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Ja som al cinquè mes de
l'any i en plena primavera.
Una
natura,
camp
i
muntanyes, desbordades de
colors per les abundoses
pluges
que
ens
han
acompanyat
durant
els
mesos de març i d'abril.
El primer de maig és el dia internacional dels treballadors, i la
jornada reivindicativa del moviment mundial. Aquesta jornada de
lluita pels drets dels treballadors fou establerta al congrés obrer
socialista celebrat a Paris l’any 1889.
Però tot això, no repercuteix en res a lo que dona fama al nostra
poble de Cardedeu. La Fira de Maig és coneguda arreu de moltes
contrades catalanes per la seva varietat i importància de tot lo que
en ella s’exposa, es compra i es ven.

ASPECTE DEL FIRAL D’AQUELLS ANYS QUAN LES TARTANES EREN EL
MITXÀ DE TRANSPORT PER ANAR A LES FIRES.

Com sempre, el protagonista principal de la Fira és el bestiar, amb
els concursos de bestiar boví i equí, el concurs de doma clàssica o
l'exposició de maquinària agrícola. Però també hi tenen cabuda les
activitats tradicionals i
més consolidades com
la
mostra
gastronòmica
o
la
burricada (cursa amb
rucs), entre d'altres.
Pel
que
fa
als
expositors,
se
n'esperen més de 150
de
la
comarca
i
d'arreu dels països
catalans, qui oferiran
productes i serveis per
a tots els públics del
divendres 13 al dilluns
16 de maig. Tot plegat emmarcat en l'entorn natural privilegiat dels
parcs Pompeu Fabra i Pinetons.
El trenet turístic tornarà a passejar tothom qui ho desitgi pel
municipi, i acostarà les persones que vulguin visitar la Fira dels
barris fins al recinte firal.
La Fira de Sant Isidre de Cardedeu és un certamen ramader,
agrícola i comercial amb activitats lúdiques complementàries. Està
organitzada per l'Associació Fira de Sant Isidre amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Cardedeu.
La FICARD no seria el que és si, a part del bestiar i les parades
comercials, no comptés amb una cartellera consolidada i
tradicional d'activitats i espectacles d'animació, entre els quals
destaquen el singular concurs
mundial
de
menjadors
de
borregos, la gimcana de cotxes
com
d’altres
exhibicions
i
concursos. Alguns dels actes que
tampoc falten són els espectacles
eqüestres o la desfilada de moda.
També
un
gran
assortit
programa d’actes de cultura local
i nacional com les sardanes o els
geganters i activitats esportives
per els menuts. =========================================

DITES DEL MES DE MAIG
El cor té raons que la raó no entén.
La tecnologia ens apropa als més llunyans i ens distància dels
més propers.
No arriba abans el que va més ràpid sinó el que sap on va.
Qui sap molt, escolta; qui sap poc, parla.
Estaré al teu costat la resta de la meva vida.-De debò? diu la dona.
Espòs: Si, em casaré amb la veïna.
La conducta és el mirall on tots mostren la seva veritable
imatge.
Cal treballar vuit hores i dormir vuit hores, però no les mateixes!
La ira és com el foc, només es pot apagar a la primera guspira.
Després és tard.
Si res ens salva de la mort, almenys que l’amor ens salvi de la vida.
Recomanar sobrietat al pobre és grotesc. És com dir que mengi
poc al què es mort de fam.
Formar part de la societat és una nosa, però estar exclòs d’ella és
una tragèdia.
El deure és el que esperem que facin els altres.
Quan un metge s’equivoca, el millor és tirar-li terra a l’assumpte.
Jo sempre transfereixo els consells que hem donen. És per la
única cosa que serveixen.
Experiència és el nom que tots donen als seus propis errors.
Es pot matar al somniador, però no al somni.
El camí del deure es troba davant del sender de l’egoisme.
Quin és l’animal que després de mort dóna moltes voltes? El
pollastre a l’ast.
Cremeu vells troncs, beveu vells vins, llegiu vells llibres, tingueu
vells amics.
Li tinc enveja als mosquits: sempre moren entre aplaudiments.
No és que tingui por de morir. El que vull és ser-hi quan passi.
La marihuana causa amnèsia i ...altres coses que no recordo.
Alguns matrimonis acaben bé, altres duren tota la vida.
Joan, ¿que és pitjor, la ignorància o la indiferència?
Ni ho se, ni m’importa.
A vegades és necessari guardar silenci per a ser escoltat.
L’home no pot saltar fora de la seva ombra.
Alcaldes i sabates noves, als tres dies, estrenyen menys.
Viu sòbriament i seràs escoltat.
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L’APUNT HISTÒRIC
Permeteu-me que tot i havent passat els carnavals, us presenti
una foto de una de les comparses de Cardedeu que per aquells
anys en que molts de nosaltres havíem de néixer o teníem pocs
dies, ja feien disbauxes per els locals de la Vila.
En aquesta foto podem veure encara moltes cares conegudes i tal
vagada potser, encara alguns d’ells viuen.....

Una comparsa és un conjunt de persones que van vestides o
disfressades igual en festes populars, desfilades públiques,
processons, etc.
Per les festes de Carnaval , surten les comparses.

LA SORTIDA DEL MES D’ABRIL
Aquesta vegada hem decidit anar a fer una xatonada. Sortim com
és habitual a les vuit del mati, i emprenem la sortida vers
Tarragona per anar a esmorzar a l’acreditat restaurant de Valls
casa Félix on ens donen un bon entrepà amb botifarra blanca i
negra.
Ja una mica refets, continuem l’excursió per arribar a Poblet i
després de donar un cop d’ull a l’exterior del monestir, podem fer
una visita a l’interior de l’església.
El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet és un monestir de l'orde
del Cister. Està situat al peu de les
muntanyes de Prades, a la comarca
de la Conca de Barberà.
Del Monestir de Poblet en concret
es pot dir que va ser fundat l’any
1150, un cop es va conquerir
Lleida als sarraïns, i qui va cedir
les terres per a la seva fundació
fou Ramon Berenguer IV. En el mateix segle XII es construí
l’església, la biblioteca, el refetor, la infermeria i part del claustre.
Es seguí ampliant en construccions fins el segle XIV. Ja al segle
XX, després de patir saquejos i confisques, va ser declarat
Monument Nacional. Després d’iniciar una restauració i de
reconciliar-lo, l’edifici revisqué monàsticament el 1940. La
UNESCO el declarà patrimoni de la humanitat el 1991 i
recentment, el 2010, li fou atorgada la Medalla d’Or de la
Generalitat de Catalunya.
Com que l’objectiu era el xato, tornem cap al
restaurant on vàrem esmorzar, ens cruspim el
xato i lo del darrera i després de una mica de
ball, cap a casa s’ha dit.
El xató és una salsa feta amb ametlles i
avellanes torrades, molla de pa amb vinagre,
all, oli, sal i, l'ingredient que la fa diferent, la nyora o pebrot de
romesco. Aquesta salsa acompanya una amanida d'escarola, amb
anxoves, tonyina i bacallà.

APUNT PERSONAL
Escrit que vaig llegir en la sala d’actes de la “Xunta de Galicia” a Santiago
de Compostela, davant el senyor fraga Iribarne que ens va rebre molt
acollidorament.
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