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El temps passa que vola i crec que quan més gran es fa una
persona, li sembla tot i que vagin al mateix ritme de sempre, que
els dies són més curts o que corren més. Dic això, perquè després
de quedar-nos sense aplec de sardanes l’any passat, hi havia
l’esperança (lleugera si voleu), però hi era, de que alguna cosa
tocaria el cor dels qui podien ajudar a que no es perdés una
diada que donava prestigi a Cardedeu conegut en moltes
contrades pel seu aplec.
Som al juliol i al recordar de cada any aquell tercer diumenge
del mes de juny aquella gentada que envaïa el nostra poble per
a gaudir de una diada, la nostàlgia s’apodera dels que encara
estimem les nostres costums i festes senyalades. Era una
jornada per demostrar que som un poble acollidor i que donem
la ma a cada foraster que de bona voluntat entra a casa
nostra.
Aquí tenim el cartell anunciador de l’aplec de l’any 2016 quan
poc esperàvem que seria el penúltim del que podríem gaudir.
De totes maneres, com diuen que l’esperança mai es perd amb
la confiança de que així passi, vull dir: ENDAVANT
COMPANYS”

REFRANYS
El que s’obté amb violència, només es pot mantenir amb violència.
Qui de veritat sap de que parla, no troba raó per aixecar la veu.
Els polítics i els bolquers han de ser canviats amb freqüència, tots
dos per la mateixa raó.
A vegades un sap quin costat estar, simplement veient els que
estan a l’altra costat.
Digues al teu fill que deixi d’imitar-me.-Jaimito, deixa de fer
l’idiota.Pren consell amb el vi, però decideix després amb l’aigua.
Res es per sempre en aquest món, ni tan sols els nostres
problemes.
El dia més desaprofitat de la vida és en el qual no ens hem
rigut.
Els sis millors metges del món: Llum de sol, descans, exercici,
dieta, autoestima i amics.
Que ningú arribi mai a tu sense que en anar-se’n es senti una
mica millor i més feliç.
És millor callar i semblar tonto, que obrir la boca i confirmar-ho.
La nostra major glòria no es basa en no haver fracassat mai,
sinó en haver-nos aixecat cada vegada que vam caure.
El secret de la vida consisteix simplement en acceptar-la tal com és.
La mala noticia és que el temps vola, la bona és que vostè és el
pilot.
Qui vol fer alguna cosa troba un mitjà, qui no vol fer res, troba una
excusa.
L’home quina cara no somriu, no duria obrir cap tenda.
Si ets capaç de trobar un sentit personal sense aplaudiment del
món, llavors ets lliure.
Fill meu, la felicitat està feta de coses petites: un petit iot, una
petita mansió, una petita fortuna.
No li ensenyis a cantar a un porc, perds el temps i irrites al porc.
El primer pas de la ignorància és presumir de saber.
Amb tu hi ha sempre un motiu per a somriure.
Si no fas el que t’agrada, procura que t’agradi el que fas.
Les estrelles estan per dir-nos on podem arribar, no lo petits que
som.
Els gossos han decidit no parlar per poder conviure amb els
humans.
En un enterrament el que menteix és el que tenia el dubte més gran
amb el difunt.

DITES DEL JULIOL
Al juliol ni dona ni cargol. Cargol i dona, tothora és bona
Al juliol sense garbes a l'era i ses bous al sol
Al juliol treu la garba al sol
Al juliol, a l'era hi fa un bon sol
Al juliol, el raïmet porta dol i l'oliva també en vol
Al juliol, figues i verol
Al juliol, garbes i eugues al sol i els bous al sol
Al juliol, la falç al vol
Al juliol, la forca al coll
Al juliol, la garrofeta porta el dol i el raïmet també en vol
Al juliol, la roba tota al vol
Al juliol, ni cuca ni cargol
Al juliol, ni dona ni caragol; però caragol i dona tot l'any és
bona
Al juliol, ni dona ni col
Al juliol, no crema el gavell qui vol
Al juliol, pluja i tronada a la tarda
Al juliol, pobres dels qui són al sol
Al juliol, tota la roba al vol
Al juliol, verol
Al maig, com vaig; al juny, com vull, i al juliol, tot al vol
Al mes de juliol, a l'era hi fa bon sol
Al poll de juliol, el cap li dol
Allà on toquen al febrer les calamarsades, al juliol hi toquen les
pedregades
Amb bon sol, bat al juliol
La bona col ha de ser feta pel juliol
La saó del juliol és la millor
La vinya, pel juliol, no vol beure aigua, sinó prendre el sol.
Les nits de juliol són les úniques que no cau l’aigua gelada.
Nit de juliol, pluja no vol.
Pel juliol molt xoroll i no plou.
Pel juliol amb poc foc bull el perol.
Pel juliol asseca les figues al sol.
Pel juliol, beure, menjar, suar i la fresca has de buscar.
Pel juliol, el pastor toca el flabiol.
Per tindre bona col, planta-la al juliol.
Qui no bat pel juliol, no bat quan vol.
Pel juliol, qui es tapa és un mussol.
Pel juny i pel juliol, els gats de panxa al sol.
=======================================================

LA SORTIDA DEL MES DE MAIG
Santa Maria de Vilabertran, era el destí per aquest viatge que
vàrem fer en dijous i no dimecres com acostumem fer. La raó era
per a que els dimecres no està obert el monestir per a visitar. lo.
Després d’esmorzar a Sant Climent, prop de Figueres anàrem a fer
la visita d ’quest conjunt monàstic que presenta un interès
excepcional dintre del context de l’arquitectura medieval catalana.

