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 Els Elois 2017



Benvolguts, benvolgudes,

Com és tradició, arribat el mes de juliol, el poble de Berga espera l’arribada 
de mules, rucs i cavalls que omplin carrers i places i que es doni inici a la 
festa, que actualment és la festa de l’aigua i la disbauxa.

Però no ha estat sempre l’aigua el tema central de la festa que avui ens 
ocupa. El Gremi de Sant Eloi i els oficis que en formaven part han estat, 
durant segles, la part central d’aquesta festivitat. I ja ens agrada l’aigua, 
però també ens agradaria que el poble de Berga reconegués i tingués viva 
la memòria de les professions, les que han permès que la nostra societat es 
desenvolupés a pas de mula i de ruc, lligades al territori i a la terra. Des de 
traginers fins a ferrers, el Gremi d’Els Elois ha estat ple de persones que 
s’han guanyat la vida als carrers del nostre poble, posant les seves mans al 
servei d’altres i generant un teixit imprescindible per a Berga. 

I emmarcant aquests oficis, les tradicions. Els rituals que donaven sentit a 
la vida del poble i que n’acompanyaven els cicles: el fet de beneir el bestiar 
i de salvaguardar el més preuat, l’eina i el company essencial en les feines 
de transport i del camp.

La suma d’aquests factors dóna com a resultat un conjunt que va més 
enllà, enriquit per entitats i teixit social, regat amb aigua de safareig i estès 
al sol amb una bona coca i xocolata. És molt més que un conjunt d’actes, és 
la nostra festa d’Els Elois. Gaudim-la a cada instant i deixem-nos amarar 
del deix de la història i la tradició berguedanes.

Bona festa!

L’equip de govern

 Els Elois 2017
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Guillem Royo i Magrané i Jordi Royo i Isach

“Els Elois durant l’ epoca de 
la caserna militar (1939-1993)”

Una caserna militar a Berga. Per que?

Acabada la Guerra Civil, el règim franquista inicià una postguerra militaritzada que 
tenia com a objectiu exercir un control estricte a tot l’Estat i, en especial, als territoris 
fronterers. Tal com aporten els historiadors Josep Clara i Josep Calvet1, el setembre 
de 1939 es delimità un territori que passava a denominar-se zona fronterera amb 
l’objectiu de: “llevar un control efectivo y directo sobre todas las personas u objetos que 
dirigiéndose hacia la frontera intenten pasarla”. La demarcació inclosa dins d’aquesta 
zona abastava, a grans trets, els partits judicials adjacents als Pirineus: Vielha, Sort, 
la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Ripoll, Olot i Figueres. El mes de setembre de 1941 
s’amplià aquest territori a una línia que, partint de Palamós, passava pel nord de 
Girona, Vic, Berga, Sant Llorenç de Morunys, Coll de Nargó,  Salàs de Pallars i fins 
a la província d’Osca.

Aquesta zona fronterera, que en el decurs dels anys s’amplià o es reduí d’acord amb 
les necessitats defensives del règim, tenia com a objectiu preveure diverses amenaces 
com ara:

• La lluita contra els maquis i els moviments de resistència interior.

• Els possibles moviments, atesa la proximitat de les forces aliades sorgides en el 
context de la Segona Guerra Mundial contràries als règims dictatorials.

• El control minuciós sobre els presoners polítics que havien retornat als seus 
pobles en situació de llibertat condicional i als quals no es permetia accedir a 
salconduits.
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En moments d’especial conflictivitat 
s’aplicà una repressió més estricta que 
portava a terme detencions, expulsions i 
desterraments. Aquestes sancions foren 
executades amb especial duresa durant 
el període d’amenaça dels maquis, quan 
s’elaboraren llistes de persones desafectes 
amb l’objectiu de ser corregides i, així, evitar 
la seva possible participació en activitats 
contràries al règim.

Així, doncs, el desplegament de l’exèrcit fou 
més intens als territoris sotmesos a vigilància 
especial. Una de les casernes militars 
s’instal·là a la ciutat de Berga, concretament 

al Pla de l’Alemany. Un decret de 24 de juny 
de 1939 establia la reorganització de l’exèrcit 
espanyol i creava quatre agrupacions de 
muntanya integrades, cadascuna d’elles, per 
tres batallons. Enquadrada dins la “División 
nº43” amb seu a Lleida, la primera agrupació 
de muntanya desplegava els seus batallons a 
la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Berga. Posteriors 
reestructuracions portaren els tres 
batallons de l’antic regiment d’infanteria a 
denominar-se de caçadors de muntanya, i 
s’establí a Berga el “Batallón de cazadores de 
Montaña Cataluña nº 4”. 

El Batallón Cataluña es manté a Berga integrat a la División de Montaña Urgel nº 4, nom que 
adoptà la divisió des de l’any 1965 fins al 1993, quan la caserna fou tancada i les seves unitats 
traslladades a Sant Climent Sescebes.

Foto // Desfilada militar a Berga, a la plaça de la Creu (Arxiu Foto Luigi)
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Si bé és cert que un dels objectius de l’exèrcit, conjuntament amb la Guàrdia Civil, sobretot 
a les zones frontereres, era exercir una estricta vigilància per tal que no es desenvolupessin 
accions en contra del règim franquista, també ho és que en general, i concretament a la 
ciutat de Berga, no hi va haver, gairebé mai, problemes de convivència entre els militars i 
la població civil. Tal com manifestaria el desembre de 1992 qui era aleshores alcalde de la 
ciutat, el senyor Jaume Farguell i Sitges, en una entrevista realitzada per la periodista Dolors 
Tubau, “Berga, al ser una ciutat majoritàriament catalana, té un alt poder d’integració. Molts 
oficials s’han casat amb berguedanes i els seus fills són catalans. A l’escola no hi ha problemes 
de convivència ni d’aprenentatge”2.

Cal tenir en compte que, en els seus anys d’esplendor, la caserna de Berga comptava, entre 
d’altres amb més de 800 soldats, una seixantena llarga de militars professionals i més de 200 
cavallerisses. Tenint en compte la xifra relativament estable al llarg dels anys amb una mitjana 
de 14.000 berguedans censats, la presència de la caserna militar al cor de la ciutat tenia 
indubtablement un impacte considerable. I no tan sols en relació amb aspectes econòmics, 
és a dir, als llocs de treball directes i indirectes que pogués generar, sinó també amb d’altres 
aspectes socials i culturals, que s’integraven, en alguns casos i d’alguna manera, a la vida 
ciutadana. A tall d’exemple, és interessant remarcar la participació activa que durant dècades 
varen tenir els soldats a La Patum.

En el cas de la festa d’Els Elois, la cessió, 
entre d’altres i durant molts anys, per part 
dels comandaments militars, de mules de 
les seves cavallerisses va donar oxigen 
a una festa que, per més reculada i per 
més importància que hagués tingut en el 
passat, en els anys posteriors a la Guerra 
Civil, es trobava amb greus dificultats 
de supervivència. Extingida l’antiga 
confraria, i els gremis que s’hi aplegaven, 
i amb l’arribada progressiva de les 
màquines de motor s’aniria substituint, 
no tan sols els mecanismes ordinaris de 
treball i els sistemes de transport, sinó, i 
essencialment, una forma de vida. L’any 
1949, mossèn Josep Armengou escrigué: 
“Els Elois és una festa que es va perdent 
[...] I si la poden fer encara és gràcies als 
animals del regiment”3. 

