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Gregori Voltes Marqués (pseudònim: Drac de l’Ebre) 
Garcia 
Nivell superior semipresencial 
 
 
 

Ufanosos dels nostres correfocs 
 
 
El correfoc és una festa on el foc, la pirotècnia, els diables i els éssers 
imaginaris i mitològics fan un espectacle pels carrers i les places de pobles i 
ciutats. La Ribera d’Ebre, com moltes altres comarques dels Països Catalans, 
pot presumir enormement d’aquest acte cultural ja que té colles de diables a 
Ascó, Garcia, Móra d’Ebre, la Palma d’Ebre, Rasquera i Riba-roja d’Ebre. 
 
En primer lloc, jo considero que al tractar-se d’una expressió de caràcter 
cultural, aquestes celebracions s’han de mantenir per tal de seguir les 
tradicions catalanes i conservar les nostres arrels en festes i actes que ens 
identifiquen com a poble. 
 
En segon lloc, crec que és una festa que agermana i uneix a varies 
generacions en un mateix acte. En qualsevol celebració de correfoc podem 
trobar pares amb els seus fills petits, adolescents amb les seves parelles o avis 
i àvies als perímetres de les places gaudint de l’espectacle visual i sonor que 
ofereixen aquests actes. 
 
En tercer lloc, jo penso que en aquestes festes es crea un vincle entre els 
diferents municipis que realitzen l’esdeveniment, ja que els diables d’una colla 
porten el seu espectacle a altres municipis mostrant la seva exhibició, 
intercanviant idees i experiències i, el més important, creant amistats.  
 
En conclusió, crec que els riberencs hem de conservar i sostenir aquesta festa 
de caire cultural ja que forma part del nostre patrimoni i podem estar orgullosos 
de la quantitat de colles que tenim, així com de la qualitat dels espectacles que 
ofereixen en les Festes Majors de cada municipi i exporten arreu del territori 
català. 
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Laia Altadill (pseudònim: Pubilla Major) 
Corbera d’Ebre 
Nivell superior semipresencial 
 
 
 

La festa del pubillatge 
 
 
Com a membre de la Casa de cultura, voldria expressar el meu absolut 
desacord amb les últimes edicions de la festa del pubillatge del poble. 
 
Per una banda, considero que l’elecció dels representants del pubillatge és un 
acte que s’ha de fa públic el 28 de juny, no pas mesos abans a través de les 
xarxes socials. Potser per això, cada any se’n redueix més el pressupost, i en 
la mateixa proporció el compromís dels elegits. Al meu parer, això és 
vergonyós perquè estem faltant el respecte a la nostra pròpia tradició.  
 
Encara més greu, trobo el tema del vestuari. Des de fa uns anys pareix que el 
vestit de catalana tradicional faci fàstic als representants. Un vestit, que val 
molts diners i que té un valor simbòlic i històric excepcional, es veu reduït a 
l’hora de la missa major. La resta d’actes pareix que siguin una desfilada de 
moda juvenil, o ni això. L’únic que no falta són les ulleres de sol, principals 
aliades per invisibilitzar la nit anterior.  
 
Així, en conclusió, demano i exigeixo a l’ajuntament que posi mà dura en l’acte i 
busqui una solució , sinó vol que s’acabi com la fira de Flix.  
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Rosa Maria Asens Margalef (pseudònim: La Flautista) 
Móra d’Ebre 
Nivell superior semipresencial 
 
 
 

Que continuï la música! 
 
 
Les bandes música a diferents poblacions de la Ribera d’Ebre, sempre han 
estat nucli de grans celebracions i transmissió de coneixements musicals i 
populars a la seva gent. 
 
En temps passats, no podem dubtar de la seva importància. Balls de coques, 
ballades de jotes, festes majors, processons de setmana santa… la banda de 
música sempre estava vinculada en qualsevol aspecte important que succeïa a 
la població. 
 
En primer lloc, m’agradaria destacar la importància de la figura del mestre de 
música del poble, el qual dirigeix la formació musical. Un mestre amb grans 
qualitats musicals, excel·lent músic professional, i grans qualitats de pedagog i 
divulgador de música. Sense la figura del mestre les bandes no existiren avui 
en dia, ja que la relació amb el mestre i el respecte cap a la seva feina, ha fet 
que aquestes formacions musicals continuïn avui en dia. 
 
I en segon lloc, destacar el caràcter popular de les bandes i la seva participació 
en les festes més tradicionals de les nostres poblacions riberenques: festa del 
riu de Móra d’Ebre, ball de Vermut de Miravet, festes majors de Benissanet, 
diada de l’ermita a Garcia… qualsevol festivitat i tradició popular de la nostra 
comarca va acompanyada de la banda. 
 
En conclusió, les bandes han estat, són i seran , si les mantenim vives, nucli de 
generacions de xiquets i adults, que mitjançant la música, han gaudit i han fet 
gaudir de les festes i tradicions populars a les nostres poblacions.  
 
Que continuï la música! 


