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JA SOM AL MES D’ABRIL 
El passat mes de març, la primavera ens va visitar per quedar-se 
amb nosaltres 91 dies. Després d’uns mesos d’hivern, amb fred i 
una vida més casolana, el sol comença a fer-se notar més, les 
temperatures pugen i tothom comença a sentir-se més feliç i a 
sortir de casa per gaudir de l’aire lliure i dels espais oberts del 
nostra poble. Està comprovat que quan comença la primavera 
estem molt més feliços, tenim més ganes de fer coses noves, i som 
en general persones molt més actives. Però també cal recordar que 
els canvis d’estació, i especialment el  de l’hivern a la primavera, 
són molt agressius per al cos humà. És molt comú que en aquesta 
època moltes persones es refredin o passin per processos gripals 
en els quals les defenses semblen no existir. Per no parlar de les 
famoses reaccions al·lèrgiques que se sofreixen per la floració 
d’alguns arbres que estan al nostre entorn. I finalment, aquesta 
sensació de cansament que en aquesta època de l’any a vegades 
afecta moltes persones. 
SANT JORDI 

Cada any, el 23 d'abril, la ciutat 
de Barcelona es converteix en un 
gran escenari de llibres i roses. 
Des de les 10h del matí fins a les 
20 h, milers de parades de toms 
literaris estan a la teva disposició 
per a que trobis la teva millor 
obra de lectura. Però no és només 
comprar el llibre simplement, 

sinó que és un dia de festa per els barcelonins. És un símbol 
regalar el llibre o la rosa a la persona que més aprecies i que de 
veritat t’estimes. 
Com tots sabem, es regala el llibre per commemorar la mort de 
tres Grans escriptors de Com eren Cervantes, Shakespeare i 
Garcilaso de la Vega. Per un altre costat, la rosa, fa referència a la 
llegenda de Sant Jordi, quan va matar al drac i del seu ventre va 
aparèixer un roser amb roses vermelles. 
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LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 
La Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment com la 
Moreneta, és la patrona de Catalunya i una de les set patrones de 
les comunitats autònomes d'Espanya.[1] Està situada al monestir 
de Montserrat, és un símbol per a Catalunya i s'ha convertit en un 
punt de pelegrinatge 
per a creients i de 
visita obligada per als 
turistes. La seva 
festivitat se celebra el 
27 d'abril.Segons la 
llegenda, la primera 
imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat fou 
trobada per uns 
xiquets pastors el 
880.[2] Després de 
veure una llum a la 
muntanya, els xiquets 
van trobar la imatge de 
la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà 
de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de 
Manresa, però el trasllat resultà impossible, ja que l'estàtua 
pesava massa. El bisbe ho interpretà com el desig de la Mare de 
Déu de romandre al lloc on se l'havia trobada i ordenà la 
construcció de l'ermita de Santa Maria, origen de l'actual 
monestir.La imatge que es venera en l'actualitat al cambril de 
l'església de Montserrat és una talla romànica del segle XII 
realitzada en fusta d'àlber i de faig. Representa la Mare de Déu 
amb el Nenet Jesús assegut a la falda i mesura uns 95 
centímetres d'alçada. A la mà dreta sosté una esfera que 
simbolitza l'univers; el xiquet té la mà dreta alçada en senyal de 
benedicció mentre que a la mà esquerra sosté una esfera que 
recorda una pinya, signe de fecunditat i vida perenne.A excepció 
de la cara i de les mans de Maria i el petit Jesús, la imatge és 
daurada. La Mare de Déu, això no obstant, és de color negre, fet 
que li ha donat l'apel·latiu popular de "la Moreneta". L'origen 
d'aquest ennegriment de la talla es creu que es deu al fum de les 
espelmes que durant segles se li han col·locat als peus per 
venerar-la. 
====================================================== 



     

   VIA-CRUCIS  A MONTSERRAT 

 

  Tenim sempre dintre el cor arrelat, 
aquest paratge que de lluny s´obira, 
bella Muntanya Santa que respira, 
els aromes que envolten Montserrat. 
 
 Es aquest lloc de peregrins, tant bell, 
que sols pujar-hi i donar-se les mans, 
sentim aquest desig dels bons germans, 
que s´ empara sota vostre mantell. 
 
 Acompanyant el Crist, hem fet camí, 
la gent que sempre en vostre empar confia, 
aquest peregrinatge es sols d´ un dia, 
l´ amor que´ns entregueu, no te mai fi. 
                     
