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Com qui no vol la cosa, el mes de juny ens torna a trucar a la porta
per a portar-nos les revetlles que amb tanta disbauxa celebrem.
La més celebrada de
totes, és la de Sant
Joan que amb mil
fogueres sota un cel
farcit de brillants
estels, il·luminen els
rostres dels qui les
contemplen d’a prop
i cada indret on
arriben les seves
flames.Les
celebracions tenen
el foc com a element
característic. Es fan fogueres comunals, familiars i individuals i
segons la tradició de cada localitat se'n munten moltes de
diferents o només se'n fan en una plaça o carrer en concret,
tradicionalment amb objectes inservibles de fusta que s’han anat
acumulant durant tot l’any. En les celebracions hi té un lloc
destacat la pirotècnica. Gastronòmicament s’acostumen a
acompanyar les reunions familiars alvespre pròpies d'aquesta data
amb la coca de Sant Joan, de recapte o de llardons.
El mes de juny es potser la millor temporada de l’any, ens porta
dies llargs i lluminosos, nits de màgia i
de colors, acomiada la primavera per
donar pas a l’estiu, omple les platges
de bat a bat i canvia els colors dels
arbres.
L’estiu és temps de vacances pel que fa
a l’escola i d’altres feines.

La coca de Sant Joan és una de les coques més populars de
Catalunya i pot ser de classes diferents: confitada amb massapà,
crema o nata i ornada amb pinyons, llardons o fruita confitada. És la
menja tradicional de la Nit de Sant Joan, quan es reparteix a les
revetlles juntament amb vins dolços o rancis; avui, però, aquestes
begudes han anat deixant pas al cava. La coca de Sant Joan es deriva
del tortell amb ous que es menjava antigament: un dolç de forma
rodona, que era una reminiscència clara del culte al sol.
Una altra revetlla popular que trobem en aquest mes de juny, és la de
Sant Pere encara que no té la ressonància de la de Sant Joan.
L'altre element característic d'aquesta nit és la pirotècnia. Els nens
comencen a participar en la festa des de ben petits brandant bengales
i llençant bombetes -les anomenades cebes-, explosius que s'activen
pel cop amb el terra, del tot inofensius. A mesura que es fan grans,
els pares els van permetent de fer ús d'explosius de metxa cada cop
més potents. Començant amb les piules i traques inofensives i
acabant
amb
petards
més
potents. La nit
s'emplena
de
trons, fonts de
llum i el cel de
coets artificials
de
molts
de
colors diferents.
La festa de la Nit
de Sant Joan als
diferents pobles
de Catalunya és
molt
antiga,
sobretot amb la
presència central
de les fogueres,
perquè és
creença comuna que les flames allunyen i espanten els mals esperits
que campen durant aquesta nit. De fet, al segle XVIII ja es van dictar
lleis que pretenien posar fre als focs d’artifici i a les fogueres dins la
ciutat, cosa que fa suposar que aleshores la tradició ja era molt
assentada. Però la festa s’ha mantingut fins avui a desgrat de les
prohibicions
i
les
restriccions
durant
el
segle
XX.
=======================================================

GRUP DE PERSONES QUE EL PASSAT DIA 19
D’ABRIL VISITÀREM EL MONESTIR DE POBLET

EN LA SORTIDA A LA GARROXA, DAVANT EL SANTUARI DE LA GLEVA

UNA VISITA ALS VOLCANS DE LA GARROTXA

24 de maig.

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és un parc
natural que es troba a la comarca de la Garrotxa. És el millor
exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica. Té una
quarantena de cons volcànics d'una edat compresa entre els 5.0007000 i els 700.000 anys, 10 cràters, 23 cons ben conservats i més
de 20 colades de laves basàltiques. L'orografia, el sòl i el clima
proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant, amb alzinars,
rouredes i fagedes d'excepcional valor paisatgístic. Té un clima molt
humit, i per algun tipus de vegetació es podria representar com a
clima atlàntic. El tipus d'arbre que més abunda és l'alzinar
muntanyenc. Té una superfície protegida de 15.000 ha, que inclou
11 municipis, 28 reserves naturals, i pretén fer compatible la
conservació amb el desenvolupament econòmic, en règim de
protecció arran dels impactes de les extraccions mineres, el
creixement urbanístic i els abocadors incontrolats de residus.

Amb un bon esmorzar a la Gleva, una tranquil·la i relaxant ruta
per la zona volcànica amb el carrilet trenet passejant pels volcans
de Martinyà, el Pomareda, el Tori i el Croscat i després d’algunes
explicacions, ens adrecem al restaurant can Xel per a fer un bon
dinar. Vàrem passar el dia plaentment i molt complaguts.

