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Ja teniu a les mans una nova edició del Tasta. 
En aquest número hi trobareu informació sobre 
la Fira del Joc i del Nadal de Berga i de la Fes-

ta Major de Santa Eulàlia, de la Fira de la Puríssima 
de Gironella, de la festa del pubillatge i de l’allioli de 
codony de la Pobla de Lillet, de la Fia-faia de Bagà i 
Sant Julià, de les activitats nadalenques de Casserres 
i de Castellar de n’Hug, a més d’altres informacions, 
com els concerts i actuacions de Civitas Cultura al 
Monestir de Sant Llorenç. També podeu conèixer una 
molt bona oferta de restaurants per aquestes festes. 
Comptem amb l’opinió de Pep Massana i Joan Roma, i 
l’acudit de Salvador Vinyes, així com la secció de Salut 
amb els millors consells. Tot amanit amb els anuncis 
dels establiments més destacats de la comarca. Unes 
festes que es presenten més recuperades –no del tot–, 
però que ara estan sota l’amenaça de noves restricci-
ons per aturar l’augment de positius i les seves conse-
qüències. És a les nostres mans fer el possible perquè 
això no passi i puguem celebrar unes bones festes, 
amb l’objectiu posat al 2022 com l’any de recuperació 
total. És un desig, però segur que el compartiu. 
Bon Nadal i feliç 2022!

Les aplicacions següents corresponen a formes  
d'identificació corporativa del Departament de la 
Presidència amb tipografies de cossos 8 i 12 en 
composició horitzontal i centrada, i també en composició 
vertical només per a aquells casos en què l'espai ho 
requereixi.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible 
en línia a: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual

No ens fem resposables de les 
opinions dels col·laboradors

PRESENTACIÓ LA VINYETAEDICIÓ

Propera edició del tasta núm 31
CARNESTOLTES

01 de febrer (aprox.)
publicitat: tasta@tasta.cat

tel. 617 39 59 78
(tancament edició 24 de gener)

Bones festes amb 
responsabilitat!
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Aquest any, Berga recupera la celebració pre-
sencial de la mostra més juganera de la ciutat 
que l’any passat va haver de viure una edició 
virtual i adaptada a les restriccions establer-
tes per la situació pandèmica de la Covid-19. 
Enguany, se celebra la novena edició omplint 
de jocs, alegria i diversió l’espai firal del pas-
seig de la Indústria al llarg del 6 de desembre. 
La mostra, organitzada per l’Ajuntament de 
Berga i la Cia. de Jocs l’Anònima, comptarà 
amb un espai d’exposició i venda de jocs, una 
fireta de productes i artesania nadalenca i 
una zona dedicada als jocs tradicionals i jocs 

gegants reciclats.
L’espai firal comptarà amb diferents zones 
per tal de distribuir els productes i activitats 
de la mostra i una de les novetats de l’edició 
d’enguany serà l’ampliació de l’espai dedicat al 
joc. La plaça de Viladomat acollirà una vintena 
d’expositors especialitzats en jocs i joguines 
per tal d’assessorar el públic visitant. L’espai 
del passeig de la Indústria comptarà amb una 
petita fira formada per una dotzena de para-
des d’artesania i productes relacionats amb 
el Nadal, com per exemple: elements decora-
tius, figures i pessebres o dolços típics com 

La IXa Fira del Joc i del Nadal de 
Berga duplica el seu espai 
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xocolates, neules i torrons, entre d’altres. A 
més, l’espai de joc duplicarà la seva superfí-
cie per tal d’encabir una àmplia oferta de jocs 
tradicionals de la Cia. de Jocs l’Anònima i jocs 
gegants construïts amb materials recuperats 
per la companyia osonenca Guixot de 8. Es 
tracta de la primera companyia catalana i de 
l’estat espanyol que converteix el joc en un es-
pectacle de carrer i ho fa recollint el testimoni 
dels jocs populars i de cucanya tan arrelats 
al nostre país. La companyia porta jocs per 
carrers i places, però són jocs originals, de 
fabricació pròpia i construïts amb materials 

L’espai del 
passeig de la In-
dústria comptarà 
amb una petita 
fira formada per 
una dotzena de 
parades d’artesa-
nia i productes 
relacionats amb 
el Nadal.

