca. I 
reivindicatiu perquè tots, enllaçats, ens farem
veure a tot el món i direm que ens sentim 
una nació, que volem decidir el nostre futur i 
que volem ser el nostre futur. Amb pau, 
llibertat, respecte i integració.

Fa la impressió que el recorregut es quedarà
curt. Són 400 km i només a raó d’un metre 
per persona caldran 400.000 persones per 
completar-lo, potser mig milió si ens 
comprimim una mica més. Després de 
l’experiència de la Diada de l’any passat 
potser encerclaríem Catalunya sencera.

Per a una Diada memorable i històrica.

Activitats

-Divendres 2 d'agost. "Fem més sostenible el
nostre  desenvolupament:  la  gestió  dels
residus  domèstics",  conferència  a  càrrec
d'Òscar  Saladié  en  el  marc  del  XIII  cicle
Xarrades  a  la  fresca.  Lloc:  Placeta  de
l'Església romànica; 22.30h.
- Diumenge 4 d'agost. Aplec de la Sardana
de  la  Palma  d'Ebre,  amb  la  Cobla
Cossetània.  Lloc:  Plaça  Catalunya;  19.30  i
22.30h.
- Divendres 9 d'agost. Teresa Castelló farà la
conferència "Licors tradicionals, aiguardents i
vins generosos del Priorat, Terra Alta i Ribera
d'Ebre" en el marc del XIII cicle Xarrades a la
fresca. Lloc: Placeta de l'Església romànica;
22.30h
- Dissabte 10 d'agost. L'Espona proposa un
itinerari històric pel nucli urbà de la Palma i
voltants. Lloc de trobada: el Calvari; hora: 8
del matí.  La durada d'aquesta activitat  serà
de  8  a  13  h.  Hi  haurà  una  parada  per
esmorzar.  Organitza:  Associació  Cultural
l'Espona.
-  Setmana  del  15  d'agost.  Festa  major
d'agost  de  la  Palma,  amb moltes  activitats
programades.
-  Dimecres  28  d'agost.  XXI  Premi  de
Narrativa  Ribera  d'Ebre,  a  Vinebre.  Lloc:
Cinema; 22h.
-  Dissabte  14 de setembre.  IV Festa  de la
Jota de la Ribera d'Ebre a Ascó. 17.15h.



Gràcies, Mestre!

La notícia de la mort de Rossend Escolà, del Rossendín, m’enganxa a la cuina, rentant plats i,
mentre em barallo amb les olles i el sabó, el pensament se me n’hi va sense voler. El recordo parlant,
conversant, sempre amb alguna cosa per dir. Un home de paraula i de paraules, però, sobretot, un
home de pensaments, tant que moltes vegades el seu cap anava més de pressa que la seua boca, de
tantes coses que volia verbalitzar. Ell mateix ho reconeixia: “penso tan ràpid que m’embolico!”. Però
sempre se l’acabava entenent, fins i tot ara, que amb el pes de noranta cinc anys d’experiències i de
saviesa, les paraules idònies no sempre apareixien quan les necessitava trobar.

La primera vegada que vaig tocar el timbre de casa seua va ser quan havia de fer un treball sobre el
teatre a la Palma, a quart de Filologia Catalana. Necessitava algú que sabés explicar-me’n la història,
que guardés documentació de l’època i que en tingués coneixement. I el primer a qui vaig recórrer va
ser ell. Des d’aleshores la relació entre nosaltres no es va trencar mai. Cada vegada que necessitava
ajuda des del punt de vista cultural o històric ja era allà i ell m’obria les portes cofoi, satisfet de poder
compartir amb gent jove les seues inquietuds. Trucar a la porta era passar llargues estones parlant de
tot,  sobretot  escoltant-lo  parlar  de tot,  i  omplint-te  de  saviesa,  coneixent-lo,  descobrint-ne la  seua
tenacitat, les ganes incessants de seguir aprenent, el rigor per la feina ben feta, la capacitat de treball i
d’esforç.., la intel·ligència, en definitiva.

El Rossendín és un més d’aquests homenots del sud que han sabut fer-se sentir; moltes vegades ha
resultat una persona incòmoda, dispersa, insistent, crítica, com ho resulten tots els savis que generen
opinió i  que la manifesten obertament,  mal  que pugui desagradar a qui  porta les regnes.  Això sí,
sempre va saber transmetre les seues opinions amb respecte i això el feia una veu assenyada, una
veu a tindre en compte, un pensament reflexiu.

La fundació de l’Associació Cultural L’Espona va ser, per a ell, un motiu d’enorme alegria, manifestat
públicament en moltes ocasions, perquè, durant molts anys, va carregar-se a l’esquena, en solitari, la
preservació del  nostre  patrimoni històric,  cultural  i  artístic.  Per això que,  per  primera vegada,  una
generació jove presentés les mateixes inquietuds i volgués treballar per la seua recuperació li va fer
pensar que la seua feina no havia estat en va i que deixava un llegat de molts anys de treball constant i
silenciós que sabríem recollir  i cuidar. En diverses ocasions des de l’associació hem referenciat les
seues obres i  hem tingut  l’oportunitat  i  l’encert  (per  què no dir-ho) d’agrair-li  en vida la feina,  els
coneixements i l’ajuda que ens ha prestat. Justament per això ens quedem òrfens del primer i únic soci
d’honor que teníem.

Acabant de rentar els plats penso tot això i el veig amb el seu posat de savi, de Mestre, en majúscules,
i desitjo que el poble que l’ha vist créixer i per qui tant ha treballat sàpiga agrair-li, com jo faig avui, tot
el temps que li ha dedicat. La seua extensa obra, encara que ell no hi sigui, queda, i el seu mestratge,
per als qui l’hem rebut, hem de saber-lo gestionar. Estic trista per la seua mort, però contenta perquè la
vida li ha permès arribar fins aquí, envoltat de tota la família, que l’ha cuidat, l’ha estimat i l’ha valorat, i
poder esprémer al màxim els seus coneixements i donar-los amb generositat. Queden pocs Mestres
com ell!

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.
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