DITES CURIOSES
En un estat veritablement lliure, el pensament i la paraula han de
ser lliures.
La vellesa existeix quan es comença a dir: mai no m’he sentit tan jove.
El que no porta la bellesa dins de l’ànima no la trobarà enlloc.
Gràcies a la llibertat d’expressió, avui ja és possible dir que un
governant és un inútil sense que ens passi res. Al governant tampoc.
Tingues cura de les petites despeses; un petit forat enfonsa un
vaixell.
Ser bo només amb si mateix és ser bo per a res.
La joventut és un defecte que es corregeix amb el temps.
És perillós tenir raó quan el govern està equivocat.
L’audàcia en els negocis és el primer, el segon i el tercer.
L’art de la guerra és com la medicina sempre causant víctimes.
Casa`t amb un arqueòleg. Com més vella et facis, més encantadora
et trobarà.
No és bell el que .es car, sinó car el que és vell.
La memòria és l’únic paradís del qual no podem ser expulsats.
En els negocis no existeixen els amics: no hi ha més que clients.
Hi havia un acudit tan, però tan dolent, que li pegava als acudits
bons.
Tots anhelem arribar a vells i tots neguem que hem arribat.
El càstig del mentideres no ser cregut tot i que digui la veritat.
Les paraules són la configuració acústica de les idees.
La possibilitat de realitzà un somni és el que fa que la vida sigui
interessant.
Mai vaig tenir una tristesa que una hora de lectura no hagi aconseguit
dissipar.
Escolta Joan, la meva sogra és un àngel. – Quina sort...la meva
encara viu.
El que no estigui segur de la seva memòria, ha d’abstenir-se de mentir.
L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per a canviar
el món.
Ningú neix odiant a una altra persona pel color de la pell, el seu origen o
la seva religió.
Joan, on has deixat el llibre de “Com passar dels 100 anys”? – Ho
he guardat a la caixa forta, no fos cas que la teva mare pensi llegirlo.
La lectura d’un bon llibre és un diàleg incessant en què el llibre parla i
l’ànima escolta.
Gràcies a la memòria es dóna en els homes el que s’anomena
experiència.
===========================================================

RECULL D’ESCRITS DE LA REVISTA “LA VALL DEL MOGENT” DE L’ANY 1935
ELOGI DEL MEU POBLE PER JOAN CLUSELLAS
En mig d’aquest Vallés, a pocs quilòmetres de la capital, hi trobareu un poblejoliu i
alegre, un poble que treballa, que viu i que pensa cara al progrés.
En aquest poble, que es comunica amb els altres per mitjà de la via ferrada del tren
M.S.A. i que travessa l’àmplia carretera asfaltada, que va de Barcelona a França, hi
trobareu sempre uns braços oberts que us atendran, cercaran un lloc de repòs per a
vosaltres i faran que l’estada en ell us sigui plaent.
Per un cantó està cercat, al fons, per la serralada del Montseny i per l’altra el voregen el
Mogent i la serralada del Maresma.
En un nivell de 195 metres sobre el mar i el pla on està situat fan que el clima sia suau i
agradable, essent un lloc ideal d’estiueig, pels seus boscos fontaners i ombres d’a prop,
que en ple estiu dóna bo estar-s’hi.
Els mitjans de comunicació i els divertiments, tant de caire profà com religiós fan que la
vida del poble no transcorri monòtona i suau, sinó al contrari, sigui un neguit
interminable de variacions, que el col·loquen a la davantera dels pobles moderns.
En els dies 15 de Maig, 21 de Setembre i 8 de desembre, celebra les tradicionals fires,
algunes de les quals son antiquíssimes i té el dilluns el mercat setmanal, com una cosa
pròpia de l’evolució dels pobles.
El seu abastiment d’aigua viva li dóna una comoditat per cada casa. I els seus carrers
plans, i les grans places, totes elles enllumenades, fan que l’aspecte nocturn sigui
agradable.
La rastellera de torres , que hi ha a banda i banda de cada cap de l’Avinguda de la
República, li donen una magnificència d’entrada, com potser cap altra poble de la
comarca.
Els seus habitants són gent modesta i senzilla, més
aviat però, de cara la ciutadania, que et reben amb
unafranquesa i amabilitat digna d’admiració.
Aquest poble que s’anomena Cardedeu, que viu,
palpita, es mou a 36 quilòmetres de Barcelona
i a 8 de Granollers, la capital d’aquest Vallés
Oriental, té un passat històric, un bon present, i
un futur admirable que ara tractarem d’explicar.
En altres butlletins, intentarem aportar més detalls
d’aquets escrits sobre coses de casa nostra dels
trenta. ===================================

UNA PÀGINA DE LA VANGUARDIA DEL 28 DE JUNY DE 1930