La Fira de 
Nadal
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BERGA

recuperats procedents del drapaire i de les 
deixalleries de la Mancomunitat Plana. Gui-
xot de 8 compta amb diferents col·leccions de 
jocs com per exemple el gargot de bicicletes, 
l’altra vida de les coses, l’arbre juganer, el gar-
got d’imaginació, el gargot de gimnàstica, el 
gargot picat o el gargot d’escultura. També hi 
haurà un espai de jocs del món inspirats en els 
viatges i aventures que apareixen als còmics 
del Tintín (personatge literari de ficció).    
L’horari de les activitats és de 10 a 14 h i de 
16 a 20 h i estaran dinamitzades per l’equip de 

monitors i monitores de la Cia. de Jocs l’Anò-
nima, que tornarà a comptar amb persones 
amb discapacitat d’entitats socials per tal de 
repetir l’experiència iniciada l’any 2019 i fer 
que la fira sigui més inclusiva. La fira compta 
amb el suport de la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.  

Amb aquest codi QR en-
llaçareu al bloc de la Fira 
del Joc i de Nadal.
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BERGA
Santa Eulàlia: una 
Festa Major d’hivern 
farcida d’actes
Berga celebra els dies 10, 11, 12 i 17 de desembre 
la Festa Major d’hivern de Santa Eulàlia, amb 
una programació cultural que comença el diven-
dres dia 10 a les 7 de la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, amb la presentació dels resultats 
del pressupost participatiu. Tot seguit hi haurà 
una xerrada i presentació del Calendari de l’Ajun-
tament de Berga 2022 “Berga, dotze flaixos al 
nostre passat” a càrrec de Pol Navarro i Lluís 
Ràfols. 
A2/4 de 10 del vespre, al Teatre Municipal, con-
cert de Roger Mas “Totes les flors”. Preu: 10 eu-
ros. Venda d’entrades a www.ticketara.com/b/
ajuntament-berga o a taquilla, una hora abans 

A 
 LA

 FR
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CA
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BERGA

del concert.
Dissabte dia 11
A les 11 del matí, Ruta guiada: Eulàlia, a càrrec 
de Toni Gol. Sortida de l’oficina de turisme. 
A les 12 del migdia i a la plaça de Sant Pere, 
espectacle familiar; A la fresca, a càrrec de la 
companyia Anna Confetti.
A les 4 de la tarda, a l’espai jovent del carrer 
Mossèn Espelt, 13, El club del Joc. Segon tor-
neig de Catan a càrrec de la Cia. Jocs l’Anò-
nima. 
A les 5 de la tarda i al casal Cívic de la plaça 

de Sant Joan, ball de tarda amb el duet Dolfi i 
Fermí. Cal certificat covid per assistir-hi. 
Diumenge 12 de desembre a 2/4 d’1 del migdia 
i a l’església de Santa Eulàlia, Missa Major can-
tada per la Coral Queraltina.
A les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Joan, au-
dició de Sardanes amb la cobla Pirineu.
El divendres 17 de desembre a les 9 del vespre 
i a l’església de Sant Joan, concert del Cor de 
Veus Blanques de l’Escola Municipal de Músi-
ca de Berga. Taquilla inversa. 
Més informació a: www.ajberga.cat

