
 

 

 

 

Amb l’arribada del mes d’octubre, ens arriba també la tardor, 

Just amb l’arribada del mes d’octubre, ens arriba la tardor,aquesta 
estació en que els arbres 

perden la seva fragància i 
l’esplendor de les seves fulles 

perd aquells colors tan vius 
que al llarg de l’estiu 

presumeixen amb raó de la 

seva boniquesa. 
Es tornen groguenques i 

malaltisses, isi bufa una mica 
l’aire les arrenca i se les 

emporta lluny de on han 
viscut tot el temps que eren 

les reines de la natura. 

Encara que sembli que la tardor ha 
de ésser una època trista, no és així 

donat que cada estació té el seu 
encant, si no, ja hem direu si no és 

bonic de veure aquesta barreja de 
colors que la natura ens mostra quan  

albirem aquest boscos del Montseny i 
de moltes altres contrades que amb 

el canvi d’estació s’embelleixen amb 

singulars colors sense cap llei 
humana que els i mani el canvi. 

Els caçadors de bolets gaudeixen passejant pels boscos i omplir els 
cistells si es que en troben, tal vegada alguns prefereixen omplir-los 

de castanyes ja que Tots Sants està molt a prop. 
Sapiguem treure profit de lo ens regala la natura que és tan agraïda 

amb nosaltres cosa que nosaltres no ho som amb ella i moltes 

vegades la malmetem sense raó. 
Siguem respectuosos amb lo que bon grat ens donen sense demanar 

res a canvi.   
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DITES DEL MES D’OCTUBRE 
Trepitjada de pagès no fa mal a res. 
La veritable manera de no saber res és aprendre-ho tot alhora. 
Qui no vulgui pols que no vagi a l’era. 
Cal jutjar els sentiments pels actes, més que per les paraules. 
Terra de romaní, terra de poc vi. 
Déu em dona bones mans però no hem llaura la terra. 
Als amics, com les dents, els anem perden amb els anys, no sempre sense 
dolor. 
És amic meu aquell que em socorre, no el que em compadeix. 
L’alcohol no soluciona els problemes, però tampoc la llet. 
A l’octubre, ametlles collides, i al novembre les olives marcides. 
Compra estores pel setembre, cera per l’octubre i llard pel novembre i 
aniràs bé sempre. 
El que busca un amic sense defectes, es queda sense amics. 
El record és el perfum de l’ànima. 
El teu amic té un amic, i l’amic del teu amic té un altre amic, per 
tant, siguis discret. 
El treball lent produeix la millor mercaderia. 
Malauradament no sabem mai apreciar les oportunitats quan arriben, 
sinó quan se’n van. 
L’única cosa que qualsevol pot fer sense experiència és el ridícul. 
Qui pregunta el que no deu, li contesten el que no vol. 
L’únic home que no s’equivoca maies el que mai fa res. 
Tots estem matriculats a l’escola de la vida, on el mestre és el 
temps. 
Quart minvant, porta infant, lluna plena porta nena. 
La conducta és un mirall en que cadascú mostra la seva imatge. 
Fes de la nit nit i del dia dia i viuràs amb alegria. 
Qualsevol poble defensa més els seus costums que les seves lleis. 
La pedra i la paraula, no es recullen després de tirar-les. 
La còlera és una ràfega de vent que apaga la llum de la 
intel·ligència. 
Doctor, que puc fer perquè durant les vacances la meva dona no es 
quedi embarassada?-portar-la amb vostè. 



Al veure caure un fulla d’un arbre, vaig fer aquest poema. 
 
                  LA  FULLA 
                Q u i n a  g r à c i a  t e n s  a l  c a u r e ,  

balancejant-te amb orgull, 

en el camí que va a raure, 
a la terra que t’acull. 

 
Ahir eres verda encara, 

i el teu posat era altiu, 

que a prop teu, fent-li de mare, 
un ocell feia el seu niu. 

 
Estesa, plana, amorosa, 

eres pel vianant consol, 
en la tarda calorosa, 

donant frescor al raig de sol. 

 
I malgrat el que t’espera, 

mala fi en el teu camí, 
no vols en l’hora postrera, 

pensar que t’has de podrir. 
 

Seca, groga, sense ufana, 
sols tens aire de tristor. 

Un altra any, una germana, 

farà oblidar ton record. 
 

ESTEVE PERICH SALA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Aquest programa del cine Recreo de Cardedeu és de l’any 1925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ENS VÀREM FER UNA FOTO DAVANT L’ANTIC TRAMVIA 
 
Després de fer una bona i llarga sobretaula acabat el dinar, ens 
vàrem desplaçar fins a la propera població d’Argentona per fer 
una visita el museu del càntir on impressiona una mica la gran 
exposició de càntirs de tots models i formes d’arreu del món. 
Fins en Pau Picasso va voler-hi deixar empremta amb algunes 
peces decorades per ell mateix. 
Pels carrers ja en trobes alguns de monumentals impossibles 
d’aixecar però que adornen els llocs per on passes. 
Del que si ens vàrem assabentar, de quins són els càntirs 
catalans i els que no ho són, una cosa més que aprenguérem. 
Argentona és una vila i municipi de la comarca del Maresme. 
Està situada a la part central de la comarca, i va des dels peus 
de la Serralada Litoral fins a gairebé la costa. 
 
