Festa dels Traginers ®
Protocol de la representació casament
El casament i en especial la Núvia és una part essencial de la nostra Cavalcada; la
comitiva d’honor la va a buscar a “casa seva” i acompanyada pel Banderer i els
Cordonistes, van a trobar el nuvi que espera impacient la seva arribada junt amb la resta
dels participants de la Cavalcada del Traginers.
El casament el forma:
• La Núvia
• La mara de la Núvia
• El para de la Núvia (qui porta la mula de la Mara)
• El Nuvi
• i el dot de la Núvia.
La Núvia i mara de la Núvia:
Cal estar preparats amb el temps suficient per ser a les 11:00 a la “Casa de la Núvia”, (a
la carretera de Manresa, 36) on esperareu que la comitiva dels banderes, les mules i el
dot passin a buscar-vos. Uns instants abans d’arribar la comitiva sentireu la música de la
copla, és el moment de sortir i esperar la comitiva al balcó desprès d’ unes fotos, la
persona encarregada us indicarà el moment de baixar al carrer per pujar a les mules. Un
cop tots preparats i delitats els fotògrafs, s’anirà en comitiva a encapçalar la Cavalcada
dels Traginers.
El Nuvi:
Han d’anar al lloc de guarniment (era mas Martí) amb el temps suficient per estar
preparat per fer les fotos juntament amb els abanderats i el dot. El Nuvi s’ha de quedar i
anar directament al començament de la cavalcada a esperar la comitiva de la Núvia i
abanderats.
En acabar la cavalcada:
Anireu directament a la casa Torrents i es donarà per acabada la vostre participació.
Els tres abanderats, junt amb la copla aniran al domicili (o lloc acordat) del nou
abanderat o abanderada.
NOTES IMPORTANTS:
• Es important complir amb els horaris establerts, d’aquests en depèn el començament de
tota la cavalcada.
• Estareu acompanyats d’una persona encarregada per solventar qualsevol imprevist.
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