 Sou Vos, Verge morena d´  aquests cims, 
reina dels catalans i sobirana, 
protectora de la terra catalana, 
a qui li regaleu moments sublims. 
 
 I tant sublims, com el poder resar, 
al costat de la gent del poble nostre,            
el Via Crucis, donant tots de fe mostra, 
de que volem aprendre bé a estimar. 
 
 L´ ànima amb fe, s’allibera de mals, 
s’emplena de goig, de joia, d’alegria,       
a pujat amb els seus en romeria, 
i es troba aquí, entre els arbres i penyals. 
 
 Quin goig dona, resar amb esplendor,  
el Via Crucis per la Muntanya Santa, 
tot un poble que tant respectuós canta, 
alabances al Crist, Nostre Senyor. 
 
 Penetrant amb encís en cada cor, 
la veu de l´Ignasi, clara i pausada, 
jo crec, que fins i tot emocionada, 
explicava cada estació amb amor. 
 
 El Crist, braços oberts, clavats en creu, 
emmarcat pel majestuós paratge, 
el teníem prop, i la bella imatge, 
es la que guarda sempre Cardedeu. 
 
Un dia tant ple, farcit d´ emoció, 
en un jorn d´ aquells, que de joia t’emplena, 
adoràrem nostra Verge morena, 
acompanyant Crist,a cada estació.  

 
                               ESTEVE PERICH I SALA       Cardedeu, 7 de maig del 2006 
 

 



 

ALTRA VEGADA ARRIBA EL MES DE LES ROSES I LA POESIAIgual 
com vàrem fer l’abril de l’any passat, i sent adient en aquest mes, posarem 
uns petits poemesdel senyor José Linares soci de l’associació.L’hem copiat 
tal qual ens l’ha entregat. 

EL FORASTERO                                 A DOS LEGUAS DE LLINARS 

Con un pensamientofijo,                              A dos leguas de Llinars, 

salí de mi pueblo un dia,                              y a cinco de Granollers, 

para ser un forastero,                                  se encuentra bien situado, 

a esatierra que venia.                                  Cardedeu del Vallés. 

Peroyo me equivoqué,                                  Es un pueblo muy  especial, 

porque en verdad no sabía,                         por la gente que aquí a vivido, 

los sentimientos que tiene,                          no por la modernidad, 

esta Barcelona mía.                                     si no de los que se han ido. 

                                                                   Es un pueblo valorado, 

No te digo que al principio,                          por poderosas razones, 

me tocarapadecer,                                       porque està bien situado, 

los sacrificiospero el tiempo,                        y sus comunicaciones. 

pone a cada cosa en susitio.                        La cercanía es muy grande, 

Yo me entremezclésin prisa,                         hasta nuestra capital, 

con la gente del lugar,                                  con media hora es bastante, 

y a demàs que yovenía,                                si lo quieres comprovar. 

con ganes de trabajar.                                  Es un pueblo muy exacto, 

                                                                   de un contenido especial, 

Cuando sales de tu tierra,                           por eso todos venían, 

para ir a un sitionuevo,                               al pueblo a veranear. 

te tienes que hacer la cuenta,                      Cardedeu siempre ha sido, 

que eres un forastero.                                  querido por los demàs, 

Aunqueyo no hayanacido,                            por eso siempre ha tenido, 

en esta tierra que quiero,                             sentido de humanidad. 

com soyagradecido,                                      Este pueblo es Cardedeu, 

yo no me sientoextranjero.                            no creo estar equivocado, 

                                                                    que se venga aquí a vivir, 

Porqueyo aquí he trabajado,                         el que quiera comprovarlo. 

he convivido con ellos,                                  Este es un pueblo querido, 

su idioma me han enseñado,                        por todo el que lo transita, 

y hastapienso como ellos.                             por el trato con la gente, 

Las costumbres de esatierra,                        cuando vienen de visita. 

las llevo en el corazón,                                  A todo el mundo le gusta, 

porqueestoyviviendo aquí,                             el pueblo para vivir, 

desde que tengorazón.                                   porque el tren viene directo,                                       

                                                                     de Barcelona hasta aquí. 

