
 

 

 

 

 
La nit entre el 23 i el 24 se celebra 
la revetlla de Sant Joan. 
El 28 de juny se celebra més tímidament la 
revetlla de Sant Pere. 
El 13 de juny se celebra la festivitat de 
Sant Antoni de Pàdua. 
La Revetlla de Sant Joan, també 
anomenada popularment com la Nit del 
Foc, la Nit de les Bruixes es celebra arreu 
dels Països Catalans i altres indrets durant 
la nit entre el 23 i 24 de juny. És una nit 

màgica en què se celebra el solstici d'estiu, amb dos dies de retard. És una 
celebració que l'Església Catòlica fa coincidir amb la data de naixement de 
sant Joan Baptista i que ha esdevingut una festa amb elements i costums 
molt marcats i simbòlics: el foc purificador, els banys de mitjanit, les herbes 
de sant Joan, les cançons, el ball o els guariments i més rituals 
màgics.L’origen de la celebració de la Nit de Sant Joan és pagà i forma part 
del grup de festes solsticials, com Nadal. Amb una tradició que es remunta a 
molt abans de la implantació de cristianisme, és un culte al sol, a 
l'allargament del dia, pel solstici d'estiu. 
Cap a la regió de Montserrat, havia estat tradició passar el rosari així que 
s'apagava la foguera. En canvi, en el Lluçanès, el passaven abans. Cap 
a Montserrat, era tradició que el més vell del poble encengués la foguera 
comunal i en acabat cridés Beneït sia sant Joan!, crit que era replicat per tota 
la gent congregada. En canvi, al Vallespir, l'havia d'encendre la darrera 
parella en haver-se casat. 
Que no faltimai la coca i les ganes de disbauxa, 
aquesta nit és la més curta de l’any. 
Sembla haver-se perdut el costum, però 
emulant el costum del rei Carnestoltes, era 

absolutament 
estès de 
posar un 
ninot de palla 
guarnit amb 
un cove fent de capell al capdamunt de la 
foguera. Quan el foc ja cremava ben fort i 
abans que arribés al ninot, la mainada 
l'apedregava per tal que caigués a la foguera 
i es consumís.  

. 
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DITES DEL MES DE JUNY 
Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca. 
Al juny la falç al puny. 
Bon sol pel primer de juny, any de llegum. 
Bon temps pel juny, estiu segur. 
D'alzina que floreix pel juny, tot l'any el porc en gruny; 
d'empelt pel juny, fruita com el puny. 
De prop o de lluny, Corpus pel juny. 
Del juny enllà, el dia es comença a escurçar. 
Dels vents del juny el de Sant Bernabé és l’únic que va bé. 
El blat primerenc o tardà, pel juny s'ha de segar. 
El juny és blader i el setembre raïmer. 
El juny la madura i el juliol porta la fruita. 
El mes de juny, cada mosca com el puny. 
El sol de juny estalvia la llum. 
Fins el deu de juny, no et llevis la roba ni et descordis el 
puny. 
Juny brillant, any abundant. 
La calor de juny té la pluja per enemic. 
Les cireretes, d’una a una pel maig, i pel juny, a grapats. 
Pel juny no preguntis res a ningú. Pel juny, molt sol i molta 
son. 
Aigua de Sant Joan, no dóna ni vi ni pa. 
Baralles per Sant Joan, pau per tot l’any. 
Bona sort per Sant Joan, desventura per Nadal. 
De Nadal a Sant Joan, va mig any. 
De Sant Joan a Sant Pere cala la xarxa sardinera. 
El dia de Sant Joan el sol cou el pa. 
El dia més gran de l'any, és per Sant Joan. 
El sol de juny estalvia la llum. 
Qui no menja per Sant Joan, és boig o no té pa. 
Sembraràs quan voldràs, però per Sant Joan segaràs. 
Si trona per Sant Joan, totes les nous es corquen. 
Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. 
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S O R T I D A  D E L  P A S S A T  M E S  D ’ A B R I L  
 

El dia 27 d’abril, la sortida habitual de cada mes, fou a tres 
llocs diferents tots ells dignes de comentar pel seu interès i 
varietat. Primer, després de fer un bon esmorzar al restaurant 
“Les Palmeres”, anàrem fins el mercat de les flors de Vilassar 
de Mar el qual ens va encantar per la seva grandesa i 
varietat de flors i plantes exposades. 

 
El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya és un 
mercat majorista de comercialització ubicat a Vilassar de Mar 
i que actua amb la forma jurídica d’una Societat Agrària de 
Transformació. Està integrada per  més de 420 socis i més de 
5.000 compradors, reunint tot tipus d’empreses relacionades 
amb el món de la floricultura i horticultura ornamental. 

 
El mercat és, a més, una empresa on els professionals poden 
trobar tot tipus de serveis, des de fer compres agrupades fins 
assessorament i informació general referent al sector. 
Unes passarel·les enlairades per sobre tota l’exposició de 
plantes i flors, et permeten veure la grandesa d’aquest mercat 
i més quant t’expliquen l’enrenou de camions i cotxes 
particulars que s’abasteixen del que es vent que és molt. 
Per entrar al recinte per a comprar, s’ha de ser soci o tenir 
algun permís especial. 
En acabar la visita, ens regalaren un test amb clavellines a 
cada persona. 
Un detall per arreglar els jardins particulars de cadascú. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Domènech i Montaner  - Canet de Mar. 
 
