Exposició temporal:

OBERT als 60’s
El comerç dels anys seixanta a Berga
Context: El barri vell de Berga ha patit un progressiu abandó de població que ha significat la
seva degradació física i pèrdua de vida veïnal. Un dels elements que manté encara la seva
centralitat és l’eix comercial vinculat al Carrer Major. El Carrer Major engloba els carrers que
uneixen les dues principals places de la ciutat vella: Plaça de Sant Joan i Plaça de Sant Pere. No
obstant, aquest eix comercial era molt més extens fins arribar gairebé al peu del Castell. L’eix
comercial doncs continuava pel carrer Buxadé mantenint el seu caràcter amb petites botigues i
locals comercials.
Avui en dia però les comoditats i millors accessos per a botiguers i compradors, han derivat
aquesta centralitat comercial cap a altres zones més òptimes com el Passeig de la Indústria, fins al
punt que actualment, no queda cap testimoni viu (botiga oberta) en tot el carrer Buxadé.

Proposta: La proposta consisteix en recuperar el testimoni viu del final d’una època en què
el barri vell de la ciutat havia estat curull de vida: El Comerç Berguedà dels 60’s. Mitjançant
la recerca oral i una exposició temporal reobrirem alguna d’aquelles botigues que el temps n’ha
esborrat la seva presència però el record és ben viu entre els ciutadans. Fins al punt, que molts
punts de la ciutat encara són anomenats popularment, per l’establiment que l’havia habitat.
Aquesta exposició temporal recollirà el testimoni oral de la ciutat mitjançant l’entrevista als
botiguers de tota la vida, a l’hora que descobrirà uns espais per a molts veïns que únicament
transiten aquests carrers un parell de cops l’any, coincidint amb el Passacarrers de la Patum. No
oblidem que el Barri Vell, concentra la major part de la identitat de la vila. Cal doncs, que
mantinguem viu el batec d’aquests carrers i places.
1. Recuperació de la memòria oral de l’eix comercial de Berga als 60’s.
2. Exposició temporal reobrint in situ les botigues.
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Característiques:
El projecte consta de dues parts. En primer lloc una fase de recerca de memòria històrica i
oral per tal de recollir l’experiència i vivència de totes aquelles persones que d’alguna manera
van viure i participar de la vida comercial berguedana. Aquesta part ens permet acostar-nos a la
població i fer-la participar del projecte, a l’hora que la seva implicació ens garanteix l’èxit en el
sentiment d’apropament a la institució i de visualització de les activitats i tasques
desenvolupades. Aquesta recerca va acompanyada d’entrevistes i l’enregistrament a diferents
persones significatives d’aquest “món”, així com informació no només a nivell de testimoni oral
sinó també, de documentació que els propis veïns puguin aportar per al seu estudi (fotografies,
imatges corporatives, documentació de fabricació de productes locals, etc.) que d’altre manera
seria molt difícil de recollir.
En segon lloc tota aquesta informació recollida es preveu mostrar-la al públic a través d’una
exposició temporal. Recuperarem in situ mitjançant la intervenció en locals comercials ja
tancats situats al principi de l’eix comercial desaparegut, el C/ Buixadé (al costat de la plaça més
cèntrica de la Ciutat, la Plaça de Sant Pere), evocant a un salt en el temps. Aquesta exposició
antològica està pensada per ser un petit itinerari a l’inici del carrer per tal que passant de botiga a
botiga descobrim els diferents comerços i persones que els havien regentat.
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Estructura Exposició:
Selecció d’un nombre concret de comerços dels quals es desenvoluparà una fitxa amb
característiques similars a (període que avarca, productes, propietaris, descripció, curiositats,
etc).
Concentrat en el tram final del carrer major i primer tram del carrer Buxadé s’identificaran els
5 espais i el museu amb la imatge corporativa exterior a les façanes dels edificis.
Els àmbits temàtics de cada una d’aquestes botigues és el següent:
L’exposició està distribuïda en diferents locals comercials històrics de la ciutat. Situant el
Museu de Berga com a punt d’informació central, podem seguir un itinerari de visita a
diferents locals de l’eix.
1. Cal Fàbregas (carrer Ciutat n. 2). (1er espai) on veurem el context comercial als anys 60’s
a la ciutat i el conjunt de botigues i establiments que el conformaven. Espai de
presentació del principal gruix de continguts. Presentació històrica del barri vell. Inventari
dels 171 establiments comercials (propietari / nom establiment / tipus). Recorregut
visual als anys 60’s. Alguns records de Mossèn Armengou. Dues vitrines amb productes
fets a Berga a les dècades 40-50-60’s complementen l’espai i permeten completar la visió
d’aquells anys.

