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El mes de juliol, és en el que teòricament la calor començaa
entrar al seu màxim esplendor, per això cal preparar-nos
amb consciència per no ser víctimes del rigor dels raigs del
sol que voldrà (per plaer d’uns i enuig d’altres) recremar-nos
la pell per donar-li aquell to daurat que tant agrada de
presumir principalment a les senyores en l’època estival que
és quant s’ensenya una mica més de carn ja que a l’hivern
resta amagada a resguard del fred.
Procurem no fer cap excés d’exposició cutània pel bé de la
nostra salut.
Diuen que al juliol, ni dona ni col, però tant col com dona, a
tot temps és bona.
Pel juliol, una hora menys de sol.
La vinya, pel juliol, no vol beure aigua, sinó prendre el sol.
===========================================================

DITES
Tan sols per l’educació pot l’home arribar a ser home. L’home no és
més que el que l’educació fa d’ell.
Es un home tan garrepa, que quan li preguntes l’hora sempre et diu
una menys.
El dret és el conjunt de condicions que permeten a la llibertat de
cadascú acomodar-se a la llibertat de tots.
Un boig ho volgut pintar el seu cotxe amb una pistola: deu morts.
L’enveja és una declaració d’inferioritat.
Molts homes no s’equivoquen mai perquè no es proposen res
raonable.
L’únic home que no s’equivoca és el que mai fa res.
Cita sempre errors propis abans de referir-te als aliens. Així mai
semblarà que presumeixes.
La dona li diu al marit: Acaba de trucar el metge per dir-me que la
teva mare està mig boja. Llavors està millorant!
La vergonya de confessar el primer error, fa cometre molts altres.
L’experiència és la suma dels nostres desenganys.
Generalment l’experiència s’atribueix a les persones de certa edat, i,
el que és pitjor, se l’atribueixen elles mateixes.
Els bojos han proposat un contraceptiu original: que els caçadors
matin a totes les cigonyes.
Feliç el que reconeix a temps que els seus desitjos no van d’acord
amb les seves facultats.
La fama és perillosa: el seu pes és lleuger al principi, però es torna
cada vegada més pesat i difícil d’eludir.
L’amor de la família és l’única llavor de l’amor de la pàtria i de totes
les virtuts socials.
Diuen que els galls tanquen els ulls al cantar, perquè se saben de
memòria la partitura.
A casa del paleta mai la feina està ben feta.
A l’església per resar, a la plaça per tractar.
Estreny la mà amb fermesa, i mira a la gent als ulls.

MONESTIR DE SANT PERE DE RODES

Dimecres 27 de maig de 2015, aprofitant que anem a fer
una sardinada a Llançà, ens atansemdesprés d’esmorzar,
fins el monestir de Sant Pere de Rodes situat al
capdamunt de la Serra de Verdera. Es un dels conjunts
medievals que hi ha al nostra país.
L'element més destacable del conjunt és l'església del
monestir que, per la seva originalitat i antiguitat, és una
peça excepcional dins el romànic català. Construïda
entre els segles X i XI, per acollir els pelegrins, permet
copsar l'esplendor que va viure el monestir. La
construcció destaca per la gran alçada que li proporciona
un original sistema de pilars i dobles columnes, i per la
riquesa ornamental present en els capitells i en la quasi
desapareguda portalada, obra del mestre de Cabestany.
Cal dir que només les meravelloses vistes que pots
admirar mentre vas cap al monestir, ja és motiu
suficient per a gaudir d’aquest viatge.
Després a la tornada, un bon dinar va completar la
sortida.

ABANS

El nostra poble com tots els pobles de la comarca i fora d’ella també, ha
sofert transformacions que li canvien la cara en pro del modernisme.
En aquestes dues fotos, podem apreciar el canvi de com era l’antiga
casa de can Peret Giol i com és ara aquest bloc de pisos completament
diferent, si bé encara algunes portes de ambdues fotos són les mateixes
tan en la d’abans com en la d’ara.
Ens trobem situats a la plaça Marc Viader justament on conflueixen la
Diagonal Fivaller i el Passeig Pau Gesa.
En la foto d’abans podem veure la porta tancada del que era un
magatzem de grans regentat pel senyor Pere Forns, a la de la dreta ens
trobem en l’entrada de un establiment.
És curiós com la ma de l’home transforma el paisatge urbà, segurament
que si alguns dels antics habitants tornessin, quedarien sorpresos del
tot.
Qui sap si enyorant aquells temps.

