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iumenge 22 d'abril. Reci-
tal poètic al "tros del
Pere" i esmorzar cam-

pestre enmig dels arbres frui-
ters. 
De primer aquest escrit vol corres-
pondre amb gratitud l'oferiment
que ens havia fet en Pere Agra-
munt per fer un esmorzar campes-
tre en el seu tros. Molts no tenim la
possibilitat de gaudir sovint d'un
àpat en un indret tan mediterrani
com es el Parc Agrari del Baix
Llobregat, amb vistes al riu i
envoltats d'hortes que conreen ver-
dures, llegums i arbres fruiters.
Aquest espai és com un oasi de
ruralitat enmig de l'àrea metropoli-
tana que s'ha conservat tal i com
era anys enrera. Els més de trenta
comensals sortíem de la plaça de la
Vila per enfilar a peu el camí del
riu, un camí molt utilitzat per
ciclistes i caminants i des don es
pot contemplar alguns ocells que
hi fan vida a la llera, entre les
aigües i els canyissars. Alguns dels
més típics són el bernat pescaire, el
mosquiter o l'ànec collverd. Poc
abans d'arribar a l'hort del Pere
alguns ja aspiren les emanacions
oloroses de les botifarres i la can-
salada, només amoïna que encara
no veiem el cel obert, el clima nor-
mal de l'època. La passejada ens
ha fet agafar gana i cal dir que els
cuiners, també socis del CEM, el
Miquel Hermoso i l'Enric Padilla,
han estat a l'alçada així que no tri-

guem gaire a entaular-nos i fer
queixalada i si es amb un bon vi
del priorat encara millor ah! i per
arrodonir la menjada hem disposat
de cafè i licor per qui ha volgut.
Mes tard i amb la panxa plena

voregem amb precaució entre file-
res de verdures i fruiters tot
seguint el Pere que ens explica de
forma amena i singular algunes de
les plantes que ell conrea, un mon
de pagès que encara que no ho
sembli es força desconegut per a
molts de nosaltres. Tot seguit la
matinal, sense deixar el seu to fes-
tiu, va agafar una línia mes cultu-
ral: tothom varem seure en cercle a
la bora de l'hort per escoltar un
recital poètic amb motiu de la
Diada de Sant Jordi. Ha estat una
primera col·laboració amb la
biblioteca Pau Vila i on cal agrair

als socis de la nostra entitat Lluís
Pasqual, Mercè Charles i la Maria
Lluïsa Domingo  que ens van reci-
tar alguns poemes del llibre "Els
fruits saborosos" d'en Josep Car-
ner. La poesia en aquest ambient

més natural fa que agafi un altre
caire i ens arribi més endins amb
les diferents entonacions del Lluís,
una recitació cantada de la Mercè i
més si cal quan la Lluïsa ens va
oferir fora de programa un poema
de Salvador Perarnau titulat
"Col.loqui de Molins de Rei i el
Llobregat" premiat als Jocs Florals
de la nostra vila l'any 1951 que tots
desconeixíem i que ha estat el punt
i final a aquesta activitat primave-
ral que creiem tothom a pogut gau-
dir.                        
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