
Capítol per afegir al Llibre dels Traginers ( i 3)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Traginers i Diligència - En el llibre 
dels Traginers, el seu autor Josep Riba 
Gabarró no donà massa importància 
a la Diligència, procurant que aquesta 
no tragués protagonisme als traginers. 
Però hauria d’haver notat que aquest 
cotxe “traginava” viatgers i bagatges. 
Anava tirat per cavalleries (en alguna 
ocasió, fins a nou cavalls), que eren 
menats per majorals i sagals, gent al-
trament traginers ben experimentats; 
per tant la Diligència encaixa, perfec-
tament amb la festa dels Tres Tombs
Primer viatge de la Diligència-  L’ar-
tista Carlos Miguel Solà va tenir la 
gentilesa de lliurar-nos un apergami-
nat paper, en el qual venen esmentats 
els protagonistes d’aquell viatge de re-
torn a Igualada, llavors escrit, encara, 
en castellà.
Traduïm: “Després d’una interrupció 
de 67 anys, la Diligència reprèn el vi-
atge de Barcelona a Igualada, pel dit 
camí ral essent Alcalde d’Igualada, Jo-
sep Singla Morera. Actuà de Cap d’ex-
pedició Josep Mussons Mata, ajudat 
per J. Antoni Garcia Urgelés i Josep 

Vidal Bertran, tots regidors igualadins. 
Portaren les rengles els majorals Ra-
mon Ollé Ollé i Jaume Puiggròs Rabell 
i personal designat per FOCSA, auxili-
ats pels  sagals Joan Pont Forn i Vere-
mundo Bertran Torras.
Ocuparen la Diligència: Maria Mari-
mon; M. Victòria Palmés; M. Antònia 
Piqué; Anna Maria Enrich; Marina 
Teixidó; Elisa Rojas;  M Dolors Enrich: 

M. Francesca Enrich. Gentilent acom-
panyades pels joves; Josep Vilanova; 
Francesc Botet; Manuel Vich; Robert 
Agramunt;  Ramon M. Enrich; Enric 
E. Regull; Joan Carner; Joan A. Vives; 
Carles Miguel Solà. Des de Castellolí 
s’afegiren els nens Montserrat i Ricard 
Moncunill.
Com en els temps dels nostres avis - 
Dia 17 de juny de 1960, a les 9 del matí 
Punt de partida de la Diligència, Sant 
Pau, 2, lloc on sortien aquells anys en-
rera. A 2/4 d’11 Recepció a la Diputa-
ió Provincial i comiat. A les 2’30 de la 
tarda, Parada a Molins de Rei (Quatre 
Camins) i dinar típic. A les 8 de la tar-
da, arribada a Martorell. Acte comme-
moratiu, sopar i descans.
Dia 18, a 2/4 d’11, sortida de Martorell-  
a 2/4 d’1 Arribada a Esparreguera, re-
cepció oficial i dinar a “Hostal Pitango” 
i parada de la Diligència a l’antic hostal  
“Cal Noi Xic”. A les 4’50 de la tarda pa-
rada a “La Fumada” (Collbató). Canvi 
de cavalleries. Acte commemoratiu i 
berenar. A les 7 menys 10 de la tarda, al 
passar pel monument al “Timbaler del 

Bruc”, ofrena d’una corona de llorer de 
l’Associació d’Igualadins Forans. A les 
8 del vespre arribada a Castellolí, sopar 
i descans.
Dia 19, a les 9 del matí, Missa. A les 11 
sortida de Castellolí. A 2/4 de 2, arri-
bada a Igualada. Recepció per les Au-
toritats provincials, locals i convidats.
Construïda  a Arbúcies - El carruatge 
Diligència que realitzà aquest viatge 
de Barcelona a Igualada, amb motiu 
del “Dia de la Província” fou construït 
als Tallers  Ayats d’Arbúcies i els ser-
veis tècnics de personal i cavalleries els 
facilità, desinteressadament  “Fomento 
de  Obras y Construcciones”.
Festa dels Elois, a Berga. El 25 de juli-
ol de 1970 per la participació en la fes-
ta de l’any passat, amb el Gremi de Tra-
giners, es lliurà la Ferradura d’Argent 
a l’Alcalde d’Igualada, D. Joan A. Gar-
cía Urgelés i les de bronze a D. Antoni 
Carner, Cronista Oficial de la Ciutat, 
a D. Antoni Ros i D. Ramon Ollé que 
van tenir cura de presentar la Diligèn-
cia pels carrers de Berga. Feu l’ofrena 
D. Joan Noguera, Alcalde de Berga. 
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Amb l’inici de la qua-
resma  han començat 
un any més els diven-