La segona visita i abans d’anar a dinar, fou la magnífica 
casa que l’arquitecte  Domènech i Montaner posseïa a Canet 
de Mar i la qual poguérem visitar de dalt a baix en tota la 
seva extensió.   La vinculació de l’arquitecte amb aquesta vila 
marinera del  Maresme és doble, en procedien la mare i la 
muller. Hi tingué casa i estudi, hi residí  llargues temporades.  
També hi va realitzar algunes obres. Va estar casat i va tenir 
vuit fills amb Maria Roura Carnesoltes, filla de Canet de Mar i 
de la burgesia marítima. Un dels seus fills, Pere Domènech i 
Roura, batejat pel seu amic Jacint Verdaguer, va ser deixeble 
seu i continuador d'algunes de les seves obres. 
 
La seva filla Dolors es va casar amb el seu 
col·laborador Francesc Guàrdia i Vial. Domènech i Montaner 
va morir a Barcelona l'any 1923 als 73 anys d'un càncer 
d'estómac del qual havia estat operat pel Dr. Ribas i Ribas. A 
causa d'aquesta malaltia, estava pràcticament retirat a la 
seva casa de Canet de Mar, allunyat de la vida política i 
delegant la seva activitat professional en el seu fill Pere i el 
seu gendre Francesc Guàrdia i Vial. Dedicà els seus darrers 
anys a completar els seus manuscrits sobre història de 
Catalunya i heràldica catalana, així com a tenir cura de la 
seva esposa, que patia demència senil que li va acabar 
provocant una paràlisi. 
 
Si bé la darrera voluntat de l'arquitecte fou que l'enterressin 
al panteó que tenia a Canet de Mar (on ja hi havia la seva 
dona i son fill Lluís) la situació política va forçar que fos 
enterrat en un nínxol del cementiri de Sant Gervasi 
(Barcelona): el 240 del mur perimetral. En 2013, l'Ajuntament 
de Canet va iniciar els tràmits per traslladar les restes de 
l'arquitecte al panteó familiar del cementiri de Canet. 
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             ENS VÀREM FER UNA FOTO DAVANT L’ANTIC TRAMVIA 

 
Després de fer una bona i llarga sobretaula acabat el dinar, 
ens vàrem desplaçar fins a la propera població d’Argentona 
per fer una visita el museu del càntir on impressiona una 
mica la gran exposició de càntirs de tots models i formes 
d’arreu del món. Fins en Pau Picasso va voler-hi deixar 
empremta amb algunes peces decorades per ell mateix. 
Pels carrers ja en trobes alguns de monumentals impossibles 
d’aixecar però que adornen els llocs per on passes. 
Del que si ens vàrem assabentar, de quins són els càntirs 
catalans i els que no ho són, una cosa més que aprenguérem. 
Argentona és una vila i municipi de la comarca del Maresme. 
Està situada a la part central de la comarca, i va des dels 
peus de la Serralada Litoral fins a gairebé la costa. 
 
 
 

 
 
 
 
NOTES 
 



NOTES 
Aquesta sortida la vàrem fer  amb l’agència Samblas i amb un autocar 
nou de trinca. En Josep molt bon conductor i l’Àngels simpàtica guia, ens 
feren encara més plaent el viatge. 
Els àpats, tan l’esmorzar com el dinar foren al restaurant “Les Palmeres” 
situat a Sant Andreu de Llavaneres en la mateix costa i de vistes al mar. 
L’esmorzar de forquilla consistia amb mongetes, patates fregides i una 
bona botifarra amb les corresponents begudes a gust de consumidor. 
El dinar al mateix lloc era un bufet lliure força variat i complert en que 
tothom va menjar el que li venia de gust. 
Cal destacar que per totes les estances que vàrem passar estaven molt 
ben decorades i netes. Ens hi vàrem trobar molt bé. 
El bon temps va acompanyar-nos tot el dia i entre la bona avinença de 
tot el grup i la bona teca, va resultar un viatge del tot plaent i que va 
satisfer a tots plegats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQUESTA ÉS LA CASA DE DOMÉNECH I MONTANER A CANET DE MAR 



 

CAMPANAR D’ARGENTONA             CAMPANAR DE COLLSABADELL 
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CAMPANAR DE CARDEDEU                                   CURIOSITATS 

Com es pot observar i com a nota 
curiosa, hem volgut posar la foto 
de tres campanars que 
teòricament són iguals. 
En la sortida que férem per 
visitar el museu del càntir al 
poble d’Argentona, davant 
mateix de l’església, al observar 
el campanar poguérem apreciar 
la semblança d’aquest edifici 
amb el que corona l’Església de 
la nostra vila de Cardedeu. 
Així mateix, si alguna vegada 
heu anat a Collsabadell, veureu 

que aquell campanar sembla copia dels altres.  
No sols les persones tenim semblances, també en l’arquitectura en trobem 
moltes. 

Un campanar o cloquer acostuma a ser una torre, normalment associada a 
una església, que conté una o diverses campanes. Pot sortir d'un dels murs de 
l'església o bé estar exempt. Alguns campanars, però, sobretot els d'edificis 
petits, no tenen forma de torre, com ara els anomenats "de cadireta" o 
espadanyes. 

Actualment hi ha molts campanars que en comptes de campana tenen 
un carilló, instrument musical format per diverses campanes. 

La finalitat dels campanars és anunciar les hores i els esdeveniments religiosos 
com ara pregàries, batejos, casaments i funerals, i també s'utilitzen per alertar 
sobre perills. 

Per extensió, de vegades s'anomenen també campanars les torres del rellotge, 
tot i no tenir campanes. 
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