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Arribem al mes de febrer que enguany serà una miqueta més llarg
donat que és de traspàs i té 29 dies. El més destacat d’aquest mesés
que el dia 10 comença la quaresma ( té quaranta dies), que durarà
fins el dia 20 de març, o sigui, comença el dimecres de Cendra i
acaba el diumenge de Rams.
Abans però, tindrem aquestes festes de disbauxa i enganyoses que
ens porta el Carnaval. De disbauxa perquè la gent es desfoga amb
cants i grans bajanades que fins els més quiets i seriosos es
desfoguen. I enganyoses perquè ens agrada canviar de personalitat i
aparentar ser el que no som.
Els més tímid es vesteix d’heroi, s’imagina que es el salvador de la
humanitat i sota una disfressa que el fa desconegut, s’atreveix amb
coses impensables.
I ha qui està fart de ser un senyor i manar en la vida real, aquests
dies es transforma sempre mitjançant la disfressa, en un ser humil,
miserable i tan desmanegat com es pugui. No cal expressar les
diferents personalitats que al llarg de un carnaval aniríem
reconeixen al trajecte de les llargues rues que es formen.

DITES DEL MES DE FEBRER
Pel mes de febrer floreix l’ametller.
Diuen que la història es repeteix. Però la veritat és que les
seves lliçons no s’aprofiten.
L’home es creu sempre ser més del que és i s’estima en
menys del que val.
Encara que siguis el més alt, tingues humilitat.
Les idees no duran molt, cal fer alguna cosa amb elles.
Aconsella al ignorant, et prendrà per un enemic.
Perquè la felicitat sigui completa sempre es necessita una
mica d’il·lusió.
No t’acontentis amb parlar a la gent de bé, imita-les.
El pitjor de la ingratitud és que sempre vol tenir raó.
Si examinem detingudament la història, sabrem ser
indulgents amb el món contemporani.
Si voleu conèixer un home, revestiu-lo d’un gran poder.
No llencis pedres a la font on has begut.
Guarda llenya al llenyer per quan arribi el febrer.
El que pensi que els diners no donen la felicitat, que els
transfereixi al meu compte.
A parir d’ara faré dues dietes...perquè amb una em quedo
amb gana.
Les que condueixen i arrosseguen el món, no són les
màquines, sinó les idees.
La injuria no sempre dona en el blanc que busca ferir; però
sempre ennegreix la boca del que l’ha proferit.
Cal respectar les lleis sempre que les lleis siguin
respectables.
Si lluites pots perdre, si no lluites perds segur.
Somnia però no t’adormis.
He assumit els meus deures, ara que em tornin els meus
drets.
Ja que la mort nom resol res, els problemes cal resoldre’ls
en vida.
Alguns ha que semblen esquerrans de les dues mans.

========================================================

COSES DEL CASAL
Posem en coneixement pel bé de tots els socis, que últimament
després d’adquirir un ordinador portàtil que era necessari per
moltes de les activitats que es porten a terme en els diferents tallers
del Casal, també hem adquirit per el taller d’internet, dos
ordinadors nous per facilitar més les lliçons als diferents alumnes
que venen per aprendre i posar-se al corrent.
No cal dir que en els mateixos ja si ha incorporat l’últim sistema
operatiu (WINDOWS 10).
-----------------------------------------------------------------------------------Hem enviat cartes a tots els socis que tenen pendent la renovació
del carnet. Els carnets es fan vàlids per un període de cinc anys i es
paga un preu simbòlic de un euro al any. O sia que en el moment de
la renovació es paguem cinc euros.
----------------------------------------------------------------------------------Posem en coneixement de tothom, que el proper mes de març hi
haurà una assemblea general per tal de posar a coneixement de tots
els socis les altes i baixes que en el transcurs de l’any s’han produït
a l’Associació de Jubilats de la Gent Gran.
També es presentarà l’estat de comptes que estarà a disposició per
si algú vol interessar-se pels mateixos.
Al mateix temps s’informarà de que si algú vol entrar a formar part
de la junta podrà fer-ho, sempre que sigui soci de l’Associació.
Aquest any cal renovar la Junta Directiva donat que segons els
estatuts, cada tres anys toca fer-ho si és que es presenta una nova
junta amb ganes de treballar.
Per presentar-se una nova junta, també cal ser soci de l’Associació.
No cal dir, que s’enviarà a cada soci, una carta personal amb les
notificacions prèvies a l’Assemblea.