dres de pregària al sant Crist 
d’Igualada, mitjançant la fun-
ció del “miserere”, organitzats 
pels Priors. Com des de fa 
molts lustres la Coral de San-
ta Maria ha solemnitzat amb 
els seus cants aquesta funció 
religiosa, que té lloc a la basí-
lica, seguida de la missa ves-
pertina. Enguany se celebrà 
el passat 4 de març. Ambdós 
actes foren presidits pel prior 
eclesiàstic Mn. Xavier Bisbal, 
acompanyat per Mn. Eduard, 
arxiprest de l’Anoia-Segarra, 
Mn. Josep Casals i el diaca 
Mn. Pere Roig.
L’acte s’inicià amb el trasllat 
processional de la imatge de 
l’Espòs de Sang, des del seu 
cambril fins al manifestador 
de l’altar major, mentre la 
Coral interpretava els “Goigs 
al sant Crist”. La cerimònia va 
continuar amb els cants del 
salm penitencial “Perdó Se-
nyor” i de les “Cinc llagues”. 
Tot seguit començà l’eucaris-
tia i l’homilia del president 

de l’assemblea. Mn. Bisbal, 
feu referència a l’esperit qua-
resmal sintetitzat amb la 
pregària, el dejuni i la cari-
tat; també va fer referència 
a la situació d’estrès que viu 
el poble ucraïnès, provocada 
pels atacs russos.  Comentà la 
necessitat d’ajuts econòmics 
i materials  i explicà que a 
Igualada hi ha una comunitat 
de catòlics ucrainians que es 
reuneixen periòdicament en 
unes misses que se celebren a 
l’església de la  Soledat. Igual-
ment feu al·lusió a la darrera 
homilia papal.

Com hem escrit la Coral de 
Santa Maria, que dirigeix 
Coni Torrents, amb l’acom-
panyament a l’orgue per Lluís 
Victori, tingué cura de la part 
músico-coral.  Esmentem 
que a la comunió s’interpre-
tà “Benaurats!” amb el solista 
Josep Brugat, per acabar amb 
el sonet verdaguerià dedicat 
al sant Crist d’Igualada, mu-
sicat per Daniel Mestres.

Nou exemplar d’El Trumfo
Ha sortit al carrer l’exemplar 
número 223 d’el trumfo”, but-
lletí de la Coral de Santa Ma-

La Coral de Santa Maria solemnitza el primer 
“Miserere”

ria, corresponent al mes de 
març. Com es habitual recull 
una amplia crònica, il·lustra-
da amb fotografies, de les ac-
tivitats realitzades, remarcant 
la participació en la festa de 
la Candelera i sant Blai cele-
brada a la Tossa de Montbui.  
El president Lleonard del Rio, 
signa l’editorial titulat “Gratis 
et amore”. En la secció “Aula 
d’assaig” s’informa de la im-
posició del pin de la Coral al 
cantaire Ricard Guill Joan. 
Completen l’exemplar les sec-
cions “Actuacions del mes de 
març” i “”Els tres peus al gat”.

LLIBRES / LA VEU 

Dimarts dia 15 d’abril a les 7 
de la tarda a la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, presentació del 
llibre L’alquímia de la Vida de 
Coia Valls.
Es comptarà amb la presència 
de l’autora i conduirà l’acte en 
Bernat Roca. L’acte és organit-
zat per Llegim...? llibreria amb 
la col.laboració de la Biblioteca 
Central.
Es tracta d’una novel·la històri-
ca que preludia l’instant en què 
l’ésser humà començava a ser la 
mesura de totes les coses.

Coia Valls presen-
tarà la seva nova 
novel·la, “L’alquí-
mia de la vida”


