Festa Tradicional d’Interès Nacional
Festa d’Interès Turístic

Revista de la Festa dels Traginers
Balsareny - núm. 10 - Gener 2008

GENER
25, 26 i 27

2008

Ajuntament de Balsareny
Regidoria de Cultura

El Traginer era l’home que, a
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Salutació

recuperat gràcies a les festes dels traginers i dels
tres tombs.

De

Balsareny en podríem fer diverses definicions,
segons l’època, la situació o el tarannà de la persona
que en parlava. La que podria trobar en una
enciclopèdia antiga o recordar la del No-do amb una
veu que teníem ficada dintre el cervell.
Tot això sortosament ha canviat. I ara si que Balsareny
té una altra definició que és FESTA, CULTURA,
TRADICIÓ I RESPECTE.
FESTA perquè quan arriba el dia de la festa dels
Traginers, tothom es belluga perquè sempre tot surti
com s’havia planejat, amb tots els detalls pensats amb
cura, fent que el lloc on ens trobarem al començar la
festa ningú s’hi trobi foraster.
CULTURA per homenatjar aquells traginers, la seva
feina tot portant mercaderies per tot el país.
Recordant totes les feines en que hi intervenien els
equins: en la pagesia ajudant a remoure la terra, o
fent un dur treball en les mines.
TRADICIÓ que es repeteix cada any, mostrant-nos la
manera de viure dels nostres avantpassats, la manera
que es va anar conformant la nostra societat . Avui en
les passades, podem veure la manera com vivien els
nostres avis, podem gaudir d’un gran patrimoni

RESPECTE a tots als animals. Avui els cavalls,
mules, rucs… no ens són imprescindibles a la
nostra vida, però ens agraden i els estimem en
activitats de lleure, i el tracte és diferent. És
impensable veure com es maltracta un equí a les
nostres contrades. Això fa que puguem gaudir
d’uns animals ben cuidats, i amb uns guarniments
que es fan mirar.
Per això des de la Federació Catalana dels Tres
Tombs, felicitem a la gent de Balsareny perquè són
respectuosos amb el passat, emprenedors amb el
present i mirant amb fermesa al futur.
Us desitjo una gran festa.
Visca la Festa dels Traginers!

Marta Font i Tarrés
Presidenta de la Federació Catalana
dels Tres Tombs
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La taverna del Traginer
El 1991 i durant sis anys seguits li va tocar el torn a “Ca
l'Eugeni”, el local que avui dia és la Farmàcia Iglesias, al
número 2 de la Ctra. de Berga.
El 1997 i fins el 2001 van ser els de “Cal Cases” els que van
cedir el local situat al carrer de la Creu, 22. Aquesta va ser
la Taverna més petita que hem tingut mai. Amb tot, va
quedar molt acollidora.

Ens trobem a la biblioteca, amb l’Abel Artigas, per parlar
de la Taverna. Mentre me n’explica la història, no para de
sonar-li el mòbil. Em demano d'on treuen l’altruïsme i el
munt d'hores que fan falta per preparar un esdeveniment
d'aquestes característiques.
La Taverna va començar l'any 1978, com a part de la
iniciativa de crear una fira dels traginers. La van engegar
un grup autònom de joves d'entre 14 i 16 anys que
pertanyien a l'Agrupament Escolta Guillem de Balsareny.
La primera taverna es va muntar al carrer Àngel Guimerà,
al local “els Neutrals”. Els qui formaven aquest grup
tenien poca idea de construcció. Se’ls va ocórrer fer unes
grans arcades amb guix. Es podien haver fet amb una
vintena de sacs però en van utilitzar gairebé 100...
L'any 1979 la Taverna es va muntar a “Cal Bassany”, al
carrer Ponent. El van deixar net com una patena, van
pintar-lo de dalt a baix, van fer les arcades de guix (ja no
van gastar tants sacs).
L'any 1980 van condicionar el que avui dia és “Cal Paco”
al carrer de la Creu. En aquesta ocasió es va muntar una
escala fictícia, que simulava un segon pis, i com no, es
van tornar a construir les ja famoses arcades.
L'any 1981 l'Ajuntament els va cedir un local al carrer
Castell on es van poder instal·lar durant cinc anys, cosa
que va permetre anar afegint detalls nous cada any:
l’encanyissat del sostre, la llar de foc... També es va fer un
colomer i des d'aleshores, la taverna ha estat sempre
presidida per un animal (gallines, ànecs, pardals...).
El 1986, i durant un període de cinc anys seguits, la
trobem a la “Casa Rufina”, al carrer Sant Domènec,12.
Era una casa típica amb volta de pedra, una barra amb
crosters de fusta, làmpades fetes amb gàbies d'ocells i tota
mena d'eines antigues típiques del traginer i del pagès.