-------------------------------------------------------------------------------------------El dia 24 d’aquest mes, anirem a fer una calçotada al conegut
restaurant “El Àlamo” situat als afores del poble d’Alcover. Aquest
restaurant, és el més adient per fer una calçotada, ja que altres
anys o hem provat a d’altres llocs i no ens van convèncer.
Farem una visita al interessant poble medieval de Montblanc i
també visitarem la botiga de les prestigioses galetes Riflacliper a
fer-ne un bon tastet i comprar les que es vulguin.
Al mateix lloc que esmorcarem també hi dinarem.
Després de un bo i abundant dinar, tindrem una sobretaula amb un
animat ball per a tothom.

ELS GEGANTS DE CARDEDEU
Els primers gegants de Cardedeu, es
van estrenar el 15 de setembre de
l’any 1910 per poder completar i
enriquir les festes del Sagrat Cor que
se celebraven cada any pel mes de
setembre.
Aquests
primers
gegantsvan ser donats a la parròquia
per Gonçal Masó, qui va dirigir una
subscripció popular per tal de poderlos adquirir.
Els caps o testes dels gegants es van
comprar en un teatre de Barcelona.
Els vestits i altres robes van ser
confeccionats per noies del poble, a
més de rebre l’ajuda per noies de la
colònia.
A aquests dos gegants no se’ls va
posar nom; se’ls coneixia com el Gegant i la Geganta. El Gegant
representava un rei moro, amb la pell ben morena i la barba llarga i
molt negra. Era un jove guerrer engalanat amb un gran turbant i
una gran capa sobre les espatlles. A la mà dreta duia un pergamí
que representava el document que es va signar en l’acta de donació
dels gegants a la parròquia l’any 1910. La Geganta era una jove
donzella, ben formosa i agraciada amb el cap cobert amb un
mocador. A la mà dreta i duia un ram de flors.
Era ja cap als anys
trenta, quant als dos
gegants se’ls van afegir
sis nans i capgrossos.
L’any 1935, els dos
gegants van
canviar
d’aspecte
i
es
va
convertir ell en un rei
catòlic. A la geganta
també se li van canviar
les robes i se li va posar
corona.
La
vida
d’aquests
gegants ve ser curta ja
que es va acabar el 21
de juliol del 1936, quan van ser cremats a la plaça de l’Església.

Acabada la guerra, Gonçal Masò va tornar a treballar per aconseguir
que el poble de Cardedeutornés a tenir una parella de gegants que
presidissin la processó de Corpus i la dels Senyors.
Actualment tenim
a Cardedeu uns
gegants la mar de
bonics als qui
acompanyen
el
príncep, un jove
formós i guapo i
la pubilla, potser
no tan encertada
com ell, però ben
guarnida i elegant
per goig de tots
nosaltres i per no
desmerèixer també els nans com de costum i a més tenim el Gegant
Montseny amb quatre cares que representen les estacions de l’any i
sis braços.
Sempre és un espectacle veure’ls a ballar.
Cardedeu és un poble que li agrada conservar les tradicions, i
aquesta és una d’elles i ens honora.

