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Volem començar aquest any 2020, amb tota la il·lusió d’aquest món, volem 
carregar-nos de bons sentiments amb l’esperança de que serà, al menys ho 
diem, molt millor que el que deixen enrere, que prou ha estat ple per algunes 
persones, d’ambició, contradiccions, disbauxa i moltes altres coses que ens han 
portat el desconcert als que voldríem que tot anés be. 
Estem neguitosos amb el desitj de que els tres Reis que venen  de llunyans 
països, ens portin sinó riqueses, si felicitat i pau, i també reparteixin tones de 
seny per inculcar-lo a tanta gent que el necessita.  
Molta gent poderosa en té manca. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixem per els infants aquesta nit màgica, deixem-los que gaudeixin amb la 
cavalcada i admirin el tron dels reis i que el seu cor s’empleni de satisfacció al 
moment d’entregar al seu rei preferit la carta en que demanen que siguin 
generosos quan reparteixin els joguets que trobaran a l’endemà al mati en 
algun racó de casa seva. 



A Cardedeu, la cavalcada de la nit de reis és força espectacular, amb 
unes carrosses molt ben fetes dissenyades pels germans Castells, 
molt ben guarnides i vistoses i uns reis que talment semblen que 
hagin arribat de l’Orient especialment per a complir els desitjos dels 
nens de Cardedeu. 

Fan un recorregut per diferents barris del poble sempre seguits de     
molta gent amb els fills petits, fins arribar a la plaça de l’Ajuntament 
on els espera un majestuós i ampli tron en el qual van pujant els nens 
per entregar personalment les seves cartes i veure’ls de ben a prop. 

El dia dels Reis (o Reis) és una festa tradicional d'origen catòlic que 
se celebra el matí després de la nit de Reis, és a dir el 6 de gener al 
matí. És un dia festiu a Espanya, Itàlia i 
altres països, cosa que permet preparar el 
darrer dinar familiar des de les festes 
de Nadal, acabar els torrons, neules i dolços i 
enllestir l'àpat amb el tradicional tortell de 
reis que varia de forma i recepta segons la 
regió.  

L’arribada dels tres reis a Cardedeu sempre és espectacular aquí 
tenim una imatge en que veiem la gentada que els esperava a la 
plaça de l’Ajuntament, la il·lusió dels infants i la cara joiosa del rei 
negra que encapçala aquesta entrada triomfal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B2lic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nit_de_Reis
https://ca.wikipedia.org/wiki/6_de_gener
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/It%C3%A0lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nadal
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80pat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tortell#tortell_de_reis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tortell#tortell_de_reis


UNA FAMILIA POBRA 

En havent passat el sis de gener, aquesta diada en que es tornen realitat 

les il·lusions que durant tot l’any s’han forjat els infants, se m’acut a la 

memòria un conte, que deu fer un grapat d’anys, no recordo on vaig llegir. 

Era un matrimoni que tenia dos fills, i que eren la seva felicitat. Més al 

apropar-se aquest any el dia en que els Reis deixen en les llars les 

joguines somniades pels infants, ells estaven tristos i capficats amb la 

temença de un gran desengany. 

Les seves possibilitats econòmiques, no els permetien el poder satisfer la 

il·lusió dels seus fills. Eren molt pobres i una recent malaltia del pare, els 

deixà sense el poc que tenien. 

Però, com que la pobresa fa despertar l’enginy, es decidí aquell home a fer 

alguna cosa per calmar les ànsies dels seus fills. 

Buscà per on pogué, unes quantes fustes velles i alguns trossos de 

cartrons, i ell mateix amb la destresa de que fou capaç, va fer-ne un 

parell de carretons petits posant-los unes rodes més quadrades que 

rodones i pintant-los amb virolats colors. 

Temorosos esperaven el mati d’aquell dia sis, el despertar dels seus fills, 

que com molts d’altres, anirien neguitosos a buscar els seus joguets. 

Pobrissons..., quin desengany. 

Gran fou la seva sorpresa, en sentir els crits d’alegria que varen fer 

aquells dos nens en trobar-se amb els carrets.  

No..., no tingueren cap desengany, sinó que varen restar-ne molt 

contents. Mes tard, quan eren al carrer a jugar amb els seus amics, no 

s’atrevien els pares a sortir, perquè ja veien als seus fills embadalits amb 

les joguines dels altres i les seves arraconades. 

Però, ¡oh bon Deu, Vos que doneu alegria a qui més la necessita!, quan a 

la fi es decidiren, no creien el que van veure. 

La quitxalla del carrer, havien deixat les joguines més valuoses, i 

entusiasmats, jugaven amb els dos carretons dels seus fills. 

Com podem veure, quatre fustes mal girbades quasi feren un miracle. La 

voluntat d’un pare per complaure als seus fills, feu que una cosa sens 

valor material, fos més estimada que una altra de molt preu. 

Quina alegria la d’aquells pares al saber als seus fills joiosos i veure’ls 

gaudir i presumir d’aquells carretons que sense valor eren els més 

estimats. 

