Sant Martí Sescorts

FESTA MAJOR
2018

Salutació
Veïns i veïnes, bona Festa Major!
Al llarg de l’any ens trobem a moltíssims llocs...a la Festa dels Tonis, durant el
Dia de la Dona, a l’Aplec de Vilanova de Sant Martí, als concerts de l’Escola de Música
El Faristol, a la Festa de Sant Isidre, a la font del Faig, a la Trobada Gegantera, a la festa
del Carrer del Pont i a la del Carrer Nou.
També al Voluntariat Jove, al Club de Lectura de Cantonigròs, als Tallers de
Cuina Saludable, a les activitats de l’Ateneu del Collsacabra, al Bibliobús, al billar de la
Coope, a les sortides del centre excursionista l’Esquirol i a l’Espai Activa’t.
Per Sant Cristòfol, amb els amics del CCR l’Esquirol, a la petanca de l’Esquirol
i Cantonigròs, a la Pollancreda, a la festa de l’AMPA, per Sant Joan, a l’Aplec de Sant
Julià de Cabrera i al Santuari de Cabrera!
A la Fira del Bolet de Cantonigròs, a la CabrerèsBTT, al Mercat dels Tastets i
les Trompetes de l’Esquirol, a l’Aplec de Santa Margarida, al pavelló, a la piscina durant
l’estiu, al futbol a Sant Martí, Cantonigròs i l’Esquirol, durant el Raid Hípic...
Ens trobem a les esglésies de cada parròquia, a la Foradada i a la Font de
l’Escudella; a l’Escola El Cabrerès i l’Escola Bressol, jugant a tennis o al pàdel, a l’ermita
del Padró, badant al Salt del Cabrit, al camí dels Enamorats i al camí de Les Fontiques.
Al casal dels avis, al Punt Jove, a l’Esplai i a les antigues escoles de Cantonigròs.
Tirant fotografies, caminant, escoltant la riera de la Gorga, mirant el cingle
d’Aiats, pujant el camí Ral i creuant el Pont del Molí de la Bertrana. Collint bolets o els
enciams de l’hort... cada cosa al seu temps.
Ens trobem amb la música al Festivalet del Collsacabra i escoltant la coral
Loreley, al Local d’Entitats amb les Puntaires, a Ca La Salut,
per la castanyada i per Nadal, a la Coope gaudint del teatre,
a les botigues, bars i restaurants de cada poble...
i...també, també cal dir-ho, ens trobem als Sopars Grocs
i en totes les manifestacions a favor dels nostre país.
I en molts d’altres llocs, per descomptat...! i que bé
que puguem trobar-nos tots i a tot arreu durant tot l’any.
Però, enlloc ens trobem millor que a les festes majors
de cada poble perquè molts motius tenim per celebrar-les.
Gaudim tots d’un bona Festa Major a Sant Martí!

Àlex Montanyà
Alcalde
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On vas? (desarrel)
Ells, nosaltres i vosaltres...
Emergim d’un somni verd de nostàlgia a un present incert de decadència
gris.
Sobre un sol d’asfalt caòtic, fem i desfem el trànsit de la seva mort, la
nostre mort.
En els seus ulls grocs de febre hi ha un deix de ràbia, impotència i
menyspreu.
Ens vetlla, ens estima i ens maleeix.
Arrossega amb ella el record d’un temps
En què ella i nosaltres érem un tot.
Tanmateix continuem, errants i regits, distants al seny.
Contaminem la terra que filtre l’aigua de la nostre font.
Ens la bevem i banyem en ella.
Usurpem els fruits i tallem els arbres, tapiem els camins perquè el pulmó
no respiri ni transpui vida. Esgotem l’ofrena. Tot per diners.
Ens asfixiem a nosaltres mateixos fins a divagar com morts en vida.
La mare terra, ens mira.
No podem divagar indiferents fins a la mort definitiva.
Algun dia haurem de deixar volar l’ocell, tornar el peix al riu i deixar
créixer el bosc.
Només llavors podem mirar-vos en els miralls de l’aigua i sentir que
encara hi som a temps, que encara som vius.