Foto // Arxiu Joan Cortina

Militars i ciutadania: l’estranya parella
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Amb l’objectiu d’aprofundir en el 
coneixement d’Els Elois durant l’època 
de la caserna militar, vàrem elaborar una 
enquesta d’opinió que, molt amablement, 
va ser resposta per les persones següents, 
a qui reiterem novament l’agraïment: el 
senyor Jaume Farguell i Sitges, el senyor 
Josep Carreras i Balaguer, el senyor Josep 
Cuberas i Graells, el senyor Josep Noguera 
i Canal, tots ells persones d’amplíssims 
coneixements i reconegut berguedanisme. 
Complementàriament, i en el cas dels 
senyors Farguell i Carreras, foren, entre 
d’altres, i respectivament, el primer 
alcalde i el primer regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Berga en els primers comicis 
municipals de la democràcia (1979). En el 
cas del senyor Cuberas, les seves respostes 
no foren tan sols valuoses pel fet de ser 
l’actual president de la Junta Conservadora 

1. Creieu, tal com va escriure Mn. Armengou l’any 1949, que, sense la cessió de les 
cavalcadures per part dels comandaments de la caserna militar, Els Elois s’haurien 
perdut?

Josep Carreras: No s’haurien perdut. S’hauria trobat una alternativa com posteriorment es va    
trobar quan es va tancar la caserna militar.

Josep Cuberas: Cap als anys 1954-1955 recordo que encara venia força gent de cases de pagès 
amb bestiar propi. Aquests, però, com és natural, tan sols deixaven pujar als seus rucs gent que 
coneixien. I els muls de la caserna nosaltres els fèiem servir perquè hi pugés tothom qui no tingués 
bestiar. Considero, però, que, amb el temps, si no hi hagués hagut la caserna militar s’hauria 
trobat una altra solució per disposar de cavallerisses per a la festa, com s’ha fet posteriorment.

Jaume Farguell: No estic en condicions d’assegurar-ho, però molt em temo que sí. La gent que 
en aquells moments encara tenia cavalls, mules o rucs a Berga i entorns no era nombrosa i els 
necessitava prou per no deixar-los per a activitats festives com aquesta.

Josep Noguera: No ho afirmaria rotundament, però sí que és cert que el bestiar de la caserna 
va aguantar una mica artificialment Els Elois i d’alguna manera va ser el que va permetre 
que, com que aquest bestiar era propietat de l’Estat i, per tant, hi havia la idea que el que és de 
l’Estat no és de ningú, la gent comencés a mullar aquests rucs i cavalls, ja que les cavallerisses 

Una enquesta qualitativa

d’Els Elois, sinó per ser un dels principals 
artífexs de la festa, a peu de cavall, des de 
mitjan anys cinquanta fins a l’actualitat. 
En el cas del senyor Noguera, historiador 
reconegut, vam poder gaudir també de la 
seva expertesa i de les seves anàlisis. A més, 
volem reiterar el nostre agraïment per la seva 
amabilitat i participació al tinent coronel II, 
senyor Ignacio Quesada Molina, que als anys 
vuitanta estava destinat a la caserna militar 
de Berga amb rang de tinent, i al senyor 
Carlos Trincado, que hi estava destinat amb 
rang de sergent.

Atesa l’extensió de l’enquesta i les lògiques 
limitacions del programa de mà, hem 
seleccionat i reduït les respostes. Tant de bo 
no haguem desvirtuat la seva intenció. En tot 
cas en demanem disculpes d’avançada.
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particulars els propietaris no les deixaven mullar. Els de l’Estat són els que es van començar 
a mullar, sobretot intensament. El fet que hi hagués la caserna va permetre, en un primer 
moment, la continuïtat de la festa i les passades, i també fer la transició d’una manera 
espontània i gens premeditada per ningú, i així es va anar imposant la festa de l’aigua, que va 
donar protagonisme al jovent, que és el que n’ha quedat actualment.

Ignacio Quesada: No lo creo, hubiera pasado como en la actualidad, que no hay cuartel ni 
militares y se celebra la fiesta por ser una tradición popular.

2. Mossèn Armengou situa l’inici de la “benedicció popular” cap a l’any 1945, 
com a conseqüència de l’acció d’algunes persones espontànies, d’origen estranger, 
que imitant el sagristà varen començar a llançar aigua als genets des dels balcons. 
Complementàriament, el mossèn també escriu que “això treu importància a la 
benedicció tradicional i converteix la passada en una carnestoltada”. Hi esteu d’acord?

Per a persones que no coneixien les característiques de la festa, com poden ser els 
soldats de lleva i els mateixos comandaments militars, quina impressió creieu que els 
produïa que els llancessin aigua des dels balcons sense distinció de la seva condició de 
civil o militar?

Foto // Arxiu Foto Luigi
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Josep Carreras: No hi estic d’acord. Van ser precisament els berguedans que de mica en mica van 
començar a llançar aigua des dels balcons. La gent d’origen estranger no sabia res de la festa. 
Tot va començar de la mateixa gent que portava la cavalcadura, que va començar a cridar: 
Aigua! I finalment els en van llançar. Sí que estic d’acord que va ser a l’entorn de l’any 1945.

Josep Cuberas: Ja cap als anys quaranta, moltes de les cavalcadures que participaven a la festa 
pertanyien a la caserna militar, ja que era el meu avi, Benet Cuberas, qui s’encarregava d’anar 
a veure el tinent coronel i el capità Blanco, amb el qual tenia bastant d’amistat, entre d’altres 
coses perquè nosaltres els llogàvem els soterranis de casa (baixos de l’edifici de Transports 
Cuberas del carrer Barcelona), on hi teníem el magatzem d’intendència.

Aleshores, com que el poble moltes vegades llançava especialment molta aigua al tinent coronel, 
nosaltres, perquè no s’enfadés, li dèiem que era tradició que, a qui més aigua li tiressin, volia 
dir que més el volien i l’estimaven. I d’aquesta manera, quan ruixaven de dalt a baix el tinent 
coronel, aquest no s’enfadava. A més a més, com que veien que també mullaven molt a tothom, 
ho entomava bé. 

Quan hi havia el tinent coronel a la caserna, tots els soldats anaven de bòlit i s’esforçaven més 
a fer la feina ben feta i de forma eficaç, i, com que sempre venia per Els Elois, aquests sempre 
sortien bé.

No sé exactament l’any en què es va començar a llançar aigua. Tot i així, els primers que en van 
començar a llançar no ho feien als guarniments ni a les cavallerisses: llançaven aigua als qui 
venien al darrere, a la gent que anava en ruc i ja era part de la festa, perquè el poble ja guarnia 
els ruquets amb flors i d’altres elements per fer broma. De manera que, quan van començar a 
llançar-los aigua, de seguida van agafar-s’ho com a part de la festa i no va ser vist com una 
carnestoltada. A més a més, es va començar tirant un got d’aigua o un tupí, no les galletades 
d’ara. Però remarco que a les cavallerisses del davant i als guarniments, així com al tabaler, 
ningú no els en llançava.

Els Elois havia de ser una festa en què la gent participés. Tothom, vingués d’on vingués. De fet, 
d’aigua també només se’n llançava durant la passada del diumenge (la de dissabte era una 
passada sense aigua). Aleshores, diumenge, el que sí que fèiem des de fa molts anys era treure 
els guarniments, perquè si no aquests, amb l’aigua, es feien malbé. Ara només van una mica 
més guarnits, als cavalls els posen unes cingles, que són de qui lloguem els cavalls, i ja els porten 
preparats i protegits amb unes fundes de plàstic perquè si es mullen no passi res.