2. Cal Piera (Placeta Ciutat n. 1). (2n espai) podeu participar i documentar l’exposició
fotogràfica d’alguns instants d’aquells anys des de la plaça St. Joan fins al capdamunt del
carrer Buxadé. Exposició fotogràfica sobre moments importants de la ciutat i escenes
quotidianes de ciutat. Una panoràmica de la ciutat als anys 60’s.
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3. Museu (3er espai) una petita mostra d’altres establiments fora de l’eix comercial de
Berga. Exposició de 10 fotos d’establiments comercials d’altres punts de la ciutat.

4. Cal Jepes (carrer Buxadé n. 6). (4art espai) A la Pensión Bergadana podem fer parada en
els records d’alguns testimonis d’aquella vida comercial. Sala audiovisual on es presenten
21 entrevistes entre 8 i 15 minuts cada una, de testimonis d’antics comerciants sobre la
vida comercial i quaotidiana de la ciutat. Concretament al carrer Buxadé i carrer Major.
També inclou un pel·lícula de Benet Boixader (20 min) de durada sobre el transport i
repartiment de carn, des de la sortida de l’escorxador municipal (actual biblioteca Ramon
Vinyes) i el recorregut pels carrers: c. Roser – Ronda Queralt – c. Major – c. Buxadé –
passeig de la Indústria. Finalment es mostra alguns quadres de l’auca comercial de Berga
a l’any 1960.
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5. Merceria (carrer Buxadé n. 10) (5è espai) per observar una petita mostra d’alguns negocis
i productes d’aquells anys. 1er espai amb ambientació d’època. Ens trobem en una
merceria, a on es presenten diferents elements (robes a metre, peces de confecció, fils i
botons, cintes mètriques, etc.) La funció explícita del local és mostrar en la franja mitja de
les prestatgeries i el taulell mostrador, peces que exemplifiquen els diferents tipus de
negocis que es trobaven a l’eix comercial d’aquells anys. Les peces són eines de treball
(eines de sabater o carnisser, balança de joier, bàscula i màquina de venda d’oli, etc),
productes de publicitat (targeta de visita i porta escuradents, fulletons de publicitat
fotogràfica i promoció, cartell d’aparador, etc.) o productes de venda (productes de
farmàcia, roba interior o botons i fils de merceria, etc.)

6. Forn de Sant Roc (carrer Buxadé n. 26). (6è espai) per traslladar-vos al nostre comerç
d’abans. 2n espai amb ambientació d’època. L’objectiu es traslladar al visitant a una petita
botiga comercial dels anys seixanta. 2 espais són
reproduïts:
o Botiga: en aquest cas, es tracta del forn. Destaca el
mobiliari, les petites dimensions, la visió interior de
dues finestres que obren a la vivenda de la família.
o Rebotiga: espai intermig entre botiga i vivenda.
Espai de treball i d’espera dels clients, amb alguns
elements de vida quotidiana. En aquest cas
correspon a una rebotiga d’un establiment clàssic
de l’època: el “colmado” (botiga de queviures /
adrogueria / productes a granel, etc.).
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Galeria d’imatges recollides del fotògraf Josep Deseuras
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Ressò als mitjans
Regió 7
09-03-2013: Estrella de la contraportada
10-03-2013: Porta, tema del dia
11-03-2013: Valoració primer cap de setmana
27-03-2014: Noticia enllaçada de l’ACN
15-03-2013: Article Opinió Albert Rumbo
06-04-2013: Visita família Camps de Solsona
20-04-2013: Notícia activitat final i cloenda
23-04-2013: Notícia Cloenda Exposició
23-04-2013: Valoració final dels veïns
Televisió del Berguedà
dilluns 22 d'abril de 2013: Activitat de cloenda
dimecres 17 d'abril de 2013: valoració final
divendres 15 de març de 2013: Vigilància del Taller
Coloma
dilluns 11 de març de 2013: Presentació exposició
Radio Berga:
07-03-2013: Obertura de l’exposició
17-04-2013: Notícia de valoració i cloenda
Març 2013. Revista Aquí
Panxing:
15-03-2013 a 15-04-2013
Agència Catalana de Notícies:
27-03-2013: Cobertura de lnotícia i entrevistes de l’exposició
Mitjans que es fan ressò de la notícia de l’ACN:
Canal 3/24
La Vanguardia.com
Vilaweb.cat
La información.com
El setmanaridigital.cat
Altres entitats o grups que n’han fet referència:
Moviment.0
Bloc d’etnologia de la GENCAT
Agenda Alsina (Programa la Primera Pedra de RAC1) i Agenda 40P Catalunya Central
Botigues de Catalunya

