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L’estiu amb tot el seu
esplendor, de nits caloroses
i dies solejats, esclata en
tota la seva força quan
arriba el mes de juliol.
Si be va arribar el dia 21 del
mes passat i durarà fins el
21 de setembre, entre
aquest mes i el proper és
quan escalfa de valent.
Com diu la dita es l’amo
del sol i cal respectar-lo
sense abusar de la seva
bonança.En molts països es
produeix el període de vacances, tant pel que fa a l'escola com a la
majoria de feines. Per això s'associa a una època de diversió i de
relaxament, oposat a la rutina de la resta de l'any.
Curiosament direm, que en l’hemisferi nord que és on habitem
nosaltres, és l’època que fa més calor, mentre que en l’hemisferi
sud, és quan famés fred, donat que allà es hivern.
Abans encara molts recordem,que en la majoria de pobles de
Catalunya hi havia els estiuejants, cosa que ara ja sols queda en el
record.
La presència de la colònia d'estiuejants va contribuir al
desenvolupament econòmic de molts pobles rurals i de pescadors,
afavorint el comerç local, les vies de comunicació amb les zones
urbanes, la millora de serveis com fondes i balnearis, i donant un
fort impuls a la construcció i el creixement urbanístic. Tot i que la
influència de la colònia estiuejant va ser gran, les relacions socials
entre estiuejants i nadius van ser generalment classistes i els
estiuejants mantenien les distàncies amb la població local, tant
com era possible.
A Cardedeu, tenim clares mostres d’aquells temps en que la gent
benestants, tenien una torre i venien a passar-hi el temporada
d’estiu. El museu de nostra poble, organitza trobades per visitar
encara moltes d’aquestes estades.

DITES I REFRANYS
Estic enamorat de la mateixa dona des de fa 40 anys. Si la meva
dona s’assabenta em mata.
Els solters haurien de pagar més impostos; no és just que alguns
homes siguin més feliços que altres.
El secret d’una bona vellesa no és altre que un pacte honrat amb la
solitud.
Qui no té res que fer, el gat pentina.
La vida és tot el que ens passa mentre nosaltres fem altres plans.
Viu com si mai poguessis cometre un error, però no et sorprenguis
quan ho facis.
Als vells els agrada donar bons consells per consolar-se de no
poder donar mals exemples.
Si plou per Santa Anna, aigua per una setmana.
En el dentista:-Obriu la boca...Ah, no tan!- No ha de ficar les
pinces?-Si... Però jo hem quedo fora-.
Pel juliol, el raïmet porta dol i l’oliva també en vol.
No només el silenci de fora cal, també el silenci interior.
La vida és única i només hi ha una possibilitat per fer les coses que
volem.
Per manso que sigui el gos, si el trepitgem és rabiós.
Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre tornarà a lluir
entre els núvols.
Les arrugues de l’esperit ens fan més vells que les de la cara.
Si vols tenir bona col, planta-la al juliol.
Per saber el que realment la gent pensa, presta atenció al que fan,
en lloc del que diuen.
L’obra sencera de la llei no és més que un mecanisme en favor
d’advocats i magistrats.
Donaria tot el que sé per la meitat del que ignoro.
No n’hi a pro de tenir una bona ment; el principal és usar-la bé.
Fins a una falsa alegria sol ser preferible a una veritable tristesa.
-Mare, perquè la núvia va vestida de blanc?.- Perquè és el dia més
feliç de la seva vida.-I llavors ..¿perquè el nuvi va vestit de negre?Les ferides de la llengua són més perilloses que les del sabre.
La llei ha de ser cegament respectada i lliurament discutida.
Caçador amb bon gos, val per dos.
A darrers de juliol, una hora menys de sol.
Al juliol ni dona ni cargol. Cargol i dona, tothora és bona.
====================================================

COSES D’ABANS
Encetem una secció que en direm coses d’abans, com aquest
curiós programa que posem avui,amb data de 1908.

