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Sembla que era ahir que celebràvem l’entrada del nou any, aquest any 2020 en 
que com sempre, hem posat totes les il·lusions més esperançadores desitjant 
pau i bona convivència entre tota la gent. 
Tinc la sensació de que quan més gran et fas, més de pressa passen els dies. 
Mireu, com qui no vol, ja hem deixat enrere el mes de gener la qual cosa vol dir 
que s’ha escurçat l’any actual en una dotzena part, si be hem de tenir en 
compte que aquest és any de traspàs i podem disposar de un dia més. 
Hi ha una dita que diu que el mes de febrer, és el mes en que les dones 
parlen menys, però com que enguany té un dia més...... 

Aquest mes en agafa en ple hivern 
i per això, si encara teníem alguna 
cosa d’abrigar dintre l’armari serà 
qüestió de començar-la a 
desempolsar per a  fer-la servir. 
Als amants de la neu que els 

agrada esquiar, és possible que aquest 
any puguin gaudir de l’esport favorit. 
Particularment, ja els hi regalo. 
La natura s'adapta a l'estació. Els 
vegetals de fulla caduca perden les fulles 
per evitar que les malmetin les gelades, i 
algunes plantes fins i tot perden tota la part aèria (hemicriptòfits i geòfits). Els 
animals s'han d'adaptar no només al fred sinó també a la menor disponibilitat 
de menjar . Per això, molt ocells i també animals d'altres espècies migren cap a 
llocs més càlids, i d'altres hibernen. Molts mamífers tenen més pèl i algunes 
aus tenen més plomissol.[4] Alguns ocells, que a l'estiu són més o menys 
solitaris, a l'hivern els trobem agrupats en estols buscant menjar, com passa 
amb els tudons, els tords o els pinsans. 
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EL CARNAVAL 
Potser una de les costums que més es conserven, sigui el carnaval o 
carnestoltes. Aquí molta gent que al llarg de l’any són persones normals i 
corrents, potser algunes son tímides o no prou decidides per emprendre alguna 
cosa de profit, en aquesta diada emparades sota una disfressa, es 
converteixen en sers superiors i es creuen els amos del mon. Ja hi ha falsedats 
en la vida real, però aquí encara són més exagerades i menys inofensives.  
El carnestoltes és una celebració que té lloc immediatament abans de la 
quaresma cristiana (que s'inicia amb el Dimecres de Cendra), i que té data 
variable (entre febrer i març segons l'any). Tradicionalment comença un dijous 
(dijous llarder) i acaba el dimarts següent (dimarts de carnestoltes). El 
carnestoltes combina elements tals com disfresses, grups que canten cobles, 
desfilades i festes al carrer. Malgrat les diferències que la seva celebració 
presenta en el món, la seva característica comuna és la de ser un període de 
permissivitat i cert descontrol. En els seus inicis, probablement amb un cert 
sentit del pudor propi de la religió, el Carnestoltes era una desfilada en què 
els participants vestien disfresses i usaven màscares. No obstant això, el 
costum va anar transformant la celebració fins a la seva forma actual. 
El dimarts de carnestoltes és una data coneguda pels cristians de tot el món i 
se celebra quaranta dies abans del diumenge de Pasqua. Simbolitza el 
començament de la Quaresma, un període de quaranta dies previ a la Pasqua.  

A Cardedeu com a molts 
altres pobles se celebra 
el Carnestoltes amb 
molta disbauxa i 
alegria, es forma una 
gran rua en que 
intervenen els col·legis 
del poble cada qual 
amb la seva inspiració 
a l’hora de guarnir les 
carrosses. 
És molt agradable veure 
pels carrers aquest 
esclat de joia en que 
petits, joves i grans 
gaudeixen i en que 
cada persona vol 
semblar el que no és. 
Al menys per un dia, 
siguem prínceps o reis. 
=============== 



