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TRADICIÓ: pessebres i Pastorets
ARXIU/ANDREU OLIVÉ

BAGÀ I SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

La Fia-faia més tradicional
Un dels actes més esperats del
Nadal berguedà és la tradicional
celebració de la Fia-faia, a Bagà i
Sant Julià de Cerdanyola, respectivament. D’aquesta manera, el proper dilluns 24 de desembre, els fallaires berguedans trencaran la foscor de la nit baixant, des dels turons d’ambdós pobles, amb les torxes enceses.
El so de dos corns donarà el tret
de sortida a la cerimònia, que començarà a 2/4 de 6 de la tarda a
Sant Julià i mitja hora més tard a
Bagà. Tot seguit, els participants a
l’acte ascendiran fins al Siti, a Bagà,
i al Clos, a Sant Julià, on encendran
les seves faies d’una foguera que,
segons explica la tradició oral, s’ha
de veure des dels dos municipis.
Començarà, llavors, el descens fins
al corresponent nucli urbà. Com

cada any, després de baixar les faies
dels turons es faran focs de camp a
les places i els més atrevits podran
saltar-hi per sobre.
Josep Ureña, president de l’Associació de la Fia-faia, explica que
«enguany s’espera consolidar alguns elements tradicionals reintroduïts a la cerimònia els últims
anys», com per exemple el toc dels
corns, que van ser portats des de
Suècia fa quatre anys, i la recuperació de músiques i danses típiques
d’aquesta data, que havien estat
oblidades durant dècades.
En total, s’espera la participació
d’unes 400 faies, unes peculiars
torxes vegetals, fetes d’una herba
de tija alta, la Cephalaria leucantha,
pròpia de zones d’alta muntanya,
com aquests municipis del Berguedà. Les faies es preparen amb me-

sos d’antelació, perquè, segons indiquen els experts, si aquesta herba no està prou seca no crema bé.
La Fia-faia és una antiga celebració pagana, adaptada al cristianisme, que pretenia aturar el progressiu escurçament dels dies hivernals, per evitar que n’hi hagués un
en què no sortís el sol. Actualment,
però, manté un fort arrelament en
la tradició religiosa i els fallaires
baixen de les muntanyes entonant
diverses oracions catòliques.
Per acabar la tradicional celebració, es dóna coca o torrades amb
allioli de codony, segons la localitat, a tots els assistents; tot i que
l’acte no se sol allargar més del
compte, perquè és vigília de Nadal
i tothom ha de preparar el sopar familiar de rigor.
Pilar Màrquez

El foc protagonitza la tradicional Fia-faia als dos pobles berguedans
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ARTÉS

El Gran Tió surt al carrer
Després d’estar un any amagat,
el Gran Tió d’Artés tornarà a passejar-se pels carrers d’Artés. El dia
24, abans de la nit de Nadal, sortirà a les cinc de la tarda de l’antic
escorxador i passarà per diferents
carrers i entrarà a establiments.
Després, a partir de dos quarts de
set, es farà la Gran Cagada a la plaça de l’Església i hi haurà obsequis
per als nens i nenes que tinguin
menys de vuit anys i participin a la
festa del cagatió.
Els nens i nenes de Sant Vicenç piquen el tió amb l’ajuda dels tioners per tal d’obtenir la seva recompensa

Durant la nit de Nadal, però, el
repòs del tió serà breu, perquè el
dia 25 de desembre al matí tornarà
a passejar-se pels carrers. Com cada any, la Comissió de Reis farà
passar el tió pel màxim nombre de
carrers possibles perquè tothom
pugui reviure aquesta tradició.
Com és habitual, el Gran Tió iniciarà el seu passeig des de l’antic
escorxador i la sortida es farà a les
11 del matí.
Roger Junyent

ARXIU/RAMON CREUS

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Caramels per a mig miler de nens
Una de les tradicions nadalenques més populars de Sant Vicenç
de Castellet és la festa del cagatió,
organitzada per la Colla de Geganters i amb la col·laboració d’altres entitats santvicentines com
l’Associació Musical Castellet,
l’Esbart Dansaire Santvicentí i
Ceps i Manduca.
La festa comença quan els tio-

ners, els encarregats de cuidar i
triar el tió durant l’any, fan la seva
entrada amb el tronc a la plaça de
l’Ajuntament de la població.
Llavors, gràcies a l’animació de
Pep Callau i els Pepsicolen, el
brou calent que es reparteix, el
Pessebre Vivent i les danses que
s’hi ofereixen, es fa una autèntica
festa prèvia al moment més espe-

rat: el de fer cagar el tió.
Primerament, el Nen i la Nena,
els gegantons del poble, són els
encarregats de comprovar que el
tió ja està prou calent per fer la seva feina. Llavors, tots els nens i nenes estan convidats a fer cagar el
tió, que els obsequia amb una
gran bossa de llaminadures.
Jordi Largo

La carrossa del Gran Tió d’Artés amb els seus tioners

