
 

 

 

 

 
Març és un mes de cruïlla entre la Primavera que avança i l'Hivern que es 
retira. 
Encara que amb menys fama d'advers, març és tant, o més variable que 
febrer. 
Al llarg del mes sol presentar-se temps regirat i ventós; fins i tot a finals es 
presenta un estiuet amb cel buidat i millor ambient. Els dies continuen 
creixent i al llarg del mes augmenten una hora i mitja; això es tradueix en 
major assolellament diürn i en una disminució de les gelades nocturnes. 

En diuen que té 300 fesomies degut als canvis que constantment es 
succeeixen al llarg d’aquests mes. 
Amb aquest mes de març, ens arriba una de les estacions més boniques de 
l’any ja que concretament el divendres dia 21entra la primavera i amb ella 
comencen a florir els arbres donant pas a una natura esplendorosa que al 
llarg de l’hivern sens ha mostrat trista i morta. 
Fins la gent sembla que estan de més bon humor o al menys no veus les 
cares tant tristes com et sembla que a l’hivern, ja sigui per el fred o per els 
dies que al ser més curts no poden gaudir de la llum, no expressen  la joia 
de un benestar desitjat per tot el món. 
======================================================= 
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SANT JOSEP 
El Dia del Pare és una celebració o homenatge dedicada als pares. En 
general, la tradició catòlica europea ho commemora el 19 de març, dia de 
Sant Josep, pare adoptiu de Jesús. 
El dia de Sant Josep commemora al patró universal de l'Església Catòlica. 
Sant Josep o Josep de Natzaret va tenir la gran responsabilitat de ser 
l'espòs de María i assumir la paternitat terrenal de Crist. Se sap que era 
fuster, pels primers capítols dels evangelis de Mateo i Lucas. És anomenat 
el Sant del silenci, perquè en els relats bíblics no apareix cap paraula 
pronunciada per ell; només la seva fe, amor i comprensió per María i Jesús. 
El més probable és que hagi mort abans de l'inici del ministeri públic de 
Jesús, ja que d'haver viscut llavors hauria estat al peu de la creu amb 
María. D'acord amb el costum patriarcal de la família jueva, Sant Josep és 
el cap de la Sagrada Família. És considerat el model d'espòs i pare cristià, 
patró dels treballadors i de la bona mort. La seva festivitat se celebra cada 
19 de març. En cas que la festa caigui per Setmana Santa, s'avança al 
dissabte anterior.  
Segons el Nou Testament, estava casat amb Maria quan ella es va quedar 
embarassada i va tenir un moment de dubte, pensant si havia de repudiar-
la. Un àngel se li aparegué en somnis per assegurar-li que la seva 

promesa no havia estat amb cap 
altre home i llavors no va dubtar 
més (per això és un dels patrons de 
la fe confiada). 
Després del naixement del seu 
fill Jesús, va protegir la seva família 
emigrant a Egipte quan el 
rei Herodes volia matar el seu fill i 
es va encarregar dels primers ritus 
jueus del nen. 
La tradició afirma que era fuster de 
professió. A partir del segle XVII, quan 
se'n difongué el culte, va ésser una 
festa molt popular a Catalunya. Es va 
convertir en el dia que es feia i 
menjava la crema de Sant 
Josep o crema cremada. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nou_Testament
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80ngel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Egipte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Herodes_el_Gran
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fuster
https://ca.wikipedia.org/wiki/Crema_cremada