 



DE LA SORTIDA AL MUSEU DE LA TÉCNICA 
Som al dia 24 d’agost de 2016. 
Una vegada mes i com sempre, a les vuit en punt del mati, sortíem de 
davant del Casal per gaudir de l’excursió que mensualment organitzem 
per anar coneixent els racons més emblemàtics del nostra país. 
Hem considerat que la puntualitat és molt important en tots els 
aspectes i per això volem continuar exercitant-la. 
Aquesta vegada hem sortit direcció nord, concretament cap a Figueres 
per fer una visita l l’interessant “museu de la tècnica” de l’Empordà, això 
si..., sempre després d’alimentar-nos una miqueta amb un complert 
esmorzar. 
Aquest és un museu en que podríem dir que hi podem rememorar la 
memòria, ja que permet a qui el visita reviure i en certa manera 
entendre el passat i el moment. 
Tots el canvis que es van dur a 
terme durant la revolució 
industrial, varen deixar enrere 
aquella artesania que la mà de 
l’home amb destresa i paciència 
havia forjat. 
Podem trobar en aquest recinte, 
moltes varietats de rellotges, 
telèfons, centraletes, estufes, 
màquines registradores i de cosir, ràdios, calculadores i un llarg 
etcètera d’objectes que ens han meravellat. 
Quan vàrem estar ben assabentats  de tanta varietat de coses, el millor 

que podíem fer era tornar al 
restaurant on vàrem esmorzar per 
fer la segona part alimentaria com 
era el dinar i per acabar, una bona 
sessió de ball per estirar les 
cames. 
En fi, una bonica alegre i  
alliçonadora sortida que ha 
complagut creiem que a tothom. 



ANEM PER PAMS 
La paciència que al llarg de 45 anys ha emprat un matrimoni, ha fet 
possible la fundació d’aquest museu que ens ha agradat conjuntament a 
tots els qui l’hem visitat. 
El senyor Pere Pedrosa i la seva 
senyora na Margarita Pierre, són el 
fundadors i propietaris del mateix, i 
que l’ensenyen i expliquen amb tota 
classe de detalls i amb molta il·lusió. 
Ens comenten que la procedència dels 
milers de peces i la manera d’adquirir-
les ha estat una feina feixuga viatjant 
al llarg dels anys per tot Europa i fora d’ella, recorren més de tres 
milions de quilòmetres i gastant unes 10 furgonetes en tot el temps. 

Entre les moltes curiositats que trobem en 
aquest recinte, hi ha una màquina d’escriure 
única en el món que va ser encarregada per 
Mussolini. Hi trobem també màquines per 
escriure en diferents idiomes com el rus, l’àrab 
o xinés, per a cecs des de els primers avenços 
fins a l’actualitat. Algunes màquines en les que 
s’havia d’escriure posant lletra a lletra lo qual 
significava tenir una paciència tremenda.  
En quan a màquines de cosir hi ha tanta varietat 
de models, de tipus i formes que si haguéssim 

de descriure-les ompliríem més 
butlletins que no pas fem amb 
tot l’any, 
El senyor Pere, és actualment 
propietari de l’empresa de 
Transports Pedrosa”, amb una 
plantilla de 320 treballadors i 
uns 200 camions.  
Un matrimoni senzill i amable 
dignes d’admiració. 
 



Com que vàrem arribar a Figueres amb temps 
sobrat, lo millor era fer una passejada per 
aquesta bonica ciutat i després de breu parada 
davant el museu Dalí, i observar aquelles cues de 
gent per entrar que no s’acaben mai, l’entrada a 
l’església parroquial  de Sant Pere, ens ocupà uns 
quants minuts diguem que ben aprofitats. 
El juliol de 1936, durant la guerra civil (1936-39) 
es cremà l’església, un valuós arxiu parroquial i 
onze dels quinze capellans de la Comunitat de 
Preveres van ser assassinats. En els primers 
mesos de la guerra es va desmuntar el presbiteri 
i el creuer. 
Mn. Pere Xutglà, el 1941, inicia la reconstrucció, 
referent al presbiteri, el creuer i el campanar en 
estil gòtic. 
Entre 1954 i 1976 a Figueres es van crear quatre noves parròquies (La 
Immaculada i Sant Pau, El Bon Pastor, La Sagrada Família i Santa Maria), 
actualment s’està treballant en l’agrupació de les cinc parròquies de la 
ciutat, per coordinar la tasca pastoral. 

En el camí vers el “museu de la tècnica”, 
poguérem veure el monument que aquesta 
ciutat ha dedicat a Narcís Montoriol, fill 
predilecta de la mateixa i passar davant del 
“museu del joguet” que també diuen és digne de 
visitar i que potser algun altra dia organitzarem 
una sortida per a fer-ho. 
Narcís Monturiol i Estarriol (Figueres 28 de 
setembre de 1819 - Sant Martí de Provençals, 
Barcelona, 6 de setembre de 1885) va ser un 
enginyer, intel·lectual, impressor, editor, 
pintor,[2]polític i inventorcatalà, cèlebre per la 
invenció del primer submarí tripulat i impulsat 
per una forma primerenca de propulsió 

autònoma amb un motor químic anaeròbic, anomenat Ictíneo. 



 
 


