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LA PRIMAVERA ÉS POTSER L’ESTACIÓ MÉS BONICA DE L’ANY
Es designa amb el terme de primavera a una de les quatre estacions
de l'any que transcorre entre l'hivern i l'estiu, encara que la mateixa
presenta certes diferències. Comença el 21 de març i finalitza el 21
juny.
Entre les seves principals característiques es destaca la florida de les
flors, el reverdir de les pastures i encara que si bé encara és
necessari continuar utilitzant algun abric, els dies comencen a
presentar-se progressivament a mesura que va avançant la mateixa,
més càlids i també més llargs, és a dir, ja no es fa de nit tan aviat
com durant l'hivern. Així mateix i encara que aquesta no sigui una
característica intrínseca, a la primavera, en molts llocs del món,
també la hi sol designar com l'estació de l'amor, perquè així com
floreixen les flors, les pastures es veuen més verdes i les papallones
voletegen el pol·len de la flor, hi ha una estesa creença que durant la
primavera es produeixen més unions sentimentals que les que es
produeixen en les altres estacions de l'any.
Al temps que manifesta major bellesa i esplendor, se sol denominar
com la primavera. L'economia està travessant una primavera
incomparable amb altres temps.
També, als anys d'una persona i especialment si la mateixa és jove,
se'ls anomena primavera. Maria té tan sols 20 primaveres.
I l'últim ús és per designar un tipus de planta de fulles amples i
llargues, de les quals s'eleven tiges de flors grogues amb forma de
para-sol.
===========================================

DITES
Els burros i els ignorants, són fills de cosins germans.
* La justícia és gratuïta; el que costa són els mitjans d'arribar-hi.
* Bellesa i flor de maig, en un dia me’n vaig.
* Una bona conversa ha d'esgotar el tema, no als interlocutors.
* Amor i desig són dues coses diferents; que no tot el que s'estima es
desitja, ni tot el que es desitja s'estima.
* Quina bogeria o quin disbarat em porta a explicar les alienes faltes,
tenint tant a dir de les meves?
* Maria, m'ha tocat deu milions a la loteria! Bé em seguiràs estimant
no?- Si, però et trobaré a faltar.
* El dia de maig va allargant, i el graner es va esgotant.
* Pregària. Senyor, dóna'm avui una bona idea, com cada dia, i
perdonem per la d'ahir.
* Si res ens salva de la mort, almenys que l'amor ens salvi de la vida.
* Quan menys ho esperem, la vida ens col·loca davant un
desafiament que posa a prova el nostre coratge i la nostra voluntat.
* Confia en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes
amargues dificultats.
* Avís a uns grans magatzems: La secció de queixes està al pis 12è.
Nota: l'ascensor no funciona.
* Si lluites pots perdre, sinó lluites estàs perdut.
* Als teus amics aconsella’ls en privat i elogia’ls en públic.
* M'interessa més la meva consciència que l'opinió dels altres.
* Conrear el món interior és el fonament de gairebé tot.
* És preferible escriure per un mateix i no trobar públic que escriure
pel públic i no trobar-se a un mateix.
*El camí de la virtut es molt estret y el camí del vici, ample i
espaiós.
* El que no sap gaudir de la ventura quan li ve, no ha de queixar-se
si es passa.
* La veritat aprima i no falla, i sempre camina sobre la mentida com
l'oli sobre l'aigua.
És prudent no fiar-se del tot dels que ens han enganyat una vegada.
No hi ha rés més repartit que la manera de distribuir la raó: tothom
es pensa que te la suficient.
Dues coses contribueixen a avançar: anar més de pressa que els
altres o anar pel bon camí.
Diuen que el mico és tan intel·ligent que no parla perquè no el facin
treballar.

El senyor José Linares, soci de la nostra Associació, ens ha fet a
mans un poema dedicat a Barcelona escrit per ell mateix.
BARCELONA

JOSÉ LINARES

PASSEIG DEL MESTRE ALEXANDRI

QUAN ELS PARES ENVELLEIXEN:
Deixa’ls envellir amb el mateix amor que ells et varen deixar
créixer....
Deixa’ls parlar i explicar repetides histories amb la mateixa
paciència que ells escoltaren les teves quan eres nen...
Deixa’ls vèncer com tantes vegades ells t’han deixat guanyar...
Deixa’ls gaudir dels seus amics..., de les xerrades amb els seus
nets...
Deixa’ls que s’esplaïn amb les coses què els han acompanyat tant de
temps, perquè pateixen pensant que els hi arranques bocins de la
seva vida...
Deixa’ls que s’equivoquin tantes vegades com tu t’has equivocat...
Deixa’ls viure i procura fer-los feliços en l’últim tram del camí que els
falta per caminar, de la mateixa manera que ells et varen donar la
ma quan començaves el teu...
ESTIMA’LS !!!
=========================================================
LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA
Dissabte 16 d’abril, ja en plena primavera, es el dia que vàrem
escollir per anar a gaudir d’aquest espectacle meravellós com és la
Passió que en aquest poble d’Esparraguera es porta a terme des de
fa molts anys..
Ja hi havíem anat uns anys enrere i ens va tornar a agradar igual o
tal vegada més.
El dia ens acompanyava, una temperatura agradable i un cel net i
seré. Cap problema per aparcar l’autocar de l’empresa Sagalés que
ens va portar, esperar i tornar a Cardedeu.
Quatre hores d’espectacle que ens varen passar com una volada.
Tots quedàrem meravellats de la precisió en que es porta a terme
tota la funció tan pel canvi de decorats com el treball dels artistes.
Una orquestra de vint músics, la majoria molt joves, i un cor de
potser unes trenta persones, posen l’acompanyament musical a
aquesta incomparable obre, que no per coneguda deixa de
sorprendre a tots els espectadors.
Un tracte exquisit per part de la gent que cuida de que els visitants
es trobin ben acollits i assabentats.
En fi, una tarda nit ben aprofitada que ens va deixar un bon regust i
un record inesborrable per la seva majestuositat i bon fer.
========================================================

El mes de maig de l’any 2003, fent un creuer pel Mediterrani
organitzat per la nostra Associació, sobre la coberta del vaixell
“Oceànic”, varem, amb el permís del capità, fer una ballada de
sardanes.
Un dels passatgers,impressionat per aquest fet, ens feu arribar
aquest escrit d’agraïment pels moments viscuts a sobre la mar:

UNA SARDANA EN ALTA MAR

