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Des De la cafeteria “el campanar”

carme Bonet i trilla

Seguint amb el projecte endegat l’any 
2010 de col·laborar amb el lluïment de 
la festa de Sant Magí, la cafeteria “El 
Campanar” va organitzar una conferència 
i una exposició, ambdues amb el títol 
de “Guarniments dels animals”. Va 
comptar amb la col·laboració de Josep 
Mas i de Victòria Fusté.

Josep Mas, amb el suport d’un 
Power-Point preparat amb molt encert 
per Anna Mas, i comptant amb la 
informació extreta dels llibres de Miquel 
Pont, veí del barri de Sant Magí: Les 
feines de la vella pagesia, Calendari dels 
vells oficis i Vocabulari del pagès, va fer 
una magnífica conferència. Les seves 
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paraules, planeres i encertades, van ser 
seguides pels assistents, que gaudiren, 
interessats, d’unes explicacions que 
parlaven d’estris, objectes i imatges que 
ja són història.

La descripció, minuciosa i detallada, 
de diferents tipus de guarniments que 
el públic anava veient en les imatges, 
despertà molts records d’objectes que 
tothom recordava i que ara estan en desús. 
El col·loqui que tingué lloc en acabar va 
ser molt dinàmic i fluid donant fe del 
molt que havien interessat a tothom les 
acurades descripcions sobre aquest recull 
d’estris d’altres temps.

Les parets de pedra de la sala Tibau 
van ser un magnífic suport per a tots 
els objectes que formaven part de 
l’exposició, que es donà per inaugurada 
amb aquest acte.

Morralles, dogals, bridons, civader, 
reculants, etc., es podien veure amb 

tot detall. Tots orientats a una funció 
pràctica del lloc i de la feina, a la vegada 
que s’havien d’adaptar a l’animal que els 
havia de dur a fi d’evitar-li danys. Tot el 
conjunt lluïa, exposat en una agradable 
composició visual que, amb el suport 
d’una petita col·lecció de fotografies, 
acabava d’arrodonir la mostra que quedà 
oberta al públic. 

Acabem aquesta crònica donant les 
gràcies a Josep Mas que amb tan encert 
condueix aquest cicle de conferències, 
que esperem es perllonguin durant molts 
anys, i que giren al voltant de la festa de 
Sant Magí. Agraïm també al Josep i la 
seva esposa Victòria la gentilesa d’haver-
nos cedit una part de la magnífica 
col·lecció d’estris relacionats amb el 
món dels animals de treball i càrrega, ja 
que la visualització de les peces és molt 
important per assolir l’ús de cadascuna 
d’elles.