El 2002 va ser un any de renovació, ja que la colla de joves
que havien començat ja no eren tan joves... Es van
instal·lar fins al 2006 al la Baixada del Torrent, 8; al local de
“Cal Fraguer”. Aquest grup va donar un toc d'alegria,
ambient i frescor de la Taverna obrint a totes hores durant
tots els dies.
Al 2007 van haver de marxar novament per anar a “Cal
Sansa”, carretera de Manresa, 22; l’antinc Bar “La Trobada
Van haver de fer un esforç enorme per transformar un local
nou en una taverna antiga plena d'encant. Ho van aconseguir gràcies al treball en equip entre la generació vella i el
nou jovent que es va afegir.
La conversa amb l'Abel s'ha d'acabar; el mòbil torna a
sonar. Aquesta vegada no és per feina, són els seus
companys de la Taverna que el truquen per anar a treballar.
Enguany trobareu la Taverna a la carretera de Berga, 12, a
“Cal Fuster “, totalment renovada però amb el seu encant
de sempre; i on tornareu a trobar les famoses arcades.
Maria Jesús Rodríguez
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El mul, o matxo, i la mula

El matxo i la mula són animals híbrids i estèrils nascuts de
la copulació d'un ase i una euga o bé d'un cavall i una
somera; la majoria són fills de la primera de les dues
possibilitats esmentades, ja que les eugues tenen més
bona predisposició a ser mares i pareixen amb menys
problemes que les burres i als ases no se'ls ha de demanar
dues vegades si volen ser pares. Com en totes les espècies,
les característiques del mulat –nom amb què es coneix el
matxo o mula acabats de néixer– estaran en funció de
quins siguin els gens dels seus pares; així, en aquells casos
en què una euga o una somera hagin estat cobertes per un
ase o bé un cavall “senzill”, és obvi que el matxo o mula
resultant seran de complexió mitjana, mentre que eugues
ben bones cobertes per bons guarans –ases escollits per a
fer de sementals– poden ser mares d'un matxo o d'una
mula espectaculars.
Aquests animals són forts i resistents, caminen amb pas
ferm pels camins més difícils, tenen una gran capacitat
d'esforç i una predisposició innata per “tibar”. Són poc
llepafils en la seva alimentació, fàcilment adaptables als
canvis climàtics i poc propensos a les malalties; així
mateix, són molt intel·ligents i aprenen molt ràpidament.
Això sí, en cas d'una sobreexigència, saben dir prou!
Com en la resta d'equins (ases i cavalls), el matxo i la mula
gairebé van desaparèixer amb l'arribada de les eines
motoritzades a partir de la segona meitat del segle passat,
però abans d'això tots ells varen tenir un gran
protagonisme en la vida quotidiana. Els ases eren l'eina de
treball en cases més humils; els cavalls ho eren de les

cases més riques; i el matxo i la mula ocupaven un ampli
espectre en moltes cases i en molts oficis, no solament en la
pagesia, que se servia d'aquestes bèsties per a les seves
labors habituals (llaurar, segar, batre, transport a bast i amb
carro, etc.) i en l'ofici de traginer, a bastament comentat al
nostre poble, si no en oficis com la mineria –tibar
vagonetes–, el transport –els primers recaders–, tot el
moviment que li calia a la indústria tèxtil, els rematants
–arrossegar fusta al bosc–, els primers distribuïdors i tants
altres, sense oblidar el paper tan important que aquests
animals van tenir en els exèrcits de molts països.
Per sort, amb el pas dels anys, en comptes de deixar-ne
perdre la mena, hom ha canviat l'ús laboral d'aquests
animals per a fer-ne un hobby; de tal manera que, en els
darrers anys, hem assistit a un esclat impressionant de
l'afecció envers els cavalls, amb tot el que això comporta
d'aparició de serveis per a aquest sector. I en menor grau, hi
ha qui s'ha ocupat dels ases per fer-los servir per a fins
turístics o bé com a passatemps; i altres, com la família
Gassó, al Berguedà, que s'ha erigit com a salvaguarda del
guarà català, preservant-ne i millorant-ne la raça, mentre
que el matxo i la mula quedaven en l'oblit. Sortosament, en
els darrers anys, han estat nombroses les persones que s'han
interessat per aquests equins i hom pot tornar a trobar matxos
i mules perfectament enganxats en carruatges de passeig, o
bé en carros de càrrega en moltes trobades a l'entorn de les
festes de sant Antoni Abat i, fins i tot, hi ha qui els empra com
a animals de muntura. En conseqüència, els exemplars joves
i bons són molt valorats.
Jacint Orriols
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ROSAMAR