ROGER MAS
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Una proposta amb exposicions diferents i es-
pectaculars. El CCCB és un centre cultural 
multidisciplinari dedicat a explorar els grans 
temes de la societat contemporània mit-
jançant diferents llenguatges i formats. 
L’espai ofereix un extens programa que inclou 
mostres temàtiques, conferències i trobades 
literàries, projeccions audiovisuals i festivals. 
Vine a descobrir el Centre de Cultura Contem-
porània, t’oferim una altra forma de mirar! 
Més info: 933 064 100 /  www.cccb.org

Una idea fantàstica per descobrir nous indrets 
de Catalunya són els bungalows i càmping de 
muntanya d’ambient familiar a les Valls 
d’Àneu. Les instal·lacions del Nou Càmping 
són un entorn ideal per gaudir de la muntanya 
a través d’activitats a l’aire lliure: rutes amb 
canoa o caiac al llac de La Torrassa, activitats 
enen parcs d’aventura, pesca, senderisme i BTT. 
Un paratge inigualable situat al cor del Pirineu 
de Lleida.
Més info: 973 626 261
 www.noucamping.com

 

El Camí de Mestral és una proposta ideal que 
ofereix, en tan sols quatre dies, una especta-
cular combinació de mar i muntanya amb pa-
noràmiques infinites al territori de les Terres 
de Mestral. Una zona de petits pobles 
d’interior i de costa que conserven l’essència 
d’una ruralitat ben viva, ideal per a senderistes 
i contemplatius amb ganes de descobrir in-
drets oblidats de gran bellesa.
Més info: 977 569 030 
www.terresdemestral.cat

Descobreix el cor de les Terres de Mestral

Viu l’experiència Nou Càmping i descobreix les Valls d’Àneu 

Descobreix el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
una altra forma de mirar
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19 h                                     Sala de Plens   

PRESENTACIÓ dels resultats 

del PRESSUPOST PARTICIPATIU 

A continuació, 

XERRADA I PRESENTACIÓ del CALENDARI 

DE L’AJUNTAMENT DE BERGA 2022. 

“Berga. Dotze flaixos al nostre passat”, 

a càrrec de Pol Navarro i Lluís Ràfols

21:30 h                Teatre Municipal  

CONCERT de ROGER MAS, 

Totes les flors (*) 10 € 

11 h                         Sortida de l’Oficina de Turisme   

RUTA GUIADA:

EULÀLIA, a càrrec de Toni Gol

12 h                  Plaça Sant Pere 

ESPECTACLE familiar: A LA FRESCA, 

a càrrec de Cia. Anna Confetti 

17 h                            Casal Cívic (Plaça Sant Joan)    

BALL DE TARDA amb el Duet DOLFI I FERMÍ 

16 h             Espai Jove (C/ Mn. Espel, 13) 

EL CLUB DEL JOC: 2n Torneig de Catan (**), 

a càrrec de Cia. Jocs l’Anònima 

Inscripció prèvia

12:30 h                              Església de Santa Eulàlia   

MISSA MAJOR amb cantada 

de la CORAL QUERALTINA

18 h                   Plaça Sant Joan

Audició de SARDANES 

a càrrec de la COBLA PIRINEU

21 h                              Església de Sant Joan   

CONCERT DEL COR DE VEUS BLANQUES 

de l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BERGA (***)

Taquilla inversa
(*) Compra d’entrades a:
https://ticketara.com/b/ajuntament-berga
Venda d’entrades a taquilla 1 h abans del concert (**) Consulta tota la informació a      @bergajove (***) Cal reserva prèvia a emmberga.cat

DIVENDRES 10 DISSABTE 11 DIUMENGE 12 

DIVENDRES 17 

FESTA MAJOR 
D’HIVERN
SANTA EULÀLIA 
BERGA 2021 

10, 11, 12 i 17 
DE DESEMBRE 

AMB EL SUPORT DE: ORGANITZA: 
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RESTAURANTS Els millors àpats nadalencs
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DIVENDRES 10 DISSABTE 11 DIUMENGE 12 