Per tant, per a mi la festa no és una carnestoltada, simplement ha evolucionat. També ho va 
fer quan es van deixar de portar atxes. Antigament no hi havia llum i, per tant, els genets 
s’il·luminaven amb atxes quan es feia fosc. Actualment, però, hi ha electricitat per tot arreu i, 
per tant, es va decidir de suprimir les atxes, ja que suposava un perill innecessari. Això en cap 
cas no va desvirtuar la festa, ans al contrari: com que és viva, s’adapta a l’època per la qual 
passa i, això, jo considero que és positiu.
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Si volem conservar Els Elois com era genuïnament i no tocar-ne res, deixarà de ser una festa 
per ser una representació que la gent es mirarà des de fora. La gent no en gaudirà, i això no 
pot ser, perquè és del poble, i el que agrada és veure la gent participar-hi activament, ja sigui 
muntant un ruc o organitzant-se entre uns quants per muntar una piscina i llançar galletades 
d’aigua fins i tot als músics, que també es deixen mullar, tot i que porten els instruments. La 
gran implicació de tothom és el que fa que la festa perduri.

Jaume Farguell: Segurament el terme “carnestoltada” resulti un pèl exagerat. Però cert és que 
les progressives conseqüències del laïcisme s’han anat accentuant, més especialment encara des 
de la mort de mossèn Armengou. Per la gran majoria del poble, avui, Els Elois ja no és el dia de 
sant Eloi com abans. D’idèntica manera que cada vegada som menys els qui, a les vigílies de la 
gran festa, encara diem “ja arriba Corpus” davant la gran majoria que avui ja diu “ja arriba 
La Patum”.

Josep Noguera: En la meva opinió, el motiu pel qual es va començar a tirar aigua des dels 
balcons és ben diferent. Els soldats tenien prou feina per poder governar les mules del “cuartel”, 
ja que eren uns animals difícils de manejar. A aquests mateixos soldats, durant les passades la 
gent del poble els va començar a tirar algun tupí d’aigua amb l’única voluntat de fer esverar 
l’animal i, per tant, per mirar de fer caure el soldat i així divertir-se. D’aquí va néixer el tirar 
aigua des dels balcons. 

Ignacio Quesada: La verdad es que a los españoles nos va la marcha, seamos o no militares, y 
todo lo que sea tradición popular que suponga diversión lo aceptamos de buenas maneras. En 
mi época, año 1981, me alegraba mucho que pudiera mojar al Teniente Coronel que saldría, 
supongo, en representación del Rey o máxima autoridad militar de la época.

Foto // Arxiu Joan Cortina
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Josep Cuberas: No sé exactament a què es referia mossèn Armengou. Ell va viure des d’abans de 
la Guerra i, per tant, potser era diferent, però tota la meva vida he vist un mateix esperit, un 
esperit que es va preservar tota aquesta època.

Abans que l’Ajuntament financés la festa, era el Gremi qui ho feia i cadascú aportava, d’una 
manera o altra, a la festa. Eren el meu avi i el Martí de l’hotel Queralt les persones del Gremi 
que aportaven cada any més diners perquè es pogués fer la festa. Aleshores, és clar, també 
anàvem a demanar a molta gent perquè contribuís a la festa (demanàvem a les botigues, als 
administradors, a l’Ajuntament, a les fàbriques...) per poder-la subvencionar. Com que el meu 
avi anava cada any a demanar i sabien que es trencaria la cara per tal que la festa fos ben 
lluïda, cada any tothom acostumava a col·laborar-hi. 

El Gil tenia molts guarniments i també en tenia alguns el meu avi, els quals  s’encarregaven de 
guardar-los i arreglar-los cada any. Quan el Gil va marxar l’any 1959, el meu avi i el Massanés 
s’encarregaven de cosir i reparar els guarniments quan es trencaven o es feien malbé.

Jaume Farguell: L’esperit al qual es referia mossèn Armengou era el cristià del Gremi dels 
Traginers, que antany s’havia aplegat sota el patronatge de sant Eloi, com també havia 
esdevingut en altres gremis relacionats amb els metalls o els animals, emparats pel mateix sant.

Josep Noguera: Els Elois agrupaven diversos oficis. Sant Eloi era el sant dels traginers, però 
també dels manyans. En aquest esperit al qual es refereix mossèn Armengou jo no hi crec gaire, 
ja que el terme és molt poc concret. Que els antics Elois enyoraven l’esperit...; això també passa 
ara amb La Patum. Als vells sempre ens pot la nostàlgia. Però personalment crec que no tinc 
nostàlgia, per exemple, de La Patum d’abans, sinó que tinc nostàlgia de la meva joventut, que 
em permetia participar de la festa. Qui creu en els esperits em preocupa una mica, ja que 
tendeix a exagerar la transcendència de les coses que, moltes vegades, són molt més simples. 

3. El 1949, mossèn Armengou es refereix a Els Elois com “...els pocs ELOIS autèntics 
que resten van mirant amb recança l’esllanguiment progressiu del gremi i de la festa 
[...] Tot s’ha conservat menys l’esperit.”

A què es referia mossèn Armengou? Quin era l’esperit d’Els Elois que segons ell s’havia 
perdut?
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Foto // Arxiu Foto Luigi

Foto // Arxiu Josep Carreras
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4. Mossèn Armengou sovint utilitzava l’expressió “fer Els Elois” com un sinònim de 
“fer el ridícul col·lectiu i en públic”. En algunes ocasions també utilitzava l’expressió 
“fer Els Elois” i “fer els gegants” com un mateix sinònim i en aquest mateix sentit, o en 
el sentit de “sortir a passejar el cadàver pels carrers”.

Què en penseu? Aquestes frases han fet fortuna? O pràcticament es van extingir en la 
seva generació?

5. Durant molts anys el senyor Gil Ribera, baster de professió, prestava uns magnífics 
guarniments per a la diada d’Els Elois per tal que es poguessin endiumenjar moltes 
cavalcadures. Pel que sembla, pràcticament la majoria d’aquests guarniments s’han 
perdut. Havent estat Els Elois una festa tan reculada i tan important a Berga, per què 
en tenim tan poca cosa? Ni els ajuntaments de la dictadura ni els de la democràcia no 
li han prestat gaire atenció, per què? No seria lògic que s’hagués reivindicat en algun 
moment una casa d’interpretació o almenys un pavelló cultural?

Josep Carreras: Jo l’expressió “fer Els Elois” no l’havia sentida mai. En canvi “fer els gegants” sí 
que l’havia sentida. I no volia dir ben bé “no facis el ridícul”, sinó més aviat seria un “no facis el 
ruc”. T’ho deien per exemple si feies alguna bestiesa (“No facis els gegants!”). Avui en dia, però, 
aquestes frases sí que ja s’han extingit, perquè ja no les diu ningú.

Jaume Farguell: No. Quasi s’han extingit. “Fer Els Elois” ja no ho sento mai. I “fer el gegants”, 
alguna vegada. 

Josep Noguera: Jo havia sentit dir “fer els gegants” però mai “fer Els Elois”. Per mi, però, “fer els 
gegants” volia dir una cosa més similar a fer-se el milhomes, no pas fer el ridícul. Això, clar, és 
només una interpretació meva. Ara, però, ja no es diu enlloc. 

Foto // Arxiu Josep Carreras
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Josep Carreras: Aquests guarniments, no tots s’han perdut. Són en un dipòsit al museu, el que 
passa és que deuen estar bastant malmesos. En Gil Ribera va aguantar molt la festa i tenia el 
taller a la ronda de Queralt.

