Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Serrant un soc amb un xerrac de dos, una de les demostracions que es va fer a la Festa del Roser de Santa Pellaia

La demostració d'oficis de bosc desperta gran expectació

Èxit a la Festa del Roser de Santa Pellaia
El diumenge 14 d’abril es va celebrar un
any més la Festa del Roser de Santa
Pellaia. L’assistència de públic va ser notable i fins i tot ens atreviríem a dir que
superior a l’esperada, ja que el temps no
va acompanyar gaire. Una setmana seguida de pluja, vent i fred, segur que va
fer desistir a més d’un d’anar-hi. Tot i això
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va ser possible de dur a terme tots els
actes previstos al programa.
A les onze en punt va començar la missa a la capella, oficiada pel senyor rector
de Cassà amb l’acompanyament de la
coral Bell Ressò. Seguidament hi ha haver una audició de sardanes a càrrec de
la cobla Selvamar, la mostra de feines del

bosc i l’arrossada preparada pels arrossaires d’Argelaguer. Una bona part dels
cent cinquanta comensals van optar per
instal·lar-se a les dependències de la rectoria, sempre preparada i netejada per a
aquesta eventualitat.
La novetat de l’edició d’enguany de la
festa va ser la primera Mostra de feines
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Quatre escenes de la diada
a Santa Pellaia: en Tomàs,
que va estellar socs amb
maça i tascons; provant de
fer estelles a cop de mall;
l’habilitat d’en Jaume amb la
destral; i , a baix , l'audició
de sardanes a la plaça de la
capella.

del bosc, que va constituir un veritable èxit. Dos experts bosquetans van
demostrar la seva habilitat en dues
feines tradicionals del treball forestal: l’espelagrinada i l’estellada de
socs. Jaume Abel va fer una autèntica exhibició de domini i destresa amb
la destral espelagrinant una bona
quantitat de socs i branqueta de suro
en un temps rècord. Per la seva banda, Tomàs Costa va ensenyar als assistents els sistemes tradicionals
d’estellada de socs amb mall, maça
i tascons. Algunes persones del públic s’hi van afegir, provant també la
seva habilitat amb aquestes eines.
Finalment, es va serrar manualment
un gran soc amb un xerrac de dos.
La bona acollida del públic a
aquesta darrera iniciativa, assegura
la seva continuïtat en properes edicions. La Comissió de veïns i amics
de Santa Pellaia que organitza la
festa, està estudiant ja tot un seguit
de propostes (selecció de rabasses
de pipa, elaboració d’escombres de
bruc, construcció d’una barraca de
carboners, pela de pins amb destral, . . .) per dur a terme en els propers anys.

Text i fotos: J. V.
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