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Potser un dels mesos que més festes entranyables ens porta als
catalans, sigui aquest mes d’abril, i la principal és la que commemora
al patró de Catalunya Sant Jordi.
La festa de Sant Jordi se celebra el 23 d’abril, dia en que va morir el
cavaller Jordi l’any 303.
El Sant que restava sota les ordres de l’emperador Dioclecià, es va
negar a seguir l’ordre de perseguir els cristians, per la qual cosa va ser
martiritzat i decapitat. Molt aviat el començaren
començaren a venerar com a
màrtir.
És tradicional a Catalunya el regal de roses i llibres entre les parelles
i persones estimades en aquesta data, convertintconvertint-se en una de les
jornades populars més celebrades. La idea original va ser de
l’escriptor valencià Vicent Clavell Andrés, proposant-la
proposant
a la Cambra
Oficial del Llibre de Barcelona.
La costum que l’home regali una rosa a
la dona, es remunta al segle XV. Algunes
versions fan coincidir això amb la Fira de
les roses que tenis lloc a Barcelona
Bar
en
aquella època.. A les dones que el 23
d’abril assistien a la missa oficiada a la
capella de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat de Catalunya, se’ls regalava
una rosa. En l’actualitat, la rosa vermella significa passió i sol anar
acompanyada de la senyera i una espiga
e
de blat.

La costum de regalar un llibre prové del Reial Decret aprovat per
Alfons XIII en 1926 que declarava el 7 d'octubre la Festa del Llibre
Espanyol. Aquesta iniciativa va ser, al seu torn,
impulsada per l'esmentat escriptor valencià
resident a Barcelona
celona Vicent Clavel Andrés. El
1929, durant l'Exposició Internacional de
Barcelona, les llibreries van col·locar parades
als carrers, amb tal èxit que es va decidir
canviar la data del Dia del Llibre al 23
d'abril, instaurant-ne 1930, finalment, el dia
23 d'abril com dia del Llibre a Catalunya. El
Dia de Sant Jordi (Diada de Sant Jordi a
Catalunya ) té un aspecte reivindicatiu de la cultura catalana i molts
balcons llueixen la bandera catalana .En tota Catalunya es venen
roses i llibres, arribant a la seva màxima expressió en les Rambles de
Barcelona, on als llocs habituals s'afegeixen
s'afegeixen altres per a l'ocasió.En
les últimes dècades es promou també molt la venda de llibres amb
signatures dels autors i un descompte en el preu de venda, ja que el
23 d'abril és oficialment, des 1929 , el dia del llibre
e per ser el dia (de
1616 ) en què van morir Miguel de Cervantes i William Shakespeare
(en rigor,
or, cap dels dos va morir aquest dia: Cervantes va morir el 22 i
va ser enterrat el 23; Shakespeare va morir en la data indicada però l'
calendari julià , que correspon al 3 de maig del calendari gregorià
).Normalment també es realitzen activitats a les biblioteques i
concerts als carrers, que s'afegeixen a l'agenda cultural de la Ciutat
Comtal.Malgrat la seva àmplia celebració al llarg
llarg i ample de tot el
territori català, es tracta d'un dia laborable, el que no obstant això no
resta participació
a la festa.
Els
carrers
i
places
de
Cardedeu, també
s’omplen
de
parades de llibres
i en molts indrets
es venen les roses
també
aco
acompanyades
de
una
espiga
de
blat.
=========================================================
===========================================

Quan jo era petit corria una dita que deia parlant de una noia:
-Ets rossa com la Pilar Guitart.Aquesta cupletista va actuar a Cardedeu l’any 1925
En aquesta foto, no dona la impressió de que fos rossa.