LA SOCA

Àngel Guimerà, 32-34
08650 SALLENT
Tel. 93 837 06 45
FAX 93 837 07 85
info@lasoca.net
www.lasoca.net

Precuinats i menjars per a col·lectivitats

RESTAURANT

LA CUINA TÍPICA DEL BAGES
La cuina de Ma. Àngels Serra
Carrer de la Creu, 16 - Tel. 93 820 02 51
Mòbil 606 26 50 80 - 08660 BALSARENY
e-mail: barnabea@tiscali.es - www.ram-system.com/rosamar
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Programa d’actes
Diumenge 27

Durant el matí, a diferents indrets

BONJORN AL VEÏNAT

Ball típic i tradicional que es balla colpejant els bastons al ritme de la
música.

pels TRABUCAIRES I MORTERETS DE RAJADELL
Matí, a 2/4 de 9, a la plaça de la Torrada

TORRADA DEL TRAGINER
Un bon esmorzar a base de llesques de pa torrat amb all i oli per a tothom.

Podreu adquirir embotits i botifarres elaborades artesanalment dins del
mateix àmbit de la torrada.

DEMOSTRACIÓ I ELABORACIÓ ARTESANA DEL
PORC
En el mateix entorn de la torrada, podreu veure com es feia en els temps
dels nostres avis, l’elaboració dels embotits i dels productes derivats del
porc.

BALL DE BASTONERS
VALENTÍ ALSINA
Acordionista diatònic, actuarà al rebost i a la taverna.

DESFILADA DE LA BANDA DE MÚSICA
D’IGUALADA PEL CENTRE DEL POBLE.

Durant tot el dia, a la plaça de la Mel

MERCAT I BOTIGA DEL TRAGINER
Mercat de productes naturals i artesans. S’hi podrà
adquirir especialment la Bufanda del Traginer.
Matí a les 11

A les 10 del matí

COMITIVA D’HONOR

DEMOSTRACIÓ DE LA FERRADA I ESQUILADA
D’UN ANIMAL

Des de la plaça de l’Església i pel centre del poble, una
comitiva encapçalada pels DOS CORDONISTES i
acompanyats per la cobla 4 VENTS D’AGRAMUNT aniran a
buscar el BANDERER .

Exhibició de com encara avui es ferra i s’esquila el bestiar.

De 2/4 de 10 fins a 2/4 d’11, a l’era del mas Martí

ESMORZAR
Únicament per als traginers i genets participants a la cavalcada.
Al mateix temps s’han de fer les INSCRIPCIONS per a participar a les curses
al castell.

Els dos cordonistes, Àngel Ribalta i Freixa i Jordi Ribalta i Freixa, aniran a
buscar EL BANDERER, Sr. Martí Ribalta i Òrrit, al número 26 del carrer
Travessera. Tot seguit, aniran a buscar la NÚVIA, Marta Caballero Plaza; la
MARE de la NÚVIA, Sra. Francisca Plaza i Rosa i el NUVI, Aaron Abardia
Salada, al número 38 de la carretera de Manresa.

•
•
•

• CONTENIDORS
• RECICLATGE
• GESTIÓ DE RESIDUS

• DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL
• CONSULTORIA AMBIENTAL
• NETEJES INDUSTRIALS AMB
EQUIPS A PRESSIÓ

93 876 44 44
www.vilavila.com
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Curses al Castell

Diumenge, 27
A la tarda, a 2/4 de 4, al circuit del castell,
GRANS CURSES D’ASES, PONIS, MULES I
CAVALLS
El recorregut serà aproximadament de 500 metres
pels ases i ponis i de 700 metres per les mules i cavalls.

Berga

Colònia SoldevilA
La Rabeia

Per poder prendre part en aquestes curses és
imprescindible haver participat a la Cavalcada del
matí.
Les inscripcions tindran lloc de 2/4 de 10 a 2/4 d’11
del matí a l’era del mas Martí, durant l’esmorzar
dels participants en la cavalcada.
És necessària la documentació dels animals.
És obligatori l’ús del casc a tots els participants i es
recorda que també cal seguir les recomanacions de
l’Organització.
Els participants acreditats amb la inscripció podran
accedir amb vehicle al circuit del Castell i, obligatòriament, hauran de deixar els vehicles a les zones
destinades a aparcament.
Molt important: No maltractar cap animal que
participi a les curses.
El cronometratge i la senyalització electrònica de
les curses és a càrrec de l’empresa TONI MONTERDE.
Hi haurà servei de begudes al circuit.