Josep Cuberas: Sí, això ja s’ha mirat de fer, però l’Ajuntament mai no ha tingut cèntims. Els 
guarniments van estar un temps al museu municipal, però amb el temps no en van tenir prou 
cura i es van fer malbé. Els pocs guarniments que queden estan guardats en algun calaix del 
museu. Igual que el pendó d’Els Elois (1762), que aquest ja és un que es va fer posterior al de 
1535. Però, des que va plegar l’alcalde Noguera, mai no hi ha hagut cèntims per a Els Elois. 

Jaume Farguell: Tinc constància que gran part d’aquests guarniments, a banda dels que ja 
s’exhibeixen anualment a la cavalcada, es guarden, degudament conservats i en caixes, als 
magatzems del museu municipal.

Josep Noguera: Efectivament, el Gil Ribera era l’amo dels guarniments d’Els Elois, que eren 
una meravella. El patriarca d’Els Elois, però, era el Benet Cuberas, que era qui donava un 
major prestigi a la festa. Quan ja es va començar a tirar aigua des dels balcons de forma més 
generalitzada, l’aigua en principi només la tiraven a qui en volia. El que va passar és que també 
en tiraven a les cavallerisses i, per aquest motiu, els guarniments es van fer malbé. Per culpa de 
la poca cura que en van tenir els ajuntaments d’aquella època, es van perdre uns guarniments 
únics. Posteriorment, el fet de tirar aigua des dels balcons es va generalitzar i qui es va adonar 
que Els Elois s’havien convertit en la festa de l’aigua va ser el Sr. Jordi Royo.

Foto // Botiga de Gil Ribera a la ronda de Queralt (Arxiu Josep Carreras)
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Josep Cuberas: No és cert. L’any 1960 jo en vaig ser el tabaler. Vaig ser el tabaler des de 1953. 
Abans d’aquestes dates, no ho sé, però al 1960 segur que es van fer Els Elois, perquè jo hi era.
El 1957 o 1958 van fer alcalde el senyor Joan Noguera Sala (que, per cert, també li van oferir 
al meu pare). Quan el Noguera va entrar d’alcalde, que era amic del meu avi, li va proposar a 
aquest de fer més coses a la festa per lluir-la més. Però el meu avi li va dir que econòmicament 
el Gremi no es podia fer càrrec de res més del que es feia. Aleshores van arribar a un acord en 
què l’Ajuntament es faria càrrec de la festa (en fos el patrocinador) i el Gremi la gestionaria. 
Aleshores l’Ajuntament va assumir les despeses de la festa, que entre d’altres coses hi entraven els 
músics, un ball de nit, les despeses de Sant Francesc... Els cavalls, no, perquè ens sortien de franc 
gràcies a la caserna. Aleshores el meu avi també va facilitar un acord entre el senyor Gil Ribera 
i l’Ajuntament perquè aquest vengués els guarniments de les cavallerisses a l’Ajuntament. Li’n 
van donar 25.000 pessetes. El meu avi va cedir els seus guarniments de franc. Aleshores es va 
constituir una junta més oficial del Gremi, en què el meu avi n’era el president i, evidentment, 
també hi havia representació de l’Ajuntament. L’any 1959 va ser el darrer any que vam fer la 
festa nosaltres, tot i que em sembla que l’Ajuntament ja ens va pagar els músics.

Aleshores es va acordar que els administradors de La Patum fossin també els d’Els Elois. Abans 
Els Elois tenien els seus administradors. A més, es va començar a fer el ballet de Déu, el vi 
d’honor, etc. El Daniel Tristany també formava part de la Junta. 

Gràcies a l’alcalde Noguera i al patrocini de l’Ajuntament, la festa es va revitalitzar una mica 
i en són aquests els motius. Aleshores, però, ens vam trobar amb un problema, i és que la gent 
en aquests anys va començar a tenir el Seat 600 i llavors, per primera vegada, va començar a 
marxar fora de la ciutat durant l’estiu. Quan Els Elois es feien pel dia de Sant Jaume, molta 
gent va començar a ser fora. A més a més, abans també la gent acostumava a agafar pont. Fins 
i tot hi havia regidors de l’Ajuntament que marxaven i aquí ens vam trobar que hi va tornar 
a haver menys gent. Avui dia això potser no afecta tant, perquè ja no hi ha aquest pont i la 
majoria de gent acostuma a fer vacances a l’agost. Tot i així, Els Elois és una festa en què molta 
gent està de vacances i per aquest motiu, de vegades és poc coneguda, fins i tot per la gent de la 
ciutat.

Jaume Farguell: Sens dubte que es va revitalitzar. En primer lloc, perquè La Patum anava 
tenint cada vegada més força. I, per extensió, s’anà transmetent a Els Elois. Com que els 
administradors presidien la festa, Els Elois esdevingueren, en certa manera i un mes després, 
l’epíleg patumaire batejat amb aigua.

6. Mn. Armengou escriu en la seva Crònica menuda4 que l’any 1960 es va suspendre 
la festa d’Els Elois per manca d’animals. Fou aquell mateix any quan l’Ajuntament de 
Berga prengué l’acord de patrocinar la festa. Va donar suport a la Junta Conservadora 
de la Festa dels Elois i des d’aquell mateix any els administradors de les festes de Corpus 
són els mateixos que a la festa d’Els Elois.

Pel que sembla, contràriament a extingir-se, Els Elois, es van revitalitzar. Per què?
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7. L’any 1965 s’incorporà a la festa d’Els Elois la Boda Típica de l’Alt Berguedà 
(representació fictícia d’un casament tradicional a càrrec de la companyia teatral La 
Farsa). Com va néixer aquesta idea? Quin era el seu objectiu? Quina relació tenia amb 
Els Elois? S’hauria d’actualitzar?

Josep Carreras: La Farsa va contribuir molt perquè la festa es revitalitzés amb la representació 
de la Boda Típica de l’Alt Berguedà, que va ser molt reeixida. 

Josep Cuberas: La idea va ser de l’alcalde Noguera, que se’n va anar a parlar amb el Daniel 
Tristany i van decidir tirar endavant aquesta representació. Em sembla que a Ripoll ja es feia 
un tipus de representació semblant, i d’aquí va sorgir la idea. Amb una única diferència: a 
Ripoll la parella que fan de nuvis es casa de debò. Aquí, el batlle Noguera també ho va voler 
proposar i, a més a més, si es casaven, l’Ajuntament pagava el casament, però ningú no es va 
voler casar.

Foto // El Peretà i la Gosolana (Arxiu Josep Carreras)
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8. L’any 1977, i per tal de commemorar els primers 100 anys de la concessió del títol 
de ciutat a l’antiga vila de Berga, els dos tabalers –el d’Els Elois i el de La Patum– 
acompanyats de gegants i de cavallerisses, varen recórrer els carrers conjuntament per 
tal de festejar i de pregonar aquella data històrica. És a dir, que per solemnitzar aquella 
efemèride es va recórrer, entre d’altres, a la simbologia d’Els Elois i de La Patum per 
fer una passada conjunta. Ho considera encertat? L’alcalde aleshores era el senyor Joan 
Noguera Sala. A qui, com, o per què se’ls va acudir aquesta idea? Creieu que l’any 2077 
se celebrarà el segon centenari de la mateixa manera? Els Elois definitivament hauran 
desaparegut?

