
 

 

 

 

NNNNADAL 2016 
Altra vegada, com qui no vol la cosa ens arriben aquestes festes tan 
entranyables del Nadal i de Cap d’Any.Aquests dies en que sembla 
que tothom vulgui emplenar l’ànima de bons sentiments, fent el 
propòsit esperançat de que tot l’any regnarà la bona avinença i la 
concòrdia amb tota la gent que coneix  i que pugui conèixer. 
Malauradament, aquests propòsits sen va a norris una vegada 
passades les diades de recolliment i celebracions. 
Algunes persones de bon cor no obstant, si que serven dintre seu 
l’esperit nadalenc en el seu fer diari, vers les amistats que mai 
hauríem d’oblidar i que són la sal de la vida. 
Quina joia el veure les famílies plegades  i amb bona avinença, com 
a la vora del foc és conten històries, rondalles i poemes nadalencs. 
Per Nadal no vull regals dels que venen a les botigues, no vull robes 
ni torrons, ni pastissos, ni bombons, si voleu fer-me feliç, regaleu-
me si us plau, rialles i molts petons.  ======================== 
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DITES DEL MES DE DESEMBRE 

 

I el teu marit, segueix en les rebaixes? Si, però el tindré que rebaixar 
més per que no li interessa a ningú. 
Al desembre i al gener, busca sempre un bon recer. 
De viciosos i tragons estan plens els panteons. 
La grandesa d’un home es mesura per la grandària dels seus 
pensaments. 
L’infortuni posa a prova als amics i descobreix als enemics. 
El millor remei a les injúries és menysprear-les. 
El llit és el lloc més perillós del món. De fet el 99% de les persones 
moren allà. 
Si vols seves grosses, planta-les en quart creixent. 
Un pintor és un home que pinta el que veu. Un artista en canvi, veu 
el que pinta. 
Ditxós és el mes de desembre, que entra amb llardons i surt 
amb torrons. 
Els números santifiquen. Si mates a pocs ets un criminal, si 
assassines a milers, ets un heroi. 
Riu i el món riurà amb tu; plora i el món , donant-te l’esquena, 
et deixarà plorar. 
Santa mandra gloriosa, lliureu-nos de treballar, el dia s’ha fet per 
jeure i la nit per descansar. 
Qui te salut i llibertat, és molt ric i no ho sap. 
No hi ha bon vent per a qui no sap on va. 
Diu una senyora molt gran a un senyor. Quants em posa? Per 
que he de posar-li anys, no en té prou amb els que te?. 
No hi ha res més fàcil que enganyar a un home honrat. 
La modèstia és el complement  a la saviesa. 
Mai es descobreix millor un home que sap poc, que quan parla molt. 
Ja fa molts anys que tinc fet el testament, li deixo totes les 
meves deutes a la meva cunyada. 
No és més savi el que sap moltes coses, sinó el que sap coses útils. 
El món està fart d’estadistes als que la democràcia ha degradat 
convertint-los en polítics. 
Pluja menuda, a terra ajuda, i bon ruixat la terra bat. 
En temps fred, val més una gorra que un barret. 
Entra un home amb un lloro a l’espatlla a un bar i el cambrer 
pregunta: Parla l’animal? I el lloro respon: Jo que sé?. 
Amb el diner a la mà, tot el món faràs ballar. 
De diners i de bondat, la meitat de la meitat. 
======================================================= 



SORTIDA A LA BRUIXA D’OR 
El passat mes de novembre, com si ja fos una cosa d’obligació, ens 
vàrem desplaçar amb moltíssima il·lusió vers aquest poble on té la 
mirada posada molta gent d’arreu moltes contrades per aconseguir  
allò que el nom del poble pregona, sort.  
A les set del mati, tant puntuals com solem ser sempre i amb 
l’autocar ple, emprenem la marxa cap a Sort i després de fer una 
breu parada per esmorzar, arribem a aquesta població solament per 
recollir el dècim de loteria a la tan anomenada administració quin 
nom ja posem al començament  d’aquesta redacció. 
Jo diria que és un lloc on la gent hi posa confiança i si analitzem be 
la cosa, resulta que d’aquest racó, en surten moltes alegries i 
moltíssims desenganys, però la gent encegats repetim la jugada. 
Després el destí final era Andorra on tinguérem temps de fer una 
passejada pel centre, sota la pluja persistent, potser algunes 
compres i cap a l’hotel per sopar i dormir. 
Al mati, després d’esmorzar, visitem la Casa de la Vall, l’antiga seu 
del Consell General (parlament d’Andorra). A dins es poden 
contemplar la cuina i estances, la sala dels passos perduts i l’armari 
de les 7 claus. A la façana principal s’exhibeixen l’antic i l’actual 
escut d’Andorra. 
Abans d’anar a dinar,ens arribem fins a un centre comercial per 
acabar de fer les últimes compres. I després de l’àpat corresponent, 
cap a casa s’ha dit. 
Si emprenem la sortida amb il·lusió, bé sabem que les possibilitats 
que tenim de incrementar els ingressos vers les nostres butxaques, 
és molt minsa, tant, que seria una gran sorpresa de pescar alguna 
cosa mal que sigui recuperar el preu de la butlleta o dècim.  
Esperem el dia 22 de desembre i escoltem la ràdio o miren la tele 
per assabentar-nos dels números que van cantant aquella colla de 
nois i noies i que mai diuen el teu. Fins que no han cantat l’últim 
que surt dels bombos, no ens 
resignem a deixar-ho córrer.  
Esperem en el proper butlletí del 
mes de gener poder donar bones 
noticies respecte a la sort de 
Sort. 
Si no són bones, també ho direm, 
aquí tenim el número del dècim 
que hauria de sortir premiat. 
Que la sort ens acompanyi. 
======================================================== 