DITES I CONSELLS 
 
La meteorologia és la ciència que permet conèixer el temps que hauria d’haver 
fet. 
Si persegueixes el teu somni, tot el que passi en el camí t’enriqueix. 
La pressa excessiva és la mare de les coses incompletes. 
En un jutjat:-Vostè per a que va tirar dos tres a la seva sogra?.- Perquè no tenia 
mes bales senyoria-. 
Si dorms vuit hores, beus dos litres d’aigua al dia, menges saludable i fas 
exercici, et moriràs igual. 
Mentre i hagi desigualtat davant la llei. el govern no serà definitiu. 
No existeixen els estats amb lleis immillorables, però si amb lleis pràctiques. 
El savi no diu tot el que pensa, però pensa tot el que diu. 
El que obtens amb les teves mans, a la llarga és més estimat. 
Pensa per tu mateix i deixa que els altres gaudeixin amb el privilegi de fer-ho 
també. 
La comoditat dels rics depèn d’un subministrament abundant dels pobres. 
La perfecció s’aconsegueix poc a poc, requereix la ma del temps. 
-Pep, en vint anys de casats no m’has comprat mai res.- És que vens alguna 
cosa?-. 
L’amor és una tela decorada per la natura i brodada per la imaginació. 
És millor arriscar-se a salvar un home culpable, que condemnar a un innocent. 
És la política una altra cosa que l’art de mentir deliberadament. 
El secret de no fer-se enutjós consisteix en saber quan aturar-se. 
Proclamo en veu alta la llibertat de pensament i mori el qui no pensi com jo. 
-Si un lleó m’ataca a mi i a la meva mare, a qui salvaries primer?.- Doncs al lleó- 
Quatre mil volums de metafísica no ens ensenyen més que l’ànima. 
No sempre depèn de nosaltres ser pobres, però sempre depèn de nosaltres fer 
respectar la nostra pobresa. 
Hi ha algú tant savi com per aprendre per l’experiència dels altres?. 
Quan es tracte de una qüestió de diners, tothom és de la mateixa religió. 
Sempre la felicitat ens espera en algun lloc, però a condició que no anem a 
buscar-la. 
Una de les supersticions del ésser humà és creure que la virginitat és una virtut. 
-Adéu lletja. –Adéu borratxo.- Si però dema al mati se’m passa-. 
Utilitzar, no abusar...ni l’abstinència ni l’excés mai fan a l’home feliç. 
La llengua és com un ganivet esmolat...mata sense que broti la sang. 
Els ocells cantes, no perquè tinguin respostes, sinó perquè tenen cançons. 
======================================================== 

 



LA CALÇOTADA 

El temporal “Gloria” que ha deixat sobre Catalunya innombrables inundacions i 
destrosses materials, ha sigut el causant de que la sortida prevista pel dia 22, 
s`hagués d’ajornar una setmana més tard. 

Quan arriben aquesta dates, molta gent espera una calçotada i per això tenim 
costum de fer-la. Per experiència i després de compartir diferents opinions,  hem 
cregut que la més encertada i que més satisfets ens deixava, era anar al 
restaurant “El Alamo” situat als afores del poble d’Alcover.  

Així dons el dia 29 de gener, emprenguérem la marxa cap aquell indret per 
esmorzar primer al mateix restaurant i després anar fins a Valls per a fer la 
visita al museu del carro. 

A més de una vintena de carros i trobem una 
nombrosa mostra d’eines del camp ben conservades 
que varen funcionar en diferents èpoques i van tenir 
diferent usos. 
També es poden visitar estances on s’han recuperat 
les eines que es feien servi en diverses feines del 
camp, com la sembra, la sega, el batre, els oficis de ferrer, boter, baster, 
baster. 
Als afores del museu hi ha una col·lecció d’arades, la majoria de tracció manual 
o animal, també ni ha dues de molt grans que eren arrossegades per un motor 
de vapor. 

Arribada la hora de dinar , tornem cap 
al restaurant on tingué lloc la calçotada. 
El Alamo és per experiència el 
restaurant on millor ens han servit les 
calçotades i hem estat ben atesos pel 
personal. 
Ja es quasi com un clàssic quan arriba 
el temps dels calçots, anar cap aquesta 
contrada. 

El més interessant de cada 
sortida, és la bona avinença 
entre tots. 

 

 

 



AQUELLS TEMPS DE L’INFANTESA 
Voldria tenir la suficient memòria per recordar aquells bonics temps en que la 
infantesa no ens portava gaires maldecaps i érem feliços amb la innocència 
que encara no havia entrat en els temps de la picardia. 
Una de les coses que recordo bastant bé, era com passàvem els diumenges a 
les tardes. Cada diumenge després de dinar, anàvem a doctrina, i havien de 
més grans que nosaltres, que ens feien de monitors per ensenyar-nos el 
catecisme per aprendre bé totes les oracions necessàries per a ésser un bon 
cristià, I anàvem contens tot cantant: 

Anem, anem a doctrina que el bon Déu, crida als infants, 
els àngels són a la porta per a donar-nos les mans, 

Jesús  a dintre ens espera sentat en cadira d’or, 
totes les coses que ens diguin les volem saber de cor. 