La relació que tenia amb Els Elois era purament d’ampliació i de vestir més la festa. Com que 
era la representació típica d’un casament a l’Alt Berguedà, lligava perfectament amb una festa 
com la d’Els Elois. De la mateixa manera que, per exemple, la corrida (curses de cavalls i ases), 
que es feia a la tarda, i actualment ja no es fa.

Jaume Farguell: Segons els informes de què disposo, la idea va néixer d’unes converses entre 
l’alcalde Noguera, qui, amb la idea de revitalitzar la festa a través d’alguna escenificació que 
tingués relació amb l’antic Alt Berguedà, va entrar en contacte amb Daniel Tristany, director 
de l’Agrupació Teatral La Farsa, qui amb gran encert, com era en ell habitual, va materialitzar 
la Boda Típica, que s’ha mantingut i ha guanyat contingut a la festa. Penso que no està tampoc 
malament que, creients o no, encara que sigui sols un cop l’any, respectin la tradició i assisteixin 
a una boda religiosa i saludin la imatge de sant Eloi de Noyon, el mite europeu que fou durant 
catorze segles venerat per obrers de cinquanta oficis. En la meva opinió, i de moment, no crec 
que sigui avui necessari modificar-la.

Josep Noguera: Això no és cap invent. Ho trobem en altres festes tradicionals, com per exemple 
a Ripoll (l’Amades en parla) i no sé si es van inspirar en alguns d’aquests altres casaments que 
es feien en diverses localitats per incorporar-ho a la festa d’Els Elois. Va ser una aportació de La 
Farsa que d’alguna manera està molt inspirada en els Pastorets. El ballet de Déu, inicialment 
només el ballava una parella i de mica en mica el van anar ballant més parelles. Penso que va 
ser una bona aportació.

Josep Cuberas: Aquesta idea va ser de l’Ajuntament i considero que va ser molt encertada. 
Hem de reivindicar que Berga és ciutat i considero que va estar molt bé que celebréssim el 
centenari d’aquesta manera. Jo crec que el 2077 s’haurà de celebrar de la mateixa manera 
o molt semblant. La identitat de Berga és La Patum, Els Elois, la Mare de Déu de Queralt... 
Destacar aquesta simbologia en moments transcendents és allò que forma la identitat del poble.

    Els Elois no hauran desaparegut. La festa potser haurà evolucionat com ha fet fins ara, però, si 
hi ha gent que se la sent seva, jo estic convençut que continuarà molts i molts anys.
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Josep Noguera: Em va semblar molt bona idea. Ara, de qui va ser la idea, no ho sé. D’aquí al 
2077 falta molt de temps per predir res, però penso que Els Elois, tal com són actualment, poden 
durar molts anys, ja que han esdevingut la festa de l’aigua, més que del bestiar; els protagonistes 
són la gent jove i, per tant, això més aviat s’incrementarà que no pas desapareixerà.

Jaume Farguell: La meva opinió és que la idea se li devia acudir al mateix alcalde Noguera, 
degudament aconsellat per col·laboradors sensibles amb les tradicions berguedanes. No hi ha 
dubte que La Patum i Els Elois són dos components de la tradició festiva arrelada en l’ànima de 
la ciutat. En el segon centenari, d’alguna manera —potser diferent— hi hauran de ser presents. 
Falten encara molts anys per preveure-ho amb suficiència. Pel que fa Els Elois, tinc confiança 
plena que no hauran desaparegut. 

Foto // Arxiu Joan Cortina

Foto // Ferradura d’or a la Mare de Déu de Queralt (Arxiu Cuberas)
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Foto // Arxiu Joan Cortina

Ignacio Quesada: No tengo ni idea. Pero supongo que la participación de los militares estaba 
asegurada, no sé si en algún año desde 1945 se dejó de participar. La idea de potenciar las dos 
fiestas grandes de Berga sería del Consistorio, muy acertada, y nuestra participación ayudaba a 
las dos fiestas, y eso es motivo suficiente para los militares para tener protagonismo y que se nos 
viese un poco cerca de la gente a la que defendemos. 

   A los militares más que nunca nos gusta estar cerca del pueblo. Si tenemos los medios para 
ayudar, lo vamos a hacer siempre que no haya un asunto de seguridad nacional. La fiesta 
perdurará si la gente lo quiere y esté por encima de las ideas políticas y formemos una Berga con 
pensamientos de ser conocida en todo el mundo por nuestros valores y no por nuestros temores.

9. Almenys durant els anys de la dictadura franquista hi havia alguns personatges molt 
singulars i molt lligats a Els Elois i, en general, a la vida popular de Berga. Un d’ells era 
el senyor Lluís Call i Grífol, el Saleta. Popularment se sabia, ja aleshores, que si es volia 
saltar de ple, un s’havia d’entendre amb en Pepet Sobrevias, i que si volies un mul del 
“cuartel” per a Els Elois, un s’havia d’entendre amb el Saleta. El Saleta feia les funcions 
a Els Elois com d’un cap de colla de La Patum? En tot cas, qui l’havia designat per a 
aquella funció? Per què un civil tenia tanta autoritat a la caserna fins al punt que podia 
disposar, discrecionalment, de les seves cavallerisses?

Foto // A l’esquerra, en primer pla, el Saleta 
(Arxiu Joan Cortina)
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Josep Cuberas: Sí que feia com un cap de colla, més o menys. La història era la següent: el 
Saleta tenia cavalls pura sang i li agradava molt anar a curses de cavalls. A més, com que era 
bo i tenia bons cavalls, acostumava a guanyar sempre. El Saleta, però, es va quedar sense feina, 
i com que coneixia el Noguera, aquest el va col·locar primerament al càrrec d’unes quadres, 
i posteriorment va entrar de cuiner a la caserna militar. Llavors, de mica en mica dins la 
caserna va anar guanyant certa autoritat, ja que en sabia molt de cavalls i també es feia càrrec 
de les cavallerisses. Aquest era el motiu pel qual disposava dels muls de la caserna.

En algunes ocasions que, pel que fos, no hi havia el tinent coronel, el Saleta havia hagut d’anar 
a llevar els soldats per fer Els Elois, ja que si no, aquests no s’haurien pas mogut del llit.

Jaume Farguell: No sé exactament qui li donà al Saleta el gran poder que tenia a les cavallerisses 
de la caserna. A banda de ser ell la persona encarregada de subministrar el pinso als cavalls i 
mules de la caserna, el cas és que el seu poder fàctic allí era indubtable i reconegut. Es movia 
amb plena llibertat per les cavallerisses. Jo personalment recordo, des que vaig ser alcalde de 
Berga, com sempre que havia de parlar amb l’autoritat militar de la caserna sobre la festa d’Els 
Elois, la contesta invariable era “Entiéndanse ustedes directamente con Saleta. Él es quien lleva 
todo esto”.

Josep Noguera: En uns moments en què el bestiar de les cases de pagès cada cop era més escàs, els 
muls del “cuartel”, substituïren totes aquelles cavallerisses particulars que els seus propietaris 
portaven a beneir. Era en aquell moment quan el Saleta començà a guanyar protagonisme.

El Saleta era un personatge local que tenia bestiar propi i que es dedicava a subministrar el 
menjar per al bestiar a la caserna. D’aquí venia la seva bona relació amb els militars, i per 
aquest motiu, disposava de les cavallerisses de la caserna durant la festa d’Els Elois. Ningú no 
el va designar mai per a aquesta funció, sinó que va ser ell mateix que d’aquesta forma guanyà 
protagonisme. 