Aquest text apareix també en el curtmetratge que hem fet (Somvius reflexions
cinematogràfiques i Rossi Pérez entertainment) pel festival Julius (concurs de
curtmetratges de la ciutat de Vic).

Xevi AUTET
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Visca Sant Martí!
Un altre any i tenim una cita amb Sant Martí. Un sant que vetlla per
tots. Un patró que ens encoratja a viure en caritat, o sigui, en amor servicial i en generositat; i no deixa de suggerir-nos que brandem les armes de
la pau i la justícia.
A casa nostra, el Bisbe Oliba, seguint el camí de l’evangeli que
Sant Martí va enfilar, va ensenyar-nos en les assemblees de Pau i Treva,
l’art del diàleg i de l’entesa. Amb la fermesa de la creu i amb els ulls posats
en el dret del poble, va anar teixint en aquestes contrades, la fesomia d’un
país. Enguany celebrem el mil·lenari d’aquest abat i bisbe.
Que aquesta jornada a honor de Sant Martí, ens meni a obrir
camins de pau i de justícia. Que la convivència, el bon veïnatge i la comunicació de tots plegats ens moguin a compartir la festa.
Bona festa major!
Mn. Pere Oliva i Mn. Pol Badibanga
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Dites Costumari Català de Joan Amades
Per Sant Martí
s’abriga el ric i el mesquí

Per Sant Martí,
el porc para de grunyir.

Quan ve l’hivern per Sant Martí,
fa fred caní.

El vent que bufa per Sant Martí,
bufa fins a la fi.

L’estiuet de Sant Martí
revifa els vells.

Per Sant Martí,
ni berenada ni dormir.

Abans de Sant Martí, pa i vi;
després de l’estiuet fam i fred.

Per Sant Martí tasta el teu vi,
I per Cap d’any ja et farà dany

Tronades per Sant Martí,
collita a desdir.

Per Sant Martí mata ton porc,
posa les olives al tupí,
destapa la bóta, beu ton vi
i convida al veí.

Per Sant Martí,
la pluja ja és aquí.
Pluja per Sant Martí,
no deixa ni col ni lli.
Per Sant Martí,
la bona vella tasta el vi.

Per Sant Martí,
castanyes i novell vi.
Per Sant Martí,
ve la guatlla i el tití.

Per Sant Martí,
mata el porc i enceta el vi.

L’ocell que no és aquí per Sant
Martí,
s’ha quedat pel camí.

Per Sant Martí,
afanya’t a collir.

Si vols casa sense fi
talla la fusta per Sant Martí.

Per Sant Martí,
la pinya cau del pi.

De l’estiuet de Sant Martí
a l’hivernet de Sant Mamet
mig any complet.

Si vols enganyar el teu veí,
planta la morera grossa,
la figuera petita
i fema el teu prat per Sant Martí.

Com més fort és l’estiuet
guarda’t més del fred.
Abel Rubió
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10

novembre

dissabte

Al vespre - a les 21 hores

SOPAR DE FESTA MAJOR
Lloc: Sala de l’edifici Ca la Salut
Aquest any esperem
que ens ho passem tan bé
com l’any anterior.
Passarem una bona estona
amb en

JORDI LP

Cal que feu la vostra reserva abans del dia
8 de novembre a qualsevol dels següents telèfons:
Rosa de Barneras: 644 823 608
Agustí Esturi: 636 930 915
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11

novembre

A les 12:30 hores

OFICI SOLEMNE
amb l’acompanyament musical de
Cor de Rocaprevera.

