Festa de la truitada "les
Pasquetes"
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Berguedà
Plaça de l'Ajuntament al barri de l'Hostal nou
Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Plaça de l'Ajuntament núm.
01
725,7

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.23318
1.8792
407517
4676275

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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08099-211
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Bo
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Pública
Ajuntament de Guardiola Plaça de l'Ajuntament, 3. 08694 (Guardiola
de Berguedà)
Pere Cascante i Torrella
dc., 20/12/2017 - 01:00

La festa de les "pasqüetes" o de la truitada és molt comú en les poblacions de l'alt Berguedà i especialment
Guardiola de Berguedà, peró també a Bagà, Sant Julià de Cerdanyola i la Pobla de Lillet. Es tracta d'una
tradició molt arrelada que té el seu orígen amb les caramelles del dia de Pasqua. Durant la cantada que els
caramellaires fan en cada lloc de la vila i població; una colla de puvilles i hereus, passen per les cases amb
un cistell o cove per recollir ous "els tradicionals ous de pasqüa" a banda de recollir donatius i habituallar-se
amb vi, coca i moscatell. Al acabar la cantada en tots els llocs es recullen els ous i es venen per obtenir un
benefici que posteriorment es tornarà a invertir en comprar ous i fer la festa de la truitada al cap de quinze
dies. Si bé inicilament la festa es feia pocs dies després o una setmana després de Pasqua, ja que es feien les
truites amb els ous que havien recollit en la cantada de caramelles, recentment es mira de fer a primers de
maig i per no coincidir amb la resta de municipis que també ho celebren ho fan en dies diferents. La truitada
acostuma a fer-se un diumenge a la tarda i va acompanyada de ball popular i d'altres activitats com
exposició de pintura i concurs de ball.

Observacions:
Festa popular que es celebra des de fa una pila d'anys

Història
Tradició molt arrelada al dilluns de Pasqüa i en la recollida d'ous per fer una truita al cap de vuit dies de
celebrar la Pasqua
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