Ignacio Quesada: Saleta era nuestro cocinero, persona querida y cercana al estamento militar. 
Saleta sabía de caballos y mulos. Pero las peticiones tenian un trámite institucional que, una 
vez aprobado, necesitaba de un brazo ejecutor que contactase  las dos partes, en el que estaría 
integrado el señor Saleta al mando de un militar.

Carlos Trincado: Al Saleta lo conocí personalmente, fue el cocinero del cuartel durante unos 40 
años y tenía caballos propios que los hacía participar en carreras. Era una persona bastante 
querida dentro del cuartel. Supongo que la decisión de que Saleta fuese uno de los “jefes de 
grupo” no era ni más ni menos que por su implicación en la fiesta y su nivel de popularidad 
en ese mundo, pero de ningún modo él disponía de las cabalgaduras militares, supongo que se 
seguía la tradición de años anteriores y Saleta era la persona que conocía el sistema y hacía de 
enlace entre el Ayuntamiento y el Cuartel, facilitando las relaciones.
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10. Qui era en “Janacoi”? En sabeu el nom i els cognoms? Me’n podeu explicar alguna 
anècdota?

Foto // En Janacoi (Arxiu Josep Carreras)

Jaume Farguell: No he pogut mai saber el seu nom real. Pel que fa a les anècdotes, en tinc una. 
En vida d’ell, quan les curses de cavalls d’Els Elois es feien a Fumanya, per la seva simpatia i 
popularitat, ell era el competidor més aplaudit. A més, els darrers anys sempre era el guanyador, 
ja que que a la cursa de rucs era l’únic competidor. Tothom esperava la seva triomfal arribada.

Josep Noguera: En Janacoi, de qui no en sé ni el nom ni els cognoms, era de la Pobla de Lillet 
i tenia un ruc amb el que anava sempre, que li deia “La Pastora”, i deien, però no ho tinc 
comprovat, que li havia llegat en Ramon Galisteu. Sempre li agradava dur canalla dalt del ruc 
i tenia molta gràcia amb els nens.

En Janacoi era un home solter molt amic dels pintors del Cau d’Art, amb els quals tenia molt 
bona relació. Ell vivia d’anar a buscar sacs de pinyes, sacs de teies i vendre’ls per guanyar algun 
diner. Era molt trempat i tenia una petita dificultat a la parla, com si quequegés una mica. 
Amb el meu pare eren amics i aquest el feia anar a buscar la molsa per un pessebre que fèiem 
de petits i, després, com a compensació, li pagava alguna cosa i es quedava a sopar. Però aquella 
molsa no la podíem aprofitar mai, perquè ens en volia dur tanta que la pitjava al sac i quedava 
feta malbé.
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11. Des del vostre punt de vista, quins altres personatges equiparables s’haurien 
d’esmentar o recordar?

Una altra anècdota que ell mateix explicava era que, una vegada que va anar a la Pobla 
deia que no havia vist mai tantes erugues com aquell any. Deia que tots els “maricons” de la 
carretera n’havien quedat plens, però el que volia dir era als “malacons” de la carretera. Amb 
la qual cosa tothom a qui ho deia es pixava de riure.

Josep Carreras: No en sé el nom ni els cognoms, però te’n puc explicar alguna anècdota divertida. 
Era molt bon home i amic dels Amics del Cau d’Art. A casa tenim un quadre on surt amb la seva 
pipa. Doncs el crani del Janacoi, el tenim al museu! Aquest home no tenia nínxol ni diners per 
comprar-lo i, com que era sol, no l’haguera pogut pagar. I el Quirze de Cal Morlans el va deixar 
enterrar en un nínxol de casa seva, i com que era membre del Cau d’Art i eren tan amics amb 
en Jana, el van enterrar al seu nínxol. Llavors, un dia se’ls va ocórrer que els faria gràcia tenir 
el crani del Jana a l’estudi on pintaven. I, com que també eren molt amics del Jordi Ferran de la 
funerària, el van desenterrar i en van treure el crani. Com que l’estimaven molt, al Jana, volien 
que els fes companyia i se’l van emportar a dalt l’estudi. I anys després, un cop ja eren tots morts, 
vaig anar a l’estudi i vam trobar el crani del Janacoi. Aleshores, per preservar-lo, vaig decidir 
de dur-lo al museu.

Foto // A la dreta, Benet Cuberas (Arxiu Cuberas)
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Jaume Farguell: Equiparables al Saleta i el Janacoi em resulta francament difícil. Amb un 
innegable tipisme recordo especialment el conegut “Floro”, inigualable cuidador del Parc 
del Lledó que va arribar a participar amb un entusiasme qualificable d’insòlit, ja als anys 
vuitanta, a les curses de cavalls d’Els Elois.

En un altre context, no anecdòtic, per la seva valuosa aportació i com a ferms i sistemàtics 
puntals de la festa , no puc deixar d’esmentar nissagues que s’hi han perpetuat al llarg de 
generacions, com les dels Gil Ribera, dels Cuberas, dels Massanés, etc.

Josep Noguera: De cavalls de muntar, en aquella època, no n’hi havia. Els únics cavalls que sé 
que hi havia a Berga per muntar eren del Ramon Font, que era l’amo de les Xocolates Brillant, 
i casa seva estava situada on actualment hi ha el bar La Barana. Aquest home, que era qui 
va donar els terrenys per fer l’edifici de les Germanetes, a més a més tenia diverses propietats 
al camí de Pedret. Allà hi tenia una quadra amb bèsties de muntar. Tenia un home que se’n 
cuidava, que era el Cota, qui sempre anava ben mudat i fumant un “farias” i era el banderer 
de l’època.

   En Benet Cuberas és important citar-lo, ja que el seu prestigi personal i el seu mecenatge va 
mantenir la festa. Ell tenia una empresa de transport amb grans carros de càrrega abans que 
hi hagués els camions, i per aquest motiu va passar a ser una mica l’ànima de la festa, ja que 
probablement tenia certa nostàlgia del bestiar i a la festa d’Els Elois hi havia participat tota la 
vida. Tota la gent que ha tractat amb bestiar els ha marcat.

Carlos Trincado: Un personaje que tendría que ser recordado, de forma anónima, es la figura 
del Acemilero (en català, l’atzembler), que era la persona encargada del cuidado del mulo y 
quien lo acompañaba en todo momento. Donde fuese el mulo iba el acemilero, eran una pareja 
inseparable, y en la fiesta, quien llevaba el mulo era esta persona, independientemente de quien 
fuese montado.

12. Tenint en compte que ja fa gairebé un quart de segle que Berga no disposa de 
caserna militar i que es continuen celebrant Els Elois, des del vostre punt de vista, per 
què sobreviuen? Quin és el seu esperit actual?

Foto // Arxiu Foto Luigi
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Josep Cuberas: Perquè hi som gent al darrere, gent que s’estima la festa de forma totalment 
altruista i que ajuda i hi aporta. Mentre hi hagi aquesta gent, l’Ajuntament també col·laborarà 
amb la festa.

Jaume Farguell: Mossèn Armengou, fa 65 anys, ja vaticinava, amb encert, que el que realment 
sostenia la festa d’Els Elois era, no ja l’esperit gremial d’altres temps, sinó els muls que prestava 
l’exèrcit. La realitat és que fa un quart de segle que els militars espanyols no són a Berga i Els 
Elois encara tossudament persisteixen.

Depenent com depenen, no ja d’un vell cristià patronatge gremial, sinó només de si hi ha cavalls 
o no, m’atreveixo a dir que la festa persistirà. M’hi fa pensar circumstàncies com nous aspectes 
de la nova comarca que contemplo. Amb un turisme rural creixent, en què els cavalls hi són 
presents, per posar un exemple. En fi, no crec que en ple segle XXI la festa desaparegui per 
manca dels dos elements substancials bàsics: l’animal i l’aigua.