DITES DEL MES DE MARÇ 
-L'obligació d'un govern és lluitar contra la pobresa, no contra els pobres. 
-Març ventós i abril plujós, fan ser el pagès orgullós. 
-Ni la cara A ni la cara B, el que volem és canviar de disc. 
-Les idees estan exemptes d'impostos. 
-Contestar injúria amb injúria és rentar el fang amb fang. 
-El semblant joiós fa de tot menjar un festí. 
-Qui es baralla amb animals, no té pas el seny cabal. 
-Qui del ruc d’altre es refia, sovint ha d’anar a peu. 
-El joc és altament moral. Serveix per arruïnar als idiotes. 
-El millor mètode per complir amb la paraula donada és no donar-la mai. 
-Quan l'oreneta no ve pel març, l'hivern és llarg. 
-L'absolució del culpable és la condemna del jutge. 
-La meva dona discuteix molt amb mi i em falta. Doncs a mi tot el contrari, la 
meva dona em sobra. 
-Pobre és la casa, on les gallines canten i el gall calla. 
-Del mal que fan els llops, molt se n’alegren els corbs.  
-La joventut vol millor ser estimulada que instruïda. 
-La lectura és el viatge dels que no poden agafar el tren. 
-Tingues els teus ulls ben oberts abans del matrimoni i mig tancats desprès 
d'ell. 
-Notícia d'última hora: un policia amb doble personalitat mor en defensa 
pròpia. 
-Qui viu amb més alleujament no és el que té més, sinó el que administra bé 
el molt o poc que té. 
-Els cabells blancs són un privilegi que s'ha de guanyar, no un caprici de la 
moda. 
-Pensar en coses grans no vol dir pensar molt. 
-Somiar és veure la vida d'una altra manera. I és oblidar una mica el que 
realment és. 
-Només és gran en la vida qui sap ser petit. 
-Més val un minut de vida franca i sincera que cent anys d'hipocresia. 
-La lluna vella de Març, no marxa sense glaç. 
-Si camines sol aniràs més ràpid; Si camines acompanyat aniràs més lluny. 
-A la terra hi ha prou per a les necessitats de tots, però no tant com per 
l'avarícia d'alguns. 
-M'he creuat amb el veí i no m'ha dit ni bon dia. Ja s'estan notant les 
retallades en educació. 
================================================ 



LA SORTIDA DEL FEBRER 
MUSEU DE L’ART DEL BOLET A MONTMAJOR 
Dia 19 de febrer de 2020 
 El Museu d’Art del Bolet de Montmajor es troba al terme municipal de 
Montmajor, al bell mig del nucli urbà, just a la plaça del Mercat, veritable 
centre neuràlgic d’un municipi de població dispersa que, com el seu nom 
indica, té en aquest indret el punt de trobada i reunió dels seus habitants i 
el lloc de celebració del mercat setmanal que té lloc cada dimecres. 
L’accés es pot fer per diferents carreteres secundàries, si bé la forma més 
fàcil d’arribar-hi, tan si es procedeix de Berga com si es ve de Solsona, és a 
través de la carretera de Berga a Solsona, C-149, entrant per qualsevol dels 
dos accessos al nucli urbà, accessos que conflueixen justament en 
l’esmentada plaça del Mercat, lloc d’ubicació del Museu d’Art del Bolet. 
Aquest equipament cultural ocupa les dependències de l’antic Ajuntament del 
municipi, edifici de mitjans del segle XX i que es va deixar d’utilitzar com a 
seu de les oficines municipals l’any 1994, 
quan fou inaugurat l’actual edifici de 
l’Ajuntament.       
El naixement del Museu d’Art del Bolet 
de Montmajor es produeix l’any 2003, 
motiu pel qual la seva història resulta 
molt curta. Malgrat tot, però, val la pena 
fer esment de la tradició boletaire al 
propi municipi de Montmajor en concret i 
a la resta de la comarca del Berguedà en general per tal de poder entendre 
el perquè d’aquest equipament cultural. 
La cultura dels bolets té una llarga i arrelada tradició a la comarca del 

Berguedà. Ja d’antic, els boscos 
d’aquesta zona han estat zones 
importants i abundants des d’un 
punt de vista micològic. De tots 
és ben coneguda la tradició que 
hi ha pels bolets arreu de 
Catalunya, ja que són ingredients 
imprescindibles en la 
preparació de molts dels plats 
de la cuina tradicional. Els bolets 
són productes molt apreciats, 

que gastronòmicament resulten molt versàtils i nutricional ment són molt 
lleugers.  