Acompanyats de una temperatura molt agradable, feren la visita
per l’interior del monestir, i si be no teníem cap guia del mateix per
explicar-nos, la guia de l’autocar (l’Esperança), amb tota voluntat
en va contar
el que ella
coneixia que
era bastant.
El nucli de
l’abadia
s’organitza al
voltant
del
claustre, les
dependències
monàstiques i l’església del segle XII, amb elements típicament
romànicson trobarem exposada la recentment restaurada Creu de
Vilabertran, la creu processional d’argenteria més gran de
Catalunya.
Després altra vegada a Sant Climent per un bon dinar, un ball amb
mols balladors i cap a Cardedeu s’ha dit.
=======================================================

UNA BONICA HISTORIA
REGALAT UNS MINUTS PER LLEGIR AIXÓ QUE SENS DUBTE
CAMBIARÀ LA MANERA DE PENSAR.

Dos homes molt malats ocupaven la mateixa habitació en un
hospital.
A un d’ells, se li permetien totes les tardes, aixecar-se una hora
per netejar els seus pulmons.
El seu llit estava al costat de la única finestra que hi havia a
l’habitació.
L’altra pacient sempre havia d’estar estirat al seu llit.
Els dos pacients, conversaven moltes hores. Parlaven de les seves
dones i famílies, de les seves coses, els seus treballs, els amics,
els llocs on havien anat les vacances, etc...
Totes les tardes, quan l’home del llit d’a prop la finestra
s’aixecava, es passava tot el temps explicant al seu company,
totes les coses que des de la finestra es veien.
El seu company aleshores començava a gaudir d’aquesta hora
diària, quan la seva imaginació s’ampliava enriquint-se amb la
vida, l’activitat i els colors meravellosos del mon de fora.
La finestra donava cap a un parc amb un bonic llac ple de signes
i ànecs que nedaven per les cristallines aigües, mentre els nens
jugaven amb barquetes de joguet i joves enamorats caminaven
agafats de les manetes entre flors de tots colors i una vista dels
edificis de la ciutat que s’apreciava a la distancia, a mida que
l’home d’a prop de la finestra descrivia tot amb els seus més
exquisits detalls, l’home de l’altra costat de l’habitació tancava
els ulls i el seu pensament començava a imaginar i contemplar
les pintoresques escenes que l’altra li explicava.
Una calorosa tarda, l’home del costat de la finestra descrivia una
gran desfilada que passava pel carrer.

Encara que l’altra home no podia escoltar el soroll de la banda,
en el seu pensament podia veure com un retrat mental la
desfilada que el seu company des de la finestra li descrivia.
Així passaren els dies, les setmanes i els mesos.
Un mati, quan la infermera portava l’aigua i les tovalloles per a
rentar-los, es va trobar que l’home de la finestra havia mort
tranquil·lament mentre dormia.
Amb molta tristor va cridar als assistents de l’hospital per a que
retiressin el cos del difunt.
Tant aviat com li va semblar oportú, l’altra malalt va preguntar si
el podien moure al llit de prop la finestra.
La infermera el va complaure, el va canviar de lloc i després
d’assegurar-se de que estava còmode, va sortir de l’habitació.
Una vegada sol, amb molt d’esforç i dolor, es pogué repenjar amb
el colze i doblegar-se a poc a poc per intentar de donar la seva
primera mirada per la finestra al meravellós món real i veure que
passava a l’exterior.
Donant la volta suau i lentament, arriba a mirar per la finestra.
Només va veure una paret freda, pelada i res més.
L’home va quedar sorprès. Després va preguntar a la infermera
perquè el seu company mort li havia explicat tantes coses
meravelloses que es veien, li deia, des de la finestra?La infermera
li va contestar que aquell home mai havia pogut veure aquesta
paret ¡perquè era cec!.
I afegí: -Tal vegada nomes volia que vostè se sentis bé-.
Hi ha una tremenda felicitat en fer feliços als altres en qualsevol
circumstancia. Les penes i el dolor son menys quan es
comparteixen, però la felicitat compartida es multiplica.Viure
aquest dia ja es un regal.
Fem que la nostra felicitat es multipliqui.
La font d’aquest missatge és desconeguda, però sens dubte porta
bona sort al que la comparteix.
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