Els Elois i La Patum són dues festes populars i tradicionals,  d’origen cristià, avui molt més 
laiques, indestriables de l’esperit dels berguedans, que les desitgem tan eternes com ho són 
l’aigua i el foc que les componen.

Josep Noguera: L’invent de l’aigua, en el fons, ha salvat Els Elois, perquè si no actualment ja no 
tindrien sentit, ja que el de l’època en què es van començar a fer ja ha desaparegut del tot. Els 
Elois i el seu esperit s’han transformat en una altra cosa i gràcies a això ha sobreviscut. Ara és 
la festa del jovent.

Ignacio Quesada: Porque es una fiesta del pueblo y la gente del Berguedà la quiere y no se 
puede dejar perder. Porque si una vez al año te remojan y estás con animales que no has visto 
durante todo el año, te unes más con la naturaleza. Porque hay que querer a los animales y el 
echarles agua, sea para bendecirlos o simplemente hacerlo por diversión, hace feliz a mucha 
gente pequeña y mayor. No cuesta nada y es beneficioso para el alma y el espíritu.

Josep Cuberas: Cada 2 anys canviaven el tinent coronel de la caserna. Llavors, el meu avi i jo, 
com que ja teníem bona relació amb la caserna, quan arribava el tinent coronel nou l’anàvem 
a veure i li dèiem que seria tot un honor si volgués fer de banderer a la festa d’Els Elois, a més 
a més, això de portar la bandera ja els agradava. Com que cada tinent coronel feia un escrit 
oficial sobre la seva estada a la caserna militar de Berga, tots hi feien constar que havien fet de 
banderers a la festa d’Els Elois i que s’ho havien passat molt bé. Per tant, la qüestió era que un 
any arribava un tinent coronel i feia de banderer, i l’any següent tornava a venir per recollir la 
ferradura,en qualitat de ferradura de plata, tot i que ja feia un altre de banderer. Aquest era 
el procediment cada dos anys.

13. Caserna i Elois. Quin fet, persona, anècdota... destacaríeu?
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El diumenge d’Els Elois, els soldats que els tocava permís no podien marxar, i això els emprenyava 
bastant. I, a més a més, com que els havien mullat al matí, a la tarda tampoc no podien sortir 
perquè tenien els vestits molls. Llavors, vam comprar unes granotes i, acordant-ho amb el tinent 
coronel, les repartíem als soldats que venien perquè no se’ls mullés el vestit.

Hi havia un mul, molt manso, que es deia “Pepe”, que tirava sempre del carro de la compra. 
Com que era un mul tan bo, per Els Elois era el que muntava el tabaler durant tota la dècada 
dels anys 60.

Abans de fer-me càrrec de la festa, ho havia fet el meu avi i, abans, el meu besavi, que era baster. 
El meu avi també era baster de professió i tenia 33 muls i 14 cavalls. Tenien tartanes i carros i 
transportaven material, com la llana.

Jaume Farguell: Recordo una anècdota viscuda personalment quan era alcalde de la ciutat. 
Un any, per la festa dels Elois, em pertocà fer de banderer muntant, com llavors era normal, 
un cavall de la caserna conduït per un soldat del batalló. Un noiet simpàtic i castellà que em 
confessà que feia poc que era a Berga i no sabia de què anava la festa. Vaig dir-li que era molt 
popular i divertida. Només començar la rua, damunt ens caigué, aquella impressionant i gèlida 
primera galleda d’aigua que li feu cridar al noiet la “¡Hostia!” més gran que he sentit en ma 
vida, seguit d’un no menys agut “Esto se avisa, jefe!”.

Josep Noguera: Al darrere del Ramon Galisteu, que és el tabaler d’Els Elois més antic que 
recordo, l’any següent havia de tocar jo mateix el tabal. Anava al terrat de la casa del senyor 
Ribera i allà practicava, però pocs dies abans d’Els Elois em va picar un insecte al dit polze i em 
va quedar cobert de pus. Per aquest motiu no vaig poder tocar el Tabal aquell any i en lloc meu 
el va tocar el meu germà. Això va ser l’any 1950 o 1951.

Ignacio Quesada: Lo que más feliz me ha hecho es ver a mis dos hijos subidos a los mulos o 
llevándolos y lo bien que se lo pasaron. No he podido estar en muchos por estar destinado fuera 
de Berga. La verdad es que me sorprendió la primera vez, al ser un teniente jovencito, que 
nuestro Teniente Coronel, persona militarmente dura, pudiese pasearse a caballo por todo el 
pueblo sabiendo que lo iban a poner de “chúpame domine”. Pero hasta nos gustó.

Carlos Trincado: Una anécdota fue que el teniente coronel Sebastián Caballero hizo de 
abanderado un año por su amistad con el alcalde de la época, Jaume Farguell, lo cual era 
bastante curioso y mostraba la buena relación que había entre ambas instituciones.

 



L’any 1905 arribava a Berga el primer automòbil privat. L’any 1939 just 
acabada la Guerra Civil es va instal·lar a Berga la caserna militar. Els 
vehicles de motor eren comptats, els treballs de camp, de transport, de 
càrrega es feien com s’havien fet tota la vida. La ciutat era plena de bestiar, 
en els baixos de moltes cases hi havia els estables i moltes places de la ciutat 
disposaven d’abeuradors públics i d’argolles per a fermar-los.

L’any 1994 quan es desmantellà la caserna militar, la ciutat era plena de 
vehicles de motor de tota mena. Els baixos de les cases eren ja, i des de 
feia dècades, propietat dels automòbils. Molts dels antics oficis relacionats 
amb el bestiar havien desaparegut i en alguns casos s’havien reconvertit. 
Cal esmentar com un exemple, i amb admiració, la trajectòria impecable 
de la família Cuberas, a punt de complir els seus primers 100 anys com a 
empresa de transport a la nostra ciutat.

L’origen gremial de la festa sembla indiscutible, almenys des de 1379, i a 
partir del document aportat per la senyora Dolors Santandreu en què ja 
s’esmenta la confraria de sant Eloi5. Durant segles, la festa estarà lligada a 
la confraria. Tal  com diu Josep Carreras, amb els confrares d’obligació i els 
confrares de devoció, i per tant pràcticament tots els gremis i oficis que hi 
havia a Berga6.

I, així és com s’arriba fins a mitjan del segle XX, en plena revolució 
industrial que ho canviaria tot, però que també generaria alguns efectes 
secundaris com ara: l’abandonament progressiu del camp per tal d’enfortir 
les fàbriques urbanes,  la desaparició de la majoria d’oficis, d’artesans i de 
les seves formes de viure.

...
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L’antiga festa d’Els Elois, aquella que s’organitzava a l’entorn de solemnes 
actes religiosos, amb la participació multitudinària dels gremis i oficis de 
Berga, amb els seus diversos estendards i penons i la participació massiva de 
les pròpies cavallerisses, no s’ha extingit ni tampoc ha evolucionat, ans s’ha 
transformat. Podríem dir que, a la manera berguedana, l’hem reinventat: 
ha deixar de ser la festa gremial per excel·lència per convertir-se en la festa 
de l’aigua i, per tant, en una meravellosa mostra més, com La Patum, de 
teatre popular.