DIVENDRES 17 

FESTA MAJOR 
D’HIVERN
SANTA EULÀLIA 
BERGA 2021 

10, 11, 12 i 17 
DE DESEMBRE 

AMB EL SUPORT DE: ORGANITZA: 

Gaudiu de les festes 
nadalenques als 
Restaurants del 
Berguedà que us 

recomanem. Un bon àpat 
amb la família o amics, fa 
que celebrem aquestes 

festes amb més 
germanor i que fruïm 
d’uns plats elaborats 

amb mestratge i 
productes de proximitat. 
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FIRA DE
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GIRONELLA

Gironella celebra el dia 8 de desembre la tradici-
onal Fira de la Puríssima en el marc de la campa-
nya Market Gironella – Vila de Nadal.
Els actes comencen a les 9 del matí amb el llan-
çament de tres coets que marcaran l’inici de l’es-
pecial “Gironella avui” de Ràdio Gironella a l’espai 
Santa Eulàlia. També a les 9 del matí començarà 
la Fira Gastronòmica a la plaça de la Vila.
A 2/4 de 10 a la plaça de la vila hi haurà l’esmorzar 

de la Fira, amb pa torrat, botifarres, allioli i vi, al 
preu de 3 euros.
A la mateixa hora i a l’espai Santa Eulàlia, acte 
de reconeixement a la pubilla de les comarques 
barcelonines.
A les 11 del matí i a la Biblioteca municipal, inici 
de la cercavila, amb les colles geganteres de 
Gironella, Navàs, Sallent, Montmajor, Balsareny 
(Els K+ Sonen) i gegants de la província d’Osca.
A 2/4 de 12, a la placeta del Blat de Moro, Tast 
de Blat de moro escairat. Preu: 1,5 euros amb 
reserva anticipada i 2 euros el dia de la Fira.

Gironella és tradició!
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GIRONELLA

A les 12 del migdia a la plaça de l’església, Ballada 
de gegants, i a l’espai Santa Eulàlia, presentació 
del llibre “d’un riu a l’altre”.
Les botigues i comerços de Gironella, obriran 
durant tot el dia, amb l’objectiu de començar la 
campanya nadalenca i de reis, oferint els millors 
productes als preus més ajustats. També es 
podrà visitar als comerços de la vila en format 
exposició, les obres participants al concurs de 
pessebres. L’Ajuntament de Gironella us convida a 
gaudir dels actes previstos i a visitar els webs www.
gironella.cat i www.visitgironella.cat/market/ per 

conèixer més detalls de les 
activitats previstes, tant el 
dia de la fira com durant totes 
les festes a través del mercat 
de Nadal.



DESEMBRE 2021 - GENER 202218

GIRONELLA
GIRONELLA, VILA DE NADAL
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CASSERRES

La vila de la Casserres viurà amb normalitat aquest Nadal, gaudirà les 
tradicionals festes i actes que, any rere any, tenien molta participació. 
Amb les mesures oportunes, però amb la intenció que les celebracions 
tornin a arribar a grans i petits, es portaran a terme diverses activitats:

-El dia 19 de desembre, a les 12 del migdia a l’església parroquial, hi hau-
rà el tradicional concert de Nadal, a càrrec de la Coral Sant Bartomeu, 
la Coral Jove Sant Bartomeu i la Coral Infantil.

-El dia 26 de desembre, Sant Esteve, a les 6 de la tarda i a l’església par-
roquial, hi haurà l’arribada del príncep Assuan, per a recollir les cartes 
dels nens i nenes de Casserres.

Activitats nadalenques 
a Casserres
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CASSERRES

-El dia 5 de gener es portarà a terme l’onzena 
edició de la Mostra ramadera i la Fira artesa-
nal de Reis. A partir de les 9 i durant tot el matí 
a la plaça Santa Maria, amb la participació de 
diverses parades d’artesania i d’establiments 
comercials de Casserres.