Aquell any foren els reis generosos per a tothom. 

 
 



DITES I REFRANYS 

 

Rere un pas segueix un altra ara avui ja és l’endemà, passen dies i setmanes i 
al final tot l’any caurà. 
La meva dona és tan neta que, quan renta la roba li queda blanquíssima, fins i 
tot la de color. 
A qui no li agraden les cartes, les dones, ni el vi, el diable el tempta per un 
altra camí. 
Hi ha dos tipus de persones a la terra: aquelles que s’eleven i aquelles que 
s’inclinen. 
L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per a canviar el món. 
La gent més garrepa és aquella que sent missa per ràdio, i quan passen la 
safata, l’apaguen. 
Els veritables líders han d’estar disposats a sacrificar-ho per la llibertat del seu 
poble. 
Mai hauria de passar que aquesta terra bella experimenti l’opressió d’una 
persona per una altra. 
La meva dona em va deixar el dia que li vaig dir que portava les mitges 
arrugades. I aquell dia no portava mitges. 
Hem de fer servir el temps sàviament i adonar-nos que sempre és el moment 
per fer oportú per fer les coses bé. 
No hi ha res com tornar a un lloc que roman sense canvis per descobrir com has 
canviat tu. 
L’exercici és clau per a una bona salut física i mental. 
Estàs obsessionat amb el menjar. No sé a que et refereixes concretament. 
No dormis per descansar, dorm per somniar. Perquè els somnis estan per 
complir-se. 
L’alcalde de Lepe ha manat comprar un camió de 60 metre de llarg, per poder 
portar la mengera dels bombers. 
Tots els nostres somnis es poden convertir en realitat, si tenim la valentia de 
seguir-los. 
Un no sap el que sap fins que pot ensenyar a un altra. 
No ni ha prou de dir només la veritat, convé mostrar la causa de la falsedat. 
Qui no vulgui pols que no vagi a l’era. 
 
Cada mes procurem posar aquest recull de “Dites i Refranys”, esperem que 
us agradin. 
====================================================== 
 



LA SORTIDA DEL MES 

Aquesta vegada sortim dos autocars plens de gom a gom, direcció Girona, si 
bé el destí era Sant Gregori a uns deu quilòmetres de la capital. 
Abans però, ens desviem cap a Tordera per abans d’arribar-hi fer parada a 
“Can Ferreres” on ens esperava un bon esmorzar. Una vegada satisfets 
emprenem el camí vers a Sant Gregori per visitar uns treballs fets de suro i 
altres materials, amb molta paciència i moltes hores de treball com ens explica 
la senyora Remei mestressa d’aquell treballat museu al aire lliure. 
Tal com ella ens explica, fa 20 anys dels inicis de una gran aventura plena 
d’il·lusions, projectes i emocions, intentant construir un món meravellós enmig 
de la natura. Vaig arribar a fer , ens diu, 190 escenificacions amb oficis, 
monuments emblemàtics de Catalunya i també del seu racó de la “Vall de 
Llémena”, Tampoc i podia faltar la representació del Nadal amb diferents 
escenes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seva neta va escriure parlant d’aquest indret nomenat ”la Catalunya de 
suro”: - Em vaig despertar enmig d’un lloc màgic. Allà tot el que veien els meus 
ulls estava ple d’esforç i amb una petita brisa es podia sentir l’alegria increïble 
que desprenia aquell lloc. Jo ja sabia que aquell lloc seria un secret dins del 
cor de cada persona que vindria. En un any tan especial com aquest. ha posat  
edat al pessebre. Ja te 20 anys i esta més jove que el primer dia i això és  
gràcies a la meva avia Remei, ella li ha dedicat un gran esforç, 

 



Acabada aquesta interessant visita, marxem 
directament cap a Platja d’Aro on ens esperava un 
dinar igual al que férem en el mateix lloc quan la 
Festa de Germanor, Hotel la Terrassa. 
Aquest hotel que ja coneixem de fa molta anys,  és 
el lloc ideal per celebrar festes amb multitud de 
gent en un sol menjador, aquest dia diu que hi 

havia més de 400 persones, tot i així els cambrers són molt diligents i el 
servei fa ser ràpid i ben ates. En quan el menjar, ja sabíem la seva qualitat i 
no vàrem quedar defraudats. 
Va ser un dinar amb molta xerinola i grups de persones d’altres indrets, sempre 
regnant la bona avinença  i respecta de una vers altres. 
Allà i ha un bon espai per acabar la festa amb una bona sessió de ball, cosa 
que no va ser de molta estona ja que entre rifes i altres coses va passar el 
temps molt ràpidament. 
Una breu passejada per els no amants de la dansa, va ser com un fi de festa 
per esperar els autocars que ens havien de tornar a casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El menjador de l’hotel ple fina a vessar fou lloc de reunió de molta gent de 
varis pobles que igual que nosaltres celebraven el Prenadal. 

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

SENYORA REMEI 

LA SENYORA REMEI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