D’aquests apreciats fongs se'n pot gaudir durant tot l'any, ja siguin frescos, 
secs o confitats. Ja des de mitjan segle XX, Berga, la capital del Berguedà, 
s'ha guanyat el nom de capital del bolet i el Berguedà la millor zona per 
anar-ne a buscar. 
Abans  d’aquesta visita  però, en férem una de molt interessant ja que ens 
arribàrem fins a Solsona i poguérem gaudir dels preparatius del carnaval que 
pel que es veu, el celebrem amb molta pompa. Tots el carreres estaven 
engalanats amb diferents motius pel que poguérem apreciar. 

Volíem entrar a la catedral però si 
feia un enterrament  i no ho férem. 
Com que ja teníem la gana feta, cap 
al restaurant s’ha dit i aquest no era 
altra que a Can Puig que ja coneixíem 
de molts anys enrere, un arròs molt 
bo i vedella a la jardinera ens 
deixaren satisfets. 
Menció apart és mereix la sessió de 
ball en la que la protagonista fou una 
noia d’aparença russa però catalana 
,catalana. Una noia o no tant noia, 
que edemes de molt bon veure (alta i 

guapa), era molt simpàtica i tenia una veu agradable d’escoltar. 
 
DAVANT LA CATEDRAL DE SOLSONA 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTELLS DEL’ANY 1925 DEL DIA DE SANT JOSEP  



 

RECORDS D’UN PASSAT LLUNYÀ. 
INÉS DE CASTRO, LA DONA QUE VA REGNAR DESPRÉS DE MORTA 
 

La noble gallega Inés de Castro mai va arribar a ser reina de Portugal... 

en vida. Amant de Pere de Portugal, era rebutjada tant pel seu pare, 

Alfons IV, com pels nobles. Els amants es van casar en secret, però per 

a impedir que arribés a regnar, diversos nobles la van assassinar en 

1355. Dos anys després, Pedro va pujar al tron i, segons compte la 

llegenda, va exhumar el cadàver de la seva estimada perquè pogués ser 

coronada. En qualsevol cas, Inés està considerada reina de Portugal i va 

ser enterrada en el monestir de Alcobaça al costat de la sepultura de 

Pedro. 

Recordo quan penses en aquells temps de jovenesa, que a Cardedeu varen 
projectar en el cinema Montserrat, la pel·lícula “Inés de Castro” en la que 
veiem com era posat el cos de l’Agnès mort en el tron al costat del seu 
espòs per a que tothom l’adorés com si fos viva. 
La protagonista era una actriu de nom Alicia Palacios. Dic això perquè en 
aquells temps, una colla d’amics sempre anàvem al passadís d’entrada del 
cinema Montserrat per veure la cartellera en que s’exposaven les pel·lícules 
de la propera setmana. Resulta que la propera projecció era una peli en 
que la protagonista era la tal Alicia Palacios i com si fos ara recordo que 
un de la colla (que si recordo be el nom, no el dic), va fer aquest 
comentari: 

-Però aquesta dona, no la varen matar la setmana passada?- 
Coses que no tenen importància i que a vegades et venen a la memòria. 

Records de joventut que a vegades et fan reviure una mica el passat. 
===================================================== 

Antonio Vilar, Alicia 
Palacios, María Dolores 
Pradera, João Villaret, Erico 
Braga, Raul de Carvalho, Alfredo 
Ruas, Gregorio 
Beorlegui, Antonio Casas, Carlos 
López Silva, Ramón 
Martori, Ricardo del 
Mazo, Antonia Plana, Aníbal Vela 

El rei de Portugal Pere I 
casat amb la princesa 
d’Espanya, es obligat pels 
seus  cortesans a dictar 
sentència centra ella. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20Vilar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alicia%20Palacios
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alicia%20Palacios
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Dolores%20Pradera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Dolores%20Pradera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jo%C3%A3o%20Villaret
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Erico%20Braga
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Erico%20Braga
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Raul%20de%20Carvalho
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfredo%20Ruas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfredo%20Ruas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gregorio%20Beorlegui
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gregorio%20Beorlegui
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20Casas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20L%C3%B3pez%20Silva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20L%C3%B3pez%20Silva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ram%C3%B3n%20Martori
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ram%C3%B3n%20Martori
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ricardo%20del%20Mazo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ricardo%20del%20Mazo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonia%20Plana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=An%C3%ADbal%20Vela


 
 