PRE-NADAL 
El matí del dia 13 de desembre 
sortim direcció a La Jonquera 
per després de fer una parada 
per agafar una mica de forces, 
entrar a França i arribar a 
Perpinyà. 
Anàvem il·lusionats vers el que 
ens deien que era un dels 
mercats nadalencs més 
importants i coneguts del sud de 
França o de la Catalunya nord si així o voleu. 
Teníem una hora i mixa per passejar per lo que creiem que seria un 
niu de multituds i la decepció ens portà a fer-hi una petita ullada 
per un carrer amb poca gent i menys parades de les pensades.  
La Fira de Nadal de Cardedeu, li dona cinquanta voltes a la de la 
capital del Rosselló. 
Vàrem gastar el temps fen la visita a la catedral i alguns indrets dels 
voltants.Després tornem cap a Catalunya, concretament al poble de 
Sant Llorenç de la Muga per delectar-nos amb un dinar una mica de 
caire nadalenc.  
Després de l’àpat i fer una sobretaula, ens dirigim a Solius per 
visitar l’exposició de pessebres, presentats en diorames fets a mà 
per un dels  monjos del monestir. Una exposició molt digne 
d’admirar per la seva presentació i la exquisida configuració de les 
figures, treball de molta paciència i destresa. 
De tornada cap a casa, els comentaris generals són de que hem 
passat una agradable jornada i plegats ens hem desitjat un bon 
Nadal i com no, una bona entrada de l’any 2017 esperant que per 
tots, sigui un any ple de ventura i que ens respecti la salut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UN PARELL DE DIORAMES DEL MONESTIR DE SOLIUS 



COSES DEL NADAL 
És típic en aquesta diada, fer un gran dinar familiar, amb escudella 
i carn d’olla, pollastre farcit, cava, torrons, neules i fruits secs. 
També es fa una llarga sobretaula en què els més petits reciten 
poemes, es canten nadales, en un ambient distès al voltant del 
pessebre o de l’arbre de Nadal. 
Es desitja pau, felicitat i joia a tot el món. 
Amb la panxa plena i el corcontent, la tarda del dia de Nadal, 
s’acostumava a anar a veure la representació dels Pastorets. En 
alguns barris i pobles encara perdura aquesta tradició.  
És una obra de teatre que explica la història del naixement de 
Jesús.  
El pessebre també és l’escenificació del naixement de Jesús, que es 
reprodueix amb figures plàstiques. Consisteix a instal·lar en algun 
lloc de la casa unes figures, col·locades seguint un ordre determinat, 
que simbolitzen l’arribada de Jesús al món. En un lloc destacat del 
decorathi ha l’escena del naixement amb l’infant Jesús; la seva 
mare, Maria; el seu pare, Josep; el bou i la mula, i s’envolta amb 
caminets, rierols, molsa, pedretes, figures de pastors i els Reis 
Mags. Un dels elements més característics del pessebre català és el 
caganer. El caganer és una figura dels pessebres de Catalunya, 
sovint amagada en un racó, darrere d’un arbust, on fa les seves 
necessitats a l’aire lliure. Va vestit, generalment, amb camisa 
blanca, pantalons foscos, faixa i barretina vermelles, sovint amb 
pipa. Lluny de ser ofensiu o groller, el caganer retorna a la terra allò 
que d’ella prové, adobant la terra del pessebre i fent-la fecunda per a 
l’any següent. Es considera un símbol de salut i prosperitat i, en 
definitiva, de felicitat per al Nadal. 
En aquests darrers temps s’estan implantant a tot Catalunya els 
pessebres vivents que escenifiquen els fets nadalencs en paratges 
bucòlics de cada població i amb persones com a figures. 
El dia 26diada de Sant Esteve és una festivitat considerada una 
mica com la continuació del dia de Nadal; es tracta de poder-se 
reunir amb la resta de la família amb qui no s’ha pogut estar el dia 
de Nadal. A Catalunya també és un dia festiu. El dia està centrat en 
el dinar; es comença més tard del compte i s’aprofiten les restes del 
dinar de Nadal, i per això se solen fer canelons. 
 
