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Editorial 
Una vegada més volem repetir que 
l’Espona la formem la junta i els socis i és 
gràcies a l’esforç de tots que les activitats 
que realitzem tenen tan d’èxit. Aquest estiu 
ho hem tornat a comprovar amb les 
xarrades a la fresca i les festes del segar i 
del batre. 
Aquesta darrera activitat ha desbordat les 
nostres previsions de participació, de 
públic i d’èxit. I és justament per això que 
la junta ens vam reunir amb la finalitat de 
decidir si s’havia de repetir o no. Després 
de valorar les opinions a favor i les 
opinions en contra (que de tot hi havia, i és 
ben legítim) es va acordar que l’any que ve 
es tornarien a repetir les dos festes. Si 
enguany, que ho teníem tot en contra, ens 
en vam sortir, l’any que ve, amb 
l’experiència ja a l’esquena, ens ho podem 
tornar a passar igual o millor que la 
primera vegada. 
Tot i això, encara ens queda el dubte de 
saber si ens estem equivocant, el dubte de 
pensar si no és excessiu refer un muntatge 
de tanta envergadura i aspirar a una 
resposta tan massiva com la que vam 
rebre enguany. És per això que, una 
vegada més, us demanem la vostra opinió, 
tant la dels que penseu que cal repetir-la, 
com la dels que penseu que no és oportú. 
Per endavant, moltes gràcies! 

Activitats 
-Gestions per editar el vídeo del segar i el 
batre en un format adequat per la seua 
distribució. De moment s’han demanat 
pressupostos. 
-Crida a opinar sobre l’oportunitat de tornar 
a fer les festes del segar i el batre. Sigui 
quina sigui la vostra opinió, convé que ens 
ho feu saber, a qualsevol dels membres de 
la junta, i que ens exposeu els motius. 
-Crida a la participació (en el cas que 
finalment es tornin a fer) en l’organització 
de les festes del segar i el batre. Aquells 
que estigueu interessats poseu-vos en 
contacte amb la junta. 
-Semanatura 2002. Conferències, 
exposicions, excursions. Del 19 de 
setembre al 20 d'octubre. Flix. Organitza: 
Grup de Natura Freixe. 
-Jornades de Treball: Inventari d’elements 
de pedra seca. Del 4 al 8 de novembre. 
Lloc: Casal municipal i Casa Ecològica. La 
Fatarella. Organitzen: Unitat de Geografia 
URV i Fundació El Solà. Inscripcions: 
Fundació El Solà. Data límit: 21 d’octubre. 
Preu: 48,10 Euros. 
-Exposició “Un passeig pel paisatge”. Del 
28 de setembre al 5 de gener. Lloc: Museu 
Miquel Montagud. Cabacés. Horari: 
dissabtes i diumenges de 12 a 14 h. Tel: 
977 83 91 09 i 977 83 95 18. Organitza: 
Diputació de Tarragona. 



 
 
 

 
La sardana i la seua rotllana 

 
Ja és ben sabut per tots que la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es 

desfan, en paraules d’en Joan Maragall. 
 

Però jo no vull parlar de la sardana sinó d’aquesta gran rotllana quan tots, hòmens i dones, grans i 
petits, es donen les mans i se’ls obre el cor d’humanitat. Doncs sí, això és el que vaig estar 
contemplant durant l’últim aplec que es va fer al poble, la Palma d’Ebre. Quan sona el flabiol ja tothom 
comença a donar-se les mans i se’ls veu la satisfacció i l’alegria que surt dels seus cors i de les seues 
mirades amb l’expressió més humana perquè en sonar la sardana es desentenen de les ideologies 
polítiques i races. Això és la cosa més maca del món, veure tot un poble unit i agafant-se de les mans. 
 

Estimats palmencs, tots i sense distincions, us vull dir que hi ha molts esdeveniments al llarg de la 
vida, d’alegria i de tristesa, doncs sí, i vull realçar-los tots dos: el d’alegria, quan hi ha un naixement 
arriba una nova vida, és goig de satisfacció i d’alegria, no només pels seus parents i familiars sinó 
també per tot aquest poble que s’adhereix a aquest esdeveniment, amb tot el cor obert; i el de tristesa, 
quan es mor un ser estimat sigui el fill, l’home, la dona, el germà, els pares o els avis, doncs també tot 
el poble, però tot igualment, se sent trist i comparteix tot el dolor amb els familiars desentenent-se de 
les ideologies polítiques i de races. 
 

Aquesta és la rotllana de la vida que hauríem de conformar tots, repeteixo, tots; els del poble units 
per les mans i el cor, agafats ben fort perquè no es pogués mai més desunir aquesta gran rotllana. 
 

Un palmenc de soca-rel, 
 

Joaquim Escolà i Aymí 
 

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. 


