Agraïments a la Sra. Rosa Massó Aguilar per fer-nos descobrir la
“EiXarranca” de Barberà del Vallès que surt al Costumari Català de Joan
Amades.
I pel treball i dibuix que va fer, en relació a aquesta xarranca típica de
Barberà del Vallès, i que ens ha cedit per l’Exposició del dia 22-4-2016 dins
dels actes de la Inauguració de l’Hort de la Torre d’En Gorgs.
També agraïments al seu marit, Sr. Josep Jové Esparza, per haver vingut
a la Torre d’En Gorgs i haver-nos fet conèixer el treball i dibuix fets per la
Rosa.
El Costumari Català és l'obra cabdal del gran folklorista català Joan Amades Porta com a subtítol El curs de l'any. És l'obra etnogràfica de referència per a
qualsevol qüestió relacionada amb les tradicions i els costums a les terres de llengua catalana. Consta de cinc volums il·lustrats que ordenen els continguts
seguint el curs de l'any, el pas de les estacions. La primera edició data de 1952, en cinc volums.
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