Per grups, els voluntaris més grans ens donaven, les lliçons mentre nosaltres 
ja estaven ansiosos per sortir i anar al cinema Esbarjo mentre que a la sortida 
cantàvem: 

Tan bé que estem aquí i ens hem de despedí, 
Jesús Maria, doneu-nos bona guia pel camí. 

I corríem cap al cinema  on a la porta ja ens esperava mossèn Manel amb el 
barret de capellà girat al revés que li servia de caixa i nosaltres al entrar ja 
portàvem preparat un ral 
que anaven tirant al 
improvisat calaix, que era 
el que havíem de pagar 
per entrar al local. Alguna 
vegada recordo que el 
mossèn estava de mal 
humor i llençava el barret 
amb els cèntims i tots 
ens afanyàvem a tornar-
los a recollir i entregar-
los al mossèn ja calmat. 
Estàvem contens allà dintre gaudint amb les pel·lícules dels que eren 
aleshores els nostres herois, com el Charlot, Stant Laurel i Oliver Hardy, etc., 
etc. Al bell mig del passadís que partia el pati de butaques i sobre un 
tamboret, hi havia el projector petitó que no se si era de 16 m/m o de super 
8, el que si se que cada dos per tres, quant no es trencava la peli, es fonia la 
bombeta del projector o tal vegada no havia arribat el sac que portava la 
pel·lícula, alguna vegada tornàvem a casa sense sessió de cinema. 

 



Ja de més grandets, els pares ens deixaven anar al cinema Montserrat quan 
feien alguna pel·lícula que els dèiem era molt bonica, però no massa vegades 
donat que era més cara l’entrada i la cosa no estava per a gaires despeses. 
El cinema era a la carretera davant on ara hi ha “La Caixa” i la part del darrera 
donava prop de la via del tren. La via quedava una miqueta alta i un talús de 
terra la separava del camí, allà hi tiraven les mitges entrades que ja no  
servien per vendre en taquilla, i com diuen que la gana aguditza l’ingeni, jo 
recordo haver recollit alguns trossos, anar a casa i amb paciència buscar dues 

mitges entrades que s’avinguessin, ajuntar-les  i entrar 
al cinema. 
Aquí tenim una mostra que més o menys era com la del 
senyor rector i que també cal dir-ho a vegades amb el 
barret quan hi havia alguna escena de la pel·lícula que 
suposava no podíem contemplar, el posava davant del 
projector fins que la imatge ja era tolerable. 
Aquí tenim una vista interior del cinema Esbarjo tal com 

es ara completament renovat. 
Els dies 19 i 20 d’octubre de l’any 1946 es 
va tornar a obrir el cinema Montserrat 
després de molt de temps que va restar 
tancat. També va ser renovat tot el seu 
interior. Aleshores els cinemes projectaven 
dues pel·lícules de llargmetratge i d’obligació 
el No-Do o algunes de dibuixos animats. 
El primer dia de la re apertura, es van 
projectar les pel·lícules: 

“La tragedia de la 
Bounty” i “Armonias 
de juventud”, i la 
propera setmana, van 
passar “Más fuerte 
que el orgullo” i “Los 
hermanos Marx en el 
oeste”. 
Com era sessió 
continua, podies 
entrar a le 4 de la 
tarda fins que 
s’acabés. 
 



 
Dels actors de moda que eren molts,  els que ens tenien el cor robat tant del 
genere d’aventures, com d’amor o musical. 
Un dels actors preferits entre molts d’altres era 
en ”Tyrone Power”que encara podem recordar 
lluitant amb l’espasa en “El signo del Zorro”. 
Passàvem unes tardes molt divertides amb 
pel.licules musicals com les de “Fred Astaire,” 
com “Gene Kelly”, “Xavier Cugat” i tans d’altres 
ballarins i músics de categoria. 
Unes de pelis que més bon record hem varen 
deixar entre moltes d’altres, foren per exemple 
“Levando anclas” musical cent per cent o 

“Escuela de sirenas” 

molt divertida. 
I si vulgues parlar d’aventures 
diria “Scaramouche” o les pelis 
de ”Tarzán”, i quan va sortir el 
technicolor “Las mil i una 
noches.”                                       

 I ha una anècdota curiosa i es 
que en “Tyrone Power va morir 

molt jove a Madrid quant estava filmant “Salomón y la 
Reina de Saba” amb la “Gina Lollobrigida”. Els metges 
varen testificar que havia mort de una angina de pit i 

els 
malpensats 
deien que 
havia mort 
de un cop 
de pit de la 
“Gina”. 

Tindríem 
moltes més coses per explicar però 

o deixarem per un altra dia. 
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