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Editorial

En les darreres setmanes han tingut  lloc  dos
esdeveniments  que  semblen  assenyalar  la  fi
del règim sorgit de la Transició de la dictadura
franquista  a  la  democràcia,  i  tots  dos  porten
una bona càrrega de profunditat simbòlica.
El primer van ser els resultats de les eleccions
al Parlament europeu del 25 de maig. Malgrat
la  baixa  participació,  tant  a  Catalunya com a
l'Estat  espanyol,  la  relació  de forces  ha  patit
canvis  significatius.  Al  Principat,  ERC  ha
guanyat per primer cop uns comicis, cosa que
fins  ara  es  tornaven  CiU  i  PSC,  l'hegemonia
dels  quals  ha  quedat  en  entredit.  A  l'Estat
espanyol,  PP  i  PSOE  segueixen  essent  les
dues  primeres  forces,  però  amb  molt  menys
suport.  Els  excel·lents  resultats  de  Podemos,
afebleix, des de l'ala esquerra, el bipartidisme
fins ara dominant.
El  segon  esdeveniment,  és  molt  més
transcendent  pel  seu  simbolisme.  La  figura
màxima de la Transició, el rei Joan Carles I, ha
abdicat  a favor del seu fill,  Felip. Sens dubte
entre  les  raons  de la  seva renúncia  hi  ha  el
desprestigi  de  la  institució  monàrquica  i  el
procés sobiranista català.  Però,  per  sobre de
tot, queda fora de circulació l'última baula que
quedava  entre  el  franquisme  i  el  règim
democràtic  actual.  Tot  sembla indicar  que les
bases de l'statu quo trontollen i que pot haver-
hi  canvis  fonamentals.  Caldrà  seguir  amb
atenció tot el que passi els propers mesos.

Activitats

-Del diumenge 1 de juny, fins al divendres 
13 de juny, exposició “Català, llengua 
d’Europa”. Biblioteca Comarcal. Móra 
d’Ebre. 
-Dissabte, 7 de juny, de 9.30 a 14h,  
conferència “Catalunya contemporània. 
Des de la Guerra de Successió a 
l’actualitat”, a càrrec de Josep Segarra, 
llicenciat en història. Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre (pl. de St. Roc, 2, Móra 
d’Ebre). Places limitades. Cal inscripció. 
Tel. 977 401 851.
-Diumenge 22 de juny, V Edició de la cursa
de muntanya de Móra d’Ebre, Camí de 
Sirga. Període d’inscripció, del 4 al 20 de 
juny. L’import és de 20€. Més info.: 
www.riberaebre.org
-Dijous 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. 
-Dissabte i diumenge 12 i 13 de juliol, la 
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. Horari: tot el dia. Entrada: 
gratuïta. Per a més informació: 
http://moramorisca.blogspot.com.es/

http://moramorisca.blogspot.com.es/
http://www.riberaebre.org/


Els pagesos de cap de setmana

Quan érem petits, això vol dir quan ja teníem cap als dotze anys, als que érem fills de
pagesos ens tocava anar al tros. Als dissabtes i a les vacances havíem d’ajudar. 
Si seguim el cicle agrícola del poble, la seqüència era tal com segueix: 
Acabada l’oliva, podar ceps i arrastellar els sarments, ajudar a ensofrar la vinya i cap al
maig  espampar.  Amb  especial  intensitat  per  Setmana  Santa,  rotllar  les  rames  de
l’esporgada, ajudar a arreplegar-la, i  plegar la llenya Quan arribava l’estiu i acabaven
les classes, passàvem els matins tallant llucs, netejant marges i amb classes magistrals
de plegar derrocs. Al final de l’estiu, i abans de començar les classes, batre ametlles,
ajudar a pelar-les, assecar-les i ensacar-les. Just començar les classes, el dissabte a
veremar (quina feina tan bonica), rotllar i  plegar rama d’ametller, i  després, qui tenia
l’oportunitat...BARRACA tot el mes d’octubre. S’acabava la barraca i a collir olives cada
dissabte d’hivern, sobretot a les vacances de Nadal.

Quan vam fer-nos més grans i vam començar a estudiar a Tarragona, la feina al tros es
va començar a reduir als caps de setmana, sempre per ajudar a casa. Però ha estat
recentment, ja més grandets i amb família, que hi hem tornat amb més intensitat. Els
pares s’han anat fent grans, fins i tot algun d’ells ens ha deixat, però la terra és allí, i
quan l’has mamat de petit, costa deixar-la. La terra sempre et dóna més del que tu li
pots oferir, potser no en termes econòmics, però sí en satisfacció personal i, al cap i a la
fi, en felicitat, que també compta. Satisfacció de veure els trossos arreglats, els arbres
cuidats, el fruit arreplegat i l’oli, les ametlles o el vi a casa.

Algú ha dit que tard o d’hora ens en cansaríem, però no ho creiem. Tot és una qüestió
de mesura i planificació, i de veure fins on pots arribar. I també de ganes, i de moment
aquestes  no  falten.  Potser  també  de  coneixement,  però  es  pot  anar  adquirint,  per
exemple dels bons pagesos del poble, que n’hi ha molts, i als quals volem agrair els
bons consells que de tant en tant ens donen.

Arriba l’estiu. Ja hem acabat d’esporgar i ara, a part de netejar una mica els bancals i
vigilar el rec, poca cosa més. A esperar que la feina feta doni el seu fruit. Primer el raïm,
després les ametlles i finalment les olives. El cicle continua i aquí estem per veure-ho.

Sisco Filella
Ricard Boqué

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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