Tot seguit

VERMUT POPULAR
de Festa Major.
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diumenge

17

novembre

dissabte

A les 9 hores. Sortida a les 9,30 hores

CAMINADA POPULAR

Us hi
esperem!!
Cal fer reserva al telèfon:
Montse Camps: 650 276 212 (vespres)
Preu: 5 euros.
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17

novembre

dissabte

A les 10 del vespre

TEATRE AL CENTRE
Els Joves Martinencs representaran l’obra:

“TOCats!”
de Lauren Baffie
Versió catalana de Jordi Galceran
Repartiment:
Anna: Laura Riera
Arnau: Miquel Campàs
Fred: Marc Domenech
Maria: Gemma Baulenas
Bàrbara: Eva Domenech
Blanca: Cristina Rubió
Camilo: Abel Rubió
Lili: Aina Sala
Després del teatre acabarem la festa
amb barra de bar i el DJ: PAU MONTERO
10

18

novembre

diumenge

A les 10 del matí

SANTA MISSA
Seguidament

ESMORZAR
POPULAR

amb xocolata desfeta pels
més llaminers i pa torrat
amb arengades i cansalada
a la brasa.
Ens acompanyaran els GEGANTS

DE L’ESQUIROL

I RODA DE TER
Durant l’esmorzar, els més petits podran gaudir amb els
castells inflables que hi hauran instal·lats.
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24

novembre

dissabte

A les 9 del vespre

HAVANERES
Amb “ELS

HAVANEROS DE L’ESQUIROL”

Que ens faran
passar una
bona estona
amb un recital
de les seves
cançons.
A la mitja part
hi haurà Rom
Cremat pels
assistents.

FI DE FESTA
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novembre

diumenge

A les 6 de la tarda

TEATRE AL CENTRE
Els Joves Martinencs representaran l’obra:

TOCats!
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25

novembre

diumenge

A les 11:30 hores

PARTIT DE FUTBOL
Trofeu de Festa Major entre

UE SANT MARTÍ SESCORTS - AT. RIUDEPERES

Com cada any,
els més petits
podran gaudir
de passejades
en poni a partir
de les 12 del
migdia.
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COL·LABORADORS

restaurant
Call de Can Baró, 2 - 08511 Tavertet
93 103 50 05 - info@lhorta.cat
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Compra-Venda
de Vehicles a la Carta
Tallers Coromina, S.L.

Passeig Sant Joan, 179 A
08560 MANLLEU
Tel. 93 851 13 78
tallerscoromina@bosch-bcs.com

Per a tot allò que el seu automòbil necesita!
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ïment
El nostre agra
s i particulars
a les emprese
i col·laboració
pel seu suport
sta.
a la nostra fe
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VOCABULARI DEL MAS
Al
Al final
final de
de l’Edat
l’Edat Mitjana
Mitjana s’originaren
s’originaren els
els masos,
masos, formats
formats per
per la
la casa
casa ii una
una extensió
extensió de
de
terreny dividida
dividida entre
entre bosc,
bosc, pastures
pastures per
per aa animals
animals ii camps
camps de
de conreu.
conreu. Eren
Eren portats
portats per
per una
una
terreny
família, que
que hi
hi treballava
treballava ii en
en vivia.
vivia. La
La masia
masia se
se situava
situava sempre
sempre al
al sector
sector dels
dels conreus,
conreus,
família,
separada del
del bosc.
bosc. Acostumava
Acostumava aa tenir
tenir dues
dues oo tres
tres plantes,
plantes, amb
amb teulades
teulades de
de dos
dos vessants,
vessants, de
de
separada
vegades d’un
d’un de
de sol.
sol. A
A la
la planta
planta baixa
baixa hi
hi havia
havia un
un celler,
celler, el
el trull,
trull, el
el rebost
rebost i,i, moltes
moltes vegades,
vegades, la
la
vegades
cuina ii el
el menjador.
menjador. Al
Al primer
primer pis
pis hi
hi havia
havia els
els dormitoris.
dormitoris. A
A la
la planta
planta superior,
superior, els
els graners.
graners. Els
Els
cuina
masos solien
solien tenir
tenir un
un pou,
pou, una
una font
font oo una
una cisterna.
cisterna. Actualment
Actualment molts
molts masos
masos han
han desaparegut.
desaparegut.
masos