-El dia 6 de gener, a partir de les 6 de la tarda, 
arribaran ses majestats els Reis de l’Orient, 
amb la tradicional desfilada encapçalada per la 
banda de cornetes i tambors, i amb les cone-
gudes salutacions i discursos des del balcó de 
l’Ajuntament, després de la benvinguda que els 
oferirà l’alcalde de la vila. 

Amb el suport de:
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Amb el suport de:
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BAGÀ

Bagà i Sant Julià 
de Cerdanyola 
recuperen els 
actes tradicionals 
de la Fia-faia 
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola celebraran de nou 
una Fia-faia “normal”, amb les activitats que es de-
senvolupaven fins a l’arribada de la pandèmia.
El dia 24 de desembre, la vila de Bagà i Sant Julià de 
Cerdanyola tornaran a gaudir de les activitats que els 
fallaires van trobar a faltar l’any passat i que, des de fa 
segles, celebren en el marc d’una festa que prové del 
culte al foc, el dia en què la llum reneix i es converteix 
en la commemoració del naixement de Déu, creador 
del Sol. 
A la llum del capvespre, un grup de fallaires puja a 
la muntanya (el Siti a Bagà i el Clos a Sant Julià de 
Cerdanyola) i encén una foguera. Quan comença a 
fosquejar, el foc és transportat amb les faies cap a la 
vila, on el reparteixen entre les persones que els van 
a veure. 

Aquesta festa, l’any 2010, va ser declarada Festa Pa-
trimonial d’Interès Nacional per la UNESCO i el passat 
octubre, Bagà i Sant Julià van acollir durant tres dies 
el Simposi de les Festes del Foc dels Solsticis als Pi-
rineus, que va culminar amb la XI Trobada Internacio-
nal de Fallaires el passat 30 d’octubre. Al llarg del matí, 
a St. Julià de Cerdanyola es va fer la presentació del 
projecte “Apadrina Patrimoni” i també hi va haver 
construcció de faies i una ballada de gegants amb la 
Berguedana de Folklore Total. A la tarda, a Bagà, hi va 
haver una exposició de la Fia-faia i una demostració 
de construcció de falles dels diferents pobles. 
L’alcalde de Bagà, Joan Oña, explica a Tasta que “la 

idea és que enguany tot sigui com el 2019, que recu-
perem els actes habituals”. Oña creu que la celebra-
ció del simposi de les Festes del Foc a Bagà i Sant 
Julià de Cerdanyola posa en valor aquesta celebra-
ció, ja que estem allunyats del nucli de festes fallaires 
del Pirineu i és la única que se celebra pel solstici 
d’hivern”.
L’alcalde de Bagà creu que la Fia-faia es podrà cele-
brar amb tranquil·litat, tot i l’augment de positius que 
aquests dies ha crescut força a Bagà, sobretot en 
positius d’escolars. Oña espera que “en dues setma-
nes això hagi passat força al poble i haguem tornat a 
la normalitat”. Joan Oña explica que durant la Fia-fa-

Descobrir.cat
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BAGÀ

Bagà 
17 h. Concentració dels fa-
iers que volen baixar des 
del Siti a la plaça Catalu-
nya i sortida cap al Siti.
18 h. Encesa d’una foguera 
al Siti visible des de Bagà i 
des de Sant Julià de Cer-
danyola.
18.30 h. Toc de corn i inici 
de la baixada dels faiers 
des del Siti.
18.50 h Rebuda dels faiers 
davant de l’església parro-
quial de Sant Esteve.
19 h. Toc d’oració. 
Seguidament, entrada 
dels faiers a la plaça Cata-
lunya i encesa de les faies. 
Després de fer rotllana a 
la plaça al so de “Fia-faia, 
Fia-faia, nostro senyor ha 
nascut a la paia” i amb les 
faies a mig cremar, puja-
da pel carrer Major fins 
a la plaça Porxada on es 
cantarà i ballarà la dansa 
de la Fia-faia al voltant 
de les fogueres, acompa-
nyats d’una formació de 
músics. Hi haurà repar-
timent de coca untada 
amb allioli de codony per 
a tothom.      

