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Editorial 
Dissabte passat, 27 de juliol, entre tots 
vam celebrar la Festa del Batre, igual com 
abans, el 15 de juny, havíem celebrat la 
Festa del Segar. Diem “entre tots” perquè 
sense la col·laboració desinteressada dels 
socis i de simpatitzants, hauria estat 
completament impossible muntar unes 
activitats de tanta magnitud. Si no fos per 
tots i cada un dels que, amb la màxima 
il·lusió –malgrat els sotracs que, 
malauradament, la vida ens té reservats–, 
van participar en la festa, els qui formem la 
junta no hauríem pogut fer res. I és per 
això que aquesta activitat ha sigut el més 
clar exemple del que sempre hem predicat: 
que l’Espona no és un grup de set 
persones que són els que formen la junta, 
sinó que és el que és gràcies a la 
participació dels socis. Aquesta tasca que 
hem dut a terme, de recuperar una activitat 
que feia més de quaranta anys que no es 
realitzava, ha demostrat la vàlua d’aquesta 
participació. Per això, des d’aquí, us volem 
felicitar molt sincerament. I ens reservem 
les línies finals per esmentar una de les 
alma mater de tot aquest muntatge, un 
dels instigadors i responsables 
d’aconseguir que aquesta activitat hagi 
sigut una realitat, sense l’empenta del qual 
potser avui no tindríem 14 sacs de gra. 
Moltes gràcies, Carlos.

Activitats 
-Festa del batre. El dia 27 de juliol vam 
celebrar la festa del batre, amb molta 
participació i entusiasme. 
-Xarrades a la fresca. Com l'any passat, 
durant tot el mes d'agost tindran lloc a la 
placeta de l'església romànica: 

-9 d'agost: "Viatge a Israel". 
Projecció de diapositives a càrrec de Jordi 
Bartolomé. 

-12 d'agost. "Arquitectura popular". 
Xarrada a càrrec de Josep Maria Jujol, 
historiador de l'art. 

-24 d'agost. "De viatge per 
l’univers". Conferència a càrrec de Rosa 
Tomàs, professora de física i química de 
secundària. 

-Projecció del vídeo "Festa del 
segar i batre". Pendent de confirmació. 
-Representació del Setge del castell de 
Miravet. Dies 9, 10 i 11 d'agost. Lloc: pati 
del castell de Miravet (22 hores). Organitza 
l'Associació cultural i teatral La Tàpera. 
-La Móra morisca, creu i mitja lluna. La 
festa inclou fira d'antiguitats, sopar morisc, 
mercat d'artesans, danses... Dies 16, 17 i 
18 d'agost al nucli antic i castell de Móra 
d'Ebre. Organitza l'Ajuntament de Móra 
d'Ebre. 
-Explica'm contes, per Ignasi Riera 
(escriptor i narrador). Dia 31 d'agost a les 
20 hores al Casal de Marçà. 



 
 
 

 
 

Bona collita 
 

No sé si a vosaltres us passa, però em temo que és una qüestió que patim tots, això que 
ara us explicaré. Sovint, quan m’aixeco, engego la ràdio i em decebo pel que sento:  que si 
una roca de la qual abans mai no havia sentit el nom es converteix en el bastió d’un partit 
polític per demostrar el seu lideratge i per distreure la ment dels oients, que si una llengua es 
veu trepitjada i usada com a bandera separatista per motius polítics, que si l’escandalós 
desastre d’un banc ens el maquillen per evitar rebombori i esquitxos polítics... I una llarga 
llista d’etcèteres que no val la pena enumerar. 

 
I llavors m’aturo i penso: és que la política ho mou tot. I el més greu, ho tenyeix (o 

destenyeix) tot. Just en uns temps com els actuals, amb més mitjans d’informació i de 
comunicació que mai, resulta que la tergiversació i l’ocultació és el pa de cada dia. Un ciutadà 
normal no pot pensar el que vulgui, perquè hi ha algú, més amunt, que s’encarrega de donar-
li petites engrunes de la seua veritat, per tal que es converteixi en la veritat de tothom. Ja no 
es pot interpretar lliurement, sinó que cal interpretar el que el poder ordena; ja no es pot 
actuar lliurement, sinó que cal combregar amb algun corrent per aconseguir que s’obrin 
portes. Davant d’aquesta democràcia mal entesa, davant d’aquesta cooperació a canvi de, el 
mot associacionisme, entès en el seu sentit més primigeni,  té ben pocs punts per arribar 
enlloc. 

 
Malgrat això, encara algun dia m’aixeco i estic contenta de ser on sóc i d’estar envoltada 

per qui ho estic. Perquè és profundament enriquidor sentir que, contra tot pronòstic i actuant 
contracorrent, encara hi ha qui ofereix a canvi de res; encara hi ha grups que poden treballar 
per un objectiu (el que sigui), al marge de la política, i aconseguint una implicació de la 
comunitat més que satisfactòria. M’enorgulleix, per exemple, veure que un artista de mèrit 
reconegut dóna (en el sentit més literal de la paraula) una obra seua a canvi de res; 
m’enorgulleix saber que veïns meus regalen del que cullen per compartir-ho amb la resta; 
m’enorgulleix observar com altres veïns ofereixen part del seu temps per perdre’l en una era, 
batent o veient batre, ajudant a fer una festa completa; m’enorgulleix, en definitiva, sentir que 
encara hi ha coses que es poden fer en col·lectivitat, amb l’únic objectiu d’aconseguir un bé 
comú amb l’ajuda de tots. I suposo que això, a molts de vosaltres, també us passa. 

 
Diu la dita que per collir s’ha de sembrar; doncs nosaltres hem collit molt més del que vam 

sembrar. 
 
 
 

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. 
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