DITES DEL MES D’ABRIL
Cal respectar les lleis sempre que les lleis siguin respectables.
Si el tres d’abril el puput no canta, o ´s mut o és enterrat. Per San
Jordi, espiga l’ordi. Per Sant Marc espiga el blat.
La ment negativa, mai aconsegueix res, només esquinça i
destrueix.
La major lloança que es pot fer d’un home és comparar-lo a un nen.
Tots obeeixen amb gust quan el que mana és just.
L’ociós és rellotge sense manetes; tan inútil si marxa com si està
aturat.
Si per l’abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
Fill, perquè vens ebri?- Mare, tu hem vas dir embriagat.- Et vaig
abrigat. Imbècil-.
Odiar é malbaratament del cor, i el cor és el nostre major tresor.
Admetre el erros és tant important com tenir encerts.
Entre l’amor i l’odi no hi ha un pas, sinó una postura.
Amor sembla que mai m’escoltes. Una truiteta o alguna cosa lleugera.
És fals que tot tingui un preu, l’estupidesa és gratis.
Mai entendré perquè les persones tenim tanta cura dels nostres
testos i tan poca dels jardins públics.
La diferència entre estimada, amant i companya sentimental,
està en la qualitat de l’abric de pell.
Com passa la joventut va dir un ancià. Quant triga la maduresa va
dir un jove. El rellotge marcava la mateixa hora.
Fa dues setmanes que vaig començar una dieta i ja he perdut
catorze dies.
La bellesa del rostre és fràgil, és una flor passatgera, però la bellesa
de l’ànima és ferma i segura.
Un amant apassionat estima fins els defectes de la persona a qui
estima.
Metges. Homes de sort. Els seus èxits brillen al sol...i els seus errors
els cobreix la terra.
No hi ha més que una glòria certa: i és la de l’ànima que està
contenta de si.
Les paraules que no van seguides de fets, no valen res.
El consell donat a un neci, és com perles llançades al femer.
Un cop arribada la desgràcia, de res serveix queixar-se.
Quan es necessiten braços, l’auxili de les paraules no serveix de
res.
El savi no diu tot el que pensa, però sempre pensa l que diu.
=============================================

UN COR QUE ESTIMA
“Si Déu no hem va fer per ser estimat,
va donar-me a canvi ulls per mirar-te,
i quina altra joia podia haver-me dat,
si també em donà un cor per estimar-te”.
Neguitós en aquell racó apartat,
aquests versos aquell jove escrivia,
el seu físic el tenia capficat,
i d’aquesta mala sort ell es dolia.
Molt temps feia que restava enamorat,
estimava una nena molt bonica,
i de sempre va sentir-se menyspreat,
que del seu amor, no en rebia gens ni mica.
Per temor a rebre un gran despit,
no s’atreví mai a dir-li cara a cara,
el sentiment que li cremava el pit,
perquè prou sabia de sa imatge rara.
Per això, trist, la seva soledat,
resignada a la força del seu viure,
volent portar a un cor amargat,
sempre escrivia i tornava sempre a escriure.
“Si Déu no em va fer per ser estimat,
va donar-me a canvi ulls per mirar-te,
i quina altra joia podia haver-me dat,
si també em donà un cor per estimar-te”.
ESTEVE PERICH SALA

EL SENYOR JOSÉ LINARES HA VOLGUT COL.LABORAR EN AQUEST BUTLLETÍ AMB UN PARELL DE POESÍES

LA SORTIDA DEL MES
Després que el mes passat ens tiréssim de cap a les carxofes, aquest
ens hem decidit per les castanyes, però no com aliment culinari, sinó
per una visita al mon de la
castanya-concretament al poble
de Viladrau. Amb la visita al
centre de manipulació de la
castanya, ens assabentàrem que
fou creat amb l’objectiu de
recuperar el castanyer i oferir un
producte arrelat a la nostra terra
des de fa sicles.
Al llarg
de la visita ens explicaren el
procés de manipulació de la
castanya per fer productes de tota mena; botifarra. cervesa, farina,
xocolata, etc...També ens explicaren tot el procés de creixement del
castanyer des de que es planta la llavor fins a la recollida de la
castanya i el tractament ecològic per envasar-la fresca. Una molt
interessant visita que fou acompanyada de uns tastets de formatge,
castanyes i licor.
En el apartat de plançons, ens va cridar atenció un que venia del
castanyer que coneixen pel Castanyer d’en Cuc de Cànoves.
Al ser molt a prop del poble de
Viladrau i per esperar el dinar,
una passejada per aquest
indret va servir per fer temps.
Després de dinar i com no va
haver-hi sessió de ball, la
resta de la tarda la passàrem
a
la
ciutat
de
Vic,
concretament a la plaça Major
i la Catedral. Cal dir que
vàrem passar molt fred tot i fer un dia solejat.
En quan al menjar, tots coneixem els àpats de La Gleva donat que hi
hem esmorzat moltes vegades si bé no hi havíem dinat mai.
Entre l’amanida, mongetes amb botifarra, carn de xai (a repetir), llom
i de postres un pijama, tot acompanyat de un bon vi, gasosa, aigua,
cafè i licor, asseguraria que ningú va tenir queixa referent a l’art
culinari que ens vàrem servir.
En fi, una completa i agradable sortida amb bon temps i bona
avinença.

