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V icen ç Big a s 

A la pastisseria Josep Gir· 
vent encara anomenen l'ha
bitació del pastisser l'espai 
on dormia el qui els venia 
a donar un cop de mà en 
de terminades èpoques de 
l'any, actualment convertit 
en un magatzem. Solia ser 
sobretot per Pasqua i per la 
festa major, en una època, 
a mitjans del segle passat, 
que aflorava l'estiueig als 
Hostalets de Balenyà i la 
feina puntualment els des· 
bordava. 

9 NOU OSONA SUD Divendres, 28 de febrer do 2020 

El primer a ocupar aquella 
habitaci6 va ser Antoni Escri· 
bà, que ja excel·lia en l'ela· 
boració de pastissos abans 
de convertir-se en !JO mestre 
de la xocolata reconegut a 
tot arreu. "Amb el meu pare 
hi tenien amistat", recorda 
Maria Girvent. D'aquella 
relació en queden testimonis 
gràfics, com la seva llaminera 
participaci6 en determina· 
des celebracions privades 
al poble on es convidaven 
totes les patums, que s'han 
pogut veure a l'aparador 
que la pastisseria ha muntat 
per celebrar el 70è aniver· 
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M. Carme Tort, Maria l Mateu Glrvent, a l'aparador commemoratiu de l'aniversari de la pastisseria 

sari. l també guarden en un 
calaix molts records, com 
la felicitació de Nadal que 
Escribà els va enviar des de 
Barcelona amb una foto del 
seu fill Christian, que com· 
plia el primer aniversari. 

El negoci el va fundar 
Tomàs Girvent, que va 
començar amb un forn de 
pa al carrer Major i va ser 
el juliol de 1949 quan es va 
inaugurar l'edifici actual al 
carrer del Pont, número l. 
En aquell moment, hi treba· 
llaven quatre dels seus cinc 
fills: en Joan, que feia el pa; 
en Josep, que e ra el pastis· 
ser, i les germanes Teresa 
i Montserrat, atenent el 
públic. Més tard, el negoci 
i la finca es van partir. En 
Joan i la seva família es van 
posar a vendre pa al local del 
costat, a l'antic menjador de 
la casa, que és l'actual Font 
Girvent, i en Josep es va que
dar amb la pastisseria amb 
la seva dona, M. Àngels, des· 
patxant perquè les germanes 
ja s'havien emancipat. Sense 
continuïtat a la vista, actual· 
ment el negoci està en mans 

Josep Girvent i Antoni Escribà, amb el pastís d'un casament als Hostalets 

de la tercera generació, ja 
que el regenten els seus fills. 
En Mateu treballa a l'obrador 
i la seva germana Maria i la 
seva dona, M. Carme Tort, al 
taulell, mentre que ara són 
les respectives filles les que 
els ajuden els dies de més 
feina. 

La botiga encara conser· 
va alguns dels elements 
originals del dia que va ser 

inaugurada, però el que ha 
canviat molt "és el món de la 
pastisseria", segons Mateu 
Girvent, tot i que "nosaltres 
continuem fent la pastisseria 
tradicional" que els demanen 
els clients. Els pastissos de 
nata i trufa, els braços de 
gitano i la rebosteria i les 
pastes de full són els produc
tes estrella de Ja casa i els 
que tenen més sortida. 

CArxiu Municipal de Tona mostra 
el fons de La Trilladora Tonense 
Tona 

EL 9 NOU 

L'Arxiu Municipal de Tona 
ha rebut el fons documental 
de la històrica societat La 
Trilladora Tonense. El fons 
va ser lliurat a finals de l'any 
passat per Joan Duran Plade· 
vall, fill de Pere Duran Coll, 
que havia estat secretari de 
la junta d'aquesta societat 
d'arrels centenàries. 

La Trilladora Tonense va 
ser una associació fundada 
per Josep Coll el 1919 i tenia 
com a objectiu facilitar el dia 
a dia de la feina agrícola dels ' 
seus associats. La societat 
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La Trillabora Tonenst 
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Portada dels estatuts de la societat 

va tancar la seva activitat el 
1979. El fons consta de diver· 
sos llibres, carpetes i docu· 
mentació, que va ser lliurada 
dins de dues capses, d'uns 0,2 
ml. La documentació va ser 
inventariada a finals del 2019 
i a partir d'ara ja està a dispo· 
sició pública per consultar-la. 
L'Arxiu Municipal de Tona 
forma part de la Xarxa d'Ar· 
xius Municipals de la Dipu
tació. Des de l'any 2005 Tona 
forma part del programa de 
manteniment dels arxius 
municipals. És en aquesta 
data quan es va posar en fun· 
cidnament el Servei d'Arxiu 
Municipal. 
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