Sant Julià de Cerdanyola
A quarts de 6 de la tarda, 
pujada dels faiers al Clos.
18.30 h. Toc de corni inici 
de la baixada dels faiers 
des del Clos fins a la plaça 
de l’Església on es crema-
ran les faies, es ballarà 
la dansa de la Fia-faia 
musicada per diversos 
intèrprets i es farà un tast 
de pa torrat amb allioli de 
codony. 
Després de la missa del 
gall, durant la nit, el jovent 
farà “l’endreça” de les ca-
ses. Acabada la missa, es 
fa un ressopó, una fogue-
ra i s’hi couen tastets, bo-
tifarres, etc. Durant l’àpat, 
es canten cançons de Na-
dal. Tot seguit comença 
l’endreçada general. El jo-
vent es dedica a voltar pel 
poble buscant què es pot 
endreçar. Tot allò que s’ar-
replega es porta a la plaça i 
allí hi resta endreçat fins a 
l’endemà, dia de Nadal. 
El dissabte 4 de desem-
bre, Sant Julià celebra 
una nova edició de la 
Fira-faia, amb diverses 
activitats.

PROGRAMA D’ACTES

ia “acompanyo la meva filla a cremar la faia i, des que 
soc alcalde, espero els fallaires que baixen del Siti. 
Abans de pujar en direcció a l’església, els posem un 
mocador de record i després me’n vaig amb la família, 
que cremem la falla a la plaça Catalunya, i de seguida 
pujo cap a la plaça Porxada per ajudar a servir la coca 
i l’allioli, i acabar de gaudir de la música i les danses 
de la Fia-faia”. Des de l’Ajuntament també s’està tre-
ballant en la recuperació d’elements tradicionals de 
la festa que fa anys es van deixar de fer. No sabem si 
es podran incorporar al programa d’enguany, pel que 
us recomanem consultar el web de l’Ajuntament de 
Bagà: www.baga.cat i www.turismebaga.cat.

Descobrir.cat
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El Nadal té 
màgia?
S’acosta Nadal, un any més, inexorable a través 
del temps. Arriba aquesta època en què els 
sentits estan a flor de pell a través de les llums, 
els sons, les olors... i la sensibilitat es fa més 
present que mai. On també emocions com 
l’angoixa i la por, a causa del moment histò-
ric i/o personal que vivim, ens poden envair. 
Quan patim el ritme de la societat, el temps de 
felicitat no està en concordança amb el que 
sentim i vivim, hem d’aprendre a reconnectar 
amb l’essència, amb allò autèntic, amb els 
valors més humans per mimetitzar-nos dels 
infants, de l’esperit de màgia i il·lusió que tots 

ells viuen per poder-nos retrobar amb aquella 
personeta del nostre passat, amb el nostre “jo” 
de petit i adonar-nos que, molt en el fons, som 
els mateixos que ençà, però crescuts.
Tot s’avança, tot s’anticipa. Vivim en un món 
que ho volem tot per “ja”, dit també època del 
“yaisme”. Això no va en concordança amb la 
paciència, amb l’aprendre a esperar...; ens 
bombardegen amb anuncis relacionats amb 
les festes un mes i mig abans de ser Nadal. 
Això fa que visquem accelerats, sense ser 
conscients del tot, que avui també és im-
portant i que el fet de preparar les festes de 
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Nadal vol dir: pre-parar, és a dir, parar, fer 
una parada per poder reflexionar i fer balanç, 
prendre consciència del moment present i ex-
traure’n totes les coses bones que puguem per 
poder gaudir al màxim dels petits moments 
i vivències que vindran en aquestes dates, 
retrobar la il·lusió i poder-la compartir. Per un 
Nadal màgic... Bones festes! 