1.- EINES DE CAMP, ESTRIS I MÀQUINES:

Esquerra:
Esquerra: trill,
trill, palapala- En
En front:
front: Aladre
Aladre ii timó
timó (espigó)(espigó)- Dreta:
Dreta: Dalla,
Dalla, forca,
forca, jou,
jou, carrejadors,
carrejadors,
esquellots
esquellots
-- Aixada:
Aixada: Eina
Eina per
per cavar
cavar la
la terra
terra consistent
consistent en
en una
una planxa
planxa de
de ferro
ferro rectangular
rectangular més
més oo menys
menys
plana
plana ii lleugerament
lleugerament corba
corba
-- Aixadella:
Aixadella: Aixada
Aixada de
de menor
menor tamany
tamany ii amb
amb el
el màneg
màneg més
més curt.
curt.
-- Aixol:
Aixol: ferramenta
ferramenta d'acer
d'acer tallant
tallant ii mànec
mànec curt
curt de
de fusta,
fusta, que
que servix
servix per
per aa entrecavar
entrecavar les
les
hortalisses.
hortalisses.
-- Anella
Anella picaporta:
picaporta: Peça
Peça de
de ferro
ferro penjada
penjada en
en una
una porta
porta per
per la
la seua
seua part
part superior
superior ii que
que serveix
serveix
per
per aa trucar.
trucar.
-- Barcella:
Barcella: Mesura
Mesura de
de capacitat
capacitat per
per aa cereals,
cereals, de
de 10
10 kg.
kg. de
de capacitat.
capacitat. 11 cafís=
cafís= 12
12 barselles
barselles
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Barcella i mitja barcella.
- Bàscula: Utensili per a mesurar el pes (massa) d'un objecte. Està format per un suport on es
situa l'objecte a pesar i unes peses metàl·liques per calcular la massa. Pot mesurar fins uns
300 kg. La balança el que fa no Barcella
és pesar isinó
comparar
la massa d'un objecte amb peses
mitja
barcella.
conegudes.
- Bàscula: Utensili per a mesurar el pes (massa) d'un objecte. Està format per un suport on es
- Batall:
La peçaa en
forma
cilíndrica
fa sonar l'esquella
situa l'objecte
pesar
i unes
pesesque
metàl·liques
per calcular la massa. Pot mesurar fins uns
300 kg. La balança el que fa no és pesar sinó comparar la massa d'un objecte amb peses
- Bresca: Conjunt de cel·les de cera, que les
abelles formen dins del rusc per a dipositar la mel.
conegudes.
Brescam:
Cera en
sense
llaurar
del bresca,
d'haver escorregut la mel.
- Batall:
La peça
forma
cilíndrica
que fa després
sonar l'esquella
- Bresca:
Cabàs: Recipient
construit
amb
material
flexible
(vimet),
o de
goma,
i proveït
dos anses
Conjunt de
cel·les de
cera,
que les
abelles
formen
dins
del rusc
per a de
dipositar
la mel.
que serveix per a poder recollir i transportar olives, ametles, cereals, etc...
- Brescam: Cera sense llaurar del bresca, després d'haver escorregut la mel.
- Cabàs: Recipient construit amb material flexible (vimet), o de goma, i proveït de dos anses
que serveix per a poder recollir i transportar olives, ametles, cereals, etc...
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Cabàs

- Cabiró: Biga mitjana o xicoteta de fusta, que servix per als sostres.
- Cafís: mesura de capacitat equivalent a 12 barcelles.
- Caldera:
coure per
bullir la
ceba
abans
les botifarres. Una vegada bullida es
- Cabiró:
BigaRecipient
mitjana ode
xicoteta
de fusta,
que
servix
per de
alsfer
sostres.
deixa escórrer. Després d'assecada es posa en la maquineta per triturar-la i es deixa escórrer de
-nou.
Cafís: mesura de capacitat equivalent a 12 barcelles.
- Caldera: Recipient de coure per bullir la ceba abans de fer les botifarres. Una vegada bullida es
deixa escórrer. Després d'assecada es posa en la maquineta per triturar-la i es deixa escórrer de
nou.