ANTONI GAUDI I CORNET
Antoni Gaudí i Cornet va néixer el dimecres 25 de juny del 1852. El
lloc exacte del naixement és discutit; segons uns, se situa a Reus,
on a la seva casa natal hi té una placa dedicada; i segons altres
al Mas de la Calderera de Riudoms (Baix Camp), que era propietat
de la seva família. El que sí que se sap segur és que l'endemà del
seu naixement fou batejat a l'església prioral de Sant Pere de Reus.
Antoni fou el cinquè fill del matrimoni format per Francesc Gaudí i
Serra, oriünd de Riudoms, i Antònia Cornet i Bertran de Reus; des
de petit va tenir un problema reumàtic que li va impedir portar una
vida normal per a la se va edat i que l'acompanyà per sempre. Això li
va comportar tenir un caràcter retret i reservat.] Els metges li van
recomanar una dieta vegetariana i que passegés de tant en tant, i
per aquest motiu es va convertir en un vegetarià i gran caminador.
A causa de la seva malaltia, no podia jugar amb els altres nens i va
faltar a força classes, a les quals hi arribava a lloms d'una burra.
Aquests fets li van permetre passar moltes hores observant els
animals, les plantes i les pedres.
Gaudí es va traslladar per realitzar els seus estudis d'arquitectura a
la ciutat de Barcelona, on les seves primeres obres van estar
influïdes per diversos estils com el neogòtic, mudèjar, barroc, fins a
arribar a l'explosió del modernisme, en què va aconseguir implantar
un estil propi, amb la utilització dels seus estudis sobre la natura i
les formes reglades de la geometria, la utilització de totes les arts
aplicades per a la decoració dels seus edificis i la recuperació per a
l'ornamentació de l'antic mosaic transformat per Gaudí
en trencadís, convertit en una nova tècnica.
La seva contribució a l'arquitectura és única i està considerat com
un dels màxims exponents del modernisme. Des de la infantesa,
Gaudí va ser un atent observador de la natura, de la qual l'atreien
les formes, els colors i la geometria. Malgrat tenir grans edificis
realitzats, dels quals cada vegada es fan més monografies, el que
més fama l'hi ha donat arreu del món és
sens dubte el temple de la Sagrada
Família, obra encara en construcció i
que, a mesura que s'alça, la se va
popularitat
i
admiració
continua
creixent.
Antoni
Gaudi
mori
a Barcelona
atropellat per un tramvia el 10 de juny
de 1926.
En la foto el Palau Episcopal d’Astorga.

LA SAGRADA FAMILIA
El dia 20 de gener, la sortida que
acostumem a fer mensualment, va ser
molt a prop de casa nostra,
concretament a Barcelona.
Aquesta vegada ja vàrem sortir
esmorcats de casa per fer la primera
parada al barri gòtic per visitar Santa
maria del Mar i el remodelat Born, tot
seguit, una visita per lliure al museu
d’Art Contemporani a la Plaça dels
Àngels per desprès dirigir-nos cap al
Port Olímpic per realitzar el dinar al conegut restaurant ja visitat
altres vegades “La Barca de Salamanca”.
Després de dinar, el plat fort, com era la visita a la Sagrada Família.
El Temple
Expiatori
de
la
Sagrada
Família, basílica conegudahabitualment com la Sagrada Família,
és un dels exemples més coneguts del modernisme català i que ha
esdevingut tot un símbol de Barcelona. Obra inacabada de
l'arquitecte català Antoni Gaudí, és al barri de la Sagrada Família,
al districte de l'Eixample de la ciutat.
La façana té tres simbòliques façanes:
Façana del naixement: Dedicada al naixement de Crist, es tracta
de una façana molt decorada i plena de vida.
Façana de la Passió: Una mica més seria i simplificada que les
altres façanes, vol reflexa el sofriment de Crist en el moment de la
crucifixió.
Façana de la Gloria: La façana principal, molt més gran i
monumental que les altres, representarà la mort, el Judici Final, la
Gloria i l’infern. Conscient de que no tindria temps per acabar-la,
Gaudi va deixar fets els plànols per a que els seus successors
poguessin acabar el treball.
Per dissenyar l’interior, Gaudi es va inspirar en les formes de la
natura, creant columnes en forma de troncs d’arbre que
converteixen l’interior del Temple en un enorme bosc de pedra.