Goretti Solà Prat
Psicòloga
Tel. 652 491 689
goresp@gmail.com



DESEMBRE 2021 - GENER 202228

OPINIÓ

PEP
MASANA

Periodista 
i escriptor La gastronomia berguedana d’hivern, de Nadal

Al Berguedà, la cuina tradicional d’hivern estava 
basada en els pocs productes de l’horta que es 
collien (bròquil, col, pastanaga, carbassa) i en 

els animals que es mataven (xai, porc, caça). No és d’es-
tranyar, doncs, que dins el receptari popular berguedà 
d’aquestes dates, hi hagi moltes sopes i escudelles, i 
guisats amb la patata, la col o el porc com a protagonis-
tes. Per Nadal, aquests plats agafaven més rellevància 
pel seu poc cost econòmic i bon rendiment, era un plat 
típic. En Toni Massanés, a La Cuina del Berguedà, asse-
nyala la manera que tenim de lligar el caldo i donar-hi 
aquell punt de terbolesa, com a altres llocs, amb una 
bola de sagí passada per farina. Pel que fa a escude-
lles, la més típica és la de blat de moro escairat, amb 
en Miquel Márquez com a principal ambaixador del plat, 
i amb empreses que segueixen elaborant el producte.
Per Nadal, de carn es solia menjar un bon xai tendral 
(amb reminiscències religioses), costum que s’ha anat 
perdent, o un bon tall de porc, sobretot a muntanya. 
Com diu en Bienve Moya a Calendes, impressions 

sobre mites, festes i celebracions catalanes, la cau-
sa seria la proximitat de la matança. A Sant Julià de 
Cerdanyola se solia cantar, en relació amb el porc, una 
cançó que deia: “Jo en tinc un, jo en tinc dos, jo en tinc 
tres”, i una altra persona contestava: “Jo en tinc quatre 
i ningú me’l mata”. També s’acostumava a representar 
un testament del porc que simulava llegir un notari i que 
estava personificat per un home alt i un de petit.
“Ara ve Nadal i matarem el gall”. A pagès era costum en-
greixar un bon gall fins a Nadal amb menjar casolà i ma-
tar-lo per aquesta època, amb un pes de ben bé mínim 
5 quilos. Segons Víctor Balaguer, el costum de menjar 
gall per Nadal prové dels antics usos cavallerescos i fou 
introduït a casa nostra pels comtes d’Urgell, que el van 
adaptar de la noblesa provençal. Segons en Joan So-
ler, la tradició de menjar gall castrat, prové del Concili 
d’Aquisgrà, que considerà que la carn d’aquests pollas-
tres no trencava el dejuni prescrit per la vigília de Nadal.
Per acompanyar aquestes carns, no hi havia res com 
un bon allioli de codony, del qual en Toni Massanés 

destaca que “solia estar fet pels homes, segurament a 
causa de la incompatibilitat de la dona, sobretot si tenia 
la regla, a l’hora d’emulsionar les salses” (La Cuina del 
Berguedà). Malauradament, els temps moderns, amb 
les seves presses, modes i comoditats, allunyen la gent 
dels fogons, i noves lleis com la de la matança del porc 
ens impedeixen reunir-nos tots al voltant del fatal esde-
veniment. La missa del gall es va perdent, però també el 
vell costum de dansar el ball dels aranyons o el felicitar 
el Nadal picant a les cases, per part del jovent, on se l’es-
perava amb coca i moscatell.
Esperem que no perdem el costum originari del Nadal i 
no ens tornem bojos pel consumisme, tot creient, com 
diu en Ballarín a la seva Vigília de Nadal:
“Nadal no fora Nadal, sense creure que els meus, que 
no hi són, són a la meva taula. Nadal només fora fresca 
buida, sense esperar que els meus, em tinguin plat i 
cobert parats, esperant la meva arribada, en un dia 
sense hores”.
Pep Masana
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Polític, exalcalde i 
exdiputat 442.574 € per acabar la restauració de la Portella