28 de desembre, els Sants Innocents 
Sembla que és una festa d’origen pagà i era l’inici d’unes festes que 
se celebraven per tot Europa, coneguda com la Festa dels bojos, que 
durava molts dies i acabava per Carnestoltes. 



Era una manera d’entretenir-se durant els dies llargs i freds 
d’hivern. 
Actualment és el dia en què la mainada fa bromes innocents i 
divertides com ara penjar llufes o ninots de diaris retallats, i la 
premsa aprofita per donar algunes notícies falses i disbauxades.  
 
31 de desembre, l’Home dels nassos i Cap d’Any. 
També podria formar part de 
la Festa dels bojos. Se sol 
explicar a la mainada que 
aquest dia surt l’Home dels 
nassos, una persona que té 
tants nassos com dies queden 
per acabar l’any. Com que 
sovint els costa entendre el 
joc de paraules, fa que s’imaginin un personatge estrafolari, curiós i 
un xic terrorífic que només poden veure aquest dia.  
També és el dia que es fan els preparatius per acomiadar l’any vell i 
rebre l’any nou.  
Se solen preparar sopars sofisticats i elaborats, s’organitzen balls de 
festa i es prepara el raïm. A Catalunya és tradició menjar dotze 
grans de raïm, seguint les campanades que toquen a les 12 en punt 
de la nit. 
És quan esclata la més popular revetlla a tots els llocs en que 
s’organitzen ballades, grans àpats i més d’una borratxeres. 
Després ja sabem que comencem novament un altra any (el 2017 
concretament), ple d’incertesa i esperança com tots els 
començaments en els que solem dir sempre: “ Al menys que no sigui 
més dolent que el que hem deixat enrere”. 
Per això hem de conformar-nos amb el que ens te preparat el destí, 
un destí tan incert com inesperat i que anem coneixen dia a dia. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

QUE TINGUEM TOTS PLEGATS, UNA 

BONA SORTIDA DE L’ANY VELL I MOLT 

BONA ENTRADAAL QUECOMENÇAREM. 

                FELIÇ I VENTURÓS 2017 



VULL QUE SÀPIGUES 
 
Vull que sàpigues que et vaig estimar amb totes les meves forces, 
que vaig intentar-ho tot per seguir amb tu, i que ni un sol dia vaig 
deixar de pensar en tu. 
Vam ser molt feliços, fins que es va creuar el destí i amb ell va 
arribar la distància. 
Mai et vaig tornar a veure, a escoltar, però això no fou motiu per a 
que et deixés d'estimar. Després de tants anys sense saber de tu et 
segueixo estimant com el primer dia; el teu amor, tan veritable, em 
va deixar tan satisfet que no he tornat a tenir més estímuls per 
tornar a estimar-te, complint-se així la màxima que diu: "el que 
coneix el veritable amor i ho gaudeix, no té por de no tornar-se a 
enamorar". 
Hi ha vegades que sento que estàs al meu costat i busco la teva 
mirada còmplice, i en tancar els ulls la veig; respiro l’aire i els 
aromes que compartim junts, i t'endinses en mi purificant-me el cor 
i l’ànima i encara és més fort el delit que sento per gaudir de tu. 
Si no ens tornem a veure, gràcies per haver-te conegut; només per 
sentir el que vam viure junts es pot, amb escreix, justificar haver 
viscut. I si tornem a trobar-nos i sents el mateix que jo, llavors 
...guanyarem  al destí. 
QUE ÉS L’AMOR 
Quan la felicitat d'una altra persona és la teva felicitat, llavors això 
és Amor. 
 El millor Amor és aquest que et fa millor persona, fins i tot sense 
exigir i sense pretendre canviar-te. 
 Amor és mantenir-se enamorat malgrat les baralles i discussions i 
lluitar perquè les coses puguin millorar. Això és amor. 
 No hi ha regal com que et abracin i et diguin: "passi el que passi, 
sempre estaré al teu costat". 
 Amor és que algú miri tot el bo que hi ha en tu i per això et vulgui. 
Però també que vegi tot el dolent i tot i això et vulgui. 
Què és l'amor de veritat? L'amor no és alguna cosa que es pugui 
definir fàcilment amb paraules perquè les transcendeix. L'amor és 
trobar la calma, la pau en els braços d'aquella persona. L'amor de 
veritat és alguna cosa que va més enllà, és la comunió de dos cors 
que s'uneix en la recerca del benestar que dóna l’estimar. 
L’amor és sofert, és benigne, l’amor no té enveja. l’amor no 
s’envaneix, no fa res indegut, no s’irrita, no guarda rancor i no 
gaudeix de la injustícia, sinó, de la veritat. 
======================================================== 



 


