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Berguedà
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Carre Pietat i adjacents.
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Descripció
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08022-113
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
XX
1961
Veïns del carrer
Bo
Inexistent
Obert
Lúdic
Pública

Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.
dv., 27/07/2001 - 02:00

Les festes del carrer de la Pietat tenen lloc el cap de setmana de Pasqua Granada i la seva
originalitat rau en el fet de ser de les poques festes de carrer que es conserven a la ciutat
de Berga i, sobretot, que el nucli central d'aquestes festes és la representació d'una Patum
amb comparses pròpies. El divendres al vespre hi ha una cercavila patumaire pel carrer de
la Pietat i carrers adjacents i després ball. El dissabte a la tarda, salts de Patum i revetlla
popular. El diumenge al matí es va a recollir timó a la font de Tagastet i es guarneix el
carrer. Després hi ha esmorzar popular i Patum. A la tarda, concurs infantil de dibuix i
darrers salts de Patum. El dilluns hi ha missa pels difunts del barri.
Observacions:
La festa del carrer de la Pietat manté esdeveniments i actes tradicionals a les festes de
carrer de primers del segle XX i actualment és la més concorreguda i la que més actes
ofereix de totes les que encara es fan a Berga.

Història
La festa del carrer de la Pietat, en la seva forma actual, nasqué l'any 1961. Realment, la seva
celebració es remonta, com a mínim, a les darreries del segle XIX, però fou el 1961, quan la
festa havia perdut empenta, que un grup de veïns del carrer va voler revitalitzar-la. En proposarse de fer quelcom original, varen creure oportú fer una representació de la Patum amb un seguit
de comparses fetes per ells mateixos. Això era un fet habitual a les festes de carrer de Berga
abans de la Guerra Civil del 1936, però totalment perduda a primers dels anys 1960. Molts
carrers de Berga disposaven d'alguna comparsa que feien sortir per la festa del seu carrer. Any
rera any, els veïns del carrer de la Pietat han anat fent, refent i comprant noves comparses fins
aconseguir disposar de totes elles. Actualment, la festa del carrer de la Pietat congrega un bon
nombre de persones.
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