Si partim de les aportacions fonamentades dels autors citats i dels experts 
entrevistats, Els Elois, com “la festa de l’aigua”, hauria nascut l’any 1945 
i especialment gràcies a la cessió de les cavallerisses de la caserna. Les 
interpretacions de per què es va començar a llançar aigua des dels balcons 
a les cavallerisses i als genets són diverses; possiblement, tal com apuntava 
Jordi Royo, és “senzillament un nou costum que es va empescar el poble i la 
seva motivació pot ser tan simple com les ganes de jugar i fer festa”7.

Si se’ns permet el joc simbòlic, en el naixement d’aquesta nova festa, el pare 
en seria la tradició secular, la mare, és a dir qui la va infantar, en seria el 
mateix poble, l’Ajuntament faria les funcions d’hospital i la caserna militar, 
com a mínim, n’hauria fet el paper de llevadora.
Crec que cal considerar que en el naixement de la nova criatura —la festa 
de l’aigua—, totes i tots, així com succeeix en La Patum, hi tenim un lloc 
protagonista, tant els genets que van a cavall com qui llança aigua des 
de carrers i balcons. És remarcable constatar que fins i tot els militars 
professionals i les seves famílies se la sentien seva, bé participant com a 
genets o bé remullant els seus superiors jeràrquics.

Finalment, serveixi aquest programa de mà com a homenatge a totes 
les persones anònimes que amb la seva participació han contribuït a la 
transformació de la festa, i en especial als milers de soldats anònims —els 
atzemblers— que durant dècades es van endur, de la seva obligada estada 
a Berga, potser, un record remullat, un somriure col·lectiu... i un crit de 
guerra pacífic i festiu: “Aigua!”.

VISCA SANT ELOI!

...
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Dissabte 22 de juliol:

El tabaler, acompanyat per la Banda de l’Escola Municipal de Música de 
Berga, farà la tradicional passada per anunciar la festa d’Els Elois. 

Vine a veure en directe el programa ‘País Km0’, des de la plaça de les 
Fonts. La Xarxa de comunicació local amb la col·laboració de TV del 
Berguedà, donaran a conèixer la festa arreu de Catalunya.

El tabaler, la banderera i els administradors, acompanyats per la Cobla 
Ciutat de Berga, iniciaran la passada a l’Hostal del Bou i continuaran 
pel passeig dels Abeuradors, el c. del Bruc, el c. del Comte Oliba, el c. de 
Pío Baroja, la pl. de la Font del Ros, el c. d’Aurora Bertrana, la ctra. de St. 
Fruitós, el c. del Roser, la pl. de Sant Joan, el c. de la Ciutat, la pl. de Sta. 
Magdalena, el pg. de la Indústria, la ronda de Moreta, la pl. de la Ribera, 
la pl. de Sant Ramon, el c. de Mn. Huch, el c. de Mn. Cinto Verdaguer i la 
pl. de les Fonts.

A la plaça de Viladomat, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Berga. 
Col·labora: Agrupació Sardanista Cim d’Estela.

‘El rapte de la núvia’, escenificació teatral.  
Una comitiva dels amics del nuvi es presentarà a casa de la núvia i dels 
seus pares, al carrer de la Ciutat número 16. Davant la negativa de baixar 
la comitiva entrarà a la casa per a segrestar la núvia i se l’emportarà a ca 
l’Andreu Borràs, c. de Marcel·lí Buxadé, on els amics del nuvi vetllaran 
simbòlicament la núvia durant tota la nit. L’endemà al matí, la núvia es 
dirigirà cap a l’església de Sant Francesc. 
Col·labora: Agrupació Teatral La Farsa. 

A la plaça de Sant Pere, ‘Festa de comiat de solters’
Sopar popular amb entrepà de pinxo. 
Col·labora: Penya Boletaire i La Bauma dels Encantats.  
Compra de tiquets (fins a exhaurir les unitats): 
- Anticipadament, del 18 al 22 de juliol, a l’Oficina de Turisme. Preu: 4€
- El mateix dia, a partir de les 20:00h, a la plaça de Sant Pere. Preu: 5€

Música i concert:  
- PD Nanfu&SalasXic 
- Antídot

12h

19h 

De 18 a 20h

19.30h 

20.30h

21.30h

22.30h

Programacio Els Elois
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Salves de trabuc a càrrec de la Colla de Trabucaires de Berga al castell de 
Sant Ferran i a la pl. de la Font del Ros per anunciar la sortida dels cavalls 
i dels rucs. La sortida serà a la pl. de la Font del Ros i continuarà pel c. 
de Pío Baroja, el c. del Comte Oliba, el c. del Roser, el c. de la Ciutat, el c. 
de la Pietat, la pl. de Santa Magdalena, el c. de Marcel·lí Buxadé, la pl. de 
Sant Pere, el c. de Mn. Comellas (Quatre Cantons), el c. de Mn. Huch, el 
c. de Mn. Cinto Verdaguer i la pl. de les Fonts.

A la plaça de Sant Pere, benedicció dels animals.

Boda típica de l’Alt Berguedà en la qual el nuvi acudirà al temple des 
de l’antiga casa Bartrina (pl. de la Creu). La núvia sortirà de ca l’Andreu 
Borràs, c. de Marcel·lí Buxadé, i es dirigirà a l’església de Sant Francesc. Un 
cop allà, a les 11:30h i amb l’assistència dels administradors, la banderera 
i els acompanyants de la boda, hi haurà una missa cantada per la Coral 
Queraltina en honor a sant Eloi. Després de la missa, es repartiran els 
tradicionals panellets. 
En acabar, a la pl. de Sant Joan, es dansarà el ballet de Déu (o de l’Adéu).
Col·labora: Agrupació Teatral La Farsa. 

A la Sala de sessions de l’Ajuntament, acte de lliurament de les ferradures.

A la plaça de la Font del Ros, cloenda de la Festa amb el ball popular a 
càrrec de Dolfi i Fermí.

9h

10h 

10.45h 

13h

19h

Diumenge 23 de juliol:

“L’organització adverteix les persones amb problemes 
d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran 
i els infants, perquè adoptin mesures de precaució en els 

actes que hi haurà trabucaires” 

“Es recomana no llançar aigua directament a la cara dels 
animals per evitar que s’espantin”
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Administradors 2017

Joan Carles Sosa i Ros
Ester Hernández i Valverde

Francesc Marc i Coll
Anna Rota i Arseda

Jordi Pueyo i Bastida
Teresa Martínez i Martínez

Rubén Andrés i Soler
Alba Berdejo i Ortega

Carles Justícia i Arderiu
Rocío Vargas i Fernández

Sergi Selva i Jové
Pilar Sayós i Barcons

Tabaler:
Liam Cuberas i Gallego

Or:
Josep Tor i Comellas

Argent:
Montserrat Venturós i Villalba

Bronze:
Administradors 2016:

Arnau Pomés i Viñolas
Sheila Puyo i Rioja

Joan Antoni Hernández i Largo
Montserrat Pérez i Fígols

Banderera:
Marta Robert i Sabata

La Junta Conservadora de la Feta d’Els Elois ha decidit atorgar la ferradura del gremi a:

Agrupació Teatral La Farsa
Marc Pujals i Lladó
Tanit Venturós i Marco
Enric Huesca i Pons
Montserrat Espel i Hernández
Josep Maria Serra i Hidalgo
Marta Pont i Roca

Josep Maria Serarols i Ballús
Eric Calderer i Trujillo
Dolors Santandreu i Soler
Ricard López i Perpinyà
Joan Gómez i Perarnau
Francesc Medina i Hernández

Bronze:
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