Fa tres mesos vam demanar, via Parlament, 
quines intencions tenia la Generalitat respecte 
a finalitzar la restauració del monestir de Sant 
Pere de la Portella (La Quar). En la resposta que 
ens ha donat la consellera de Cultura fa constar 
que, entre 1984 i 2013, es van destinar 938.401,10 
euros a la restauració del conjunt monumental.
Segons ella, falten 442.574 euros per acabar-la 
i poder fer visitable el monument, i aquestes 
obres es faran entre el 2021 i el 2025. El 2021 el 
tenim a punt d’acabar, de manera que haurem de 
supervisar i controlar que hi hagi partida en els 
pressupostos de l’any vinent o dels propers. Ho 
controlarem i ho exigirem.
Mentrestant, sí vull fer constar que em semblen 
poc ben invertits els 938.000 €, a la vista de com 
està el conjunt, i molt especialment la part del 
monestir. Fa anys que es troba abandonat i s’han 
deixat fer malbé algunes parts que s’haurien 
d’haver protegit degudament. I és que recordo 

quan tot el conjunt encara estava viu i actiu, tot i 
que el claustre servia d’estable per a les vaques, 
però millor això que tenir-lo tancat i abandonat.
També vull recordar que, a principis dels 80, la 
Diputació de Barcelona estava disposada a in-
tervenir-hi, i va ser per l’interès de la Generalitat, 
de fer-ho ella, que es va retirar. Aquesta decisió 
va fer que es comencés tard i malament. Ara, es-
tem com estem, i cal esperar que en els propers 
anys s’hi facin les obres definitives per deixar-lo 
en condicions de ser visitat. Vull recordar que és 
un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) des de 
2010. Si tot es fa com cal, podrem oferir aquest 
conjunt com una de les visites interessants de la 
comarca del Berguedà a tocar de la del Lluça-
nès. 
Per mitjà del Grup Parlamentari Socialista -Units 
per Avançar, i del diputat Cristòfol Gimeno, es-
tarem atents al compliment de la promesa feta. 
Joan Roma

OPINIÓ
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INFO BERGUEDÀ
Mossos d’Esquadra 112
Mossos d’Esquadra Berga 938 815 785
Bombers de Berga 938 211 080
Bombers de Gironella 938 228 480
Bombers de Puig-reig 938 380 814
Bombers de Guardiola de Berguedà 938 227 080
Creu Roja de Berga 938 213 311
Creu Roja de Gironella 938 250 944
Urgències Alt Berguedà 608 591 133
Hospital Sant Bernabé 938 243 400

EMERGÈNCIES

INFORMACIÓ COMARCAL
Consell Comarcal del Berguedà 
www.bergueda.cat 938 213 553
Àrea Comarcal de Turisme 
www.bergueda.cat 938 221 500
ADB Agència de Desenvolupament del Berguedà 
www.adbergueda.cat 938 247 700
Oficina d’Informació i Turisme de Berga 
info@turismeberga.cat 938 221 384
Centre Massís del Pedraforca 938 258 046
Oficina d’Informació i Turisme de Bagà 
tur.baga@diba.cat 938 244 862 - 619 746 099
Oficina de Turisme de Castellar de n’Hug  
castellarh@diba.cat 938 257 097
Oficina de Turisme de Gósol 
centremuntanya@gosol.ddl.net 973 370 016
Oficina de Turisme de Guardiola de Berguedà  
costacg@diba.cat 938 226 005
Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet 
tur.lillet@diba.cat 938 236 146
Oficina de Turisme de Vallcebre  
vallcebre@cercleaventura.com 666 536 039
Parc Natural Cadí-Moixeró 938 244 151 
Horaris autobús                              mobilitat.bergueda.cat 
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NO TANQUEM 

PER FESTES!
El millor 
regal: 
un 
somriure