                                   JOSÉ LINARES 

 



 

DITES 

Anant jo calent, me’n ric de la gent. 
Es pot callar la veritat, però mentir és pecat. 
Pare, què se sent tenir un fill tan maco?. – No sé fill, 
pregunta-li al teu avi. 
La dona guapa és un perill. La lletja és un perill i una desgràcia. 
Pensa molt i parla poc i els avis et faran lloc. 
El que molt es vol inflar, per força ha de rebentar. 
La història és la novel·la dels fets, i la novel.la és la història 
dels sentiments. 
Amb el puny tancat no es pot intercanviar una encaixada de 
mans. 
El seny i el geni són nuvis, però mai han pogut casar-se. 
És bo acostumar-se a la fatiga i a la carrera, però no cal forçar la 
marxa. 
Tia Teresa, perquè et pintes?.- Per estar més guapa.- ¿I triga 
molt a fer efecte? 
No diguis tot el que sents, ni ensenyis tot el que tens. 
Per a saber parlar, cal aprendre a callar. 
Molts, del món es queixen, però no el deixen. 
No diguis del de l’absent el que no diries del present. 
Com més necessitats tingueu, més lliures sereu. 
Els animals són bons amics, no fan preguntes i tampoc 
critiquen. 
La ment negativa mai aconsegueix res, només esquinça i 
destrueix. 
La major lloança que es pot fer d’un home, és comparar-lo 
amb un nen. 
Tots obeeixen de gust quan el que mana és just. 
Amor meu, estic embarassada. Que t’agradaria que fos?-Una 
broma. 
Els interessos particulars fan oblidar fàcilment  els públics. 
Per la nostra cobdícia el mol és poc;per la nostra necessitat, 
el poc és molt. 
L’home ha fet de la terra un infern per als animals. 
No hi ha mirall que millor reflecteixi la imatge de l’home que 
les seves paraules. 
Una cosa no és justa perquè sigui llei, però ha de ser llei si és 
justa. 
La felicitat com l’arc de Sant Marti, no es veu mai sobre la 
casa pròpia, sinó només sobra la dels altres. 
 



 
 
SORTIDA A ALCOVER PER UNA CALÇOTADA A “EL ÀLAMO” 
 
Quan  arribem a l’època dels calçots, ens agrada cada any fer una 
sortida a un lloc de categoria per degustar amb un bon dinar 
aquestes cebes que sucades amb la salsa corresponent fan de tan 
bon menjar. Al llarg dels anys, l’experiència ens ha demostrat que 
un dels llocs que més bon servei ofereixen és  en aquest castell de 
cartró anomenat “El Àlamo”situat als afores del poble d’Alcover. 
Així doncs. el dia 22 de març, emprenem el camí vers aquest 
indret per esmorzar i passar el mati fent una passejada abans del 
dinar, per la ciutat de Reus per conèixer la “ Ruta modernista” 
amb edificis de l’arquitecte Lluis Domènech i Montaner. Hem 
pogut admirar les formes i volums originals en les nombroses 
façanes dels edificis que encara es conserven descobrint la 
importància de la tradició comercial reusenca. 
Al tornar al restaurant, ja ens esperava una bona ració de calçots 
i carxofes amb la seva salsa, acompanyats de botifarra negra, 
botifarra blanca i fesols, xai a la brasa i crema catalana. No hi va 
faltar la beguda ni el cava, ni el cafè i les gotes. Després una llarga 
sobretaula i sessió de ball com sempre. 
La calçotada és un àpat comunitari que ha esdevingut la manera 
més tradicional de menjar els calçots, amb fortes connotacions de 
festa i trobada. Les calçotades se solen fer des de finals de la 
tardor fins al març o principis d'abril, segons la temporada. 
El primer plat del menú típic de calçotada són els calçots 
(normalment entre 10 i 20 per persona), servits en teules per 
mantenir-ne la temperatura, amb la salsa típica que els 
acompanya, la salsa de romesco. Després se sol menjar carn a la 
brasa, botifarres i 
mongetes acompanyat 
tot  de vi negre o cava. 
Com que els calçots se 
serveixen tal com surten 
de la graella i cal pelar-
los i sucar-los a la salsa, 
d'uns anys ençà, 
sobretot als restaurants, 
és costum de posar-se 
un pitet per a evitar de 
tacar-se la roba i uns 
guants de plàstic per no embrutar-se les mans. 
====================================================== 



            CARTELL DELS DIES 24 I 25 DE MARÇ DE 1925  



 