ARA

De tant en tant, procurarem en aquesta secció, posar fotos antigues i
modernes per a fer la comparança de com han canviat certs indrets de
la nostra geografía. Segurament que a les generacións que vindràn
darrera nostra els hi interessarà conéixer coses del passat i ens agraïràn
que els hi guardem amb aquests records, les imatges de racons que de
no ser aixís, no en tindrien coneixement. Unes imatges que ja no
tornaràn.
Els que som fills d’aquest poble i hem vist la seva transformació, sentim
una mica de nostalgia al rememorar amb fotos de certa antiguitat
aquells pasatges que vulgues o no, viuran sempre en la nostra
memória.
És bonic viure el present recordant el passat.
El progrés esborrona imatges que sols guardem a la memória. Procurem
almenys que d’altres les puguin conéixer.

AMSTERDAM
Amsterdam té un encant particular a causa de les seves cases de maó altes i estretes
i la seva xarxa de canals, pels que resulta agradable passejar. La inestabilitat del
subsòl -causa del gradual enfonsament d'alguns edificis- exigeix que la majoria dels
habitatges s'assentin sobre puntals de fusta. La gran manca d'habitatges moderns en
el casc vell ha multiplicat el nombre d'habitatges flotants. Amsterdam deu la seva
harmonia a l'edificació baixa i a l'absència de grans avingudes. Constitueix un
autèntic paradís per a les bicicletes, que permeten al visitant descobrir la ciutat i els
seus encants.
A la nit, a més de l'animació que ofereix el famós Barri Vermell, la vida nocturna
coneix el seu apogeu a les tavernes tradicionals, cafeteries elegants, locals de moda,
bars alternatius, discoteques i sales de festes. Amsterdam és una ciutat que destaca
per la seva tolerància i dinamisme. Com en qualsevol lloc dels Països Baixos, és
possible adquirir bossetes de cànnabis en els coffeeshops, locals legalment
reconeguts per a la venda de drogues toves.
LA HAIA
La Haia (en holandès, Den Haag) és la capital administrativa dels Països Baixos. A la
ciutat es troba el Parlament Holandès i totes les ambaixades i parlaments d'altres
països.
L'Haia es troba situada 60 quilòmetres al sud-oest d'Amsterdam.
ROTTERDAM
Rotterdam és una ciutat situada a l 'oest del s Països Baixos , i port sobre el riu M osa , a prop
de l 'Haia . Situada a 30 km del mar, té una pobl ació de 610 412 habitants. L' àrea
metropolitana de Rotterdam compta amb una pobl ació de 2,82 milions de persones.

El port de Rotterdam , Europoort, és el més gran d' Europa i el segon més gran del
món. Està comunicat amb el riu Rin .
MADURODAM
Madurodam és un parc en miniatura ubicat a Scheveningen , La Haia , Holanda .Es
tracta d'un model d'un poble neerlandès en una escala de 1:25, compost per diversos
edificis i monuments neerlandesos que es troben al llarg del país.Aquest important
atractiu turístic va ser construït el 1952 i visitat per uns deu milions de persones des
de la seva construcció.El parc en miniatura va ser nomenat en homenatge a George
Maduro , un estudiant de dret de Curaçao que va lluitar contra l'ocupació de les
forces nazis com a membre de la resistència neerlandesa i va morir en camp de
concentració de Dachau en 1945 .
MARKEN
Marken és un petit poble situat 20
quilòmetres
al
nord-oest
d'Amsterdam. Està situat molt a prop
deVolendam separat per mar.
Markenés un poble tan idíl·lic que per
momentssembla un escenari.
Les cases, elsseusjardins, elsanimals
de granja, el port, els canals, els seus
ponts
i
l'església. Markenés
un
poblemolt petit i podreu recórrer
completamenten molt poc temps.

RESUM DE LA SORTIDA A HOLANDA

Del 6 al 10 dejuny, vàrem anar a Holanda a conèixer alguns dels indrets
més emblemàtics d’aquell bonic país. La veritat és que alguns racons
ens varen encisar, per les seves costums, els seus paisatges i la seva
gent que es desplacen mitjançant bicicletes amb aparent facilitat degut
a que tot el territori és completament pla.
L’agència Samblas ens va preparar un viatge en el que tothom va
quedar satisfet. En Jose com a guia va ésser molt atent i amable i en
Josep conductor del flamant autocar, ens va demostrar una vegada més
que és un xofer digne de confiança.
Podem afegir-hi que com a guia local teníem a la Laura, una simpàtica
sevillana que coneix Holanda a la perfecció.
L’hotel enclavat als afores de Leiden, molt recomanable.
I com a punt final, la visita a Madurodam, aquest espai en que hi ha
tots els edificis més emblemàtics d’Holanda en miniatura, també ens va
complaure. Un viatge per recordar.