UNA AGRADABLE SORTIDA A BERLIN
DEL 30 DE MAIG AL 4 DE JUNY DE 2016
Sempre complau fer una sortida quan regna el companyerisme i la
bona avinença, i aquesta que acabem de fer, a sigut un model de
tot això.
A dos quarts de sis de la matinada, sortíem de davant del Casal par
anar vers l’aeroport i embarcar-nos cap el destí triat que no era
altra que Berlin.
Ben acomodats en un
hotel a les afores de
la
ciutat,
sortíem
cada dia per a fer les
excursions previstes
tan per visitar el
mateix Berlin com per
anar a d’altres ciutats
una mica llunyanes
però
també
molt
interessants.
El primer dia ja férem una passejada general per a conèixer la gran
extensió que ocupa aquesta capital alemanya com també alguns
dels seus monuments característics com son la porta de
BRANDEMBURGO i l’església que fou derruïda per les bombes, com
també alguns dels barris o el BUNDESTAG que és la seu del
govern.
El segon dia vàrem visitar el camp de concentració de Sachsenhaus
en coneixen l’evolució i el sistema de repressió Nazi,
En alguns dels barracons es pot repassar la història de la
persecució del poble jueu, Tindríem moltes coses per contar
d’aquest lloc que com altres camps l’extermini era esgarrifós.
Tercer dia, sortim cap a Dresden, ciutat Patrimoni de la Humanitat
destruïda per la gran guerra i reconstruïda pels russos. es
considerada una de les més belles ciutats d’Europa.
A la tornada cap a l’hotel, ens va sorprendre una fortíssima
tempesta que quasi no deixava veure la carretera, en arribar a
Berlin ja no plovia i no ens vàrem remullar.
Al dia següent, el destí era Potsdam on visitàrem el gran palau del
Marmorpalais i el de Cecilienhof en el qual els aliats es repartien el
govern de les zones ocupades a alemanya. A la tarda després de
dinar, continuació de la visita fent una bona caminada pels jardins
del palau de Sanssoucis amb aquelles escalinates, estàtues, camins
i una tranquil·litat absoluta, allunyats de les grans ciutats.

Som ja al cinquédia i ens tocava fer una visita al MUSEU DE
PERGAMO, un museu molt original inaugurat l’any 1930, un edifici
que en principi no es va construir per albergar obres d’art, sinó que
primer si varen portar les obres i després es va edificar.
CATEDRAL

La visita a la catedral fou molt interessant i principalment pujar a
la cúpula i gaudir d’aquelles vistes sobre Berlin una meravella, i per
acabar el dia, després de sopar, aquella ronda nocturna també ens
va complaure el veure edificis il·luminats.
Ja l’últim dia, teníem un mini creuer pel riu SPREE, una passejada
relaxant en que al llarg del recorregut anàvem observant des de el
vaixell, tot el que havíem vist des de l’autocar o anant a peu.
Després les esperes ingrates a l’aeroport i cap a casa s’ha dit.
Una sortida que esperem hagi agradat a tots els que la vàrem
gaudir, plena d’encant i de tantes coses que no podem explicar.

PASSEIG PEL RIU SPREE

SORTIDA A MOLLERUSA

El passat dia 18 de maig, la sortida de un dia va ésser a Mollerussa
exclusivament per fer una visita al museu dels vestits de paper que
amb molta cura ocupa tot un edifici de tres plantes.
Les senyores en general i principalment les que es dediquen a
confeccionar els vestits femenins,
quedaren satisfetes amb la varietat
de models que allí s’exposen i que
un senyor amb no massa bona
delicadesa, ja que era una mica
rondinaire, els hi anava explicant
detalladament les particularitats de
cada peça exposada.
Cal dir que cada vestit anava
acompanyat del seu maniquí, unes
senyores fictícies però amb unes carones la mar de boniques que
realçaven encara més la confecció de cada peça. Quasi tots els
vestits eren de època o festes senyalades, imitant els que havien fet
servir importants personatges, com per exemple la reina Leticia o la
reina Isabel II d’Anglaterra.
Fa 50 anys, que en la ciutat de Mollerussa és començà a celebrar el
concurs de vestits de paper i tots els models guanyadors van
quedant exposats dintre d’aquest fastuós museu per admiració dels
visitants.
La confecció d’aquesta classe de
vestits, es de una delicadesa i
paciència només per a gent
destra en l’ofici, el disseny i el
treball suposen un esforç de
temps en el que cal posar-hi
molta il·lusió i esperança.
Tant l’esmorcar com el dinar els
teníem al mateix lloc, un lloc
que no feia molt temps hi
havíem anat per conèixer el
museu del traginer i no havíem
imaginat que al cap de poc temps hi tornaríem par anar-hi a
menjar. Tal vegada aquelles faves que ens varen servir no eren prou
del nostra gust, però la bona avinença ho arregla tot.
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