SORTIDA
Manresa

ARRIBADA
Balsareny

Per seguretat, es demana que es respectin les
indicacions de l’organització i la senyalització.

Pisos en venda
Planta baixa: 56 m + jardí de103 m
2

2

Balsareny
Travessera, 32

Planta 1a: 94 m2
Dúplex: 84 m2
Garatge opcional: 28 m2
Acabats 1a qualitat

Travessera, 9 - 08660 BALSARENY
Tel. 629 582 112 - abelcons@terra.es

anys
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TROFEUS de les curses

Copa M. Hble. President de la
Generalitat de Catalunya.
Copa Excm. Sr. President de la
Diputació de Barcelona.
Copa Direcció General
d´Esports de la Generalitat.
Copa Servei d’Esports de la
Generalitat.
Copa Servei d´Esports i
Joventut de la Diputació de
Barcelona.
Copa Ajuntament de Balsareny
XLIX Copa Il·lustres Srs. Barons
de Balsareny.
XXIV Trofeu Il·lustre Marquesa
de Llió.
XXXI Trofeu Eva i Núria.
XXIV Trofeu Laia.
XXV Trofeu Joan Obradors
Calsina, In memoriam.
Copa Martín Pagonabarraga.

Obsequi Servei Tècnic Rellotgeria
Enric Bruc.
Copa Artesania Canal.
Copa Auto-Reparació Balsareny.
Copa Balsareny Wellness Centre.
Copa Banco Santander
Copa Bar Granja +K-2.
Copa Bar «La Cova».
Copa Bar «El Carrilet».
Copa Bar Restaurant Cheers.
Copa Bar Restaurant El Jardinet.
Copa Bar Restaurant Llobregat.
Copa Bar Seven.
Copa Caixa Manresa.
Copa Calçats Chelo.
Copa Carns Capdevila.
Copa Carns Esteve.
Copa Centre Instructiu i Recreatiu.
Copa Construccions Artigas.
Copa Construccions Pirineus.
Copa CUSME.
Copa Cyberbikes-Cervantes.
Copa Dolç Capritxet.
Copa ERC.
Copa Embotits Mas.
Copa Estanc Casaldàliga.
Copa Expert-Sangüesa.
Copa Farmàcia Iglesias.
Copa Floristeria L’Espiga.
Copa Forn Serra.

Copa Fruits-Balsareny.
Copa Fusteria Hernández.
Copa Garatge Corominas.
Copa Granja la Trobada.
Copa Impremta Orriols.
Copa Immobiliària El Castell.
Copa Instalgama SL.
Copa Jordi Morros.
Copa «La Caixa».
Copa Mary’s Moda.
Copa Nova Llar Center.
Copa Nova Visió.
Copa Olga Estètica.
Copa Pastisseria Bonals.
Copa Peixateria Fina.
Copa Peixateria Maria.
Copa Penya Barcelonista de Bals.
Copa Perruqueria Mª Rosa.
Copa Perruqueria Mercè.
Copa Queviures Casa Vergara.
Copa Rellotgeria Riu.
Copa Restaurant Els Traginers.
Copa Restaurant Rosamar.
Copa Rostisseria Cal Barrau.
Copa Splay Moda.
Copa Supermercat Petit Preu.
Copa Taller Josep Prat.
Copa Transports Arnau-Costa.
Copa Ultramarinos Conesa.
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PAVIMENTS

PAEXBA S.L.
Planta d’asfalt en calent
Obra pública i obra civil
www.paexba.com

ASFÀLTICS

OFICINES
Pol. Ind. La Pobla 7 - 9
08260 SÚRIA (Barcelona)
Tel. 93 869 68 41 / Fax 93 869 58 25
E-mail: paexba@paexba.com

Si no us en sortiu o voleu comprovar les respostes, trobareu les solucions a l’estand d’informació.

FARMÀCIA

IGLESIAS

Antiga Casa Rosendo des de 1926

Sant Domènec, 44 - Tel. 93 839 65 08

08660 BALSARENY

I

.

.

MEMBER OF ICL FERTILIZERS EUROPE

Conserves Ferrer, SA

FRUITS SECS

www.lacaixa.es

ACP S.C.P. APLICACIONS, COLORS I PINTURES

PRODUCTES
FINANCERS
VIATGES
ASSESSORIA
ASSEGURANCES

ACP S.C.P.

PLAÇA DE LA MEL, LC. 2 BC. 2
08660 BALSARENY
Tel: 93-839-66-94 - Fax: 93-820-00-65
acppintura@telefonica.net