Calderes dels fesols i arròs
- Cànter: Recipient fet de terrissa cuita de menor tamany que la gerra (de 15-30 litres). Presenta
un coll curt i estret. Solia contenir aigua o vi.
Calderes dels fesols i arròs
- Capçana: Rodell que es posava al cap per a poder transportar més còmodament cànters
d'aigua, Recipient
cistelles, taulells
i sense cuita
fer-sedemal
al cap.
- Cànter:
fet de terrissa
menor
tamany que la gerra (de 15-30 litres). Presenta
un coll curt i estret. Solia contenir aigua o vi.
- Capçana: Rodell que es posava al cap per a poder transportar més còmodament cànters
d'aigua, cistelles, taulells i sense fer-se mal al cap.
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Cànters i capçanes
- Carretell: recipient de fusta per guardar el vi, de diverses capacitats.
Cànters i capçanes
- Cassola: Vaixell de terra envernissat per dins (test) o de metall de boca redona molt ampla i de
poca fondària per a coure diversos guisats. També se solia coure la confitura per als pastissos,
- Carretell: recipient de fusta per guardar el vi, de diverses capacitats.
moniatos o codonyat.
- Cassola: Vaixell de terra envernissat per dins (test) o de metall de boca redona molt ampla i de
- Cavallet: Espècie de banc de fusta que enmig té un forat i un embut per passar-hi la pasta i
poca fondària per a coure diversos guisats. També se solia coure la confitura per als pastissos,
omplir botifarres, llonganisses i altres farciments.
moniatos o codonyat.
- Cavallet: Espècie de banc de fusta que enmig té un forat i un embut per passar-hi la pasta i
omplir botifarres, llonganisses i altres farciments.

Caballet i maquineta de trinxar
- Càvec: Espècie d'aixada que té la fulla ampla de la part posterior i estreta de la part anterior,
de manera que resulta de forma trapezial o triangular, i serveix per a cavar
Caballet i maquineta de trinxar
24

Aixada, càvec, arpiot (ganxos), aixadella

- Cistella: Recipient fet de vímens, canyes o joncs entreteixits, generalment de forma
troncocònica invertida, amb una o algunes anses, amb tapadora o sense, i que serveix per a
tenir i portar fruita, roba o altres coses
- Conillera: Gàbia per tancar els conills
- Corriola: Eina de ferro amb forma de circumferència emprada per a pujar objectes amb
l'ajuda de cordes o cadenes. S'emprava en els pous amb la finalitat de pujar els povals d'aigua
a la superfície. La corriola també podia emprar-se per a pujar objectes (cabassos amb panís,
sacs de blat o d'ametles, etc...) a la planta alta d'un mas.
- Cossi: Gran recipient de terrissa, de fusta o de metall, de forma troncocònica invertida i amb
un forat a la part inferior, que serveix per a col·locar-hi la roba i fer la bugada
- Cresol: Llum de ganxo, compost essencialment de dos platets de metall posats un dins l'altre,
el superior dels quals és llevadís i conté l'oli i el fil de cotó que es crema.

Cup: Recipient sobre el que es trepitja el raïm amb els peus i on es transforma en vi.
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Decàlitre (10 litres)

- Destral (Estral): Instrument de tall format per una fulla ampla de ferro acerat, de forma
aproximadament trapezial amb el tall més o menys corbat, i proveït d'un mànec que segueix el
mateix pla de la fulla;
- Ganxos: instrument de dos pues que servix per a extraure les pataques o per a cavar la terra.
Arpiot.
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Organitza:

Col·labora:

