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1. Identificació

a) Estat membre

Espanya

b) Nom de la forma d’expressió cultural

La Patum de Berga

c) Nom de la comunitat 

Berga (Barcelona)

d) Localització geogràfica de la forma d’expressió. Localització
de la comunitat implicada

Berga és al nord-est d’Espanya. Pertany a la Comunitat Autònoma de
Catalunya, comarca del Berguedà, província de Barcelona.

La  Patum de Berga se celebra pels carrers i les places del nucli antic de la
ciutat de Berga.

Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

Barcelona

BERGA

Espanya
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e) Periodicitat de la forma d’expressió cultural

La Patum de Berga té una periodicitat anual; de data variable pel fet de coin-
cidir amb la festivitat del Corpus Christi, de manera que pot tenir lloc entre
finals del mes de maig i finals del mes de juny.

Els actes centrals de la festa tenen lloc durant la setmana del Corpus, de
dimecres a diumenge. Hi ha, però, uns actes preliminars, d’anunci de les fes-
tes, que es fan les setmanes anteriors a la festivitat del Corpus i que s’han,
mantingut a través dels segles; aquests actes han acabat esdevenint també
un veritable tresor etnològic. El primer d’aquestes actes preliminars té lloc
tres diumenges abans de Corpus: el Diumenge de l’Ascensió1; el segon, el
diumenge immediatament anterior: el Diumenge de la Santíssima Trinitat2.

Dia Hora Acte

8 maig 2005 11h00 Ple municipal extraordinari

8 maig 2005 11h45 Ball de l’Àliga

8 maig 2005 12h00 Sortida del Tabal

22 maig 2005 20h00 Quatre Fuets

25 maig 2005 12h00 Passada convidant a la festa

25 maig 2005 20h00 Passada per a les autoritats locals

26 maig 2005 12h00 Patum de lluïment

26 maig 2005 21h30 Patum completa

27 maig 2005 12h00 Patum infantil de lluïment

27 maig 2005 17h00 Patum infantil completa

28 maig 2005 19h30 Passada per als administradors

29 maig 2005 12h00 Patum de lluïment

29 maig 2005 21h30 Patum completa

Taula 1: Programa d’actes de La Patum.

1. Els cristians celebren la festa de l’Ascensió quaranta dies després de Pasqua. La festa aparagué dins
la segona meitat del segle IV, i al segle següent se celebrava ja a totes les esglésies. La tradició litúrgi-
ca ha considerat l’Ascensió una manifestació final de triomf pasqual de Crist sobre la mort i de la seva
presència al cel.
2. L’Església llatina dedica a la Santíssima Trinitat una solemnitat especial, el diumenge després de la
Pentacosta. La Trinitat, misteri, sovint és considerada nucli fonamental del cristianisme Déu és alhora
Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit, és a dir, que en Déu hi ha –d’acord amb la formulació radicional- una
natura o essència en tres persones, Pare, Fill i Esperit Sant.
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f) Persones o organismes reponsables dins la comunitat o el
govern implicat

A continuació es detallen, classificades per àmbits, les persones o entitats
competents:

Àmbit local:

Ramon Camps i Roca
Il·lustríssim Senyor Alcalde de Berga
President del Patronat Municipal de La Patum de Berga

Plaça de Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona). Espanya
Telèfon: (+34) 93 821 43 34
Fax: (+34) 93 821 43 35
A/e: campsrr@ajberga.es

Andreu Escobet i Gendrau
Regidor de Festes de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Berga
Sotspresident del Patronat Municipal de la Patum de Berga

Plaça de Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona). Espanya
Telèfon: (+34) 93 821 43 33
Fax: (+34) 93 821 43 35
A/e: escobetga@ajberga.es

Àmbit regional:
Francesc Tarrats i Bou
Director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona. Espanya
Telèfon: (+34) 93 316 27 40
Fax: (+34) 93 316 27 52
A/e: ogm@gencat.net

Ferran Bello i Hernaiz
Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona. Espanya
Telèfon: (+34) 93 567 10 00
Fax: (+34) 93 567 10 02
A/e: fbello@gencat.net
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2. Descripció 

a) Descripció de la Patum. Acompanyada de referències histò-
riques i recents 

La Patum de Berga és una representació popular concebuda a partir dels
entremesos que desfilaven i actuaven a les antigues processons del Corpus
d’època medieval. Es tracta de tot un seguit de representacions paratea-
trals, algunes d’elles de caràcter pagà reinterpretades per la jerarquia catò-
lica, que, mantingudes a través dels segles, han conservat la seva essència
i caràcter original. Aquestes representacions, cenyides a la història i la tradi-
ció de la població que les ha sustentat, han conformat un corpus lúdic i fes-
tiu únic al món i han acabat gestant una celebració extraordinària basada no
només en la història, sinó també, i especialment, en les vivències, els sen-
tits i els sentiments de la comunitat que l’ha preservat i la continua conser-
vant. És per tot això, que la Patum no és només una festa sinó un sentiment
i una vivència profunda.

En l’actualitat la Patum es compon de les comparses següents: el Tabal, els
Turcs i Cavallets, les Maces, les Guites, l’Àliga, els Nans Vells, els Gegants, els
Nans Nous, els Plens i el Tirabol, que escenifiquen al llarg dels dies en què
es representa la festa diferents números, en un moviment col·lectiu que
vessa llum, foc, color, crit, música i passió, amb la col·laboració de tota la
gent que hi participa. Perquè la Patum és abans que res un acte participatiu
i integrador, on tothom té un paper.

Els actes previs que anuncien la celebració són dos: la sortida del Tabal i els
Quatre Fuets. El primer té lloc el Diumenge de l’Ascensió, quan se celebra
un ple extraordinari de l’Ajuntament de Berga per decidir de forma oficial si
es fa la Patum o no. Després de la decisió favorable, els músics interpreten
el ball de l’Àliga i el Tabal surt pels carrers i places de Berga anunciant la
resolució del Consistori. Els Quatre Fuets se celebren el Diumenge de la
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Santíssima Trinitat, diumenge abans de Corpus, i consisteixen en dues
actuacions de les Maces que tenen per objecte  provar els coets que s’uti-
litzaran durant la festa. Els Quatre Fuets marquen l’inici de la setmana gran
de Berga.

Els actes centrals de la Patum tenen lloc durant la setmana del Corpus. Els
actes que es desenvolupen són extraordinàriament nombrosos, però ens
centrarem en els estrictament patumaires. Per això, també resulta impres-
cindible fer una descripció dels entremesos i les comparses que conformen
i protagonitzen la Patum (entenem per comparsa o entremès cadascun dels
elements que figuren a la representació i la seva actuació).

Actes de la Patum

1. Passades

Les passades són els diferents trajectes que fan pels carrers del nucli antic
de la ciutat alguns elements de la comparseria de la Patum, acompanyats
en tot moment per una multitud de gent, i amb parades fixades per tal de
dur a terme alguna representació del salt, ball o dansa. Aquestes passades
tenen lloc el dimecres de Corpus, a les dotze del migdia i a les vuit del
vespre, i el dissabte a dos quarts de vuit del vespre.

A la primera passada, el Tabaler amb el corresponent Tabal i els quatre
Gegants recorren els mateixos carrers i places que el Tabal el dia de
l’Ascensió per donar el tret de sortida a les festes i convidar la població a
participar-hi. L’itinerari ha romàs pràcticament invariable com a mínim
d’ençà del segle XVIII, per bé que és molt possible que aquesta passada
marqui el recorregut tradicional dissenyat als darrers segles de l’edat mit-
jana. És possiblement, amb molts pocs canvis, el trajecte originari, establert
en instituir-se la celebració de la Patum.

Descripció
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A les altres dues passades, les de dimecres i dissabte al vespre, hi participen
el Tabal, les Maces, les Guites i els Gegants Vells. Tenen la mateixa forma, i
només en varia el recorregut. El dimecres, les comparses evolucionen per
diversos carrers i places de la ciutat (sempre dins dels límits del nucli antic)
per tal de fer una ballada en honor a les autoritats locals, davant els seus
domicilis. El trajecte d’aquesta passada, varia com a mínim cada quatre anys
en canviar els regidors que formen part del Consistori.

La passada del dissabte és com la del dimecres, amb la diferència que les
actuacions de les comparses es fan a les places del nucli antic i davant el
domicili dels administradors d’aquell any. Aquest itinerari varia anualment
perquè cada any els administradors són quatre parelles diferents, escollides
entre les que s’han casat d’ençà de la darrera Patum.

Ambdues passades acaben ben entrada la matinada amb Tirabols a la plaça
de Sant Joan, la popular melodia Ella s’ho pensa1 al carrer Major (que s’inter-
preta únicament en aquest carrer i sempre de manera ininterrompuda) i, a
continuació, més Tirabols a la plaça de Sant Pere.

2. Patum de Lluïment

Té lloc el dijous i el diumenge de Corpus a les dotze del migdia, després
d’una engegada de coets a les deu del matí per tal de despertar i avisar la
població de l’anada dels músics a buscar els administradors a casa seva i de
la Missa Major a les onze.

1. Aquesta obra, d’autor anònim, s’ha mantingut a la festa gràcies a la transmissió oral. Es pot escol-
tar al trac 29 del CD Tota la música de la Patum que s’adjunta amb la documentació complementària.
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A la Patum de lluïment, cadascuna de les comparses que integren la festa,
amb l’excepció dels Plens, fan una única actuació, que a Berga es coneixen
com a “salts”. Actuen successivament, sempre pel mateix ordre: els Turcs i
Cavallets, les Maces, les Guites, l’Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans
Nous, i per acabar hi ha Tirabols.

3. Patum Completa

Té lloc el dijous i el diumenge de Corpus a dos quarts de deu del vespre. Hi
participen els mateixos entremesos que al matí, però en comptes de fer-hi
només una actuació en fan quatre. Després de la segona i la quarta actuació
tenen lloc els Plens. Al final, torna a haver-hi Tirabols.

1r. salt 2n. salt 3r. salt 4t. salt

Turcs i Cavallets Turcs i Cavallets Turcs i Cavallets Turcs i Cavallets

Maces Maces Maces Maces

Guites Guites Guites Guites

Àliga Àliga Àliga Àliga

Nans Vells Nans Vells Nans Vells Nans Vells

Gegants Gegants Gegants Gegants

Nans Nous Nans Nous Nans Nous Nans Nous

Plens Plens

Tirabol

Taula 1: Actuacions de la Patum completa.

4. La Patum infantil

Té lloc el divendres de Corpus i els actes són els mateixos que es fan a la
Patum. Al matí, una passada amb unes comparses d’una mida que les
puguin dur els infants i que també van a trobar els administradors. A les
dotze, hi ha la Patum de lluïment i a les cinc de la tarda la Patum completa.
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Comparses o entremesos de la Patum

Les comparses de la Patum (Turcs i Cavallets, Maces, Guites, Àliga, Nans
Vells, Gegants, Nans Nous i Plens) tenen el seu origen en les antigues
processons del Corpus medieval. De forma genèrica  reben el nom de com-
parsa, encara que també se’ls anomena entremesos perquè a les antigues
representacions de l’edat mitjana aquestes actuacions tenien lloc als entre-
actes d’algunes obres o bé eren representades entre plat i plat durant deter-
minats àpats.

1. El Tabal

El Tabal és un tambor de grans dimensions i 18 quilos de pes, format per una
carcassa circular de fusta que està tapada pels seus dos extrems amb pell
de cabra, a la part superior del qual el tabaler colpeja amb dues manetes de
fusta per tal de fer-lo sonar. Als costats, unes cordes i uns tensors permeten
d’ajustar-lo i donar-li el so greu que el caracteritza.

És un dels elements originaris de la Patum, documentat des del 1626; justa-
ment cent anys després, l’any 1726, l’Ajuntament en féu construir un de nou.

El Tabal és l’únic element de la Patum que participa en tots i cadascun dels
actes de la festa. La seva presència és constant i, en certa manera, podem
afirmar que presideix i dirigeix la festa. Aquest fet era més accentuat en
temps passats, sobretot fins que a la darreria del segle XIX es van començar
a introduir peces musicals que desplaçaren notablement el protagonisme
del Tabal. Tot i això, continua essent un element imprescindible per a la
Patum, ja que, en paraules de Josep Armengou “no hi ha Patum sense el
repicar pregon del vell i revingut Tabal”2. I és que si algun any no sortís el

Descripció
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Diumenge de l’Ascensió a anunciar l’acord municipal, aquell any no hi hau-
ria Patum.

El Tabal presideix des d’un lloc d’honor les representacions de la Patum a la
plaça de Sant Pere el dia de Corpus i el diumenge següent. Allà, enfilat dalt
d’un empostissat, controla a la perfecció la representació de la Patum.
Antigament, també figurava al capdavant de la resta de comparses de la
Patum en les processons de Corpus.

El Tabal, més que una comparsa pròpiament dita, és un instrument musi-
cal, o almenys aquesta era la seva funció original. No ocupa cap lloc con-
cret en la representació sinó que intervé donant l’entrada o acompanyant
musicalment en la seva evolució la resta de comparses. Cap relació de
comparses de la festa l’inclou com si en fos una més. Quan el rellotge de la
plaça de Sant Pere marca l’hora d’inici tant de les passades del dimecres i
el dissabte com de les Patums de lluïment i de la nit del dijous i del diu-
menge, el primer que hom pot sentir és el retruc del Tabal donant pas ofi-
cial al començament dels actes. En aquest aspecte, el Tabal ha conservat la
seva funció original.

Cal veure el Tabal, doncs, com l’instrument musical primigeni de la festa, ja
que antigament, quan no hi havia cap altra referència musical a la Patum, el
Tabal dirigia i coordinava les evolucions dels diferents entremesos marcant
el ritme de cadascuna de les danses. Així, doncs, el pes específic d’aquest
element sobre el conjunt de la representació resultava més que consider-
able.

En aquest sentit, el Tabal seria l’evolució d’un dels instruments musicals pri-
mitius i primigenis en totes les cultures antigues. Un instrument de percus-
sió basat en un cilindre foradat, tancat amb membranes pels extrems, les
quals, en ser colpejades, produeixen determinats sons. El Tabal correspon-

Descripció 
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dria a l’evolució d’aquest primitiu instrument de percussió. Així, doncs, ori-
ginàriament el Tabal no tindria cap simbolisme determinat dins la Patum,
sinó una funció clara i determinada: fer de marca, de compàs i de guia a la
resta de comparses.

Amb el pas dels anys, aquesta primitiva funció es va anar flexibilitzant per
donar pas a la situació actual, en què el Tabal s’ha convertit en l’herald de la
festa, en el representant i, en part, en el “director” de la celebració.

Tabal i tabaler, doncs, són dos símbols importants de la Patum, ja que  con-
serven un protagonisme destacat en el seu desenvolupament.

2. Els Turcs i Cavallets

Aquesta comparsa està formada per vuit individus, quatre a peu, abillats a
semblança morisca, i quatre que simulen anar muntats damunt d’uns
cavalls de cartró pedra, i que representen cavallers cristians. Després d’una
desfilada conjunta que inicia la dansa, els dos bàndols agafen camins dife-
rents, dibuixant dos semicercles oposats mentre escenifiquen una batalla
que acaba, després de cinc envestides, amb la victòria dels Cavallets.

Cal cercar l’origen de l’entremès dels Turcs i Cavallets de la Patum de Berga
en l’assimilació que, a través de la Processó del Corpus, féu l’Església cris-
tiana d’antigues manifestacions paganes dedicades als déus dels ramats.
Aquest procés portaria els Cavallets d’antics ídols o divinitats precristianes
a part d’una representació bíblica en el martiri de Sant Sebastià.
Posteriorment, potser durant el segle XV, l’antic entremès processional fou
reinterpretat per la mateixa autoritat eclesiàstica com un episodi de lluita
entre religions, tan típic de l’època.

La primera referència coneguda sobre els Turcs i Cavallets de La Patum data
del 1628, per bé que aquest també degué ser un dels elements originaris de
la Patum i, amb tota seguretat, anterior a la formació de la festa com a ele-
ment autònom.

L’evolució d’aquesta comparsa va patir pocs canvis fins a finals de la dinove-
na centúria, moment en què es canviaren els antics Cavallets i s’introduí la
música amb la qual encara es ballen actualment. Aquest període antic
acabà durant l’interval de temps que va del 1888 al 1890. En  aquests dos
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anys, els Cavallets adquiriren una modernitat innegable. La introducció de la
música en l’antic entremès processional i l’adquisició d’uns nous Cavallets
en foren els detonants principals.

La brillant dimensió rítmica de la seva música fou, amb tota seguretat, un
dels més grans encerts renovadors de la Patum a la darreria del segle XIX.
Joaquim Serra i Farriols (Berga, 1834-1906) la va compondre entre l’any 1888
i el 1890, modernitzant el salt i adaptant-lo a les necessitats de la festa con-
temporània.

Fins el 1889 la forma dels Cavallets era molt més simple, ingènua i rudimen-
tària del que és actualment. La gropa del cavall era simulada per un cèrcol
cobert de roba que tapava les cames del suposat genet. Un diminut cap de
fusta al davant i una nina al darrere, al·ludint al tribut llegendari de les cent
donzelles, eren tots els complements dels gairebé antediluvians cavalls. Avui
es conserva el cap d’un d’aquests antics Cavallets al Museu Municipal de la
ciutat.

L’any 1890, en ple procés de potenciació de la Patum, l’Ajuntament de la ciu-
tat va decidir, entre altres qüestions, comprar uns nous Cavallets, que són
els que figuren actualment a la representació. Es tracta d’uns cavalls de
cartró pedra de dimensions i pesos considerables i molt més realistes que
els antics. Des de llavors el salt no ha canviat.

El més remarcable de tot el procés viscut, com a mínim des del segle XVII
(tot i que pot ser anterior), és el més que possible manteniment de la forma
primitiva de la representació. És probable que, al so del Tabal i amb música,
la coreografia d’aquesta comparsa fos molt similar, ja que el principi de les
dues mitges llunes oposades formant el camp de batalla resulta tan ingenu
com antic.

Descripció
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3. Les Maces i els Plens

Malgrat que fa gairebé un segle que l’antic ball de diables es va dividir en
dos quadres representatius distints, Maces i Plens, el fet que la seva evolu-
ció històrica sigui paral·lela fins a primers del segle XX fa que plantegem la
seva descripció conjuntament.

Actualment, el salt de Maces –nom que els diables prenen dels estris que
porten– és força diferent tant de la Patum de lluïment com de la Patum com-
pleta de la nit. Al migdia, actuen vuit diables, abillats amb els tradicionals ves-
tits verds i vermells i amb la cara tapada per una màscara, que branden grans
Maces (estris consistents en un pal de més de dos metres d’alçada al capda-
munt del qual hi ha una caixa rodona de fusta i pell que va rematada amb un
coet) i que s’entrecreuen a partir de dos grups oposats de quatre diables
cadascun. Entremig, Sant Miquel i un altre àngel van creuant-se amb els dia-
bles fins que, en petar els fuets d’aquests, els occeixen amb la llança i l’es-
pasa. Aquest salt s’acompanya amb la música que Joan Trullàs (Sallent, 1921)3

va compondre l’any 1963. A la nit, en canvi, només actuen quatre diables
amb les corresponents Maces, però sense el vestit tradicional ni la màscara
i també sense música, ja que evolucionen únicament al so del Tabal.

El salt de Plens només té lloc a la nit. El nom de Plens prové del fet que els
diables van plens de foc. És, sens dubte, el major espectacle de la Patum.
S’apaguen els llums de la plaça i, saltant als acords d’una música enardido-
ra composada per Joaquim Serra entre 1888 i 18904 , s’encenen els mil fuets

3. Joan Trullàs i Vivó (Sallent, 1921). Músic i compositor, participa activament com a intèrpret
a la Patum durant quasi més de trenta anys i compon la música de les Maces (1963).
4. Joaquim Serra i Farriols (Berga, 1834-1906). Músic i compositor, participa activament com
a intèrpret de la Patum i és considerat com el més gran compositor musical de la història de
la festa. A finals del segle XIX compon la música dels Turcs i Cavallets, el Nans Nous i els
Plens.
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que duen els cent Plens que participen en l’espectacle: la plaça de Sant Pere
sembla convertir-se en un autèntic infern. L’espectacularitat dels Plens de
Berga ha donat lloc a descripcions com la d’Agustí Ferrer,5 “pel qui els veu,
l’Infern; pel qui els fa, la glòria del Cel”; la de Josep Armengol,6 per a qui “són
el moment culminant de la Patum, l’apoteosi de la festa. Els nostres passats,
amb uns elements limitadíssims van saber crear un espectacle únic que
avui no se’ns acudiria. És l’èxit de l’esperit, el miracle de creure en alguna
cosa”, o les d’Antoni Sansalvador,7 que els definia com “l’apoteosi de la
festa”, “una farandola vertiginosa” i “un verdader galop infernal”.

Els diables de La Patum conserven la presència de determinats cultes
pagans de fecunditat de la terra i de celebració de les collites de caràcter
eminentment agrari. Cal veure en aquests diables un sincretisme important
d’elements precristians i cristians, serien antigues divinitats vegetals o
restes d’alguna cerimònia relacionada amb divinitats agrícoles convenient-
ment passades pel sedàs moralitzador de la religió.

La primera referència conservada sobre aquests els diables és del 1628,
encara que, la seva participació a Berga ha de ser molt més antiga, i amb
tota seguretat anterior a la mateixa institució de la festivitat del Corpus.

A causa del manteniment de la forma arcaica de la representació, els dia-
bles berguedans no van patir canvis importants fins a la darreria del segle
XIX. Entre 1790 i 1828 s’incrementa en dos el nombre de diables. A finals de
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5. Agustí Ferrer i Gassol és un fervent patumaire que ha fet els Plens durant més de trenta
anys. També va ser batlle de Berga.
6. Josep Armengou i Feliu (Berga, 1910-1976). Capellà i músic; l’any 1968 publica el llibre La
Patum de Berga, una de les principals obres en l’estudi de la festa, harmonitza les partitures
de la festa en una versió per a piano.
7. Antoni Sansalvador i Castells, nasqué a Berga l’any 1870, advocat, diputat de la Lliga
Regionalista i autor del llibre La Patum (Barcelona, 1916), primer llibre que es va publicar
sobre la festa.
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la dinovena centúria, es pot començar a documentar la incipient diferen-
ciació dels diables berguedans en dues categories: les Maces i els Plens. El
resultat és una representació mimada (salt de Maces) i un salt de foc (salt
de Plens).

Des de llavors, l’únic canvi remarcable que han viscut els diables
berguedans és la multiplicació del seu nombre. Sobretot a partir de la dèca-
da dels vuitanta del segle XX, el nombre de Plens va anar creixent
desmesuradament fins a sobrepassar, de llarg, el centenar. L’any 1994 es va
arribar a l’acord de limitar a cent el nombre de Plens per a cada salt, acord
que continua vigent.

4. Les Guites

Les Guites són unes carcasses zoomorfes amb cos de mula, coll de girafa
(en alguns documents berguedans de finals del segle XIX surt citada amb
aquest nom) i un cap més o menys feréstec semblant al d’un drac. Es
desconeix quina devia ser la significació d’aquest antic entremès a la
Processó del Corpus medieval, per bé que a la Patum se l’ha identificat de
forma genèrica amb el Mal, l’Infern i les forces malignes.

En l’actualitat, a la Patum actuen dues Guites, la Grossa i la Xica (coneguda
també com a Boja), la seva funció és perseguir, amb tres fuets encesos a la
boca, el públic que participa en la festa. Un grup de persones es carreguen
les Guites a les espatlles mentre una persona, al davant, fa de guia i una
altra, a l’interior, aguanta el cap al capdamunt d’un coll que, en el cas de la
Guita Grossa, arriba a superar els quatre metres d’alçada.

L’any 1626 aquesta testa ja sortia a la representació, i és molt probable que
el seu origen pugui situar-se, com a mínim, a la darreria del segle XIV.

Originàriament, a Berga hi havia sols una Mulassa, la Grossa, en la qual
encara ara es pot observar tot el primitivisme de la festa. D’ençà d’aquest
primitiu origen, la Guita no ha canviat gaire, tret d’algunes substitucions do-
cumentades de la barra, habitualment pel fet d’haver-se trencat. La Guita
berguedana presenta una imatge i un caràcter primitiu. És, sens cap mena de
dubte, l’element de La Patum que ha mantingut una forma més arcaica.

El canvi més important que ha sofert aquesta comparsa al llarg de tota la
seva història fou la introducció de la Guita Xica l’any 1890. Aquesta Guita
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nasqué en una de les tantes Patums de barri que tenien lloc en aquella
època. L’any 1890, després de demanar el permís corresponent a
l’Ajuntament, va sortir a la plaça per sorpresa. L’efecte que causà entre els
berguedans fou suficientment bo perquè fos acceptada i passés a formar
part de la Patum al costat de la Guita Grossa. Amb els anys, aquesta Guita
va passar a ser propietat de diverses entitats de la ciutat, fins que va acabar
esdevenint de propietat municipal.

En general, però, al llarg de la història les Guites berguedanes han sofert ben
pocs canvis. A part dels sempre imprescindibles retocs, canvis de roba i
restauracions, poques variacions més han viscut. Continuen mantenint el
primitivisme que les ha caracteritzat a través dels segles fins al punt que
encara són l'única comparsa de la Patum que no disposa de música i con-
tinua evolucionant únicament i exclusivament al so del Tabal.

5. L’Àliga

L’Àliga de la Patum és una figura de cartró pedra i fusta que representa un
ocell d’aquesta espècie; de grans dimensions, amb el cap cenyit per una
corona comtal, amb les ales plegades i el bec obert. Un bec on porta bran-
ques de llorer, olivera i àdhuc clavells. Aquesta figura executa el ball amb
més valor coreogràfic i musical de tota la Patum.

L’Àliga simbolitza el poder, la dignitat, la pau i la justícia, motiu pel qual
antigament ocupava una posició preeminent i gaudia d’un seguit de privi-
legis impensables en els altres entremesos. Li era permès de ballar al pres-
biteri de l’església i, moltes vegades, figurava a la Processó immediatament
davant la custòdia.

L’Àliga de Berga data del 1756, any en què l’Ajuntament decideix incorporar
aquest entremès a les festes de la Patum per tal de solemnitzar-les encara
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més. L’encarregat d’esculpir-la fou el fuster local Ramon Roca, i el mateix
1756 la nova comparsa ja va participar en les festes. Símbol de l’estatus
diferenciat de què gaudia aquest entremès és que el mateix fuster que la va
construir fou l’encarregat d’habilitar un lloc específic per ser guardada a l’in-
terior de la Casa de la Vila. El caràcter notable que aquest fet li conferia pot
indicar-nos també la diferent funció que aquesta comparsa acomplia dins el
conjunt de la festa.

L’Àliga du dos acompanyants al costat que en el moment d’executar el ball
portaven un cap d’aligó cadascun, com si es tractés d’un cap-gros. Aquests
elements deixaren d’utilitzar-se a mitjan segle XIX. En general, però, al llarg
de la seva història l’Àliga no ha sofert gaires canvis; els més notoris són els
que fan referència a la corona.

L’Àliga s’acompanya, sens dubte, de la melodia més monumental, distingida
i acurada de les que hom pot escoltar a la Patum. Musicalment, el ball de
l’Àliga és una joia que se’ns presenta dividida en dues parts; una primera
més reposada i solemne i una segona caracteritzada per un ritme més
engrescador. Aquesta peça, que ha arribat a ser definida com “una de les
tres més genials de la música tradicional catalana”, presenta una frase musi-
cal d’una inspiració gegant, solemne, carregada tanmateix d’angoixa pel seu
to menor que a poc a poc s’enlaira serenament cap a un ritme saltironat,
frasejant una escala d’evident regust oriental8.

Aquest caràcter orientalitzant no ens ha de sorprendre, sobretot si tenim en
compte que tot sembla indicar que la melodia de l’Àliga és extraordinària-
ment semblant a un determinat cant gregorià, del qual podria derivar, i que

Descripció

8. Aquesta melodia anònima ens he arribat gràcies a la transmissió oral. La podeu escoltar
al trac 3 del CD Tota la música de la Patum que es presenta en aquest dossier.



2 14

hom comenta el fet d’haver sentit una melodia gairebé idèntica a
Constantinople a les primeries del segle XX.

El ball de l’Àliga de Berga ha de ser anterior a la mateixa comparsa. Aquests
orígens relacionats amb l’Orient i el cant gregorià i el fet que el 1756 ja se’n
trobi una notació musical, així ho confirmen. En estrenar-se l’Àliga de Berga,
a mitjan segle XVIII, la peça era interpretada per a quartet de xeremies.
Sembla que aquesta peça, adaptada i retocada durant el Renaixement, era
executada en altres poblacions que disposaven d’Àliga, però només s’ha
conservat a la ciutat de Berga.

6. Les Nans Vells

Els Nans Vells són quatre capgrossos relativament semblants entre ells. Tots
quatre representen homes, porten barret de tres puntes i llargues perruques
recollides al darrere amb un llaç, segons el costum de l’època, van abillats
amb bates blaves i vermelles i ballen tocant les castanyoles.

Els Nans Vells arribaren a Berga l’any 1853, com a donació de Ferran
Moragues i Ubach, nascut a Berga el 1808 i que fou advocat, polític, Notari
Públic Reial de la Ciutat de Barcelona i el primer diputat a Corts que tingué
el districte de Berga (1851). S’introduïren a la festa en un moment d’esplen-
dor d’aquest tipus de comparses d’arreu del país.

Els Nans Vells participaren de manera continuada en la Patum fins al 1881.
El seu mal estat i la situació precària de les arques municipals, però, provo-
caren que deixessin d’actuar durant uns quants anys. L’any 1890, en ple
procés de potenciació de la Patum, l’Ajuntament volgué reintroduir-los en la
celebració, però finalment va decidir que era millor comprar-ne de nous que
no reparar els vells. És per aquest motiu que aquell any es compraren els
Nans Nous.
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Sortosament, però, l’Ajuntament de l’època va tenir el gran encert de no des-
fer-se dels Nans Vells, i el 1892, després d’una dècada sense actuar, va
decidir de restaurar-los i retornar-los a la representació.

D’aleshores ençà, i sense canvis importants, els Nans Vells han vingut actu-
ant, de manera continuada, i han mantingut una tipologia pràcticament idèn-
tica al llarg d’un segle i mig.

7. Els Nans Nous

A diferència dels Nans Vells, els Nans Nous són quatre figures diferents que
representen dues parelles, una de jove i l’altra de vella, que ballen als acords
d’una airosa i juganera melodia, composta per Joaquim Serra i Farriols
durant la dècada de 1890. És la més popular i divulgada de les músiques de
la Patum.

Els Nans Nous foren la darrera de les comparses que s’introduïren a la
Patum. El 1890 l’Ajuntament de Berga els adquirí per substituir els Nans Vells
que es trobaven en molt mal estat. A partir del 1892 les dues colles de Nans
berguedans actuaren conjuntament a la Patum fins al 1907. L’any següent,
els Nans Nous foren arraconats a causa del seu mal estat de conservació i
deixaren d’actuar durant una dècada. Fou el 1919 quan, per voluntat popular,
es tornaren a reincorporar a la representació. D’aleshores ençà, no han dei-
xat d’actuar mai més, i han mantingut la seva forma al llarg dels més de cent
anys d’existència.

8. Els Gegants

Els Gegants que participen en la Patum són dues parelles; coneguts popular-
ment com els Nous i els Vells. Es tracta de quatre figures de dimensions i
pesos considerables, de quatre metres d’alçada i cent quilos de pes cada una,
que van vestits de sarraïs i que executen una airosa dansa a temps de vals.
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La primera referència que existeix a Berga sobre aquests alts personatges es
remunta al 1472, any en què surt citat en un inventari un “pali blau, qui és de
Sant Christòfol ab sa camisa”. Aquesta “camisa” vinculada a un Sant Cristòfol
es refereix, amb tota seguretat, al tipus de robes llargues, talars, que portaven
les primitives escenificacions d’aquest sant en les processons del Corpus
medieval per tal de dissimular les xanques que acabaven convertint un sim-
ple home en un gegant. Aquests homes muntats damunt de xanques donaren
pas, amb el transcurs dels anys, als gegants festius actuals.

Així, doncs, podem afirmar que a mitjan segle XV una d’aquestes repre-
sentacions desfilava a la Processó del Corpus de Berga. Amb això ens
trobem davant una de les referències més antigues conegudes a Espanya
d’aquest tipus d’escenificacions hagiogràfiques relacionades amb les
antigues processons del Corpus.

Després d’aquest element precursor dels Gegants a Berga, la següent notí-
cia documental que cita explícitament un gegant data de l’any 1695, i es
troba en una relació de despeses de les festes d’aquell any. Malgrat tot,
però, l’aparició dels Gegants de cartró pedra a la Patum ha de ser un xic
anterior, entre els anys 1662 i 1694, període del qual no s’ha conservat la
documentació municipal.

L’any 1704, aquests gegants patiren una reparació important (canvi de
vestits, restauració dels cossos i els braços del gegant, pintura de les mans
i les cares, etc.), cosa que corrobora que no podien tenir només nou anys.
Aquests gegants es conservaren fins l’any 1867, quan foren retirats a causa
del seu mal estat i de l’enorme pes que tenien.

L’any anterior, el 1866, s’incorporaren a la Patum els actuals Gegants Vells.
Malgrat que actualment van vestits de nobles sarraïns, en estrenar-se no hi
anaven pas. Fou segurament el 1876, seguint les modes imperants arreu de
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l’Estat després de la victòria espanyola a la Guerra d’Àfrica, quan s’abillaren
els Gegants amb aquest caràcter moresc.

L’any 1891, l’Ajuntament va decidir ampliar la comparsa amb els actuals
Gegants Nous, figures adquirides a la casa La Perfección de Barcelona i que
al llarg dels anys han obtingut diversos guardons per la seva bellesa.

D’ençà d’aquesta incorporació, la comparsa no ha canviat gaire, ja que
només ha sofert aquelles modificacions necessàries per a la seva conser-
vació: restauracions, canvis de vestits, col·locació de la porra al Gegant Nou,
etc. Entre el mateix 1891 i el 1904, els rostres dels Gegants Nous s’anaren
enfosquit considerablement, segurament per acabar-los de dotar del caràc-
ter musulmà que ja se’ls havia començat a donar amb el canvi dels vestits.
L’any 1927 tingué lloc una renovació del vestuari dels quatre Gegants que va
marcar una línia que, amb pocs canvis, ha perdurat fins a l’actualitat.

9. El Tirabol

El Tirabol és el punt final de la Patum; l’esclat màgic patumaire; el moment
en què Berga festeja el fet d’haver repetit el miracle anual de la Patum. És,
segurament, la màxima expressió de joia berguedana; el salt més partici-
patiu de tots.

Al Tirabol, que té lloc cada dia en finalitzar la Patum, hi prenen part els
Gegants, les Guites, els diables (sense foc) i la totalitat de gent assistent,
acompanyats sempre de l’indispensable Tabal, que en marca el ritme.

Aquest ball final, que antigament es coneixia com a Tirabou, és un tipus de
contrapàs llarg que a la Patum pren la forma musical de dansa tradicional, val-
sos jotes i un pasdoble, i que segurament es balla des dels inicis de la festa.

La seva funció és la d’aglutinar, celebrar, festejar quelcom molt important
per a la comunitat. Perquè el Tirabol és una celebració dual: rememoració
de la repetició periòdica del mite i litúrgia darrera del miracle anual.

El Tirabol ha estat el ball final durant generacions i generacions. Ha represen-
tat la celebració comunitària de molts i molts berguedans saltant al ritme
dels seus acords. Ha estat nexe d’unió i punt de trobada entre els
berguedans de totes les èpoques i de totes les ideologies. Perquè el Tirabol,
com la Patum, està per sobre de tot això: de polítiques, de religions, de
teories i d’ideologies.
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b) Història, desenvolupament i funció social, simbòlica i cultural 

El naixement del Corpus

Ja ha quedat apuntat que cal cercar els orígens remots de la Patum en la
institució de la festivitat del Corpus Christi, una festa nascuda durant el
segle XIII emmarcada en un context històric molt concret: el de les pràc-
tiques religioses titllades d’heretgies per la jerarquia catòlica. Aquestes pràc-
tiques, que s’apartaven perillosament dels ensenyaments de l’Església ofi-
cial, convivien amb certes creences ancestrals d’origen natural, pervivèn-
cies atàviques de determinats rituals pagans.

Arran de l’heretgia professada i divulgada per Berenguer de Tours, que
negava la presència real de Crist en l’eucaristia, el bisbe de Lieja va instituir
l’any 1246 una festivitat alegre en honor del Santíssim Sagrament. Aquesta
nova celebració es va col·locar el dijous després de la vuitada de
Pentecosta. El Corpus, doncs, naixia com una celebració local, circumscrita
únicament a aquesta diòcesi belga. Posteriorment, l’any 1262 el papa Urbà
IV va decidir ampliar el procés a tota la cristiandat, instaurant, a través de la
butlla Transiturus, la festivitat del Corpus Christi amb l’objectiu principal de
combatre les heretgies, especialment la de Berenguer de Tours, i alliçonar el
poble amb els ensenyaments de l’Església. El papa Climent V va confirmar
la festa el 1311 i Joan XXII la va universalitzar el 1316. Des d’aleshores, tots
els països de tradició cristiana van anar celebrant la nova festivitat impulsa-
da per la jerarquia catòlica, de manera que el Corpus es va estendre per
Europa ràpidament, fins al punt que es documenta pràcticament arreu
durant el segle XIV. Posteriorment s’estengué també a Amèrica i la resta de
continents a mesura que foren colonitzats pels europeus, per bé que adap-
tant cultes pagans anteriors diferents segons els indrets i agafant formes i
concepcions distintes en tots els països.

A Espanya, les primeres dates de celebració de la festa, ja amb la presència
del destacat element que va representar la Processó, són Toledo (1280),
Sevilla (1282), Girona (1314), Barcelona (1320), Manresa (1322), Vic (1330) i
Bagà (1333). La festivitat es va iniciar arreu al mateix temps; l’Església, única
institució coordinada a l’edat mitjana, així ho manava a través de les disposi-
cions pontifícies, publicades per a tota la cristiandat. El fet que es disposi de
documents més o menys reculats en el temps per a les diferents localitats
és, simplement, fruit de la casualitat. Una casualitat que ha fet que a la ciu-
tat de Berga la referència documental més antiga conservada de la festivi-
tat del Corpus i la seva Processó correspongui al 20 de maig de 1454.
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A Catalunya, ben aviat, i a tot arreu, la festa del Corpus va agafar una estruc-
tura similar, organitzada entorn de l’esmentada Processó, l’element religiós
i social més destacat de la celebració. La Processó va acabar esdevenint
una desfilada triomfal del sagrament pels carrers i les places de viles i ciu-
tats, vertebrant-se de tal manera que es va convertir en un acte social d’im-
portància cabdal.

Des del mateix inici de la desfilada processional començaren a participar-hi
tot un seguit d’escenificacions que tenien com a objectius principals l’edu-
cació i la moralització d’aquells qui observaven el seguici. Moltes vegades,
aquestes escenificacions, conegudes amb el pas del temps com a entreme-
sos, eren simples cristianitzacions d’elements pagans preexistents, els
quals, no podent ésser anorreats pel cristianisme, foren readaptats. Aquests
elements, que acabaren representant diferents passatges de les sagrades
escriptures, convenientment passats pel sedàs de la religió imperant,
adquiriren llur caràcter processional definitiu.

Amb el pas dels anys, aquests entremesos anaren obtenint entitat pròpia i
guanyant adeptes entre el poble, més pel seu vessant lúdic que pel seu
caràcter alliçonador. D’aquesta manera, anaren perdent gradualment el seu
sentit original, transformant la seva presència i la seva participació, i, conse-
qüentment, es desvirtuaren, ja que de les representacions només van
quedar les parts més festives. Tots aquests elements, que havien servit al
cristianisme per educar els fidels en la fe, amb el pas dels anys
esdevingueren notes discordants al respecte i decòrum que exigia la
Processó, i perderen l’aire pedagògic i catequètic que havien tingut. La
gresca i la xerinola del seguici processional anaren en augment en detri-
ment de la consideració i la contemplació exigides. Aquest vessant més
lúdic tenia lloc, bàsicament, abans de la sortida de la Processó i un cop
acabada.

Orígens de la Bulla

Aquestes mostres festives protagonitzades pels mateixos entremesos que
prenien part en la Processó derivaren posteriorment en la Bulla o Bullícia del
Santíssim Sagrament, preludi de l’actual Patum. Així, doncs, la Bulla acabaria
essent al poder terrenal el que la Processó era al poder celestial. Per tant,
malgrat fornir-se dels mateixos elements, l’origen i la finalitat de les dues
celebracions són radicalment oposats, essent la Processó de Corpus un
instrument creat per venerar el Santíssim Sagrament i, a través d’ell, la jer-



Descripció

2 20

arquia catòlica; mentre que la Bulla (la Patum) és una celebració nascuda
amb un caràcter purament civil i laic i destinada a honorar i homenatjar les
autoritats civils.

El nom que prengueren aquestes representacions, Bullícia del Santíssim
Sagrament (o les seves versions reduïdes de Bullícia o Bulla, que acabarà
esdevenint el nom primitiu de la Patum), ens indica la gatzara i els aires de
festa que devien comportar. Aquest fet, però, a la vegada que succeïa a
Berga es donava a altres viles i ciutats de Catalunya.

Altres poblacions catalanes foren capaces de crear una Bullícia del
Santíssim Sagrament emanada de la Processó del Corpus; és a dir, crearen
la seva pròpia “Patum”. Del que no han estat capaces aquestes poblacions
és de mantenir-la viva al llarg dels segles com ha passat a Berga. És per això,
que quan parlem de la Patum ens referim a una forma d’expressió cultural
única.

Ben aviat, els aires de festa que la Bulla comportava foren titllats “d’abusos”
per part de l’autoritat eclesiàstica, la qual es va preocupar d’eradicar aquestes
mostres festives intentant retornar el seguici processional a la dignitat que
aquest requeria. Fruit d’aquesta voluntat van ser les diverses prohibicions
referides a la presència d’alguns d’aquests entremesos als recintes sagrats,
cosa que va provocar una laïcització cada vegada més accentuada d’aquetes
elements.

A Berga cal destacar dues d’aquestes prohibicions. D’una banda, la disposa-
da a les Sinodals de 1689 per part del bisbe de Solsona, Miguel de Santos, i
de l’altra, la lletra del vicari general de Solsona al rector de Berga, carta que
segons alguns autors fou el detonant de la prohibició definitiva de l’actuació
dels entremesos a l’interior de l’església. És molt probable, però, que aques-
tes actuacions ja s’haguessin deixat de fer després del Concili de Trento
(1563).

Les manifestacions processionals que acabaren esdevenint els entremesos
que originaren la Patum havien pres cos, segurament, a mitjan segle XIV. A
partir d’aquest moment, i amb la influència innegable de la jerarquia ecle-
siàstica, aquests elements foren un vincle important de cristianització. Amb
el pas del temps, però, i potser d’una manera no deliberada, aquesta volun-
tat es capgirà i l’Església acabà reaccionant contra les seves pròpies crea-
cions des del moment mateix en què aquestes abandonaren els cànons
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eclesiàstics establerts. Ja el 1564, el Concili de la Tarraconense celebrat a
Barcelona va disposar les primeres prohibicions de les quals es té constàn-
cia a Espanya. Més d’un segle abans, però, ja es documenten diverses pro-
hibicions contra les representacions populars al Concili de Basilea (1431-
1435).

A Berga, la Bulla es va anar consolidant de manera independent per més
que els seus elements van continuar formant part del seguici de la Processó
del Corpus fins que aquesta va deixar de celebrar-se. Així, doncs, la Patum
no només va sobreviure i es va mantenir, sinó que es va ampliar i a les pri-
mitives comparses, aviat se n’afegiren d’altres.

Evolució històrica de la Patum

Com a mínim d’ençà del primer quart del segle XVII, si bé és molt probable
que des de mitjan segle XVI, aquests primitius entremesos deixaren de
dependre de determinats gremis o confraries i passaren a ser gestionats per
l’Ajuntament. Durant els segles XVII i XVIII, a les comparses originals s’afe-
giren els Gegants, documentats per primera vegada el 1695 (per bé que
incorporats entre 1662 i 1694), i l’Àliga, construïda l’any 1756.

Entre finals del segle XVIII i primers del XIX començà a donar-se, de manera
gradual, la substitució de l’antic nom de Bulla per l’actual de Patum. No fou
un canvi sobtat, ni segurament premeditat, sinó que, a partir d’aquest
moment, cada vegada es troba amb més freqüència la paraula Patum per
referir-se a l’antiga Bullícia del Santíssim Sagrament. Aquest canvi de nom
de la festa no va provocar cap modificació important en la seva celebració,
de la mateixa manera que la nova denominació no és fruit de cap canvi
anterior en la representació. Aquest nou mot, Patum, nasqué de l’onomato-
peia del so del Tabal; de l’onomatopeia amb què els berguedans de l’època
acompanyaven el seu repic. El toc d’aquest primitiu instrument té dos
temps, el primer dèbil (pa) i el segon fort (tum), motiu pel qual aquesta
paraula s’hi adiu perfectament.

Els segles XIX i XX van acabar de conformar la major part de canvis impor-
tants en la Patum. Van ser aquests dos segles els que van dur la festa a una
modernització definitiva, però mantenint sempre l’essència de la tradició de
manera respectuosa. A finals del segle XIX va rebre un impuls renovador
sense paral·lel al llarg de tota la seva història i que va resultar una veritable
revolució en la forma i el desenvolupament de la representació.
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Uns anys abans, la festa havia viscut la introducció de la primera comparsa
de Nans, els Nans Vells (documentats per primera vegada el 1855), i el canvi
dels antics Gegants pels actuals Gegants Vells l’any 1866. Durant el procés
de potenciació de la Patum (1887-1892) es va voler dotar la festa d’un caràc-
ter modern per tal que la seva continuïtat no perillés. L’Ajuntament de
l’època va saber interpretar aquesta necessitat i va iniciar des del poder
municipal les reformes que acabaren modernitzant la celebració.

Durant aquests anys, s’introduïren les músiques dels Plens i dels Turcs i
Cavallets (1888-1890), es compraren els Nans Nous i els nous Cavallets
(1890), s’introduí la Guita Xica en la celebració (1890), es compraren vestits
nous per als Turcs i Cavallets i la Guita Grossa (1890), es va reformar el ves-
tit de la Geganta Vella (1890), es compraren els Gegants Nous (1891) i es rein-
troduïren els Nans Vells (1892). També fou per aquests anys quan es va com-
pondre la música dels Nans Nous.

Així mateix, el segle XX va veure la introducció de tot un seguit de canvis en
la festa. Són canvis petits que, mantenint l’essència festiva tradicional, han
anat actualitzant la Patum. Han estat més canvis de nombre que d’elements
com són l’augment del nombre de Plens, la multiplicació de Tirabols, etc.

Tots aquests canvis ens mostren que la Patum és una festa viva i, com a tal,
canviant, i aquesta és, indubtablement, la millor garantia de supervivència
que pot tenir una representació d’origen medieval a primers del segle XXI.

c) Descripció tècnica, autenticitat, estil, gènere, escola i
influències

Imatgeria

La imatgeria popular de la Patum de Berga és el major tresor etnològic de la
ciutat i actualment està formada per un Tabal, quatre Cavallets, vuit Maces
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amb les seves corresponents vuit màscares, dues Guites, una Àliga, quatre
Nans Vells, quatre Gegants, quatre Nans Nous i dues-centes màscares de
Plens (idèntiques a les de les Maces).

Com ja hem comentat, tots aquests elements són centenaris. Aquest fet,
juntament amb el de no haver estat construïts tots a la mateixa època, com-
porta una diversitat important d’estils, tècniques i materials constructius.
Seguint l’ordre amb el qual han estat citats, que a la vegada també és el seu
ordre d’actuació, i obviant el vestuari (de gran qualitat, però que no aporta
cap element distintiu ni característic des del punt de vista tècnic), la descrip-
ció tècnica de la imatgeria popular de la Patum és la següent:

El Tabal, segurament el mateix que fou construït l’any 1726, és un tambor
gros de fusta curosament blegada que presenta dues pells, una a la part
superior i l’altra a la inferior. Sobre aquestes pells, amb dues manetes de
fusta, és on percuteix el qui el porta per tal de fer-lo sonar. Malgrat aquesta
reconstrucció de 1726, però, la seva forma i estil són molt més remots, puix
que ja es troben documentats instruments semblants a les cultures
antigues. El més interessant d’aquest element des d’un punt de vista tècnic
és el manteniment de la forma de tensors originals, mitjançant cordes, que
permeten regular-ne el so i que donen a l’instrument un caràcter poc evolu-
cionat. Les pells s’han de canviar amb relativa freqüència, però tot i l’alt cost
que tenen es manté la tradició d’utilitzar pells de cabra, rebutjant qualsevol
material sintètic.

Els Cavallets actuals foren construïts l’any 1890 mitjançant una tècnica que
aleshores era considerada com a revolucionària: la del cartró pedra. Es trac-
ta de quatre cavalls de cartró, reforçats per una estructura de fusta, que
malgrat ser originals mantenen la forma, l’estil i la tècnica típics de l’època.

Les Maces són quatre estris compostos per un pal de fusta de més de dos
metres d’alçada que està rematat per una caixa circular de fusta blegada.
Talment com el Tabal, aquesta caixa té els dos costats tapats amb pell. Tot i
que foren reconstruïdes a primers del segle XX, les Maces també han con-
servat la forma, la tècnica i l’estil antics. En primer lloc, pel manteniment de
la pell (de cabra) en comptes de productes sintètics; una pell on hi ha pin-
tades representacions diabòliques. En segon lloc, per la conservació al seu
interior de pedres que, en fregar contra la pell i la fusta, produeixen un so
inconfusible.
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Les Guites són dues i la seva estructura és molt simple. El cos, que té forma
de vaixell invertit, està construït amb cèrcols de fusta. El coll és una simple
barra de ferro, d’uns quatre metres la de la Guita Grossa i d’uns dos la de la
Guita Xica. El cap és, sens dubte, l’element que presenta més interès. El de
la Guita Xica és una testa de guix, roba i altres elements, i és anterior al 1890.
El de la Guita Grossa, en canvi, és una veritable obra d’art. Amb clares
influències gòtiques (sembla una gàrgola d’aquest estil), podria datar-se a
finals del segle XIV i ha actuat ininterrompudament d’ençà del 1626 com a
mínim. És una testa grossa i pesada (més de vint quilos), construïda amb
materials diversos, que presenta la particularitat de moure els ulls quan el
portador mou la barra. Una petita obra d’enginyeria medieval.

L’Àliga és una gran carcassa que representa un ocell d’aquesta família. El
seu cos és com un trencaclosques, amb llistons de fusta de diversos gruixos
i mides disposats de tal manera que en conformen l’estructura o esquelet.
A sobre, capes de roba de sac i guix li acaben de donar forma i petites peces
d’aquesta roba convenientment enguixada li formen les escates. Es tracta
d’una peça construïda amb la tècnica i l’estil típics de la seva època (1756) i
actualment és l’Àliga més antiga que es conserva a Catalunya.

Els Nans Vells (1853) i els Nous (1890) presenten una estructura semblant.
Són quatre capgrossos per colla que tenen un orifici a la base per on posa
el cap qui els balla. Malgrat tot, la seva tècnica constructiva és força difer-
ent. Els Vells tenen una estructura de cartró polida amb una capa de guix i
els Nous, en canvi, són de cartró pedra. El motiu d’aquesta diferència rau en
la descoberta i proliferació d’aquest darrer element en els anys que van de
la construcció dels primers a la dels segons.

Els Gegants també són quatre. Els seus cossos són fets amb llistons de fusta
recoberts de roba encolada i guix, cosa que els atorga una resistència
extraordinària. Les mans i les cares són de cartró gruixut recobert d’una fina
capa de guix. El cavallet on es posa el geganter és de ferro. La seva tècnica
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constructiva els fa gegants compensats i aplomats. Cal remarcar la tècnica
constructiva del gegant Nou: una peça d’imatgeria de prop de quatre metres
d’alçada i cent quilos de pes que presenta un petit joc a l’alçada de la cin-
tura que evita que una parada brusca en el moment de fer-lo voltar el pugui
arribar a trencar partint-lo pel mig.

Finalment, les carotes o màscares dels Plens s’elaboren sobre un motlle de
fusta col·locant-hi retalls de roba encolada. Quan aquests són secs, la màs-
cara adquireix una gran resistència que li permet suportar el tro dels coets.
Malgrat que la tècnica s’ha anat perfeccionant amb els anys per tal de fer-
les més consistents, la seva forma continua essent l’original, mantinguda
amb tota seguretat des de finals del segle XIV.

Música

El primer que cal assenyalar en analitzar les músiques de la Patum és la
dualitat existent entre les peces tradicionals, melodies populars que s’han
adaptat al llarg dels segles, i les peces exclusives de la Patum. D’altra
banda, també cal destacar un ampli ventall cronològic que abasta des de
peces amb clara ascendència medieval fins a composicions relativament
modernes, passant per influències reinaxentistes i barroques, de música
popular i música culta. Aquest cúmul de circumstàncies ha fet que en la
Patum convisquin obres musicals de les quals coneixem l’autor i altres
d’autor anònim. Val a dir que la major part de músiques patumaires, espe-
cialment les tradicionals de caràcter popular, es van transmetre oralment
durant segles i algunes d’elles pràcticament han arribat d’aquesta forma
fins els nostres dies.

Sens dubte, el principal compositor de la Patum fou Joaquim Serra i Farriols
(Berga, 1834-1906), qui va compondre les partitures dels Turcs i Cavallets
(1888 o 1890), dels Plens (1888 o 1890) i dels Nans Nous (entre 1890 i 1900).
La dels Turcs i Cavallets destaca per la brillant dimensió rítmica de la seva
música i fou un dels encerts renovadors més grans de la Patum a la darreria
del segle XIX. Fins aleshores, la comparsa havia evolucionat exclusivament
al so del Tabal. La música dels Nans Nous és airosa i juganera i ha acabat
esdevenint la més popular i divulgada de les músiques de la Patum. Encara
que composta a la dècada de 1890, si bé sembla inspirada en un ballet tradi-
cional cronològicament força anterior. D’altra banda, la dels Plens és una de
les més genials i més ben trobades de les músiques de la Patum. La idea
d’una melodia ritmada a dos per quatre imitant el moviment continu és tan
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simple com genial. Malgrat aquesta incorporació musical, el Tabal, l’antic i
primigeni instrument de la Patum, continua repicant pel seu compte.

La de les Maces és la més moderna de les músiques de la Patum (1963) i és
obra de Joan Trullàs i Vivó (Sallent, 1921). Aquesta melodia només s’interpre-
ta a la Patum de lluïment. A la Patum completa, les Maces continuen saltant
al so i el ritme que els marca el Tabal, tal com havien fet d’ençà del seu ori-
gen. També és el Tabal l’únic instrument que acompanya les Guites en els
seus salts. Les Guites són l'única comparsa de la Patum que no disposa de
música. El manteniment d’aquest primitiu instrument acompanyant aques-
tes comparses (documentades d’ençà de les primeres referències conegu-
des de la festa) implica una marcada continuïtat de la tradició.

Les melodies dels Nans Vells i dels Gegants tenen la mateixa forma musical,
són intercanviables i s’utilitzen indistintament per a l’una i l’altra comparsa.
Una primera part a temps de vals i una segona, el rebatut, a compàs binari,
caracteritzen la vintena llarga de balls existents. La major part d’aquests
balls responen a adaptacions de melodies populars catalanes, moltes
d’elles documentades des de finals de l’edat mitjana o inicis de l’època
moderna (A la torre xica, La Dansa de Falgars, A Gironella, L’Espunyolet, El
pobre pagès, etc.). També cal fer esment d’autors locals que han compost
algun ball de Gegants i Nans Vells al llarg de la història: Marià Miró (Berga,
1884-1963), Jaume Sala (Berga, 1887-1971) i Francesc García Carretero.

Les composicions del Tirabol conegudes amb el nom de La banya de bou i
Ella s’ho pensa són peces musicals amb arrels al Pallars Sobirà i amb una
influència occitana molt marcada. Els altres tres Tirabols responen a les
modes del moment, i així s’hi incorporaren un pasdoble i dos valsos jotes, un
dels quals fou compost pel berguedà Lluís Sellart i Espelt (Berga, 1985-1952).

De totes les músiques de la Patum, però, cal destacar la de l’Àliga, que té,
sens dubte, la melodia més monumental, distingida i acurada de les que
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hom pot escoltar a la Patum. Musicalment, el ball de l’Àliga és una joia que
se’ns presenta dividida en dues parts; una primera més reposada i solem-
ne i una segona caracteritzada per un ritme més engrescador. Hom ha arri-
bat a definir aquesta peça “com una de les tres més genials de la música
tradicional catalana”9. La seva frase musical és d’una inspiració gegant,
solemne, carregada tanmateix d’angoixa pel seu to menor que a poc a poc
s’enlaira serenament cap a un ritme saltironat, frasejant una escala d’evi-
dent regust oriental. Aquest ball, adornat durant el Renaixement, s’interpre-
ta per a l’Àliga de Berga d’ençà del 1756, per bé que, amb tota seguretat,
anteriorment era interpretat en altres celebracions. Ben segur que aquesta
música es va transmetre, generació rere generació, de forma oral, devia
arribar fins a la ciutat de Berga provinent de Barcelona o d’alguna altra
localitat catalana que disposava d’aquest distingit element d’imatgeria
popular.

De fet, aquesta transmissió oral no és d’estranyar, ja que les melodies tra-
dicionals que acompanyen els balls de Gegants també han arribat fins a
l’actualitat a través del cançoner popular anònim, un cançoner basat i man-
tingut a través de l’esmentada tradició oral. Serveixi com a exemple de la
importància que la transmissió oral ha tingut per a la música de la Patum el
que va passar quan es va dissoldre l’orquestra que havia interpretat la
música de la festa durant prop de cent anys. Aquesta formació, La Principal
del Berguedà, coneguda popularment amb el nom d’Els Saletes, va inter-
pretar la música de la Patum de forma pràcticament ininterrompuda des
del 1889 fins al 1970, any en què es va dissoldre atesa l’avançada edat dels
seus membres. L’any següent, el grup de músics berguedans que va inter-
pretar la Patum va haver d’acudir als músics d’Els Saletes per tal que
aquests els cantessin les partitures i poder-les transcriure, doncs tocaven
de memòria i no tenien escrites les músiques.

Un element característic de les músiques de la Patum és la manca de lletra,
tot i que diversos literats han escrit poemes adaptables a la música de les
diferents comparses. El que resta, com a veritable tresor arqueològic, són
petites mostres de lletres inventades i adaptades pel poble en moments
concrets de la música d’algunes comparses. Una música que, en paraules

9. Ricard Quadra (Berga, 1951-1977). Músic i compositor, dedica gran part de la seva vida a
l’estudi de la música de la Patum, buscant als arxius antigues partitures oblidades, recupe-
rant-les i reintroduint-les i organitzant concerts de la seva música.
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de Ricard Cuadra (Berga, 1951-1997), és “senzilla, popular i en algun
aspecte única i genial”. El primitivisme i la simplicitat de moltes de les seves
partitures contrasten amb la riquesa extraordinària d’alguna de les peces
per acabar donant una impressió d’unitat total.

Coreografia i escenificació 

Contràriament al que passa amb la música, el valor coreogràfic de la Patum
és molt simple i, llevat del Ball de l’Àliga i el dels Nans Nous, més que de
danses haurien de parlar d’una mena de salts dansats o danses escenifica-
des, perquè la coreografia i l’escenografia són indestriables en la Patum.
Aquesta simplicitat  prové, sens dubte, del manteniment d’antics punts de
dansa molt senzills i elementals emprats ja en èpoques pretèrites. Així s’ex-
plica, per exemple, que els Turcs i Cavallets hagin conservat la forma tradi-
cional de dansar fins i tot després d’afegir-hi la música. És a dir, aquesta
incorporació va fer el ball més espectacular, més bonic i més alegre, però els
seus balladors varen mantenir inalterable la forma de ballar de quan només
el Tabal els marcava el ritme.

Això mateix devia passar amb els Gegants i els Nans Vells. Encara que anti-
gament fos un únic músic amb un flabiol i un tamborí el qui els acompanya-
va i que actualment ballin amb una banda de 25 o 30 músics, les seves evo-
lucions coreogràfiques són les mateixes. Amb una música més rica harmò-
nicament, però al cap i a la fi, les mateixes partitures.

Per la seva banda, els Plens i la Guita estan mancats de coreografia. Els pri-
mers només es preocupen de saltar al ritme de la música i en el sentit con-
trari a les agulles del rellotge. I la Guita té com a única funció empaitar la gent,
amb la qual cosa resulta impossible que mantingui cap tipus de coreografia
estable.

Les dues coreografies més evolucionades són, com ja hem comentat, la dels
Nans Nous i la de l’Àliga. Aquestes dues comparses executen un ball més
elaborat i coreogràficament més complicat que la resta; destaca sobretot
el delicat punteig que realitza l’Àliga en la primera part del seu ball. A part
de l’Àliga, els Nans Nous són l’única comparsa en què podem parlar de
moments coreogràfics distints dins d’un mateix ball. En la seva dansa es
diferencien clarament tres passatges (l’inici, la creu i la cadena) que a la
vegada estan subdividits, cosa que fa la impressió de ser un ball més com-
plet. És molt probable que pel simple fet de ser la darrera comparsa incor-
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porada a la Patum gaudeixi d’una dansa més elaborada que la resta d’ele-
ments, els quals han mantingut a través dels segles una forma de ballar
més arcaica.

D’altra banda, cal tenir en compte que les actuacions de les comparses de
la Patum no consisteixen només en balls, sinó també en representacions
mimades, escenificacions i representacions parateatrals. Aquest fet, rela-
cionat amb la funció original dels entremesos que participen en la Patum, ha
provocat que sigui més important la seva representació o escenificació que
no el ball o la dansa concrets que puguin dur a terme. I és que més que fer
un ball tal com s’entén en l’actualitat, el que fan les comparses és actuar,
representar un fet puntual. És per això que la seva actuació està més rela-
cionada amb el món del teatre que no pas amb el de la dansa, tot i que util-
itzin aquest darrer element per completar la representació. És en aquest
sentit que, a través del manteniment de determinats passos de dansa de la
Patum, han arribat vius fins a nosaltres models d’escenificacions
parateatrals medievals.

Així, quan s’observa un ball en la Patum, el que hom veu és una represen-
tació, una actuació conservada, a través dels segles i les modes, de teatre
medieval de carrer. Un tipus de teatre que tingué la seva màxima represen-
tativitat en la Processó del Corpus i que va acabar desapareixent arreu,
excepció feta de Berga. En aquest sentit, la Patum és una representació
total, màxim exponent del teatre global, tan de moda en l’actualitat i que els
nostres avantpassats ja inventaren fa més de sis-cents anys.

És per tot això que allò important és l’escena que es representa i que inten-
ta explicar un fet o una acció a l’espectador, i que el ball és un simple
complement d’aquesta escena. La dansa, doncs, resta supeditada a la
representació, fil conductor d’una narració iniciada al segle XIV i conserva-
da fins a l’actualitat.

d) Llista dels dipositaris provats de la tradició

Els dipositaris provats de la tradició són totes aquelles persones que actual-
ment s’ocupen de vetllar per la representació anual de la Patum i de tenir cura
de la seva conservació, així com de procurar que la transmissió generacional
de la celebració es mantingui de manera continuada i inalterable. En aquest
sentit, trobem un grup de dipositaris provats que resulta molt ampli i hetero-
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geni. Bàsicament cal distingir cinc grups de dipositaris que tenen com a final-
itat important aquest manteniment de la tradició amb la representació con-
tinuada de la Patum i amb el traspàs a les generacions futures.

En primer lloc trobem l’Ajuntament de Berga, com a institució que ha vet-
llat per la continuïtat de la festa com a mínim d’ençà del segle XVII. L’any
2001 creà el Patronat Municipal10 de la Patum, que és l’encarregat d’organit-
zar la forma d’expressió cultural; malgrat tot l’Ajuntament, i molt especial-
ment la seva regidoria de festes, continua tenint un paper cabdal com a
institució de la qual depèn aquest Patronat i com a coordinador general seu.

En segon lloc, com hem dit, trobem el Patronat Municipal de la Patum,
aquest organisme s’encarrega d’administrar, conservar, coordinar i organit-
zar la forma d’expressió cultural. Aquest ens, que està format per la Junta
General i per la Comissió Executiva, l’integren un total de 17 membres, tots
ells persones que  treballen tot l’any per la festa d’una manera altruista,
amb una funció concreta per dur a terme i que es renoven, per la meitat,
cada quatre anys. Aquestes persones són les encarregades de vetllar per
la representació anual de la Patum i de tenir cura de la seva conservació.

En tercer lloc, trobem un grup molt més ampli que inclou totes aquelles per-
sones que formen part de la comparseria de la Patum de manera oficial.
També són gent que al llarg de l’any treballen per a la festa d’una manera
desinteressada i tots ells també amb una funció concreta per dur a terme
en la Patum. A banda de les funcions pròpies, però, un dels seus principals
objectius és el de procurar que la transmissió generacional de la celebració
es mantingui de manera continuada i inalterable. És a través d’ells, verita-
bles experts en l’execució dels balls i en les evolucions de les diferents
comparses, que les noves generacions que comencen a integrar-se a la
festa aprenen les tècniques i els secrets que cada element de la Patum
comporta.

Tabal
1. Carles Prat i Navarro.

10. Vegeu l’apartat 4 d’aquest expedient per obtenir informació detallada de les funcions i
mecanismes de funcionament del Patronat que s’estableixen en els seus estatuts.
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Turcs i cavallets
1. Josep Espel i Burniol
2. Jaume Casadesús i Torrens
3. M. Rosa Pujols i Padullés
4. Alexandre Montraveta i Colell
5. Jordi Casas i Jordana
6. Jaume Espel i Abril
7. Joan Vilalta i Montserrat
8. Josep Casals i Jiménez

Àngels
1. Joan Prat i Navarro
2. Vanessa Torres i Prat

Guita grossa
1. Jordi Capdevila i Carbajo
2. Jordi Martín i Castilla
3. Joan Riu i Cabot
4. Joaquim Masip i Planell
5. Toni Cabanas i Lucaya
6. Joan Carles Vegas i Crespo

Guita xica
1. Roger Martínez i Cortina
2. Xavier Salas i Casamartina
3. Xavier Aranda i Rioja
4. Ramon Biosca i Pérez
5. Jordi Guitart i Tarrés
6. Ignasi Guitart i Comellas

Àliga
1. Xavier Portell i Canal
2. Moisès Segado i Besora
3. David Perarnau i Canal

Nans vells
1. Joan Carles Sosa i Ros
2. M. Queralt Casellas i Guijarro
3. Antonio Baños i Castillo
4. Toni Espelt i Arregui
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Nans nous
1. Josep Castella i Muntada
2. Jordi Gonzalvo i Breganciano
3. Xavier Fontquerni i Xandri
4. Lluís Farràs i Igualada

Gegants
1. Juli Gendrau i Farguell
2. Jordi Camps i Bessa
3. Xavier Raja i Fernández
4. Dani Massana i Cardona
5. Josep Casòliva i Armengou.
6. Carles Casòliva i Armengou
7. Toni Escobet i Canal
8. Eric Díaz i Subirana
9. Joan Serra i Rafart
10. Lluís Casellas i Sala
11. Ramon Ballús i Escribano
12. Marc Vilalta i Parra
13. Albert Rumbo i Soler
14. Josep Vendrell i Sánchez
15. Joan Ratés i Vendrell
16. Aureli Rodríguez i Lladó

Vestidors de plens
1. Ramon M. Sobrevias i Victorí
2. Sebastià Casas i Guixé
3. Josep Freixa i Ñaco
4. Antolí Barra i González
5. Josep Sobrevias i Heras
6. Josep Garcia i Jódar
7. Fidel Tañà
8. Ramon M. Serra i Marceló
9. Josep Canudas i Gorgues
10. Julià Vallejo i Martínez
11. Josep Lluís Ventura i Caballol
12. Rossend Vilardell i Torné
13. Pere Pons i Mas
14. Josep Tort i Comellas
15. Lluís Villegas i Clotet
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16. Jordi Camps i Rovira
17. Joan Miró i Guitó
18. Joaquim Lladó i Ruíz
19. Candi Royo i Isach
20. Alfons Alsina i Reig
21. Josep Puig i Casals
22. Josep Manel Herrerias i Garcia

En quart lloc, cal fer esment de les persones que organitzen i assagen la
Patum infantil. Aquestes persones, habitualment patumaires veterans,
molts d’ells ja retirats, es preocupen d’ensenyar als infants, amb molta
paciència, la manera de ballar i de puntejar cadascun dels balls de la
Patum; mostren als més petits com s’han de portar les comparses i quines
són les habilitats requerides per tal de poder continuar la tradició de forma
inalterable.

Finalment, cal tenir en compte els artesans restauradors de les comparses
que s’ocupen de conservar aquests elements, segons la tècnica i l’estil amb
els quals foren construïts. Així, quan és necessari practicar qualsevol restau-
ració de les comparses, no s’utilitzen materials moderns, sinó que es con-
tinuen utilitzant els mateixos materials i les mateixes tècniques de segles
enrere.

e) Durabilitat i eventuals riscos de desaparició, pressions o
dificultats.

Al capítol 5 (Pla d’acció) s’ha redactat un pla de gestió que, entre altres
coses, està dissenyat per solucionar els possibles riscos que tot seguit
s’enumeren i que poden afectar, en major o menor mesura, la festivitat. És
per això que a continuació només s’enumeren i es descriuen breument
aquests riscos i se n’esmenten les possibles solucions, solucions que es
troben ben descrites al pla d’acció redactat per als propers anys.

1. Desenvolupament econòmic i tecnològic 

A priori, el desenvolupament econòmic i tecnològic de la ciutat de Berga
no ha de provocar cap tipus de risc ni de perill per a la Patum, com a mínim
a curt i mitjà terminis. Malgrat tot, però, cal tenir present que la comparse-
ria de la Patum està composta per un seguit d’elements, tots ells centena-
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ris, construïts amb una tècnica i un estil propi de la seva època. Això ha fet
que, a l’hora de restaurar-los, s’hagi mantingut al llarg dels segles el mateix
sistema constructiu i els mateixos materials amb els quals foren concebuts
i creats. Actualment, els restauradors de la festa continuen treballant amb
aquestes tècniques, materials i habilitats, però cal poder assegurar el futur,
intentant que la tasca d’aquestes persones tingui continuïtat. Resulta evi-
dent que en la societat contemporània, desenvolupada tecnològicament i
econòmicament, cada vegada és més difícil trobar persones que coneguin
aquest tipus d’arts, destreses i procediments pretèrits.

D’altra banda, el desenvolupament econòmic i tecnològic porta l’avenç i la
imposició dels nous materials constructius, de les tècniques modernes i
dels avenços en el món de les arts, la qual cosa deriva en el risc, ja enun-
ciat anteriorment, d’intent de suplantació de les figures històriques (les que
han actuat sempre) per rèpliques modernes idèntiques però mancades de
tot valor artístic, històric i sentimental.

2. Canvi climàtic i pol·lució

El canvi climàtic i la pol·lució són els darrers factors que cal tenir en comp-
te pel que fa a la Patum.

3. Desenvolupament del turisme

Cal destacar un risc considerable pel que fa al desenvolupament turístic. És
el risc que comporta per a la Patum que aquesta festa sigui interpretada per
als  turistes simplement com un espectacle, desvinculant-la de la tradició, el
sentiment i l’essència que la vehiculen i la transformen en una mostra
única, profundament arrelada dins l’ànima de la col·lectivitat ciutadana.

En aquest sentit, val a dir que tant l’Ajuntament com el Patronat Municipal
de la Patum han pres les mesures pertinents per tal que aquest fet no es
produeixi, que els visitants coneguin la història i la tradició de la festa i l’a-
fluència de públic forà no suposi cap problema per al desenvolupament
normal de la celebració. Malgrat tot, però, aquest és un punt sobre el qual
cal continuar incidint per tal d’evitar que la Patum es desvirtuï.

4. Increment o davallada de la població en la comunitat interessada 

La demografia de la ciutat de Berga es va mantenir força estable durant uns
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quants anys. Aquest fet va resultar positiu  per al desenvolupament de la
Patum, sobretot si el comparem amb el creixement demogràfic que, bàsica-
ment a causa de la immigració, està vivint en l’actualitat. Durant els tres pri-
mers quarts del segle XX, però, la població de la ciutat es va arribar a multi-
plicar per tres, amb el consegüent creixement espectacular del seu nucli
urbà. Aquest creixement va comportar, i pot comportar en un futur si conti-
nua la tònica que esmentàvem, un risc important per a la preservació del
caràcter popular de la festa.

Precisament un dels elements destacats de la Patum és el manteniment dels
escenaris d’actuació que li són propis, els tradicionals, circumscrits  essen-
cialment a la part antiga. El creixement del nucli urbà va comportar en el seu
moment un seguit de demandes per part dels habitants dels nous barris
perifèrics per tal que la Patum hi arribés, la qual cosa suposaria una impor-
tant transformació, distorsió, desvaloració i pèrdua de l’essència i la tradició
mantingudes al llarg dels segles. En definitiva, implicaria desvirtuar la Patum.

5. Altres factors 

Un risc important, relacionat en part amb les repercussions derivades del
desenvolupament turístic, és la temptació de projectar la festa en l’àmbit
nacional i internacional, duent a terme representacions fora de la ciutat de
Berga, o Berga mateix, però en dates que no són les que li corresponen o
fent actuacions incompletes (de part de la comparseria). Com ja hem
comentat, aquest és un dels riscos més grans que hi ha. Cal que es com-
pleixin els acords municipals existents, per tal d’evitar que la Patum sigui un
mer espectacle mediaticoturístic i es conservi invariable la trilogia impres-
cindible Berga-Corpus- Patum.



3. Justificació de la candidatura

a) Valor de la Patum com a que obra mestra del geni creatiu
humà

En aquest apartat tractarem de la singularitat i l’excel·lència de la Patum,
una manifestació de teatre popular, única al món, que s’escenifica a Berga
sense que hi hagi hagut cap interrupció important d’ençà mitjan segle XV,
per tal d’establir-ne el valor com a obra mestra del geni creatiu humà.
Després de relacionar-ne els valors principals, en faren l’anàlisi comparati-
va amb altres manifestacions similars d’àmbit autonòmic, nacional i interna-
cional.

• La Patum, en el seu esdevenir històric, permet l’aproximació a la
pervivència de formes de teatre medieval que continuen estant
vigents a través de la festa i que la Patum ha sabut conservar sense
alteracions importants.

La Patum s’erigeix com una representació popular excepcional a par-
tir dels entremesos que desfilaven i actuaven a les antigues proces-
sons del Corpus medieval; uns entremesos que, a la vegada, havien
estat vinculats a pràctiques anteriors estretament relacionades amb
determinats cultes pagans.

L’espectacle medieval es va desenvolupar en dos àmbits diferenciats:
la litúrgia cristiana i l’espectacle; la Patum pren elements del drama
litúrgic i també de l’espectacle joglaresc, tot esdevenint una magnífi-
ca mostra de teatre popular on es fusionen les dues tradicions.

D’acord amb els documents més antics, una processó de Corpus que
incorporava la major part d’alguns dels entremesos que avui dia
constitueixen la Patum se celebrava en les primeres dècades del
segle  XVI.

En definìtiva, la Patum era, en el seus inicis i continua essent en l'ac-
tualitat, un seguit de “números” (d’entremesos) que evolucionen per
la plaça de Sant Pere seguint un ordre estricte. Cap d’aquests entre-
mesos inclou un text literari, cosa que, lluny de considerar-ho una
mancança, permet analitzar-ne la teatralitat sense les interferències
de l’específic codi de la llengua.
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A partir dels documents consultats, podem afirmar que ja a l’inici del
segle XVII se celebrava a Berga amb una Patum embrionària amb unes
pautes força semblants a les actuals. Aquesta festa, anomenada pri-
merament La Bulla, va esdevenir la nota més excel·lent de la societat
berguedana durant el segle XVIII. En el segle XIX, la Bulla pren ja el nom
de Patum i constitueix el símbol de la ciutat: una festa amb totes les
seves virtuts cohesionadores i, alhora, generadora d’identitats a què
els avatars històrics noucentistes van acabar d’atorgar carta de natu-
ralesa.

• En la Patum es condensen tots els elements definitoris del teatre
ritual i també els de la festa: el tractament de l’espai i del temps
comú a tot ritus, la reunió dels membres del grup, la supressió de
tabús i la inversió de rols, la gran prova de resistència física i psí-
quica que implica, el risc que entranya i la violència en què s’ex-
pressa.

Veiem com l’escenari natural de la Patum pot ser entès com un tea-
tre amb un espai reservat per al públic, una escena circular i un ampli
rere-escena. En aquesta descripció de la Patum com a espectacle
teatral, afirmem, d’una banda, la seva capacitat per esdevenir un
espectacle de participació, i de l’altra, la seva tridimensionalitat, per
oposició a formes de teatre tradicional anquilosades en la bidimen-
sionalitat.

Durant la Patum, la petita plaça de Sant Pere i els seus voltants es
transforma en un curiós teatre amb més gent a l’escena que no a la
graderia, extrem oposat a un teatre burgès convencional. L’escenari
és la irregular plaça pròpiament dita i, el rere de l’escena, gairebé
tots els accessos a la plaça. Hi ha dos espais habilitats com a vesti-
dors: la planta baixa de l’Ajuntament i la plaça de la Ribera, que es
comunica amb la de Sant Pere per unes escales tortuoses. Com
passa en els grans espectacles teatrals convencionals, els vestidors
de la Patum, sobretot el dels Plens, són un espectacle en si matei-
xos. La platea són les escales de l’església, de les quals hi ha una
part reservada a l’orquestra, i les que donen accés a l’antic call ber-
guedà. Els balcons i les finestres que donen a la plaça esdevenen
llotges, mentre que el balcó de l’Ajuntament es converteix en llotja
d’honor.
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• La Patum desestructura el temps i l’espai per recrear una realitat
mítica en què prenen cos les aspiracions de la comunitat celebrant.
L’articulació del ritual patumesc es fa en “temps d’ordre” i “temps
de caos”, aquesta dicotomia primordial vertebra tot el ritus i hi con-
fereix el seu sentit últim.

Els elements del ritus considerats atàvics mereixen una atenció espe-
cial, primer per l’ús ritual propi que se’n fa i després com a constants
en un teatre d’avantguarda que troba en la màscara, el foc i els ele-
ments de la natura (els guarniments vegetals) una ampliació dels ele-
ments expressius i de comunicació.

Superant prohibicions successives de l’alt clergat o d’estaments civils,
la Patum ha arribat fins als nostres dies i ha sabut mantenir una essen-
cialitat que remet a formes teatrals anteriors a la instauració mateixa
del Corpus, de ritus de fertilitat, de mites fundacionals, d’història i, en
definitiva, d’una identitat berguedana particular.

• La Patum esdevé un ritus on la societat berguedana ofereix any
rere any el magne espectacle d’ella mateixa per regenerar i reafir-
mar la seva identitat. La Patum és una creació específica lligada a
un espai: Berga. En cap altre lloc d’Espanya ni del món no hi ha cap
altra Patum que la de Berga: els dos noms van units des de fa
segles.

La Patum, per les dates en què se celebra i per la connexió amb ritus
de pas com el casament, pertany als ritus de tipus agrari solsticial. És
probable que se celebressin rituals precristians d’aquests tipus en el
solstici, que a determinats indrets continuessin celebrant-se en aques-
tes dates però que en d’altres passessin a commemorar el Corpus.
L’arribada del cristianisme i la imposició gradual, per part seva, d’un
tipus d’ètica ascètica que rebutjava tot principi hedònic corporal va
debilitar aquell esperit de diversió, lleure i folgança, i el substituí pel
lema ora et labora. Ara bé, aquest nou paradigma vital mai no va acon-
seguir d’ésser l’únic i en la Patum de Berga trobem la demostració que
les comunitats locals continuaven retent culte mitjançant la festa als
déus de la vida i de l’alegria corporal i vital.

Aquest tipus de celebracions contribuïen, d’una banda, a la revitalitza-
ció de la ciutat, i de l’altra, a cohesionar-ne el cos social.
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La Patum de Berga i, més concretament, les comparses que la confor-
men degueren ser organitzades, gestionades i conservades des dels
seus orígens per diversos gremis i confraries, confraternitats laiques
que es preocupaven de mantenir-les en bones condicions i de treure-
les al carrer. Sense que puguem precisar-ne la data, però molt proba-
blement a mitjan segle XVI, potser després de l’arribada a Berga de les
disposicions dictades pel Concili de Trento, el Consell Municipal passà
a fer-se càrrec d’aquests elements festius, de la seva conservació,
gestió i organització, i de buscar cada any les persones que les havien
de traginar. Fos quan fos que es produí aquest pas, sabem amb tota
seguretat que el 1626 ja havia tingut lloc.

A partir d’aleshores, sempre més ha estat l’Ajuntament qui ha tingut
cura de la comparseria integrant de la Patum. L’any 2001, es constituí
el Patronat de la Patum, amb la intenció que fos aquest organisme qui
es preocupés d’administrar, conservar, coordinar i organitzar la festa.
En aquest sentit, podem afirmar que la Patum sempre ha estat gestio-
nada i representada, a través d’un ens o de l’altre, pel poble, perquè
des dels seus orígens ha estat el poble qui ha conduït les comparses
i qui se n’ha preocupat. Es conserven, d’antic, relacions nominals de
persones que s’han fet càrrec dels diversos entremesos que partici-
pen en la representació. Al costat seu, moltíssimes persones anòni-
mes han fet possible la supervivència de la Patum durant més de sis-
cents anys.

• La significació de la Patum rau en el fet que aquell que és a la
plaça, sigui neòfit o expert patumaire, participa en totes i cadascu-
na de les danses i salts de l’espectacle. Un cop a la plaça, tothom
esdevé patumaire, sense distinció de classe, sexe o edat.

La gran quantitat de gent que s’hi aplega forma un magma en què les
barreres generacionals se suprimeixen, l’estratificació social es dilueix
i els sexes es confonen.

Tan sols un esquema d’actuació com el de la Patum és capaç d’inte-
grar la gentada que s’aplega a la plaça sense indicacions prèvies. I
segurament aquesta possibilitat de convertir-se en actor, d’esdevenir
una part de la communitas, interpretant-hi primigènies lluites entre el
Bé i el Mal, evocant el caos sobre el qual s’instal·larà l’ordre còsmic, és
el que explica l’excepcionalitat de la Patum.
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És en relació amb el públic que aplega al seu entorn que la Patum
cobra sentit. La festa, com el teatre, té com a característica primordial
la seva naturalesa efímera: una vivència irrepetible en què es projec-
ta el sentit idiosincràtic de la comunitat que la celebra. Això es con-
creta en el moment en què té lloc el que anomenem catarsi col·lecti-
va, el moment en què el sentit de communitas pren cos i els individus
deixen de ser-ho per formar part d’una entitat més gran, una col·lec-
tivitat cohesionada perfectament; el moment en què s’acompleix la
funció cohesionadora, l’objectiu fonamental de la festa.

És la celebració festiva que expressa la cohesió del grup que la cele-
bra mitjançant els seus personatges i els seus gestos simbòlics i/o
al·legòrics que els confereix la categoria de mites.

• Vista des de fora, la simplicitat dramatúrgica de la Patum adqui-
reix les dimensions del més complex dels espectacles: un magma
multicolor que s’agita, crida, pica de mans i salta com si es tractés
d’un sol cos, i una sola veu inunda les retines, creant un quadre
d’una gran bellesa, plasticitat i emoció.

La Patum  presenta el valor d’haver mantingut viva, de manera cons-
tant al llarg dels segles, l’essència del teatre medieval de carrer. La
representació combina l’actuació dels personatges enmig d’un espai
escènic en transformació constant amb la participació massiva del
poble i dels visitants.

La Patum,com a espectacle teatral, posseeix allò que es demana a una
obra dramàtica de primer ordre: connotació, ambigüitat, polisèmia i un
microunivers semàntic propi. La Patum, en el seu desenvolupament,
constitueix un magnífic repertori de figures retòriques; una retòrica no
textual que es concreta en l’acció dramàtica. Una condensació de
recursos metafòrics i simbòlics nodreix l’espectacle patumesc.
Aquestes al·legories s’organitzen en escenes agrupades per unitats
semàntiques i des de l’oposició de contraris.

En el desenvolupament de la Patum a la plaça de Sant Pere, veiem una
progressió dramàtica in crescendo fins  a arribar a un clímax dramàtic
molt espectacular que clou amb l’epíleg final.
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• La Patum és l’única i excepcional representació popular que resta
arreu del món com a mostra dels entremesos que desfilaven i actua-
ven a les antigues processons del Corpus medieval.

El que fa extraordinària la Patum és que ha estat capaç de sobreviure
a les prohibicions religioses i profanes que van comportar la desapa-
rició de formes d’expressió culturals similars a diverses poblacions de
Catalunya, de la resta d’Espanya i de gran part de l’Europa occidental.
Aquestes manifestacions populars van començar a ser perseguides
per les autoritats eclesiàstiques a partir de mitjan segle XV.

La Patum té un valor excepcional no tan sols per a la comunitat que la
representa des de temps antics, si no en relació amb a altres formes
d’expressió properes, com són les celebracións del Corpus que s’es-
cenifiquen a la resta d’Espanya i que s’han quedat en representacions
religioses i, per tant, limitades d’una creença particular.

Aquest valor és excepcional no sols per a la comunitat implicada, és a
dir, per al poble de Berga, sinó també pel fet que ha sabut mantenir la
diversitat cultural en relació amb altres formes d’expressió properes i
de forma universal.

......Obra mestra en relació amb altres formes d’expressió similars 

La poca documentació conservada del període en què s’originà la Patum fa
que es disposi d’escasses notícies sobre aquestes antigues manifestacions
populars, encara que se sap que a molts indrets tenien lloc representacions
semblants a la que es feia a Berga, abans i després de la processó del Corpus,
i que acabaren desapareixent irremissiblement, destaquem especialment els
casos de Barcelona i Igualada.

Sabem que a Barcelona, durant els segles XIV i XV, tenien lloc determinades
celebracions vinculades al Corpus caracteritzades per la bullícia i la gresca.
Aquestes mostres festives, però, desapareixen de la documentació a la sego-
na meitat del segle XV.

Durant el segle XV a la ciutat d’Igualada es troba documentada la Turquia, una
festa que simulava una lluita entre cavallers cristians que volien conquerir una
nau turca muntada al mig de la plaça. Aquesta celebració encara es represen-
tava durant l’estada del rei Ferran d’Antequera en aquella ciutat, al primer
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quart del segle XV. Posteriorment, l’acte prengué el nom de la Pàtera i, com a
Berga, els turcs originals s’identificaren amb moros. Aquesta representació,
duta a terme abans o després de la processó del Corpus igualadina, devia ser
l’equivalent a la Patum de Berga. Fos com fos, però, no se’n té cap més notí-
cia des del segle XV.

Deixant de banda les representacions semblants a la Patum que trobem docu-
mentades fins al segle XV, actualment no hi ha cap tipus de celebració que es
pugui comparar a la Patum, ni en l’àmbit català, ni en l’espanyol, ni a escala
mundial. Malgrat que a Catalunya hi ha diverses celebracions que compten
amb la presència d’elements semblants (nans, gegants, cavallets)1, que no
iguals (plens, guita, tirabol), no podem establir cap tipus de comparació entre
aquestes celebracions i la Patum. Així, manifestacions populars com les Festes
de Santa Tecla a Tarragona, les Festes del Tura d’Olot o les Festes de Sant Fèlix
a Vilafranca del Penedès2, gaudeixen d’un bon nombre d’elements populars
com passa a Berga, però tenen un origen, una evolució històrica, una casuísti-
ca i un gruix d’actes totalment diferents als de la festa berguedana, de mane-
ra que no és possible establir cap tipus de comparació entre elles.

Tampoc no podem establir cap tipus de comparació entre la Patum i les festes
del Corpus que es continuen celebrant arreu de l’Estat espanyol, ja que  mal-
grat tenir un origen comú, la Patum és l’única que ha conservat i presenta
actualment el vessant civil i laic de la celebració. Així, mentre les tradicionals
celebracions del Corpus d’arreu d’Espanya continuen cenyint-se únicament i
exclusivament a la processó religiosa, la Patum, com ja hem dit, desenvolupa
el vessant no religiós de la festa.

Així mateix, tampoc no podem establir cap tipus de comparació entre la Patum
i algunes mostres festives que es desenvolupen a Europa, com la Ducasse
d’Ath (Bèlgica), la Lumenson de Mons (Bèlgica), les Festes de Douai (França) o
les Festes de Madonna della Luce de Mistretta (Itàlia)3, celebracions importants
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1. Els Nans, els Gegants, els Plens ,la Guita,i el Tirabol són les comparses que actuen a la Patum. Es
descriuen detalladament al capítol 2.
2. Aquestes celebracions han estat reconegudes, com la Patum, amb la distinció de Festa Tradicional
d’Interès Nacional. Malgrat tot, no deixen de ser festes majors que inclouen elements populars tra-
dicionals catalans (gegants, nans, etc.) però que no comparteixen cap més semblança amb la
Patum.
3. Aquestes celebracions, molt arrelades a les seves comunitats respectives, també comparteixen
amb la Patum la presència de certs elements tradicionals (gegants, cavallets, diables, etc.), però el
seu origen, l’evolució històrica, el simbolisme i la casuística no tenen res a veure amb la Patum.



i un referent dins la cultura popular de cada país. Malgrat que algunes d’aques-
tes festes també s’originaren en època medieval i disposen d’elements també
presents a la Patum, com els gegants o els cavallets, no tenen la complexitat
dramatúrgica i la varietat de formes de la Patum. Si, a més, hi afegim que algu-
nes d’aquestes manifestacions no ha tingut continuïtat en el temps, amb el
que això implica per a la festa, o que d’altres tenen un caràcter marcadament
religiós, arribem a la conclusió que tot i tenir elements semblants, aquests ele-
ments no són suficient per comparar-les amb la Patum.

b) L’arrelament en la tradició cultural i en la història cultural
de la comunitat interessada

La Patum constitueix una pràctica antiga del poble de Berga que està tan
profundament arrelada a la seva història que ha esdevingut el símbol iden-
titari de Berga i dels berguedans. La seva importància pel que fa a la identifi-
cació amb la societat berguedana és tan gran, que es pot afirmar que la Patum
estructura a la pràctica l’any berguedà. A Berga, els anys no es compten de
gener a desembre, sinó de Patum a Patum. Bona prova d’aquest fenomen són
els calendaris que s’editen anualment, que comencen el dia de l’Ascensió, dia
en què té lloc el ple municipal extraordinari que decideix celebrar la Patum, i
acaben el dia de l’Ascensió de l’any següent.

Al llarg de la història, la Patum s’ha vist obligada a superar una quantitat impor-
tant de dificultats i esculls: intents de prohibicions per part de les autoritats reli-
gioses, suspicàcies per part de les autoritats civils i governamentals i la volun-
tat dels distints règims polítics d’utilitzar-la i apropiar-se-la. Davant tots aquests
impediments i perills, però, el poble de Berga ha respost sempre per tal de
defensar, protegir i preservar la que és considerada la seva festa per excel·lèn-
cia.

Per tot això, la festa ha sobreviscut l’inexorable pas dels segles i les modes
com l’única representació al món d’una expressió popular pròpia de l’exube-
rant i grandiloqüent teatre medieval, fet que li ha valgut no tan sols la protec-
ció legal de les diverses administracions, sinó també el reconeixement com
una de les quatre manifestacions populars catalanes més importants4 .
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4. Quan l’any 1983 la Generalitat de Catalunya va instituir el guardó de Festa Tradicional d’Interès
Nacional només el va atorgar a quatre celebracions catalanes; una fou la Patum.
Al capítol 4 d’aquest expedient, trobareu tota la informació referent a aquest reconeixement.



La Patum de Berga, amb tot el bagatge històric que du al darrere, és una
celebració nascuda en temps pretèrits que, amb una vivor i vitalitat extraor-
dinària en el moment present, obre les portes de manera engrescadora vers
el futur. Com afirmava Josep Armengou i Feliu (Berga, 1910-1966), “La Patum
és d’ahir, d’avui i de demà. És una festa que lliga els segles i lliga els homes”.
I és que la Patum ha acabat esdevenint la festa màxima de la ciutat de
Berga, la seva manifestació popular més arrelada i sentida, “la festa bergue-
dana per excel·lència”.

L’arrelament de la Patum dins la comunitat interessada ha estat tan gran
que, tot i les disposicions del Concili Vaticà II (1962-1965) que recomanaven,
entre altres qüestions, defugir els signes externs, la festa ha continuat ben
viva dins la ciutat de Berga. El mateix Concili es va encarregar de suprimir
certes mostres festives, motiu pel qual la celebració del Corpus es va tras-
lladar del dijous al diumenge següent. Aquest fet i el fet que la Generalitat
de Catalunya decidís declarar el dijous de Corpus com a dia laborable, no han
pogut evitar que la ciutat de Berga continuï celebrant la Patum durant la set-
mana del Corpus i que el dia central de la festa sigui el mateix dijous. D’ençà
de la seva institució, el dijous de Corpus sempre ha estat un dia festiu a Berga.

Aquest arrelament és tan gran que ultrapassa la ciutat de Berga i penetra
amb força dins les comunitats veïnes. Així, són diversos els pobles de la
comarca que adopten com a dia festiu el dijous de Corpus per la senzilla raó
que a Berga se celebra la Patum. De manera que la festa ha esdevingut una
celebració comarcal. També en l’àmbit català s’observa que hi ha gent que
demana festa o dies de vacances pel Corpus per tal de poder assistir a la
Patum; fins i tot, fa uns anys que ha començat a ser coneguda internacio-
nalment, fet que demostra la seva repercussió respecte a una comunitat
molt més àmplia que l’estrictament local.

Entre mitjan anys seixanta i mitjan setanta, la Patum va viure un fenòmen
destacable, hi havia una afluència important de públic d’arreu de Catalunya
que cercava en aquesta festa el manteniment de l’essència i la tradició his-
tòrica de la cultura popular i tradicional catalana. Per diverses circumstàn-
cies històriques i polítiques, i en gran mesura a causa de la dictadura fran-
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5. La dictadura imposada pel general Franco entre 1939 i 1975 va procurar uniformàlitzar l’Estat en tots
els àmbits,per a la qual cosa impulsà determinats elements, costums i tradicions i dotant-los d’un caràc-
ter general que no tenien. Per això, per assolir fins i tot la uniformitat festiva, va perseguir, prohibir i arra-
conar tots aquells elements que eren propis i exclusius de determinades zones, i molt especialment els
únics i singulars.



quista5 el patrimoni de la cultura popular catalana s’havia anat perdent i ter-
giversant, de manera que en aquesta època restaven molt poques manifes-
tacions culturals que mantinguessin viva aquesta herència i que conserves-
sin l’essència i la tradició històrica com feia la Patum. Fou per aquest motiu
que molta gent anava a Berga, per veure i viure aquesta celebració que es
conservava al llarg dels segles sense variacions ni retocs importants.

També serví com a punt de referència per a aquelles poblacions que volien
recuperar la tradició de les seves festes però que disposaven de pocs
models.

Pel que fa als paràmetres de valor sociològic, val a dir que la Patum és una
festa de caràcter democràtic, oberta a la participació de tothom. Així, entre
els portadors de l’experiència, els que acompanyen les comparses i l’ampli
i divers públic, s’hi pot trobar un variat espectre social.

Quant al gènere, les dones es troben totalment integrades a la festa a tots
nivells, participen fins i tot en la representació física de l’espectacle; una
incorporació assolida plenament durant les darreres dècades del segle XX.
L’edat dels participants, tenint en compte la Patum infantil, comença amb
els 4 anys i arriba a sobrepassar els 80.

L’espectre socioprofessional de les persones que participen en La Patum
també és extraordinàriament ampli, ja que abasta des de llicenciats i docto-
rats universitaris fins a persones dedicades al sector primari, passant pels
estudiants i els jubilats. En l’àmbit polític i religiós, també s’hi fan presents
les més diverses i variades ideologies.

Per tot això que hem exposat, podem afirmar que la Patum és un vincle de
cohesió ciutadana que reuneix al seu entorn el poble de Berga i els visitants,
independentment de quina sigui la seva ideologia, la seva posició social, la
seva situació laboral, la seva edat, etc. En paraules de Josep Armengou i
Feliu, és la festa de la unanimitat berguedana; aquella en la qual “ens retro-
bem tots”, fins i tot els “separats per ideologies distintes”6. I és que, certa-
ment, la Patum actua a Berga com l’element aglutinador dels seus habitants
que, alhora, integra aquells que vénen de fora.
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6,7. ARMENGOU i FELIU, Josep: La Patum de Berga. Éditions Columalbí, Berga-Barcelone, 1994, p. 123.



c) El seu paper com a mitjà d’afirmació de la identitat cultu-
ral del poble i la comunitat cultural interessada, la seva
importància com a font d’inspiració i d’intercanvi intercultu-
ral i com a mitjà per a l’aproximació dels pobles o les comu-
nitats, i el seu paper cultural i social contemporani en la
comunitat interessada.

La Patum és avui el símbol per excel·lència de la identitat berguedana i el
principal element de cohesió ciutadana. El seu valor principal radica en el
fet que constitueix una pràctica antiga de la comunitat que n’és detentora,
i el seu profund arrelament en la comunitat inspira un procés de continuïtat
en relació amb les generacions passades, a la vegada que representa  un
element d’importància cabdal per a la identitat cultural de les generacions
futures.

La Patum ha actuat i actua com un mitjà d’afirmació de la identitat del poble
i la comunitat cultural interessada. Ha superat i sobreviscut diversos perills
i amenaces al llarg dels segles, gràcies, en gran part, a l’estreta vinculació i
arrelament de la festa en la comunitat que l’ha interpretat com un element
refermador de la seva identitat com a grup.

El 1737, la prohibició de la celebració fa que una delegació del poble de
Berga acudeixi a Barcelona per tal d’intentar revocar-ne la prohibició. La ciu-
tadania berguedana s’ha mobilitzat sempre que ha considerat que la festa
podria córrer perill. L’any 1806 fou una circular, ordre directa del rei Carles
IV, la que va evitar la prohibició. Certament, “La Patum és el miracle que
Berga ha sabut fer i ha sabut perpetuar” 7.

La Patum i el seu fort lligam amb el poble són els elements que han evitat
que les prohibicions de tot tipus (religioses, civils o altres), acabessin provo-
cant la desaparició de la festa. Perquè la Patum és quelcom que el poble
sent i viu amb un entusiasme indescriptible. Durant la setmana del Corpus,
tot Berga fa la Patum, fins i tot aquells que per diversos motius no poden i
aquells que no són Berga. Molts berguedans malalts o disminuïts, que no
poden anar a la plaça per veure-la en viu, segueixen la totalitat de la festa
per la ràdio o la televisió locals, que l’emeten en directe diàriament. D’altres
que per qüestions familiars o laborals han de passar aquests dies fora de la
ciutat, han arribat a trucar per telèfon a cases de la plaça de Sant Pere per
tal de poder sentir en directe la música de la Patum a través del fil telefònic.
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Una tradició local afirma que el dia de l’Ascensió, dia en què l’Ajuntament
fa un ple municipal extraordinari per decidir si es farà la Patum o no, qual-
sevol berguedà absent de la seva ciutat, es trobi en l’indret del Planeta
en què es trobi, per més allunyat que aquest lloc sigui, si posa l’orella a
terra pot sentir el retruny del Tabal que anuncia la festa al punt de les
dotze del migdia. Aquesta tradició llegendària es recoll com a mínim des
de l’any 1901.

Una altra mostra que la Patum està molt interioritzada dins la ciutadania
berguedana és el fet que la major part dels infants de Berga dinen i sopen
veient el vídeo de la festa; uns infants que, quan s’acosta la Patum, a les
hores d’esbarjo no juguen a futbol, a bàsquet o a qualsevol joc tradicio-
nal, sinó que majoritàriament juguen a fer Patum.

Per tal de copsar millor què significa la Patum per als berguedans quant
a radicació i sentiment, hem cregut oportú reproduir a continuació l’epí-
leg del llibre La Patum de Berga (1968) de Josep Armengou i Feliu. En
aquest text, l’autor berguedà reflecteix a la perfecció el que sent la gent
de Berga per la seva festa màxima.

“Heus ací tot el que sabem de La Patum, creació original d’un poble,
d’uns segles i d’una fe. Avui, massa civilitzats, no sabríem inventar una
cosa així.

La Patum ha estat, no solament una creació de Berga, sinó també un
instrument eficaç, per a la perpetuació de l’esperit berguedà. Les tra-
dicions comunitàries cohesionen els pobles i els mantenen viva la
consciència de llur personalitat. La Patum ha ajudat Berga a mantenir-
se berguedana. ‘Escola del nostre patriotisme’ l’anomenava el gran
berguedà Mn. Ventura Ribera. Escola i forja de berguedans.

La Patum és d’ahir, d’avui i de demà. És una festa que lliga els segles
i lliga els homes. A la vella plaça de Sant Pere –abans plaça Cremada,
i, ocasionalment, de la Constitució, de Carles V durant l’ocupació car-
lina, de la República, i encara més coses– convertida en el ‘nostre altar
de la pàtria’ –novament Mn. Ribera–, ens hi retrobem tots. Hi retrobem
els passats i ens hi retrobem els vivents, dispersos durant l’any per
aquests móns de Déu o separats per ideologies distintes. I hi pressen-
tim els qui vindran. És la festa de la unanimitat berguedana.

3

Justificació de
la candidatura

12



En les successives immigracions que ha conegut Berga la Patum ha
estat l’element integrador per excel·lència. Ha actuat com el gresol
d’una raça. D’antuvi, els novells berguedans potser no han comprès
moltes coses nostres, però La Patum l’han entesa de seguida. A la
plaça, aviat s’hi han trobat bé. Sense ni adonar-se’n han anat deixant
d’ésser espectadors estranyats per convertir-se en actors espontanis
enrolats sincerament en el més fervent berguedanisme. I no parlem
de la fascinació que la Patum exerceix en els infants.

La Patum és el baptisme de foc ritual que atorga a qui la sent la cèdu-
la més autèntica de la ciutadania berguedana. Berga té en la seva
Patum una seguretat de supervivència. Mentre tindrem Patum tin-
drem Berga. Mentre els Gegants i les Guites i l’Àliga i els cavallets es
bellugaran per la plaça els berguedans ens bellugarem pel món amb
carta de ciutadania pròpia.

Cada any, el diumenge de Corpus al vespre, arrenquem un parrac de
la nostra vida, enterrem un xic de nosaltres mateixos amb el darrer
esbufec de la Guita. Mentre el Tirabol fa els últims espernecs els per-
sonatges de La Patum van desfilant l’un rera l’altre cap al seu repòs
anyal. Els berguedans, joves i vells, els anem seguint amb la vista fins
que han tombat la cantonada de cal Quim Serra i ens n’acomiadem
amb recança. D’aquí a l’any vinent.
Ells –Gegants i Nans, Guites i Àliga, Àngels i Dimonis–, herois de la his-
tòria i de la tradició, retornen cada any. Hi haurà un any, però, que
nosaltres no retornarem...

La plaça va restant deserta, i el seu sòl va apareixent olorosament
encatifat amb les deixalles calcigades de La Patum: fulles de vidalba
amb què anaven guarnits els Plens, brots d’avellaner que arboraven
els ardits patumaires per protegir-se de les guspires roents, restes de
fuets cremats en holocaust a la tradició...

Com un camp de batalla després d’un combat, on l’esperit d’un poble
que no vol morir ha assolit una victòria més.”
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d) Excel·lència en l’aplicació dels coneixements tècnics i
qualitats tècniques desplegades

La Patum de Berga, com a únic exemple conservat a través dels segles
d’un tipus molt concret d’espectacle teatral medieval, ha mantingut uns
elements singulars a escala mundial, que han permès que arribin fins a
nosaltres unes habilitats i qualitats tècniques molt importants. El control
de pesos i balanços de les estructures dels Gegants (el més gros dels quals
mesura quatre metres i pesa prop de cent quilos) i de l’Àliga, necessari per
al seu funcionament, ja és per ell mateix una  habilitat destacable, però
només és una petita mostra de l’excepcionalitat de les tècniques que fan
possible l’existència de la Patum tal com la coneixem avui.

Aquests elements i comparses que només trobem a la Patum han mantin-
gut les seves característiques bàsiques, que fan que les considerem com a
elements originals d’una tradició sense comparació. Són elements que
actualment no es troben enlloc més del món i que si antigament havien
existit avui han desaparegut. En aquest sentit, són els darrers representants
d’un fenomen cultural. També destaca algun element físic i humà, pel fet
indissociable de la representació, i que s’ha conservat inalterable durant
més de sis-cents anys.

De tots els components de la festa en destaquen cinc: la plaça de Sant Pere
com a escenari de la representació, la participació del poble en la celebra-
ció, la Guita, els Plens i el Tirabol.

La singularitat de la plaça de Sant Pere

Tal com ja hem esmentat, la Patum ha mantingut el seu marc natural a tra-
vés dels segles. Malgrat el creixement que ha  experimentat la ciutat, s’ha
mantingut la plaça com a escenari central i els carrers del casc antic com a
escenaris que la complementen. Així, el marc en el qual es desenvolupa la
festa és pràcticament el mateix que el que tenia en el seu origen. Aquí, a
més, s’hi afegeix el fet que la mateixa plaça sembla feta a mida de la Patum:
els racons, el pendent, els accessos i, per damunt de tot, la barana de la
plaça, fan d’aquest marc arquitectònic un espai únic.

L’any 1930, els berguedans propugnaven a través del programa d’actes d’a-
quell any, que aquest escenari era inigualable: “La Patum, lluny del marc tra-
dicional, emmotllurat, de la vella plaça berguedana tindria, al capdavall, tot
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el sentit d’una caricatura ridícula o, a tot estirar, d’una paròdia més o menys
inversemblant”. La Patum fora de la plaça de Sant Pere perdria tot l’encant que
la caracteritza.

El protagonisme dels participants

Un altre element clau de la festa és la participació. La Patum és, per sobre
de tot, una festa participativa. No es tracta d’una festa en què el públic
esdevé un simple espectador, sinó que la gent participa activament en la
celebració. Hi ha qui només fa d’espectador, evidentment, però la major
part de la gent “fa” Patum. Per “fer” Patum no cal portar un Gegant o un Nan
o una Massa, n’hi ha prou a saltar, ballar, seguir la passada, etc.; com si es
passés a formar part d’un ens viu, el mateix que engloba tots els qui en
aquell moment són en l’àmbit festiu. És per això que hom pot veure la
Patum, però sobretot s’ha de viure; perquè la Patum es converteix en una
vivència per a totes aquelles persones que hi participen.

És en aquest sentit que la Patum ha esdevingut un excel·lent element inte-
grador, perquè els visitants, de mica en mica, deixen d’ésser espectadors
estranyats per convertir-se en actors espontanis. Tothom qui va a la Patum
hi troba el seu lloc com a participant. Per aquest motiu, la Patum no és una
simple representació, es tracta d’una representació que la protagonitzen
totes aquelles persones que la visiten i que, inevitablement, n’entren a for-
mar part.

L’excepcionalitat de les comparses

La Guita
Encara que a la Patum actuen diferents comparses, per la seva originalitat,
singularitat i unicitat destaquen la Guita i els Plens. Malgrat que  remarquem
les característiques d’aquests dos antics entremesos, cal entendre la Patum
i les comparses que la formen com un conjunt, on si faltés cap element, ja
no seria el mateix. Tot i que en fer la descripció de la festa hem explicat els
elements que la integren, en aquest apartat només exposarem els punts
que en remarquen la seva originalitat.

Encara que diverses poblacions catalanes i espanyoles disposen de mulas-
ses o tarasques8, curiosament, cap no és com la de Berga; per això es trac-
ta d’un element únic dins el bestiari festiu espanyol i, àdhuc, mundial. De
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fet, totes les imatges antigues de mulasses catalanes de què tenim notícia
a través d’auques9, gravats o fulls de rengles ens dibuixen aquest animal
amb una forma gairebé idèntica a la nostra Guita; és a dir, amb cos de mula,
coll de girafa i un cap més o menys feréstec semblant a un drac. Aquest cap,
en la realitat pesa més de vint quilos, és col·locat al capdamunt d’una barra
metàl·lica de més de quatre metres d’alçada i, com és de suposar, requereix
tenir una certa destresa per poder dominar-lo a la perfecció.

De totes aquestes antigues mulasses, però, l'única que ha mantingut la
forma original amb el coll allargassat és la de Berga. Aquest fet s’explicaria
perquè, davant les prohibicions civils i eclesiàstiques dels segles XVI, XVII i
XVIII, una de les comparses que en va sortir més malparada fou, precisa-
ment, la mulassa. Podria ser que de totes les que hi havia en aquells
moments a l’Estat, l'única que sobrevisqués al  ferotge setge que dugueren
a terme les autoritats pertinents, fos la berguedana, de tal manera que va
mantenir la seva forma original. En recuperar-se molts dels elements festius
que havien anat desapareixent, sobretot a partir del darrer terç del segle
XIX, en ple moviment romàntic, la denominació de mulassa podria haver
portat a la confusió i haver estat interpretada simplement com una mula de
grans proporcions. Això explicaria la morfologia actual de moltes mulasses,
que res tenen a veure amb la forma de “mulaguita”, tan característica de
Berga.

Això ens porta a afirmar que de totes les antigues mulasses, l'única que ha
sobreviscut i ens ha  arribat en  la seva forma arcaica és la de Berga. Amb
l’afegit que la Guita de Berga no ha deixat d’actuar mai. El cap sembla que
és un dels elements més antics de la Patum. L’any 1626 aquesta testa ja sor-
tia a la representació i és molt probable que el seu origen pugui situar-se a
la darreria del segle XIV.

Els Plens
La segona comparsa genuïnament berguedana i que no es troba a cap altra
població són els Plens, nom que defineix els diables festius que participen
en la Patum i que prenen el seu nom del fet que van “plens” de foc. Molts
indrets arreu del continent europeu gaudeixen de la presència de diables,
però enlloc més presenten la forma, les característiques, els atributs, el
tipus de fuets10 i les reminiscències vegetals, derivades d’antigues repre-
sentacions paganes, que conserven els de Berga.
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Generalment, s’identifica els diables amb les representacions teatrals
medievals que representaven la lluita teològica entre àngels i dimonis, l’e-
terna lluita entre el Bé i el Mal. Aquesta versió s’adiu a la perfecció amb les
representacions que els diables de Berga duen a terme a la Patum, però no
s’ha  oblidar que, alhora que reben aquesta formulació cristiana reinterpre-
tant formes culturals d’antics cultes, mantenen alguns trets definitoris
pagans que fan que els Plens lliguin enormement amb forces de la natura i
amb petites divinitats domèstiques o amb dimonis-genis de la Terra, talment
com si es tractés d’antics déus-esperits.

Un element que és bàsic, millor dit essencial, per a l’estudi dels Plens és el
foc. Aquí trobem el triple caràcter tan definitori dels Plens: l’agrari (vegeta-
ció-natura), el ramader (expressat en les banyes) i el màgic (relacionat amb
la sacralitat del foc). Els Plens berguedans són diables que deriven  d’anti-
gues divinitats autòctones i que fusionen els dos tipus de culte religiós: el
vegetal i l’igni o de culte al sol per mitjà del foc. Posteriorment, el cristianis-
me reinterpretà i reconduí la seva significació, però sense poder desterrar i
anorrear els elements definitoris que ja els caracteritzaven abans de l’arri-
bada de la nova religió.

En els Plens que participen en la Patum s’identifiquen tres substrats origi-
nals, precristians, molt interessants. En primer lloc, el d’antigues divinitats
tectòniques, que arrenquen del fons de la Terra i que es manifesten amb
escalfor i fum, i que en el camp de la simbologia representen la incògnita
que suposava el subsòl, l’interior de la Terra, per als nostres avantpassats.
En segon lloc, el que identifica els diables amb divinitats vegetals ancestrals,
éssers malignes que surten de les boscúries i que constitueixen un entre-
mig entre l’home salvatge i la figura del dimoni tal com la coneixem avui.
Finalment, el que interpreta el principi del Mal que s’oposa al del Bé, tan
típic del maniqueisme de les religions orientals.

És per aquest motiu que cal veure en els Plens uns personatges a mig camí
entre els homes del bosc i els dimonis, talment com si es tractés d’un híbrid
o  d’un homínid dantesc a mig evolucionar.

Segurament, a causa de les semblances existents, l’origen dels diables fes-
tius que es conserven actualment a la Catalunya Nova i els Plens degué
ésser el mateix i la seva evolució, igual o molt semblant durant els primers
temps, ja que es documenten moltes més semblances que no pas diferèn-
cies. Ara bé, les prohibicions, les particularitats locals o diversos processos
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d’aïllament, pel que fa al Berguedà, provocaren que ambdós tipus de repre-
sentacions agafessin camins més o menys divergents. Així, doncs, es pot
concloure que els Plens de la Patum de Berga, malgrat tenir el mateix ori-
gen que els protagonistes dels Balls de diables del Penedès i el Camp de
Tarragona, presenten una forma més primitiva, menys evolucionada, pràc-
ticament fossilitzada. Potser la llunyania geogràfica entre ambdues zones i
el fet que a Berga aquest element restés pràcticament aïllat respecte als
que es mantingueren a la resta del territori català van comportar un menor
desenvolupament d’aquest entremès a la ciutat de Berga. La prova d’aques-
ta evolució ininterrompuda a Berga la poden aportar el manteniment de
certs elements primitius que s’han perdut en la resta de colles de diables i
que fan dels Plens un espècimen únic: la màscara, la vidalba (que entronca
amb els antics ritus vegetals) i el tipus de fuet.

Cal  destacar el curós procediment que es du a terme per tal de vestir-los,
un procés conservat inalterable a través dels segles. Cada personatge (amb
un total de cent) es posa una granota verda i vermella (colors que mante-
nen el seu significat originari relacionat amb els cultes a la vegetació i al foc
i al sol), tot seguit se li embena el cap per tal de protegir-lo dels espetecs
dels fuets (forma local de referir-se als coets). Després, se li col·loca la màs-
cara (també de color verd) mentre se’l guarneix amb herba fresca (anome-
nada vidalba) a la zona del cap, del coll i de la cua. Sis fuets coronen la màs-
cara i tres més es lliguen a la cua. A partir d’aleshores, com que no hi poden
veure gaire, un acompanyant guia a cada un dels plens per la plaça fins que
s’acaba el salt (actuació).

Aquesta forma tan elaborada de guarnir i vestir els Plens requereix una
habilitat i unes qualitats tècniques molt remarcables. El procés de vestir
Plens és lent, curós i complicat, i el seu aprenentatge necessita moltes
hores i un desenvolupament evolutiu constant. La gent que aprèn a vestir
Plens pot trigar anys a dominar la tècnica a la perfecció, comença per
aprendre a lligar els fuets correctament, col·locar-los a la màscara, i un llarg
etcètera de passos més, fins que arriben a embenar el cap d’algun Ple i li
posen l’herba convenient i de la forma adequada.

Si relacionem aquesta antiga comparsa amb la pervivència de cultes vege-
tals, cal esmentar dues característiques cabdals: l’herba i el color verd.
Alhora, cal assenyalar que els diables que no deriven d’antigues represen-
tacions paganes, o que han perdut aquesta vinculació, no porten herba ni
són de color verd (normalment són vermells), cosa que també fa únics els
Plens de la Patum.
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Actualment els Plens constitueixen el major espectacle de la Patum, un
espectacle sense paral·lel. S’apaguen els llums de la plaça, i de cop s’ence-
nen mil fuets (nou per a cada Ple i una bengala per a cada acompanyant)
mentre els músics comencen a desgranar una melodia extraordinària. Són
cinc minuts intensos, com pocs.

El Tirabol
El Tirabol és el punt final de la Patum. És l’esclat màgic patumaire; el
moment en què Berga festeja el fet d’haver repetit el miracle anual, mante-
nint un any més la Patum.

És un dels elements originals de la representació. Té lloc cada dia en aca-
bar la festa i hi participen els Gegants, les Guites, els diables (sense foc) i tot
el poble. Tots junts festegen l’èxit de la convocatòria, de la representació i
del manteniment de l’essència i de la tradició una vegada més. Es tracta,
amb tota seguretat, d’un dels actes primitius de la festa, en què la gent par-
ticipava amb les comparses i, tots plegats, formaven part d’un únic cos
identificable amb el poble en el seu conjunt.

e) El seu valor com a testimoni únic d’una tradició cultural viva

La Patum de Berga és una mostra sense parió a escala mundial. Es tracta
de l’única celebració que s’ha conservat, ha perdurat i ha arribat fins als
nostres dies de les antigues Bullícies del Santíssim Sagrament que es deri-
varen de les processons del Corpus medieval. És per això que la Patum pos-
seeix un valor extraordinari, ja que anualment posa en escena una repre-
sentació medieval, heretada de pràctiques paganes més antigues, conve-
nientment actualitzada, alhora que conserva l’essència que la va conformar
més de sis segles enrere. La Patum, com ha quedat demostrat, és una cre-
ació excepcional en relació amb altres manifestacions culturals del mateix
tipus que hi ha a Espanya i que hi havia a altres llocs del món.

Si bé és cert que antigament diverses poblacions havien disposat de formes
d’expressió cultural semblants, aquestes van desaparèixer entre la darreria
del segle XV i el segle XVI, molt especialment després de les disposicions dic-
tades pel Concili de Trento (1563). Pot ser que fos aleshores, a la segona mei-
tat del segle XVI, quan la festa va deixar de celebrar-se a l’interior del temple
parroquial a causa de les disposicions esmentades. En tot cas, la sortida del
temple fou l’element clau per tal de garantir-ne la continuïtat futura.
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Les manifestacions populars que, incorporant elements de procedència
pagana, forniren les espectaculars processons del Corpus medieval que es
troben documentades a tot Catalunya, a la resta d’Espanya i a gran part de
l’Europa occidental durant els segles XIV, XV i la primera meitat del XVI, a
causa de les prohibicions eclesiàstiques, desaparegueren de totes elles,
amb l’excepció de la Patum de Berga. Arreu, aquestes celebracions foren
interdites, deixaren de celebrar-se i els seus elements passaren a formar
part, únicament i exclusivament, de les processons del Corpus. Les Bulles o
Bullícies que es duien a terme en acabar la processó es perderen irremissi-
blement. Només la ciutat de Berga, aleshores una petita vila, situada a la
falda del  Prepirineu i amb una població que devia vorejar el miler d’habi-
tants, fou capaç de mantenir, conservar i perpetuar aquest tipus de mani-
festació festiva tradicional. L’únic testimoni viu que resta d’aquest especta-
cle teatral d’època medieval.

La Patum de Berga també fou capaç de superar les adversitats bèl·liques
dels primers anys del segle XVIII i sobreviure a les prohibicions que es dic-
taren contra formes d’expressió cultural ja no iguals, sinó semblants. La
celebració, doncs, no ha estat mai interrompuda durant períodes de temps
significatius, la qual cosa comporta una continuïtat que es manté al llarg de
més de sis-cents anys.

Podem afirmar que la Patum és una manifestació viva que ens permet cop-
sar la més extraordinària manifestació del teatre medieval de carrer amb
tota la seva plenitud, originalitat i espectacularitat, una mostra que malgrat
fixar les seves directrius bàsiques a la darreria del segle XIV, rebé fortes
influències dels costums i tradicions ancestrals conservades d’antics rituals
pagans. En aquest sentit, la gran originalitat de la Patum rau en el fet que
fou capaç de sobreviure a les prohibicions religioses i profanes que com-
portaren la desaparició de formes d’expressió cultural similars a diverses
poblacions de Catalunya, de la resta d’Espanya i de gran part de l’Europa
occidental.

Precisament, aquesta història de centenars d’anys és la que atorga a la
Patum una antiguitat més que notable, la qual cosa suma al seu valor, el fet
de ser testimoni únic d’una tradició cultural viva.

Totes les referències conservades semblen indicar que la festivitat del
Corpus a l’antiga vila de Berga degué començar a celebrar-se durant el pri-
mer terç del segle XIV (i més concretament entre els anys 1320 i 1333), cosa
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que ens portaria a parlar d’uns orígens que es remunten gairebé set-cents
anys enrere.

Derivada d’aquestes primeres celebracions del Corpus medieval naixeria la
Bulla (nom antic de la Patum), representació per a la qual tampoc no dispo-
sem d’una data de naixement exacta, però que cal situar amb tota segure-
tat durant el darrer quart del segle XIV (1375-1400), fa més de sis-cents anys.
Tot i que alguns autors han apuntat la data de 1393 com la de la seva pri-
mera celebració, aquesta afirmació no ha pogut ser contrastada; i probable-
ment, el seu naixement sigui un xic anterior.

Les primeres referències a la festa berguedana que no ens ofereixen cap
mena de dubte són dues: la que ens situa per primera vegada el Corpus a
Berga (1454) i la que ens parla dels primers entremesos que concorrien a la
processó i que amb els anys acabaran conformant la Patum (1472).
Ambdues citacions deixen ben clar que la celebració ja era quelcom antic,
tradicional, de consuetud. En la notícia de 1454 s’esmenta com una de les
representacions més antigues de la península Ibèrica referida a un Sant
Cristòfol gegantí dels que desfilaven a les processons medievals. D’altra
banda, el primer document que parla de la Bulla com a tal es remunta al
1626, quan la celebració ja depenia directament del Consell Municipal.

Malgrat tot, en parlar de l’antiguitat de la Patum no ens podem circumscriu-
re solament a les referències que la situen dins el context del Corpus
medieval, sinó que hem d’anar més enllà i analitzar tot un seguit de mani-
festacions paganes, precristianes, que hi influïren enormement i que es
remunten molts segles enrere.

Les antigues comunitats que habitaven el territori que actualment ocupa la
ciutat de Berga abans de l’arribada del cristianisme devien portar a terme
determinats rituals i celebracions vers antigues divinitats paganes dedicades
als camps i els ramats. Aquesta dualitat s’ha de considerar ben lògica atesa
la  mateixa dualitat agricultura/ramaderia, base de les societats neolítiques.
Això  podria indicar la presència d’un déu (o d’un conjunt d’ells) advocat per
propiciar la reproducció del bestiar, la fecunditat animal, i un altre (o més
d’un també) que intercedís per les bones collites, la fecunditat vegetal.

A Berga, com a tants altres indrets, els ritus i les festivitats que tenien lloc
durant aquestes solemnitats dedicades a la fecunditat degueren romandre
amb l’arribada del cristianisme, ja que es tractava de solemnitats destina-
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des a afavorir les dues activitats econòmiques bàsiques de la comunitat; les
que produïen l’aliment, les de la subsistència, les de la vida en definitiva.
Amb el pas dels anys, i davant la impossibilitat de la jerarquia eclesiàstica
d’eradicar aquestes mostres paganes adorades potser més ferventment
que les propugnades per la religió oficial, els antics rituals de fertilitat agrí-
cola i ramadera acabaren formant part de la litúrgia cristiana. La reutilitza-
ció d’antigues divinitats fou l'única solució que trobà l’Església per tal d’evi-
tar que aquestes manifestacions continuessin fomentant la idolatria i supo-
sessin un perill important per als severs postulats de la religió cristiana.

En el cas de la Patum, els elements pagans, mostra de la supervivència de
rituals anteriors a l’arribada del cristianisme, serien els que acabarien con-
formant els entremesos primitius de la festa. Aquests entremesos no serien
res més que reminiscències de les antigues celebracions agrícoles i rama-
deres descrites anteriorment. És molt probable, doncs, que els primers
entremesos de la Patum no fossin res més que la cristianització pertinent
dels vetusts ídols adorats per les primitives comunitats  que habitaven les
contrades que avui ocupa la ciutat de Berga, uns ídols pagans que passa-
ren a ser icones cristianes i que, repudiats pels mateixos artífexs de la seva
adaptació, han acabat esdevenint ídols-icones berguedans, elements pro-
fundament arrelats en la tradició cultural i històrica de la comunitat.

Per aquest motiu cal considerar el Tabal, els Turcs i Cavallets, els diables i la
mulassa, comparses primigènies de la festa, com a elements que, conser-
vats al llarg dels segles, representaven antigues escenificacions animals,
potser divinitats de caire animal advocades en determinades cerimònies
ramaderes, i d’antics conceptes vegetals, potser divinitats vegetals protec-
tores de les activitats agrícoles. Així, doncs, podríem trobar en les primeres
comparses de la Patum la dualitat ramaderia/agricultura.

En aquest sentit, la processó del Corpus va esdevenir l’autèntic cohesiona-
dor, l’aglutinant de tot un seguit d’antigues manifestacions profanes. Ben
aviat, entorn de l’eucaristia, i com a acatament de la supremacia del Corpus
Christi, es foren reunint a tall de comparses totes aquelles figures que per-
duraven en la memòria popular com a objecte d’antigues cerimònies, i que
el cristianisme, tot i combatre-les i negar-los qualsevol significació religiosa,
no havia pogut desarrelar del tot.

D’aquesta manera, tot i que la Patum té el seu origen en l’evolució de les
representacions que concorrien en les antigues processons del Corpus
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medieval, i malgrat que la seva conceptualització tingué lloc en aquest
àmbit historicoreligiós concret, els fonaments sobre els quals se sustenta la
festa són molt més antics i llunyans. En realitat, la reinterpretació que la
Patum fa dels elements que desfilaven a la processó del Corpus no és res
més que el que anys abans havia fet l’Església amb aquelles representa-
cions paganes que, no podent anorrear-les, va haver de reconduir.

També cal remarcar l’antiguitat física dels elements i les comparses que for-
men la Patum, totes elles llargament centenàries. Un dels grans valors de la
Patum és, precisament, que aquests elements centenaris són els que con-
tinuen protagonitzant la festa, sense que es plantegi la possibilitat de repro-
duir-los i substituir-los per còpies. A la taula que segueix es pot comprovar
aquesta antigor, s’hi recull la comparsa, la primera referència de què es té
constància i la data de construcció dels elements actuals, si és que és el
cas.

Comparsa Primera referència Any de construcció

Tabal 1626 1726

Turcs i Cavallets 1628 1890

Maces i Plens 1628 ------

Guita Grossa 1626 Abans de 1626

Guita Xica 1890 Abans de 1890

Àliga 1756 1756

Nans Vells 1853 1853

Gegants 1472-1695 ------

Gegants Vells 1866 1866

Gegants Nous 1891 1891

Nans Nous 1890 1890

Taula 4: Antiguitat de les comparses de la Patum.

Una mostra que la Patum ha mantingut la continuïtat de la tradició la tro-
bem en un programa de les festes del 1725, en què es detalla la relació del
que havien de fer els regidors de Berga durant les festes del Corpus, s’hi
citen diversos dels elements que encara caracteritzen la festa a primers del
segle XXI: salts en honor a les autoritats, oficis vinculats al seguici proces-
sional i festiu, ple extraordinari per tal de decidir la celebració o no de la
festa, presència d’encarregats o caps de colla de les comparses, etc.

La impressió que dóna l’estructura de la Patum quan s’escruten documents
antics és que el fonament de la festa en essència, és el mateix que en el seu
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origen. Potser s’hi han incorporat algunes petites variacions, i les modes i
la mateixa societat han imposat alguna lleu adaptació, però s’han mantin-
gut els costums i les tradicions; per tant, ha conservat els trets atàvics
necessaris en una celebració que continua plenament vigent sis-cents anys
després. Aquí rau, precisament, l’èxit de la seva celebració i de la seva con-
tinuïtat.

Un element important per al manteniment de la tradició i de l’essència de
la festa és el fet que la Patum no se celebra fora de Berga. L’Ajuntament,
amb el vist-i-plau dels patumaires i del poble, va decidir prendre un acord
en un ple municipal l’any 1963 pel qual ni la Patum al complet ni cap dels
seus elements de manera individual no poden sortir de Berga. D’altra
banda, a Berga mateix, les representacions de la Patum no es poden fer fora
del seu marc original: el de la plaça de Sant Pere i els carrers del nucli antic,
decisió presa en un altre acord d’un ple de l’Ajuntament l’any 1877. Amb
això es pretenia mantenir la tradició, com així ha estat, i els recorreguts que
es duen a terme a l’actualitat són molt semblants (en alguns casos idèntics)
als dels segles precedents.

El fet de no poder desvincular la Patum del  marc espacial, temporal i fins i
tot físic original, com hem vist, l’han ajudat enormement a mantenir aques-
ta continuïtat en la tradició. De la mateixa manera que comentàvem que a
la festa no hi ha espectadors, que el poble és un actor més i un element
imprescindible, les dates de celebració i el marc de la representació de la
Patum també han esdevingut elements indispensables i insubstituïbles de
la forma d’expressió cultural. No es pot entendre la Patum fora de Berga ni
fora del Corpus, perquè la Patum està conformada per tots aquests ele-
ments, i qualsevol representació que se’n desvinculés no seria la mateixa.
Intentar celebrar la festa sense tenir en compte aquests conceptes seria fer
una pantomima, una imitació dolenta, però mai no es podria considerar que
el que s’està celebrant és la Patum.

La continuïtat de la tradició està  garantida a través de la Patum infantil. I és
que els nens de Berga, a més de jugar a fer la Patum durant les hores d’es-
barjo, el divendres de Corpus representen la seva Patum particular a la
plaça. És una Patum formada pels mateixos elements que la que protago-
nitzen els grans, però, evidentment, feta a escala. Durant les tres setmanes
anteriors a la festa, els nens i les nenes de Berga assagen els diferents balls
i comparses que el divendres de Corpus escenificaran al mateix escenari en
què ho fan els grans. D’aquesta manera, a més de veure la gent adulta com
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representa la Patum, aprenen a fer-la, de manera que quan arriben a l’edat
adulta podent celebrar la festa amb les garanties de mantenir aquesta tra-
dició i essència que s’han anat transmetent, de generació en generació,
durant més de sis-cents anys. Així, les noves generacions esdevenen deu-
tores respecte als seus avantpassats, els seus descendents i la comunitat
en general; obligades a  mantenir i preservar la tradició que han heretat dels
antics, amb el deure  de transmetre-la en aquells que els succeiran, i la
càrrega vers una comunitat que diposita en ells la seva més arrelada tradi-
ció i l’essència de la comunitat.

La Patum infantil també és una representació oberta a tothom. Hi participen
nens i nenes per igual i, a més, compta amb la presència d’un nombre
important d’infants de famílies immigrants, la qual cosa ajuda enormement
a la seva integració i a la de les seves famílies dins la societat berguedana.
La Patum infantil és l’escola i forja de berguedans i patumaires.

Aquesta continuïtat de la Patum lliga amb el manteniment secular de la con-
cepció festiva. Moltes antigues consuetuds de la Patum s’han mantingut
vives fins a l’actualitat, superant fins i tot el fet d’haver-se perdut les neces-
sitats que les van originar. Malgrat que aquest punt mereixeria un aprofun-
diment extens en què es desglossén per complet el programa d’actes, cal
apuntar dos elements que han mantingut aquesta primitiva concepció fes-
tiva al llarg dels segles: el ple municipal extraordinari del dia de l’Ascensió i
els salts de Patum oferts als regidors.

Pel que fa al primer, el manteniment de la concepció festiva queda més que
demostrat en el fet que l’Ajuntament es continua reunint anualment per tal
de decidir un esdeveniment que a priori tothom sap que s’acabarà pro-
duint. Antigament, l’Ajuntament es reunia en un ple municipal extraordina-
ri per tal de decidir si es faria la Patum o no. Encara que habitualment la
decisió era favorable, les guerres, les pestes, les crisis econòmiques, les
fams i altres caresties podien influir en el desenvolupament de la Patum.
Actualment, el ple ha perdut tot el valor decisori que en temps passats
havia tingut, perquè tothom sap que la Patum se celebrarà, fins i tot abans
que l’Ajuntament es reuneixi; però la tradició es manté. Curiosament,
aquest és el ple municipal que compta amb una major assistència de
públic al llarg de l’any.

El segon element, en canvi, té la mateixa vigència que tenia sis-cents anys
enrere perquè, de fet, en ell mateix es troba l’origen de la festa. Com ja hem
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comentat, l’origen de la Patum no és cap altre que la posada al servei del
poder civil de tots aquells entremesos que ja retien honors a l’eucaristia i
al poder religiós. Els salts de Patum s’instituïren per homenatjar el poder
civil i, en l’actualitat, més de sis-cents anys després, el batlle i els regidors
continuen essent homenatjats cada any. Abans, el Consistori contempla-
va la Patum des d’uns bancs instal·lats al mig de la plaça. Actualment, la
veuen i la presideixen des del balcó de la Casa de la Vila i, a més a més,
se’ls fa un salt de Patum, com es feia segles enrere, davant els seus domi-
cilis, sense que la tradició no s’hagi perdut mai al llarg d’aquests sis
segles. És el reconeixement de la ciutadania vers els seus representants.

f) Risc de la seva desaparició a causa de la manca de mitjans
per a la seva salvaguarda i protecció, o per culpa de proces-
sos de canvi ràpid, d’urbanització o d’aculturació

Resulta evident que tota forma immaterial de manifestació cultural està
exposada especialment als canvis que es produeixen en el seu entorn físic,
ideològic i cultural, ja que depèn de la voluntat dels homes i no és una obra
tangible i invariable.

En el cas de la Patum de Berga, més que parlar de riscos i perills que
puguin fer témer per la seva desaparició total, cal fer referència a deter-
minades amenaces que poden, encara que és poc probable per tot el
que hem explicat fins ara, comportar tot un seguit de transformacions,
distorsions i desvaloracions en virtut de processos de canvi ràpid i d’a-
culturació.

• Durant el segle XX, la ciutat de Berga ha passat de ser una ciutat
dedicada als sectors primari i secundari (sobretot aquest darrer) a
tenir una població dedicada, de manera gairebé exclusiva, al sector
serveis. Els seus  habitants s’han multiplicat per tres al llarg del segle,
el seu nucli urbà ha crescut de manera espectacular i ha rebut un
flux immigratori important d’ençà dels primers anys del segle XXI.
Malgrat això, la Patum continua mantenint els seus escenaris d’ac-
tuació tradicionals, tot i la demanda constant per part d’alguns habi-
tants dels barris perifèrics que la festa també hi arribi i es descentra-
litzi de les zones del casc antic, la qual cosa la desvirtuaria de forma
important.
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• D’altra banda, els nous materials constructius, les tècniques modernes
i els avenços en el món de la plàstica, són un altre risc important, enca-
ra que no real a Berga, que suposarien una amenaça per a l’autenticitat
de la tradició.

Algunes poblacions han cedit als enganyosos avantatges dels avenços
tècnics i materials, i han substituït les seves comparses, que han
actuat sempre, per rèpliques construïdes amb materials menys
pesants i carents de l’artisticitat de les antigues.

Aquesta és una situació que, com hem dit, no es produeix a Berga. En
primer lloc, perquè totes les comparses que actuen són centenàries
(alguna fins i tot es remunta a quatre segles enrere amb la possibilitat
que sigui força més antiga) i cal mantenir-les, ja que, de fet, són aques-
tes les que han escrit la veritable història de la Patum. En segon lloc,
perquè malgrat que són peces pesants (alguna arriba als 100 quilos de
pes), això els atorga una solemnitat en els moviments que, en cas de
ser rebaixades de pes, perdrien. Finalment, perquè una part important
dels portadors de l’experiència, tots aquells que les traginen i la major
part del poble que participa de la festa, demostra vers les comparses
un seguit de sentiments, fins a cert punt romàntics, de respecte, ado-
ració, devoció i veneració; uns sentiments que també es perdrien en
cas que es produís aquesta substitució.

• La demanda turística i la temptació de projectar la festa en l’àmbit
nacional i internacional, a través de representacions fora de la ciutat
de Berga o en dates que no tenen res a veure amb el Corpus, de la
celebració completa o de part dels seus integrants, representa un dels
riscos més grans, ja que convertiria la Patum en un espectacle media-
ticoturístic sense el sentiment i la forta tradició que la impregnen. Ja
no seria la Patum de Berga, sinó una simple paròdia imitativa del que
és una mostra única, secular i original. Com hem vist a l’apartat ante-
rior s’han pres mesures per tal d’evitar-ho. Malgrat això, els intents de
treure-la del seu entorn persisteixen i per això, com veurem al capítol
5 s’estudien noves estratègies.

• El problema no és que la Patum estigui amenaçada de desaparició,
sinó que s’ha de continuar mantenint i preservant de la manera en
què  ha arribat fins a nosaltres. Cal -i resulta inevitable- que en la forma
d’expressió cultural es vagin renovant els portadors de l’experiència,
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però no la festa. La Patum, com a ens viu que és, s’ha d’anar adaptat
forçosament als temps moderns, cauria en un anquilosament que la
convertiria en una festa anacrònica, però ha de mantenir invariable les
constants de la tradició i l’essència que l’ha caracteritzat durant sis
segles. La Patum s’ha de conservar tal com ens ha arribat, sense tras-
lladar-la en el temps ni en l’espai, sense transformar-la, distorsionar-lat
ni desvalorar-la; conservant per sempre més la trilogia imprescindible
que formen els mots Berga-Corpus-Patum.
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4. Gestió

a) Organisme encarregat de la protecció, la conservació i la
revitalització de la forma d’expressió 

Actualment, l’organisme encarregat de la protecció, preservació i revitalit-
zació de la Patum de Berga és el Patronat Municipal de la Patum, que va ser
constituït el 24 d’abril de 2001, d’acord amb l’establert als articles 60 i
següents i 201 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, i 162 de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

El Patronat Municipal de la Patum és un organisme autònom local sense ànim
de lucre, dotat de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat pel com-
pliment dels fins que n’han determinat la constitució. Atès que es tracta d’un
organisme municipal, l’Ajuntament de Berga està representat en el Patronat
i contribueix substancialment al seu manteniment i al  finançament de la
festa de la Patum.

Competències reconegudes 

El Patronat es regeix pels seus propis estatuts, que han estat aprovats pel
Ple Municipal. L’article 1 determina clarament les funcions del Patronat
Municipal i estableix el següent:

“Amb la finalitat d’administrar, conservar i coordinar el desenvolupament de
la festa de la Patum, així com les activitats derivades i relacionades estric-
tament amb les actuacions de les comparses i els seus integrants, es crea
el Patronat Municipal de la Patum, com a organisme autònom local.”

Les funcions del Patronat són, doncs, les següents:

• Conservar la forma d’expressió cultural i el patrimoni històric i material de
la Patum.

• Organitzar i coordinar el desenvolupament de la festa de la Patum i les
activitats que hi estan relacionades.

• Administrar el pressupost anual de l’organització de la Patum.

El Patronat compta amb una Junta General i una Comissió Executiva, encar-
regades de vetllar pel compliment fidel dels objectius de l’organisme.
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La Junta General està presidida per l’alcalde de Berga i vicepresidida pel
regidor de festes, i com a vocals té un regidor de cadascun dels partits polí-
tics locals amb representació municipal, quatre caps de colla de la Patum,
quatre patumaires retirats o en actiu (entenent com a patumaire qualsevol
persona que participi activament en la festa), un historiador o coneixedor de
la festa en profunditat i el gerent del Patronat amb veu però sense vot. La
Junta General es reuneix en sessió ordinària tres cops l’any.

Les competències de la Junta General són les següents:

a) Organitzar i administrar, en la forma que els seus membres considerin
més convenient per a la Patum, el pressupost anual rebut de l’Ajuntament
i les subvencions i/o ajuts rebuts d’altres institucions.

b) Acceptar o rebutjar les donacions i llegats que es facin a favor del
Patronat, i sol·licitar i acceptar subvencions dels diferents organismes
públics o de particulars.

c) Mantenir, i conservar de la millor manera possible el patrimoni històric de la
festa, tenir-ne cura i contractar, si escau, els serveis necessaris per assolir-ho.

d) Discutir i aprovar les contractacions de les orquestres de la Patum així
com l’adquisició de tot aquell material que es consideri necessari.

e) Proposar el nombre de persones sobre les quals ha de recaure el càrrec
d’administrador de la festa entre la terna designada per l’Ajuntament, que
seran aprovats pel Ple de la Corporació i discutir les propostes.

f) Proposar el nombre de persones sobre les quals ha de recaure el títol de
patumaire i patumaire d’honor, entre els noms escollits en una reunió prè-
via dels caps de colla, que seran aprovats pel Ple de la Corporació, i discu-
tir les propostes.

g) Discutir i aprovar les propostes i peticions presentades per les diferents
comparses de la Patum de manera singular.

h) Variar el nombre de membres de la Junta si es considerat convenient.

i) Proposar puntualment persones competents en temes concrets quan es
consideri necessari.
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j) Fomentar activitats encaminades a potenciar i millorar el coneixement de
la festa.

k) Establir els pressupostos d’ingressos i despeses anuals.

l) Fiscalitzar el rendiment de comptes corresponents a cada pressupost.

m) Proposar al president la persona designada com a gerent.

n) Decidir la contractació de personal, i presentar la proposta a l’Ajuntament
per tal que la ratifiqui.

o) Qualsevol altre qüestió que tingui relació directa amb la festa de la Patum
o que hi incideixi directament.

La Comissió Executiva, que es reuneix bimensualment, està formada pel
president del Patronat, el regidor de Festes, tres membres de la Junta
General escollits per la mateixa Junta i el gerent, que hi assisteix amb veu
però sense vot.

Les competències de la Comissió Executiva són les següents:

a) Preparar, estudiar i fixar les qüestions que hagi de debatre la Junta
General.

b) Proposar les persones que, en circumstàncies determinades, es consi-
deri necessari per resoldre alguna qüestió puntual o informar-ne.
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Persones a càrrec

Els components del Patronat Municipal de la Patum són els següents:

PRESIDENT:
Sr. Ramon Camps i Roca
Alcalde de Berga
President del Patronat Municipal de la Patum

Gran mediante, 90
08600 Berga
(Província de Barcelona)
Espanya
Telèfon: (00 34) 93 821 43 34
Fax: (00 34) 93 821 43 35
Correu electrònic: campsrr@ajberga.es

VICEPRESIDENT:
Sr. Andreu Escobet i Gendrau
Suplent de l’alcalde, encarregat de les festes

Passeig del Pau, 24
08600 Berga
(Província de Barcelona)
Espanya
Telèfon: (00 34) 93 821 43 33
Fax: (00 34) 93 821 43 35
Correu electrònic: escobetga@ajberga.es

GERENT:
Sra. Alba Perarnau i Cortina

Pg. por los Estaselles, 15 bis
08600 Berga
(Província de Barcelona)
Espanya
Telèfon: (00 34) 93 821 13 84
Fax: (00 34) 93 822 11 55
Correu electrònic: aj022.ofturisme@ajberga.es
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MEMBRES ORDINARIS:

Representants dels partits polítics
Sra. Encarna Sánchez i CEA
Sr. Juli Gendrau i Farguell
Sr. Jaume Huch i Camprubí
Sr. Ramir Ribera i Caball

Caps de colla 
Sr. Meliton Massana i Tarrés
Sr. Ramon Sobrevias I Victorí
Sr. Joan C. Sosa i Peine de tejedor
Sr. Jordi Capdevila I Carbajo

Patumaires
Sr. Jordi Culell i Gonfaus
Sr. Jordi Camps i Rovira
Sr. Jordi Subirana I Riu

HISTORIADOR:
Sr. Albert Rumbo i Soler

Independentment del Patronat Municipal de la Patum, l’alcalde de Berga i el
director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya són
competents en matèria de protecció, conservació i difusió de la Patum, en
l’exercici de les funcions públiques que tenen encomanades segons la Llei
9/1993, del Parlament de Catalunya, sobre el patrimoni cultural català.

DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL:
Sr. Francesc Tarrats i Bou

Portaferrisa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Espanya
Telèfon: (00 34) 93 316 27 40
Fax: (00 34) 93 316 27 52
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b) Mesures adoptades per revitalitzar la forma d’expressió de
en la forma que les comunitats desitgin.

El conjunt de lleis que tenen com a objectiu la gestió del patrimoni cultural
i que les diverses administracions públiques competents apliquen en la ges-
tió de la Patum forma un entramat complex que es compon en diversos
àmbits jurídics. Per tal d'analitzar aquesta normativa s’han utilitzat els crite-
ris i s’han estructurat la informació de la manera següent:

1) La legislació corresponent als àmbits, estatal i autonòmic s'exposa de
manera resumida i seguint un criteri d'ordenació territorial, això és, estat
i comunitat autònoma.

2) En aquest apartat s’ha incorporat, a més de la legislació específica en
matèria de patrimoni cultural, aquella legislació que per la seva finalitat es
considera una eina complementària de gran valor per a la conservació i
difusió del patrimoni; la legislació especialitzada en matèria de turisme.

3) Els texts integres d’aquesta normativa s’adjunten com a annex a l'apar-
tat 5 d'aquest expedient per tal que es puguin consultar.

4) Encara que no tenen rang de llei, hem afegit alguns dels acords adop-
tats per l’Ajuntament de Berga relacionats amb la Patum, perquè conside-
rem que reflecteixen la preocupació i l’interès que des de la institució
municipal hi ha per la protecció i la conservació de la festa.

5) Finalment, es tracten els mecanismes d’aplicació d’aquesta normativa
que tenen com a objectiu assegurar la protecció jurídica: contra l’explota-
ció de la manifestació cultural, dels detenteurs du savoir faire i les mesu-
res per assegurar-ne la transmissió.

Legislació estatal 

La Llei 16/85, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol estableix que el
patrimoni històric espanyol l’integren els immobles i objectes mobles d'inte-
rès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic.
També en formen part el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments i
les zones arqueològiques, i els llocs naturals, jardins i parcs que tinguin valor
artístic o antropològic.
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Sens perjudici de les competències que corresponen als poders públics, són
deures i atribucions essencials de l'Administració de l'Estat, de conformitat
amb l'establert als articles 46 i 44, 149.1.1 i 149.2 de la Constitució espanyo-
la, garantir la conservació del patrimoni històric espanyol, així com promou-
re’n l'enriquiment i fomentar i tutelar l'accés de tots els ciutadans als béns
que hi són compresos.

D'una altra banda, l'organització territorial de l'Estat en comunitats autòno-
mes atorga a les comunitats competències en matèria de cultura i, sense per-
judici de l'exposat al paràgraf anterior, sobre patrimoni històric, artístic, monu-
mental, arquitectònic, arqueològic i científic.

Així doncs, són responsables de la preservació i conservació tant
l'Administració de l'Estat com les administracions autonòmiques.

Fent ús de dites competències, totes les comunitats autònomes han elaborat
un corpus normatiu que regula les intervencions arqueològiques i el règim de
museus; altres, assumint plenament l'exercici de les seves competències,
han elaborat lleis sobre patrimoni, com és el cas de Catalunya.

Legislació autonòmica

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Parlament de Catalunya, del patrimo-
ni cultural català

Cal considerar aquesta llei, que té un precedent il·lustre en la llei de 3 de
juliol de 1934, de conservació del patrimoni històric, artístic i científic de
Catalunya, el marc dins el qual s'han de situar necessàriament les diferents
lleis sectorials que han fixat l'ordenació de cada sector específic.

La Llei parteix d'un concepte ampli del patrimoni cultural de Catalunya, que
engloba el patrimoni moble, el patrimoni immoble i el patrimoni immaterial,
siguin de titularitat pública o privada, i les manifestacions de la cultura tradi-
cional i popular.

S'estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles, immo-
bles i immaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i
la resta de béns integrants de l'ampli  concepte de patrimoni  cultural definit
per l'article 1 del seu articulat.
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D'acord amb la competència reconeguda pel Tribunal Constitucional en la
Sentència 17/1991, s'atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de
declarar els béns culturals d'interès nacional, la categoria de protecció de
més rang, que es correspon amb la dels béns d'interès cultural definida   per
la Llei del patrimoni històric espanyol abans esmentada.

La Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del patrimoni cultural
de menor rellevància, els béns catalogats, els instruments de protecció i de
control dels quals recauen principalment en els municipis.

Aquesta figura es denomina “béns culturals d'interès local”. En relació amb
els béns immobles d'interès nacional, la Llei regula diferents figures de pro-
tecció, en funció de la tipologia del bé. Els béns immobles d'interès local no
només poden ésser catalogats en  el  marc  d'aquesta  llei, sinó  que  també
s'esmenten  els  mecanismes  de protecció regulats per la legislació urbanís-
tica.

Entre les mesures de  foment i difusió destaquen l'establiment en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de l'anomenat "u per cent cultural", la crea-
ció de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català i els preceptes dedicats a la
gestió dels  monuments facilitar-ne la visita pública. D'aquesta manera, la Llei
no s'atura en els objectius de protecció i restauració del patrimoni cultural,
sinó que pretén dinamitzar-ne la difusió com a conseqüència lògica de l'as-
soliment progressiu dels seus objectius. S'acompleix, així, la prescripció de
l'article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia, que imposa a la Generalitat  el deure de
promoure la participació dels ciutadans en la cultura.

La Llei estableix també l'exigència de qualificacions i titulacions professionals
per a determinades actuacions i intervencions, amb la finalitat d'augmentar
el grau de protecció dels béns patrimonials.

També regula el règim sancionador, amb la classificació de les infraccions i
les sancions corresponents, i la determinació dels òrgans competents per
imposar-les, juntament amb l'establiment de mesures cautelars i addicio-
nals.

Es crea, finalment, el Consell Assessor del Patrimoni Cultural, com a òrgan
consultiu  de  les  administracions públiques en les matèries relacionades
amb el patrimoni, per assolir els objectius que marca la Llei.
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Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradi-
cional i de l’associacionisme cultural

Aquesta llei de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'as-
sociacionisme cultural defineix com a objectius bàsics del text la potenciació
de la cultura tradicional i popular, la dinamització de l'associacionisme cultu-
ral i la protecció dels seus béns patrimonials. La Llei s'adreça principalment
als diferents àmbits de la cultura tradicional catalana, com la música, el tea-
tre amateur, el cinema amateur, la dansa, el folklore i les festes d'arrel tradi-
cional; a les entitats populars de cultura, i a les entitats que promouen l'es-
tudi, la difusió i la conservació del patrimoni etnològic.

El capítol I se centra en la protecció i la difusió de la cultura popular i tradi-
cional, marca el camp d'actuació i les competències de les administracions
públiques, estableix la presència de la cultura popular i tradicional en el sis-
tema educatiu i defineix el patrimoni etnològic de Catalunya, les festes d'in-
terès nacional i el paper dels museus i els arxius històrics comarcals i locals.

El capítol II desenvolupa el concepte de dinamització sociocultural, alhora
que defineix les responsabilitats en aquest àmbit dels ens locals i les fun-
cions de la Generalitat.

El capítol III, dedicat a l'associacionisme cultural, estableix la figura declara-
da "d'interès cultural" i crea el fons de foment de l'associacionisme cultural.

El capítol IV crea el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, organisme sense personalitat jurídica pròpia, adscrit al
Departament de Cultura, i el Consell de la Cultura Popular i Tradicional, com
a màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura en les matèries que
són objecte d'aquesta llei.

Decret 319/1994 de 16 de novembre, pel qual es regula la declaració de cele-
bracions de la cultura tradicional catalana com a festes tradicionals d’interès
nacional

El Decret 319/1994 és el resultat de la necessitat de concretar els requisits
que han de complir les celebracions per poder ser declarades festes tradi-
cionals d'interès nacional i de regular el procediment de declaració.

Defineix les celebracions que poden ser declarades festa tradicional d'inte-
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rès nacional com les celebracions integrades per un conjunt estructurat de
manifestacions de la cultura tradicional catalana que tinguin especial relle-
vància i reuneixin els requisits que s’estableixen en aquesta mateixa norma.

Estableix les mesures de protecció i promoció que ha de dur a terme el
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que ha de
vetllar per tal que les festes tradicionals d'interès nacional mantinguin els
valors que en van justificar la declaració.

Amb aquesta finalitat, el Centre:

a) Pot adreçar a l'entitat responsable de l'organització d'una festa tradicional
d'interès nacional les recomanacions que consideri necessàries per al man-
teniment dels valors essencials de la festa.

b) Ha d'atendre amb caràcter preferent, d'acord amb les disponibilitats pres-
supostàries i amb l'informe previ del Consell de la Cultura Popular i
Tradicional, les sol·licituds de subvenció per al manteniment i conservació de
les festes tradicionals d'interès nacional que siguin presentades per les enti-
tats responsables de la seva organització.

c) Ha de vetllar per la divulgació i la promoció del coneixement de les fes-
tes tradicionals d'interès nacional, i ha de potenciar-ne l'estudi i la docu-
mentació.

Legislació municipal 

En dos moments de la història, l’Ajuntament de Berga, fruit de la seva preo-
cupació per la conservació de la festivitat, acorda en un dels Plens de 1877,
que la data de celebració d’aquesta festa ha de concidir amb la festivitat del
Corpus Christi.

Quasi bé un segle més tard, el 3 d’octubre de 1963 adoptà la decisió, vigent
encara avui, que la Patum mai no s’ha de celebrar fora del seu marc origina-
ri, la ciutat de Berga.

•  Altra legislació relacionada 

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
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La Llei de turisme de Catalunya respon als nous valors inspiradors de la pro-
moció i la gestió del turisme, expressats en el Congrés de Turisme de
Catalunya, que tingué lloc a Tarragona el febrer de 2001, i recull les recoma-
nacions i les directives internacionals i comunitàries en aquesta matèria. La
Llei té en compte la repercussió i les oportunitats econòmiques que una
activitat d’aquest tipus té sobre el progrés i el desenvolupament social del
país, però no defuig la responsabilitat de preservar els valors naturals, his-
tòrics, culturals i ambientals dels recursos que fan possible aquesta activi-
tat, d’acord amb el principi de desenvolupament sostenible.

Mecanismes d’aplicació

L'article 1.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural cata-
là, estableix que formen part d'aquest patrimoni els béns immaterials que
integren la cultura popular i tradicional. L'article 6 de la Llei 2/1993, de 5 de
març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associa-
cionisme cultural, preveu que les celebracions de la cultura tradicional cata-
lana d'especial arrelament i rellevància poden ser declarades festes tradi-
cionals d'interès nacional.

Aquest és el cas de la Patum de Berga, nomenada Festa Tradicional
d’Interès Nacional pel Decret  413/1983, del 30 de setembre, que segons la
disposició final segona de la Llei 2/1993 passa a regir-se per les disposicions
d’aquesta norma.

El Decret 319/1994, de 16 de novembre, estableix els criteris per assolir
aquesta categoria patrimonial. Per tal de comprendre millor l’abast i el sig-
nificat d’aquest règim jurídic, es considera interessant incloure els esmen-
tats criteris en aquest apartat:

a) Continuïtat històrica acreditada i respectuosa amb aquesta tradició.
b) Resposta a uns valors culturals propis i característics de l'àmbit territorial
on se celebra.
c)  Arrelament a la col·lectivitat que la celebra.
d) Celebració en espais ben determinats, de manera que l'escenografia
esdevingui alhora un element més que serveixi per identificar la festa.
e) Els personatges o elements propis de la festa han de respondre a una
estructura o ser equivalents a una simbologia característica estretament
relacionada amb el fet o commemoració origen d'aquesta festa.
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f) Existència d'una entitat, pública o privada, que asseguri la continuïtat de
la festa i que vetlli per tal que el grau d'evolució d'aquesta estigui subjecta
a uns criteris àmpliament acceptats.

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per la protecció
i la promoció adequada de les festes declarades d'interès nacional i per la
conservació de llurs elements essencials, sens perjudici de l'evolució natu-
ral de cada festa. Amb aquesta intenció es crea el Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana que, entre les funcions que té enco-
manades hi ha la de vigilar que les festes tradicionals d'interès nacional
mantinguin els valors que en van justificar la declaració.

Per tal de poder dur a terme una protecció completa, la Llei, a banda d’ofe-
rir els mecanismes necessaris per a la protecció, conservació, difusió i pro-
moció de les festes amb la realització d’inventaris, la dinamització cultural i
la creació d’un organisme consultiu, entre altres coses, compta amb instru-
ments de supervisió i inspecció. És per això que l’Administració té personal
tècnic específic que controla permanentment l'estat de conservació dels
béns.

En darrera instància, la normativa vigent preveu revocar la declaració d'una
festa tradicional d'interès nacional si es produeixen modificacions en l'es-
tructura o en els elements de la festa que provoquen la pèrdua dels valors
que en van justificar la declaració.

Un dels aspectes més importants pel que fa a la continuïtat i l’arrelament de
les festes són els mecanismes de transmissió de la tradició. En aquest sen-
tit, la Llei 2/1993 recull en el seu articulat la inclusió en els currículums dels
diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu el
coneixement de la cultura tradicional pròpia de cada població i general de
Catalunya, i ha de procurar la participació activa dels alumnes.

En la festa de la Patum, com s’assenyala al capítol 2 en fer-ne la descripció,
hi ha també la “Patum infantil”, idèntica a la Patum, en què només canvien
els protagonistes i les mides de l’escenografia. Així doncs, la pròpia festa
preveu la seva perdurabilitat a través de la incorporació dels futurs patumai-
res en la celebració, assegurant, així, la seva durabilitat en el temps.
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5. Pla d’acció

a) Títol del projecte

Pla d’acció per a la salvaguarda, protecció, revitalització i difusió de la
Patum de Berga.

b) Organismes encarregats de posar en funcionament el pla
d’acció

El Patronat Municipal de la Patum és l’òrgan de gestió més adequat tant per
a la gestió integral de la festa com per desenvolupar i controlar el procés de
posar en marxa del pla d’acció. Les seves responsabilitats i la seva capaci-
tat d’acció el converteixen en l’organisme bàsic i més indicat per desenvo-
lupar l’esmentada tasca.

El Patronat és actualment, i des del 24 d’abril de 2001, l’organisme encarre-
gat de la salvaguarda, protecció, preservació i revitalització de la Patum. Es
tracta d’un organisme autònom local sense ànim de lucre, dotat de perso-
nalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les finali-
tats que en determinen la constitució. Com a organisme públic,
l’Ajuntament està representat dins del Patronat i contribueix a finançar-lo
per al desenvolupament de la Patum.

El Patronat de la Patum es regeix pels seus propis estatuts, aprovats en Ple
Municipal. Les seves funcions1 queden clarament determinades a l’article 1
dels esmentats estatuts, en què s’especifica la creació del Patronat per:

.. administrar, conservar i coordinar el desenvolupament de la festa de la Patum així
com totes les activitats derivades i relacionades estrictament amb les actuacions de
les comparses i els seus integrants... ".

El Patronat compta amb una Junta General que es reuneix, com a mínim,
tres vegades l’any, i una Comissió Executiva per al desenvolupament d’a-
questes funcions.

5

Pla d’acció

1

1. Vegeu l’apartat 4 de gestió per tenir més informació de les funcions i els mecanismes de funcio-
nament del Patronat que s’estableixen en els seus estatuts.



Membres de la Junta General del Patronat Municipal de la Patum

Junta Membres de la Junta

President Alcalde de Berga

Vicepresident Regidor de Festes de l’Ajuntament de Berga

Vocals Representants de partits polítics amb representació municipal,

quatre caps de colla i quatre patumaires

Historiador Expert i investigador de la Patum

Gerent Designat pel Patronat, amb veu però sense vot

Secretari Secretari de l’Ajuntament de Berga

Entre les diferents i múltiples funcions atribuïdes al Patronat n’hi ha que el
converteixen en el principal òrgan gestor i en l’organisme idoni per a la
implementació del Pla d’acció:

•  Organitzar i administrar el pressupost anual rebut de l’Ajuntament
per al finançament de la Patum.
•  Mantenir i conservar de la millor manera possible el patrimoni his-
tòric i material de la festa, i tenir-ne cura, per a la qual cosa pot con-
tractar els serveis que siguin necessaris.
•  Discutir i aprovar la contractació de les orquestres de la festa i l’ad-
quisició de tot el material necessari.
•  Fomentar activitats encaminades a potenciar i millorar el coneixe-
ment de la festa..
•  Formalitzar els pressuposts.

La posada en marxa del Pla d’acció de la Patum implicarà la necessitat de
reforçar el paper del Patronat, tant en l’àmbit de representació jurídica com
en el de capacitat d’actuació, ja que les tasques assignades i la centralitat
de la seva gestió obliguen a esmerçar-hi una dedicació constant en benefi-
ci de la festa. Gairebé el 80% de les accions plantejades en el Pla passen per
l’establiment d’acords, convenis o negociacions entre el Patronat de la
Patum i els diferents òrgans de l’Administració o institucions privades, cosa
que el converteix en el nucli gestor i motor del Pla.

També és important ressaltar el paper central que ha de continuar tenint
l’Ajuntament de Berga en la gestió de la Patum, tant per la seva participació
en el Patronat com per la seva implicació directa en una gran quantitat d’ac-
cions dins del Pla. Moltes de les propostes redactades van més enllà de la
mateixa festa i afecten directament qüestions com la millora dels espais de
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la ciutat, la mobilitat, la gestió del trànsit, els serveis municipals o la conser-
vació del casc antic. Aquests aspectes són necessaris per al bon desenvo-
lupament de la Patum i per a la seva salvaguarda, però, alhora, van més
enllà del seu radi d’actuació, atès que depenen dels serveis municipals de
l’Ajuntament.

Si, a més, es té en compte que pràcticament la totalitat del pressupost de
la festa arriba de les arques municipals, és evident que el paper de
l’Ajuntament adquireix una importància destacada; això no obstant, el
Patronat no deixa de tenir el paper gestor que li correspon.

En definitiva, l’Ajuntament de Berga ha de col·laborar estretament amb el
Patronat, no solament com a integrant dels seus òrgans de govern, sinó des
de la mateixa institució municipal, a través de la implicació i la col·laboració
de totes les regidories relacionades amb les diferents reformes o tasques a
dur a terme, i que s’esmenten en l’apartat 5 g.3. La transversalitat i la coo-
peració municipal resulten, en aquest cas, imprescindibles per garantir una
major eficiència i eficàcia.

c) Descripció detallada de la implicació de la comunitat inte-
ressada

Com a patrimoni immaterial, la salvaguarda de la Patum depèn de la volun-
tat dels homes i les dones que cada any la posen en funcionament. Aquest
apartat està dedicat a descriure els col·lectius de la comunitat més directa-
ment implicats en la celebració de la festa, sense els quals no seria possi-
ble la Patum, i les funcions que realitzen.

A continuació, es descriuen els grups la vinculació dels quals amb la festa
és més directa, és a dir, els que desenvolupen els actes principals i més visi-
bles de la Patum. L’anàlisi que aquí es presenta s’ha fet sobre l’estudi del
volum total de gent que participa en una Patum completa2. Així, doncs,
aquest càlcul del volum total és una xifra aproximada del nombre de perso-
nes que participen en cada una de les Patum completes, encara que, depe-
nent del dia i de l’hora, aquesta xifra varia lleugerament segons el salt.
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2. Volum de gent que participa en cada un dels dos salts de la Patum completa que se celebra
durant les nits de dijous i diumenge



1. Les colles
El total de la comparseria està format per onze grups de persones encarre-
gades de cada una de les comparses i amb un nombre total d’integrants ofi-
cials de vuitanta membres, tal com es relaciona a la taula adjunta. Cada una
de les persones que integra la colla adquireix un paper fonamental, bé sigui
el de portar un element de la comparsa o el de contribuir a fer que aques-
ta pugui desenvolupar el seu ball, fent lloc a la plaça plena de gent. Ells són
l’ànima de la festa i els més directament implicats en la seva celebració, per
tal com són els encarregats de donar vida a la comparsa.

S’hi han d’afegir els 100 Plens3 que salten a la plaça en un salt de la Patum
completa de dijous i diumenge a la nit, més els seus acompanyants. Els
Plens no són comptabilitzats com a part de la comparsa oficial, ja que en
cada salt es renoven, amb la qual cosa, per a un total de quatre actuacions
dels Plens en la setmana de Corpus (dos en la Patum completa de dijous i
dos en la Patum completa de diumenge), poden arribar a sumar un total de
800 persones diferents (400 Plens i 400 acompanyants). D’aquesta manera
es permet que un nombre més elevat de membres de la comunitat partici-
pi directament en el desenvolupament de la festa.
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3. En una Patum completa serien 200 Plens.

Participants en un salt de la Patum completa

COMPARSES INTEGRANTS

Tabal 1

Turcs i Cavallets 8

Maces 8

Àngels 2

Guita Grossa 6

Guita Xica 6

Àliga 3

Nans Vells 4

Gegants 16

Nans Nous 4

Vestidores de Plens 22

Plens 100

Acompanyants de Plens 100

Total 280



2. Els músics
La part musical de la festa és un altre dels elements bàsics per a la celebra-
ció, ja que els balls i les cançons estan íntimament lligats al desenvolupa-
ment de tots els actes. Al llarg de la setmana que ocupa la Patum, un total
de 90 persones es distribueixen, depenent del dia i l’hora, per tocar el ric
repertori musical que acompanya els salts. La seva implicació directa en
l’acció és evident, per tal com el ritme i les cançons són corejats per tot el
públic que omple la plaça

3. La Patum Infantil
La Patum infantil, de gran tradició des de la dècada dels anys cinquanta, se
celebra el Divendres de Corpus i consta dels mateixos actes que la Patum
oficial. Està formada pel mateix nombre de comparses, però en aquest cas
les porten nens i nenes, sota la direcció i coordinació d’un professor/assis-
tent per a cada una d’elles. El nombre total de participants en la Patum
infantil arriba a les 159 persones, encara que aquest nombre varia lleugera-
ment en funció de la presència de més assistents o menys per comparsa.

Participants en un salt de la Patum infantil

COMPARSES PATUM INFANTIL

Tabal 2 nens

Turcs 5 nens i nenes

Cavallets 5 nens i nenes

Maces 10 nens i nenes

Àngels 4 nenes

Guita Grossa 11 nens i nenes

Guita Xica 11 nens i nenes

Àliga 3 nens i nenes

Nans Vells 5 nens i nenes

Gegants 16 nens i nenes

Nans Nous 5 nens i nenes

Plens 70 nens i nenes

Assistents Variable (com a mínim 12, un per comparsa)

Total 159

4. El públic
L’altre element bàsic perquè se celebri la Patum és la gent que acompanya
la comparseria i els músics. Sense el públic que inunda la plaça, salta i canta
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al ritme de la música, no existiria la festa. És un component més de la cele-
bració; la seva quantificació resulta difícil de determinar, ja que cada any
varia i tendeix a augmentar. De totes maneres, s’estima que hi participen
entre 5.000 i 6.000 persones a la plaça de Sant Pere.

Finalment, i tenint en compte les xifres amb què hem treballat per a cada
grup d’integrants de la festa, s’estima que en una Patum completa hi parti-
cipen unes 6.000 persones. Aquesta xifra és una aproximació al volum total
de participants d’una Patum completa, encara que hem de tenir en compte
que, depenent del dia i l’hora, la representació d’altres actes de la Patum
varia lleugerament i això influeix en el nombre de participants que, depe-
nent de la comparsa, repeteixen com a portadors (per exemple, l’Àliga) o es
renoven en cada salt (com els Plens). Cada grup assumeix una funció dife-
rent, encara que de la mateixa importància, per dir que "s’ha fet Patum".

d) Mecanismes administratius o jurídics de salvaguarda de la
forma d’expressió cultural

El primer pas per garantir la salvaguarda de la festa consisteix a disposar
d’una protecció jurídica adequada i de mecanismes de gestió amb l’objec-
tiu d’assegurar-ne la conservació. És per això que, la seva salvaguarda
requereix tant l’existència d’un marc legal estable de protecció en els
àmbits nacional, provincial i municipal com l’establiment de mecanismes de
control i de planificació.

Marc de competències i normativa legal en relació amb la cultura
popular
El complex teixit institucional present a Espanya a partir de la proclamació
de la Constitució de 1978 i la creació de l’Estat de les Autonomies exigeix
una atenció especial a la descripció de cada un dels organismes inclosos
dins dels diferents àmbits institucionals i administratius. Aquest enquadra-
ment, a més, serveix per centrar les àrees específiques d’actuació en les
quals es podrien incloure les diferents accions dissenyades per a la salva-
guarda, protecció, conservació i difusió de la Patum.

Per poder entendre les raons per les quals hi ha més organismes i organit-
zacions d’àmbit català implicats directament en el desenvolupament del Pla
és necessari presentar un breu repàs del marc legal en el qual s’inclou el
patrimoni intangible espanyol. L’article 2n del text constitucional de 1978
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defineix l’Estat de les Autonomies, és a dir, explica l’articulació política de les
províncies espanyoles a través de l’agrupació de territoris limítrofs amb
característiques històriques, culturals i econòmiques comunes per al seu
autogovern (art. 143.1). A partir de l’estructuració de l’Estat en comunitats
autònomes, aquestes comunitats assumeixen una sèrie de competències,
entre les quals es troben, per al nostre interès, l’artesania; els museus, biblio-
teques i conservatoris de música; el patrimoni monumental; el foment de la
cultura, de la investigació i l’ensenyament de la llengua de la comunitat, i la
promoció i ordenació del turisme en el seu àmbit territorial (art. 148.1).

Això significa que les comunitats autònomes espanyoles van assumir un
control i una gestió importants del tema patrimonial, entès en el sentit més
ampli, dins del seu territori. Malgrat tot, aquest fet no va eximir l’Estat de les
seves competències exclusives en defensa del patrimoni cultural, artístic i
monumental contra l’exportació i l’espoliació, els museus, biblioteques i
arxius de titularitat estatal (art. 149.1), així com de la seva responsabilitat en
la consideració del servei de la cultura com a deure i atribució essencial i en
el fet de facilitar la comunicació cultural entre les comunitats (art. 149.2).

La concreció de l’Estat de les Autonomies va tenir lloc amb la redacció dels
respectius estatuts d’autonomia per a cada una de les comunitats, en què
es van definir, entre altres coses, les competències específiques en matèria
de cultura i patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueolò-
gic i científic.

Partint d’aquesta distribució administrativa i territorial, les diferents comu-
nitats autònomes van anar desenvolupant una legislació pròpia per a
aquells camps en els quals assumien competències. Aquest és el cas de la
cultura, que, sense prejudici de la legislació estatal, Llei 16/1985 de 25 de
juny, del patrimoni històric espanyol (marc referencial per a les posteriors
legislacions autonòmiques), va ser protagonista de la redacció d’un impor-
tant corpus legislatiu.

Respecte al patrimoni etnològic i la seva protecció dins de la llei estatal, l’ar-
ticle 47.3 inclou el següent:

"... aquells coneixements o activitats que procedeixin de models o tècniques tradicio-
nals utilitzades per una determinada comunitat. Quan es tracti de coneixements o
activitats que es trobin en previsible perill de desaparèixer, l’Administració competent
haurà d’adoptar les mesures oportunes conduents a l’estudi i la documentació cien-
tífics d’aquests béns."
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Més enllà de les lleis de protecció del patrimoni etnològic en l’àmbit estatal,
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català va venir a
regular les competències exclusives del Govern català sobre el patrimoni
immaterial del seu territori. En aquest cas, després de proclamar l’objecte
de la llei i relatar totes les tipologies patrimonials incloses, dedica un article
especial (l’1.3) a la cultura popular, en dir:

"També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials integrants de la
cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques, d’acord amb la Llei
2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’as-
sociacionisme cultural."

Tal com esmenta el citat articulat, aquell mateix any va posar en marxa una
altra llei específica per al foment de la cultura popular i tradicional, on es
declarava com a objecte de la llei “La recuperació, l’inventari, la protecció,
la difusió i el foment de la cultura popular i tradicional catalana", entenent
per cultura popular:

“El conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya,
tant passades com presents." (art. 2.1)

així com:

“El conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les
festes i els costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tra-
dicions festives, les creacions literàries, les tècniques i els oficis, i totes les altres mani-
festacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats destinades a
difondre-les per tot el territori i a tots els ciutadans." (art.2.2)

Marc d’actuació administratiu i legal per a la salvaguarda dels dife-
rents àmbits patrimonials de la Patum
El marc de salvaguarda comprèn dos nivells bàsics d’intervenció. El primer
àmbit considera l’enorme valor del patrimoni cultural i etnològic de la festa
de la Patum, la seva història i documentació. El segon àmbit se centra en
l’arrelament de la festa al territori, des de la trama urbana de la ciutat de
Berga com a escenari, fins a la notòria influència en la comarca del
Berguedà.

Primer àmbit: La Festa de la Patum de Berga

• Salvaguarda i protecció de la festa de la Patum
El Govern català va declarar la Patum Festa Tradicional d’Interès
Nacional, mitjançant el Decret 413/1983, de 30 de setembre, i la pos-
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terior aprovació de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció
de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural (DOGC
núm. 1719, de 12.3.1993). Aquesta declaració suposa, en l’àmbit auto-
nòmic, el màxim grau de protecció.

Les celebracions de la cultura tradicional catalana d’especial arrela-
ment i rellevància poden ser declarades festes d’interès nacional. La
declaració s’efectua mitjançant acord del Govern català, sentits l’ajun-
tament i el consell comarcal corresponents, i amb l’informe previ del
Consell de Cultura Popular i Tradicional.

El Govern català ha de vetllar per la salvaguarda, la protecció i la pro-
moció adequada de les festes declarades d’interès nacional i per la
conservació dels seus elements essencials, sense perjudici de l’evolu-
ció de cada festa.

• Acord municipal de localització de la Patum
En el año 1877, el Pleno del Ayuntamiento de Berga acordó que la
Patum no se celebrara fuera de esta ciudad, ni fuera de su marco
natural: la plaza de Sant Pere y las calles del núcleo antiguo. Este
acuerdo fue ratificado por el Pleno Municipal en 1963.

• La protecció i el registre de la marca
El Patronat Municipal de la Patum de Berga ha iniciat un programa de
registre de diferents marques i elements que configuren la festa de la
Patum5, amb l’objectiu de salvaguardar i protegir la seva especial iden-
titat i singularitat cultural i regular-ne l’ús per part de tercers. Fins al
moment s’han registrat la Patum i els Fuets. El registre dels Plens és
en curs.
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industrial.



Àmbits de protecció de la Patum de Berga

Festa Tradicional d’Interès Nacional  Patrimoni Etnològic Material i Immaterial

MARC LEGAL

Decret 413/1983, de 30 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual la

Patum és declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional 

Llei 2/1993 de Foment i Protecció de la Cultura Popular i Tradicional i de l'Associacionisme

Cultural. Generalitat de Catalunya

AGENT/S RESPONSABLE/S

Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Berga

Acord polític per no localitzar la festa de la Patum més enllà de l’entorn històric

en el qual tradicionalment s’ha desenvolupat

MARC LEGAL

Ple de l’Ajuntament de Berga

AGENT/S RESPONSABLE/S

Ajuntament de Berga

Programa de registre de diferents marques i elements que configuren la Patum:

la Patum, els Fuets i els Plens.

MARC LEGAL

Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial

AGENT/S RESPONSABLE/S

Sol·licitada per l’organisme responsable de la protecció, preservació i revitalització de la

Patum de Berga, el Patronat Municipal de la Patum, a l’organisme estatal competent

Segon àmbit: l’espai urbano o escenari on es desenvolupa La Patum

La protecció del conjunt del patrimoni històrico-arquitectònic i la normativa
de regulació del creixement urbanístic emmarquen la planificació urbana
del nucli històric, espai vital on se celebra la Patum i que constitueix, per
tant, un element més de la festa. Així doncs, és de vital importància prestar
una atenció especial a les intervencions urbanístiques que es puguin des-
envolupar en el casc antic de Berga, atès que, tot i que bona part de l’esce-
nari se circumscriu a la plaça de Sant Pere, on se celebren bona part dels
actes, no s’ha d’oblidar que les cercaviles es desenvolupen en diferents
espais del nucli històric

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat provisionalment
pel Ple de l’Ajuntament l’abril de 2004, constitueix l’instrument d’ordenació
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integral del territori de la ciutat de Berga, d’acord amb el que disposa la
legislació urbanística vigent.
És un objectiu essencial del Pla d’ordenació i de l’actuació urbanística,
garantir el desenvolupament sostenible de Berga. El desenvolupament
urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i del
medi ambient, i comporta la combinació de les necessitats de creixement
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueo-
lògics, històrics i culturals, amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures.

e) Fonts i grau de finançament 

Des de la seva creació l’any 2001, el Patronat Municipal de la Patum, orga-
nisme autònom local sense ànim de lucre, creat amb l’objectiu de protegir,
salvaguardar, preservar i revitalitzar la Patum de Berga, és el principal enca-
rregat de gestionar, administrar i distribuir el pressupost anual de la festa.

Nivell de finançament
L’Ajuntament de Berga s’ha convertit en la principal font de recursos eco-
nòmics de la Patum des que va assumir les despeses derivades de la seva
celebració, com a mínim des del primer quart del segle XVII. Tot sembla indi-
car que anteriorment eren l’Església, els gremis i les confraries els que
sufragaven la Patum. Per a l’any 2003, el total de despeses generades per
la celebració de la Patum va ser de 150.000 €.

L’any 2003 la Generalitat de Catalunya va finançar 27.045 € de la Patum, que
es van invertir en la realització de les obres de rehabilitació de l’Hospital
Vell, destinat a acollir la Casa de la Patum. Entre les obres que es van dur a
terme, destaca l’ampliació del vestidor de les comparses, millora que va
tenir una repercussió directa sobre el desenvolupament i celebració de la
Patum a partir d’aquell any.

Finalment, el Patronat també compta amb les subvencions i ajuts aportats
per altres institucions. En el 2003 van ser tres les empreses privades que
van patrocinar l’esdeveniment, les tres fortament arrelades al territori.
Gràcies al patrocini empresarial, la Patum va rebre un total de 5.409 €. Caixa
de Manresa –entitat bancària– va subvencionar 3.005 €, i Sorea –empresa
dedicada a la gestió de l’aigua– i Liven –de productes alimentaris– van apor-
tar 1.202 € cada una.
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El gràfic següent mostra el pes econòmic de les diverses fonts de finança-
ment de la festa en el 2003, i hi destaca de manera especial el volum de
pressupost anual que la institució de govern municipal, l’Ajuntament de
Berga, va dedicar a la celebració de la Patum.

Desglossament per conceptes dels costos de la Patum
La taula següent detalla els diferents conceptes entre els quals es va distri-
buir l’import total de despeses generades per la Patum, així com l’evolució
pressupostària produïda durant els últims cinc anys.

Evolució del pressupost de la Patum per conceptes

Concepte 1999 2000 2001 2002 2003

Celebració

Despesa de les comparses, 12.088,41 4.221,66 13.510,58 15.643,83 20.844,40

manteniment, etc.

Focs artificials i Fuets 33.701,04 39.648,28 37.665,87 43.613,11 42.031,79

Orquestres 17.589,73 20.693,80 19.659,11 22.763,18 26.931,16

Patum infantil 4.086,77 4.807,97 4.567,57 5.288,77 5.689,37

Funcionament / Gestió

Megafonia 4.667,67 5.491,38 5.216,81 6.040,52 6.599,87

Servei de vigilància 442,03 520,03 494,03 572,03 6.171,12

WC mòbils 1.057,32 1.243,91 1.181,71 1.368,30 1.261,27

Creu Roja, serveis 5.538,80 6.516,23 6.190,42 7.167,85 7.140,00

Difusió

Publicitat, programes, 3.413,70 4.016,12 3.815,31 4.417,73 7.406,99 

cartells

Despeses de representació 6.693,94 7.875,22 7.481,46 8.662,74 9.169, 41

Pantalla gegant - - - - 5.226,96

D’altres

Assegurança 1.953,68 2.298,45 2.183,53 2.528,30 2.215,75

Cambrers 516,24 607,34 576,97 668,07 640,00

Àpats del personal de servei 3.441,66 4.049,01 3.846,56 4.453,91 3.668,71

Altres despeses 6.981,07 8.213,02 7.802,37 9.034,32 5.003,20

TOTAL 102.172,06 120.202,42 114.192,30 132.222,66 150.000,00

Com es pot observar a la taula, l’evolució de la despesa destinada a la cele-
bració de la Patum ha seguit, en els últims cinc anys, un increment gairebé
constant; que ha donat com a resultat un augment aproximat del pressu-
post del 50% entre 1999 i 2003.
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Una anàlisi detallada permet detectar les principals partides causants d’a-
quest canvi:
-  S’ha duplicat l’import destinat a publicitat, programes i cartells, així com
les despeses generades per les comparses i el seu manteniment.
-  En l’àmbit de difusió, la instal·lació d’una pantalla gegant per a la retrans-
missió en directe de la festa ha suposat una despesa mai abans generada,
però que atesos els bons resultats obtinguts, es pot considerar que es man-
tindrà en els anys vinents.
-  El capítol que ha comportat un major nivell de finançament ha estat, sens
dubte, el generat pel servei de vigilància, amb un augment percentual de
més del 1.000%. Això es deu, en gran manera, a la preocupació del govern
municipal per incrementar la protecció de les persones i de l’entorn durant
la Patum, que ha promogut millores fonamentals en els dispositius de segu-
retat.

El gràfic següent presenta l’agrupació de les despeses meritades l’any 2003
per tipus de despesa. El resultat permet contrastar quins són els àmbits que
s’emporten la part més important del pressupost inicial:

Com indica el gràfic, tan sols el 14% de l’import total és destinat a les des-
peses ocasionades pel funcionament i la gestió de la festa. Això es deu, en
gran manera, a l’important rol que exerceixen les colles de patumaires i, en
general, la població civil de Berga, que de forma voluntària dediquen els
seus esforços a l’organització de l’esdeveniment; així com els funcionaris i
treballadors municipals que, dins de les seves competències, assumeixen
tasques vinculades amb la preparació i desenvolupament de la Patum.
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Volum de finançament de la Patum en relació amb altres manifes-
tacions festives de Berga
Amb la finalitat de posar en relleu la importància de la Patum dins del con-
junt de festes de la ciutat de Berga, la taula següent mostra com la Patum
arriba a absorbir el 66% del pressupost total dedicat a la celebració d’esde-
veniments festius.

Festa Pressupost en euros per al 2003 Percentatge relatiu

Santa Eulàlia 1.689,61 0,7%

Valldan 2.493,87 1,1%

Cal Rosal 1.216,52 0,5%

La Patum 150.000,00 66,0%

Els Elois 16.000,00 7,0%

Reis Mags 6.914,29 3,0%

Carnaval 15.085,71 6,6%

Festes de carrer 1.653,54 0,7%

Del Bolet 4.346,46 1,9%

Sant Marc 2.554,32 1,1%

Sant Pere Madrona 1.181,37 0,5%

Pedret 1.064,30 0,5%

Festa d’Hivern (Santa Eulàlia)) 4.500,00 2,0%

Nadal 10.000,00 4,4%

Sant Cristòfol 2.401,59 1,1%

D’altres 6.098.41 2,7%

TOTAL 227.200,00 100,0%

f) Recursos humans disponibles i les possibilitats en quant a
acció de protecció, revitalització i difusió.

Persones relacionades amb la Patum, encara que no directament
presents en la celebració
A més de les persones que actuen directament en el desenvolupament dels
actes de la Patum, segons s’ha descrit en l’apartat 5. c), hi ha un important
grup de participants que, majoritàriament de manera voluntària, treballen
des de molt abans de la setmana del Corpus perquè tot estigui a punt per a
la celebració. A aquestes persones se’ls uneix un nodrit grup de treballadors
municipals i autonòmics que, per a l’organització de la festa, reforcen les
seves obligacions laborals contribuint a preparar-la.
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La festa no seria possible sense la participació d’aquestes persones, encara
que la seva feina no és tan evident com la dels que salten a la plaça. Es trac-
ta d’un grup de professionals molt heterogeni que duen a terme una gran
quantitat de tasques. Les possibilitats de formació en els seus diferents
camps d’actuació depenen, en gran manera, de la seva experiència i de la
tasca concreta que desenvolupen.

El nombre d’integrants d’aquest grup de treball és difícil de concretar, ja que
cada any varia en funció de les possibilitats de l’Ajuntament i de la disponi-
bilitat dels voluntaris. Les dades obtingudes per a l’any 2003 sobre la partici-
pació en l’organització de la Patum d’aquests grups permet apreciar el
volum de treball que queda sota la seva responsabilitat.

ÀREES DE TREBALL PERSONES

Gestió i administració 17

Seguretat 236

Serveis sanitaris 141

Difusió i comunicació 9

Restauració 4

Obres i serveis 43

Total 449

1. Gestió i administració
El Patronat és el principal i únic òrgan de gestió de la Patum. Va ser creat
l’any 2001 amb l’objectiu d’organitzar i coordinar totes les tasques que fins
a aquell moment havien dut a terme els diferents col·lectius que integraven
la festa. Creat com un organisme autònom, el seu objectiu és administrar,
conservar i coordinar el desenvolupament de la Patum i de la resta d’activi-
tats relacionades estrictament amb les actuacions de les comparses i els
seus integrants. El Patronat es compon d’un total de disset persones que
treballen durant tot l’any de manera altruista des dels diferents càrrecs que
tenen assignats, les competències dels quals es relacionen en l’apartat 4.a.

2. Seguretat
Està format pel dispositiu de seguretat posat en funcionament la setmana
anterior a la celebració de la Patum. Els cossos de seguretat local (policia
local i Protecció Civil) estableixen un dispositiu basat en un protocol d’ac-
tuació que permet d’intervenir ràpidament en cas que es plantegi algun
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problema d’ordre públic, així com algun accident durant la festa. En els
últims anys, gràcies al correcte desenvolupament dels salts i de les mesu-
res adoptades per a la seguretat dins de la plaça, no han hagut d’intervenir
per resoldre problemes greus, cosa que, a més, ha contribuït a donar una
imatge de seguretat a la festa.

A més d’aquests cossos locals, els serveis de seguretat autonòmics –els
Mossos d’Esquadra– col·laboren en les tasques de vigilància de la ciutat
durant aquells dies i reforcen els controls durant la nit.

L’experiència de la majoria dels integrants d’aquest dispositiu, juntament
amb l’existència de l’esmentat protocol d’actuació, és un actiu important a
l’hora de comunicar i transmetre als nous professionals la tasca que han
d’exercir.

3. Serveis sanitaris
De manera anàloga al cas de la seguretat, els serveis sanitaris despleguen
durant la setmana del Corpus un dispositiu especial basat en els serveis de
la Creu Roja que, amb dues unitats mòbils i 24 voluntaris l’últim any, perme-
ten la comunicació directa i ràpida amb l’Hospital Sant Bernabé de Berga en
cas que es produís un accident durant la celebració. La tranquil·litat que ha
caracteritzat els salts dels últims anys ha reduït el nombre d’intervencions
d’aquest col·lectiu, encara que la seva presència es fa imprescindible per
atendre cremades, petites indisposicions, desmais, etc. Així mateix, cal afe-
gir, també, la participació del nombrós grup de professionals que des dels
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serveis hospitalaris de la ciutat atenen, si és necessari, els participants de la
festa.

També en aquest cas, l’experiència acumulada de diversos anys de les per-
sones que integren aquest dispositiu ha contribuït a la formació dels nous
voluntaris.

4. Difusió i comunicació
Dins d’aquest grup s’inclouen els serveis municipals dedicats a protocol i
recepció, i també les persones que desenvolupen la seva tasca a l’Oficina
Municipal de Turisme. Així mateix, s’inclou en aquest apartat el responsable
de l’Arxiu Municipal de Berga, que dedica part de la seva feina a estudiar i
difondre els fons documentals de la Patum, a garantir-ne la conservació i a
atendre les sol·licituds d’informació.

A pesar de la importància que la tasca de comunicació i difusió té en el
coneixement exterior de la festa, el col·lectiu que se n’ocupa no és gaire
nombrós. Tanmateix, la seva experiència al llarg dels últims anys ha permès
millorar els serveis.

5. Restauració
El petit grup de voluntaris dedicats a la conservació i restauració de la com-
parseria està format pels artesans que cada any, seguint les tècniques tra-
dicionals, s’encarreguen de repassar el bestiari de les comparses per tal de
restaurar-lo i posar-lo a punt. Al seu costat, una cosidora és la responsable
de repassar tots els vestits utilitzats a la festa, per tal d’arreglar els desper-
fectes i reparar les cremades que puguin haver patit. A més de les feines
més directament relacionades amb els aspectes tècnics, també s’encarre-
guen de comprar els materials necessaris per dur a terme la seva tasca.

Les possibilitats que aquest col·lectiu ofereix per a la formació d’altres per-
sones són nombroses, ja que la tasca artesanal que duen a terme des de fa
molts anys resulta imprescindible per al manteniment present i futur de les
comparses, a més de constituir, per elles mateixes, un ric patrimoni local.

6. Obres i serveis
La secció dedicada a manteniment agrupa diversos sectors, bàsicament
compresos dins dels serveis municipals, que al llarg de la setmana del
Corpus reforcen les seves tasques diàries amb aquelles més específiques
perquè tot funcioni durant la Patum. En aquest grup s’inclou el personal d’e-
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lectricitat (encarregat de la il·luminació i de la part tècnica d’instal·lació de
cablatge i aparells per a la difusió de la festa), els jardiners (encarregats de
posar a punt les zones verdes de la ciutat i també de recollir la vidalba per
als Plens), la brigada d’obres (dedicada a revisar i reparar les deficiències
que presentin els carrers, i a senyalitzar correctament els canvis temporals
en la circulació i muntar els empostissats i altres estructures de la festa), o
els serveis de neteja de l’Ajuntament (que s’encarreguen d’organitzar les
quadrilles de neteja i la recollida d’escombraries).

S’inclouen aquí, fora, però, dels serveis municipals pròpiament dits, les per-
sones que integren el servei de càtering emprat per a les recepcions de
l’Ajuntament. Encara que la seva tasca no representa una relació directa
amb la festa, podem dir que formen part del protocol que l’envolta i que és
propi de la celebració.

g. Pla detallat

g.1. Components del projecte
g.2. Fases del projecte
g.3. Agents d’execució i/o implementació de les accions proposades
en el Pla d’acció
g.4. Històric
g.5. Justificació
g.6. Objectius a llarg termini (trenta anys)
g.7. Objectius a curt termini (cinc anys)
g.8. Resultats esperats
g.9. Pla de treball
g.10. Pressupost detallat del Pla d’acció

g.1. Components del projecte

El Pla d’acció de la Patum de Berga parteix de la premissa que la festa és
una expressió singular de gran riquesa, que ha tingut, i encara té, la capaci-
tat de cohesionar població, territori i cultura.

La Patum de Berga és una representació de teatre popular, única en el món,
que s’ha escenificat sense interrupció des de mitjan segle XV fins a l’actua-
litat. Concebuda a partir dels entremesos que desfilaven i actuaven en les
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antigues processons del Corpus medieval, s’ha convertit en un document
excepcional d’expressió cultural, popular i tradicional. Símbol d’identitat de
Berga i de la comunitat local, es presenta actualment com un verdader tre-
sor etnològic, històric, artístic, sociològic i musicològic.

Des dels seus orígens, la festa de la Patum ha estat un element central de
continuïtat dins l’evolució històrica de Berga. A través d’aquesta festa, s’han
posat en relació les generacions presents amb el passat, i serà la seva
transmissió la que asseguri l’enllaç amb les generacions futures. La seva
posició privilegiada en els processos d’identitat cultural, la doten de carac-
terístiques especials per continuar exercint una tasca important com a ele-
ment de cohesió social i cultural. Això ha estat possible gràcies a la identi-
ficació del poble amb la festa, i d’aquesta amb el seu entorn natural, la qual
cosa ha provocat que sigui la comunitat local qui s’encarregui de la repre-
sentació, la cura i la transmissió d’aquesta herència cultural d’excepció.

La Patum és una festa d’ahir, d’avui i de demà que permet connectar els
homes a través del temps i de l’espai.

El Pla d’acció se centra bàsicament en la Patum, entenent-la com un con-
cepte patrimonial més ampli en el qual s’estableix la profunda interdepen-
dència que hi ha entre el patrimoni intangible i el patrimoni material cultu-
ral i natural. De fet, en la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Immaterial de la UNESCO, celebrada a París el 17 d’octubre de 2003, a l’ar-
ticle 2 es definia com a patrimoni cultural immaterial “els usos, representa-
cions, expressions, coneixements i tècniques –juntament amb els instru-
ments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents– que les
comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part
integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial,
que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per
les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la
naturalesa i la seva història, infonent-los un sentiment d’identitat i continuï-
tat i contribuint, així, a promoure el respecte de la diversitat cultural i la cre-
ativitat humana”.

El Pla d’acció, a partir d’aquest caràcter integrador inherent a la festa, deter-
mina com a objectius principals, salvaguardar, protegir, revitalitzar i difondre
la Patum i tots els elements que li proporcionen singularitat. Aquesta singu-
laritat queda legitimada, d’una manera o d’una altra, per la relació que, des
dels seus orígens, ha establert entre els diferents actius patrimonials que la
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defineixen: el seu passat, el seu patrimoni material, la seva tradició cultural
i el seu entorn.

El patrimoni històric
El patrimoni històric de la Patum ve donat per l’herència que ha recollit del
passat des de les seves primeres representacions. Dins d’aquest patrimoni
hi ha una important col·lecció documental que ha permès estudiar i difon-
dre la festa; una herència arquitectònica que ha arribat a condicionar la
celebració fins al punt de formar part inalienable de la Patum; una trajectò-
ria històrica que mostra la seva capacitat d’adaptació als canvis socials,
polítics i econòmics de la comunitat que la va crear. La confluència de tots
aquests factors ha convertit la Patum en un fet original, en la mesura que
ha estat l’única que ha sabut preservar la seva tradició al llarg dels segles
davant altres manifestacions similars que han anat desapareixent.

El patrimoni artístic
Format per tots aquells elements materials que participen directament en
la Patum, el patrimoni artístic s’ha convertit en un dels valors més destacats
de la festa. Les comparses, els objectes que les acompanyen, els vestits, els
colors i la música són els seus referents visuals més clars. El seu valor his-
tòric i artístic el proporcionen la seva antiguitat i la seva unicitat, per l’ús de
materials i tècniques artesanals tradicionals i pel seu valor estètic.

El patrimoni etnològic
A part de contenir els valors del patrimoni material ja comentats, el patri-
moni etnològic de la Patum condensa, també, tots aquells elements que
configuren la seva essència més intangible. Al costat de la seva capacitat
integradora de la comunitat, a la qual dota d’identitat, conté aspectes fona-
mentals de la tradició cultural del poble: la tradició oral (central en els pro-
cessos de transmissió intergeneracional), el vocabulari específic, els cos-
tums, les maneres particulars de fer i el folklore heretat (com els balls o la
música). Tot això queda englobat en el que es coneix com a cultura popular
i tradicional i que, en el cas de la Patum, arriba a recollir una part important
de la tradició cultural catalana.

El patrimoni natural
La relació de la Patum amb el seu entorn l’ha condicionat en la mesura que
ha format part, durant molt de temps, d’una comunitat d’origen rural i agra-
ri. La necessitat d’interpretar els continguts religiosos imposats per
l’Església va provocar que la comunitat local ideés fórmules per fer més
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comprensibles aquests conceptes al conjunt de la població. El resultat va
ser la transformació d’una representació religiosa en un teatre popular que,
cada vegada més, integrava elements de simbologia pagana relacionats
amb la naturalesa. Els elements zoomorfes i vegetals que conformen avui
dia la comparseria s’han de relacionar amb aquesta tradició rural i comuni-
tària heretada. Avui, en un entorn urbà i modern, la Patum encara conté
l’empremta de la naturalesa a través de la incorporació d’elements naturals
com la vidalba (vegetal amb què es vesteixen els Plens), les banyes de les
màscares (en relació amb el món animal), el foc (representant de la part sal-
vatge de la naturalesa) o la simbologia dels Plens (referents de determinats
cultes pagans de fecunditat de la terra i de celebració de les collites).

Identificació dels riscos de la Patum
La realització d’un Pla d’acció que garanteixi la salvaguarda, protecció, revi-
talització i difusió de la Patum és fonamental per tal com fins a la data no
ha disposat d’un pla d’actuació específic. Fins ara, les accions destinades a
salvaguardar la festa les han dut a terme, bàsicament, els mateixos partici-
pants de la festa, que, en la majoria d’ocasions, s’han limitat a coordinar les
diverses activitats. Les modificacions que ha sofert la Patum i la seva situa-
ció actual determinen la necessitat prioritària de confeccionar un Pla d’ac-
ció que reculli les propostes de gestió, respecti els valors de la festa i ana-
litzi els indicadors evolutius més rellevants.

Els perills que pateix la festa i que el Pla d’acció ha de procurar resoldre són
diversos, entre els que tenen més importància hi ha els següents6:

• L’espai limitat de la plaça de Sant Pere i dels carrers del casc antic on
es desenvolupa la Patum genera una pressió molt important pel que
fa al públic. De fet, si hi hagués una afluència més gran de gent de la
que hi ha hagut en els últims anys, es generaria un descontentament
important entre els visitants que s’haguessin apropat a Berga exclusi-
vament per veure la festa.

• En ocasions, la popularització de la Patum ha portat, sobretot en la
dècada dels anys vuitanta del segle passat, a desvirtuar-ne la imatge i
a convertir-la en una celebració únicament de lleure.

• La Patum ha sofert pressions per tal que se celebri en escenaris i
moments que li són aliens, la qual cosa en distorsionaria l’essència.

• El patrimoni de la Patum, tant l’immaterial com el material, no pot sal-
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vaguardar-se, conservar-se i protegir-se degudament si abans no es du
a terme una campanya de documentació i investigació exhaustiva. En
l’actualitat part d’aquest patrimoni es troba en mans particulars.

• La falta de recursos econòmics destinats de manera estable i autòno-
ma a la Patum ha impedit aplicar mesures de gestió adequades.

• Fins avui, la Patum ha tingut una promoció molt minsa, duta a terme
pràcticament pels mateixos habitants de Berga. La base d’aquesta
falta de promoció s’ha vist condicionada en gran manera per l’espai
reduït de la plaça de Sant Pere. La poca promoció que se’n fa se cen-
tra sobretot en els dies previs a la celebració; la resta de l’any no hi ha
referències a la Patum a la ciutat de Berga (manca de senyalització
dels escenaris, absència d’un museu que expliqui la festa, etc.).

• L’escenari de la festa no està en concordança amb la Patum; de fet,
en una determinada part del casc urbà es poden trobar edificis en mal
estat de conservació, cosa que reflecteix una certa imatge d’abando-
nament que redunda en la mateixa festa.

g.2. Fases del projecte

El Pla d’acció de la Patum de Berga té com a finalitat la salvaguarda, protec-
ció, revitalització i difusió de la festa. Es tracta, doncs, d’un objectiu ambi-
ciós i amb dificultats importants de desenvolupament, ateses les circums-
tàncies per les quals travessa actualment la Patum. Si bé no és en perill de
desaparició, és cert que passa per un moment clau en què ha d’afrontar
decisions que seran fonamentals per al seu futur.

Això significa que, una visió estratègica del Pla obliga a dissenyar programa-
cions que continguin accions immediates, en períodes de temps fàcilment
assumibles, amb l’objectiu final de complir les metes projectades a llarg ter-
mini. De fet, el Pla d’acció proposat és un pla detallat, les mesures priorità-
ries del qual s’han de fer efectives en els cinc anys vinents.

Amb aquesta visió global, la redacció del Pla d’acció ha establert com a
tasca prioritària la projecció dels grans objectius a llarg termini per centrar-
se, a continuació, en l’estructuració dels més immediats per completar el
procés. El procés de llarga durada estarà compost per la successió de diver-
sos plans a curt termini, adreçats a implementar accions inajornables. Dins
d’aquests terminis es dissenyaran mecanismes de control i avaluació que
permetin revisar-lo periòdicament i establir noves accions.
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Pel que fa a la programació de la fase a curt termini, val a dir que es dissen-
ya amb una lògica d’anàlisi, acció i avaluació que metodològicament es dis-
tribueix en quatre etapes de treball. Una vegada completats tots els objec-
tius i implementades les accions, es plantejarà la fase següent, que, amb
una estructura similar, intentarà assolir els nous objectius, en funció dels
resultats obtinguts i de les noves necessitats detectades. És a dir, que la
fase a llarg termini s’anirà construint a partir de la successió de plans d’ac-
ció a curt termini, revisats periòdicament.

Fases generals del projecte
El Pla d’acció gravita sobre una visió estratègica basada en la consecució
dels objectius plantejats en dues grans fases:

FASE I
Preveu un període de cinc anys, del 2005 al 2009, en què es presenten els
objectius immediats necessaris per al compliment de les grans metes plan-
tejades en la fase I.
Dins d’aquest període es despleguen accions concretes, dirigides a aconse-
guir els objectius següents:

a) Garantir que la festa continuï essent transmesa de generació en 
generació, per a la qual cosa es fa necessari reforçar el rol de la 
comunitat local.
b) Posar en funcionament tots els mecanismes necessaris per 
assegurar-ne la protecció i conservació.
c) Incrementar l’accessibilitat a la festa del major nombre possible de
persones, des d’una perspectiva lúdica, intel·lectual i física.
d) Difondre el valor patrimonial de la Patum dins i fora del territori.
e) Establir mecanismes per millorar la gestió de la festa, del públic i 
de l’espai.
f) Promoure la Patum com un factor de desenvolupament local, a 
escala social, econòmica i turística, sobre la base de la sostenibilitat.

FASE II
Preveu un període de trenta anys, del 2005 al 2034, en què es proposen els
grans objectius dirigits a salvaguardar, protegir, revitalitzar i difondre la
Patum de Berga i a fomentar la sostenibilitat del territori.

Etapes de la fase I del Pla d’acció
Tal com s’ha exposat anteriorment, aquesta fase conté els objectius i les
accions que s’han de desenvolupar en els propers cinc anys. S’ha progra-
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mat amb una estructura prou flexible per ser reproduïda en futurs plans
d’acció a curt termini. Aquesta estructura, des del punt de vista metodolò-
gic, segueix un discurs que acull tres grans blocs: un bloc analític i de diag-
nosi, un segon bloc d’execució de les actuacions proposades (distribuït, al
seu torn, en dues etapes) i un últim bloc dedicat al control i l’avaluació dels
objectius i els resultats dissenyats per a tota la fase.

1a Etapa (anàlisi i diagnosi)
a) Anàlisi de la situació i diagnòstic dels diversos àmbits sobre els 
quals actua el Pla d’acció
b) Programació de les estratègies metodològiques generals i de la 
cronologia definitiva
c) Primers contactes entre les diverses institucions i organismes 
implicats en l’execució del Pla d’acció
d) Desenvolupament d’accions immediates
e) Disseny de pautes i mecanismes d’avaluació del Pla d’acció

2a Etapa (fase inicial de l’execució)
a) Disseny definitiu de la programació per al desenvolupament de 
les accions proposades
b) Implementació de les primeres accions (nivell A)7

c) Inici de la recollida de dades per a l’avaluació

3a Etapa (fase final de l’execució)
a) Implementació d’accions (nivell B)
b) Anàlisi de les primeres dades per a l’avaluació del Pla
c) Execució final de les accions proposades (nivell C)

4a Etapa (control i avaluació)
a) Elaboració d’estudis partint dels resultats obtinguts
b) Revisió del Pla d’acció
c) Redacció de nous objectius i accions per als cinc anys següents
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g.3. Agents d’execució i/o implementació de les accions proposa-
des en el Pla d’acció

Les institucions i organitzacions públiques i privades implicades en l’execu-
ció del Pla d’acció formen un entramat complex, estructurat gràcies al des-
envolupament en els últims anys de la legislació estatal i autonòmica. El
marc general institucional espanyol s’estructura, així, en diversos nivells que
van des de l’àmbit estatal fins a les institucions d’abast local.

Aquest apartat dedicat als possibles agents executors del Pla d’acció recull
totes aquelles institucions, organitzacions, associacions i ens socials o eco-
nòmics que, per la seva vinculació amb els diferents aspectes de la Patum,
serien susceptibles de participar en la posada en marxa del Pla. Encara que
s’ha inclòs un gran nombre d’organismes, és evident que no es tracta d’un
grup tancat, sinó que, amb el desenvolupament futur del Pla, serà necessari
incorporar nous organismes i institucions amb què es pugui arribar a acords
puntuals.

Repassar el marc legal en el qual es mou la Patum, com a element del patri-
moni immaterial de la cultura catalana desenvolupat en el punt 5.d (meca-
nismes administratius), permet aclarir el paper que cada Administració ha de
tenir en la salvaguarda, protecció i difusió d’un fet cultural com la Patum. La
Generalitat de Catalunya (el govern autonòmic català) i els organismes que
ha creat són els principals responsables de l’administració i la gestió del
patrimoni cultural català.

A continuació es detallen els nivells de gestió de les diferents administra-
cions i els seus organismes en la posada en funcionament del Pla d’acció de
la Patum. Pel que fa als agents tractats en capítols anteriors, com el Patronat
Municipal de la Patum i l’Ajuntament de Berga, només se’n presenten breus
al·lusions, ja que el seu paper està àmpliament detallat en l’apartat 5.b d’a-
quest document (Organismes encarregats de posar en funcionament el Pla
d’acció).

Administració pública i entitats socioeconòmiques d’àmbit territo-
rial municipal

1. Organització governamental
L’Ajuntament de Berga és el primer, juntament amb el Patronat Municipal de
la Patum, a interessar-se per la implementació del Pla d’acció, no solament
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a través dels fons econòmics amb què dota el Patronat, sinó també a través
de la resta de regidories que estan estretament relacionades amb les
accions presentades en el Pla d’acció.

2. Organismes governamentals
Entre les regidories implicades hi ha la de Festes (dedicada exclusivament a
la gestió del calendari festiu de la ciutat), les de Promoció Econòmica, Cultura,
Educació, Turisme i Urbanisme, així com els patronats que se’n deriven, com,
per exemple, el Patronat de Turisme. La millora de la gestió i la conservació de
la Patum ha de ser un esforç de tots els membres del consistori.

L’Institut Municipal de Cultura de Berga – IMUCBE, creat recentment i inte-
grat per l’alcalde, el regidor de Cultura i un representant de cada grup muni-
cipal i altres membres del món cultural de la ciutat de Berga, té la funció de
definir i estructurar un marc d’actuació i de relacions en el món cultural de
la ciutat, i l’objectiu de fomentar la interrelació del màxim nombre possible
d’entitats i agents culturals. Encara en procés de desenvolupament, el seu
objectiu és acompanyar les entitats culturals, col·laborar en la investigació i
la divulgació de tot allò que fa referència al passat i el present de Berga, i
difondre el seu patrimoni cultural.

Un dels primers estudis d’anàlisi que ha realitzat, com a conseqüència
directa de les funcions que té encomanades, constata la deficient oferta de
serveis museístics dedicats a salvaguardar el patrimoni material i immate-
rial de Berga i la comarca i a interpretar-lo per als seus habitants i visitants.

3. Organitzacions professionals
Entre les organitzacions professionals implicades en l’execució d’una part
important del Pla d’acció es troben els serveis locals de seguretat i sanitat:
policia local, Protecció Civil i Creu Roja, dedicats al manteniment de l’ordre
i de la seguretat física dels participants en la Patum.
Un altre dels grups implicats directament en les accions és el de les comu-
nicacions, especialment, les dues televisions locals, Canal 4TV Berguedà i TV
Comarcal Berguedà, ambdues instal·lades a Berga.

4. Organitzacions privades
Entre les entitats privades l’àmbit d’acció del qual es desenvolupa dins del
terme municipal de Berga, trobem la Cambra de Comerç i el Gremi de
Comerciants, que recullen part dels interessos de la ciutat de Berga i el seu
desenvolupament social i econòmic futur. Així mateix, les associacions de
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veïns duen a terme una tasca de comunicació local força important, que es
pot aprofitar per a la integració social a través d’activitats organitzades per
les mateixes associacions.

Administració pública i entitats socioeconòmiques d’àmbit territo-
rial comarcal 

1. Organitzacions governamentals
Consell Comarcal del Berguedà. La comarca és una entitat local de caràcter
territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, amb personalitat
jurídica pròpia i autonomia per al compliment dels seus objectius. La seva
administració correspon al Consell Comarcal, que exerceix les funcions que
té encomanades per mitjà del desenvolupament de programes en què par-
ticipen tots els ajuntaments que en formen part. Entre les competències del
Consell Comarcal hi ha l’ordenació del territori i l’urbanisme, la cultura, l’en-
senyament i la promoció econòmica.

En el cas del Berguedà, la comarca de la qual Berga és la capital, el Pla
estratègic del Consell Comarcal recull el següent:

Àmbit Funcions i polítiques

Comunicacions • Afavorir el trànsit de viatgers i mercaderies per la comarca.

• Facilitar l’arribada de visitants per raons laborals o turístiques.

• Facilitar la mobilitat dins del territori.

Recursos humans • Promoure l’orientació professional i laboral.

• Ampliar l’oferta de formació reglada a la comarca.

• Coordinar i fomentar la formació ocupacional.

Qualitat de vida • Millorar els atractius residencials (servei de coordinació d’entitats

culturals, xarxa de museus locals i àrees d’interès, formació pràcti

ca d’activitats esportives i culturals, etc.).Promoción Económica

Promoció econòmica • Assessorar les empreses i donar-los suport.

• Promocionar el potencial de la comarca.

• Diversificar el teixit empresarial.

• Difondre a l’exterior el potencial de la comarca.

Medi ambient • Recuperar i millorar el medi ambient.

2. Organismes governamentals
El principal organisme del Consell Comarcal implicat en el desenvolupa-
ment del Pla d’acció és el Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà.
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3. Organitzacions professionals
Entre les organitzacions professionals que treballen a la comarca destaquen
els dos consorcis de turisme, el Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà i el
Consorci de Turisme del Baix Berguedà, entre els quals es reparteixen la
promoció comarcal del Berguedà. Van ser creats per la Diputació de
Barcelona com a òrgans d’operativitat turística, en funció de la diferent ofer-
ta de la comarca, i s’han convertit en un element bàsic de promoció turística.

4. Organitzacions privades
Del conjunt d’entitats privades que tenen l’àmbit d’actuació dins la comarca,
són diverses les associacions i empreses que podrien estar interessades a
participar en les accions que es proposen en el Pla d’acció. Per exemple,
l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, creada el 1993 per un grup de
dones per donar a conèixer els valors de la vida rural, les explotacions agrí-
coles i ramaderes i la riquesa patrimonial de les cases del camp; la
Cooperativa Ramaders de Muntanya del Berguedà, creada el 1992 amb l’ob-
jectiu de produir i comercialitzar carns bovines i avícoles de qualitat superior
a les del mercat, o l’Associació Comarcal d’Empresaris i el Gremi Comarcal
d’Hostaleria del Berguedà, que agrupa tots els empresaris de la zona, espe-
cialment els del sector turístic. No hem d’oblidar tampoc al creixent sector
empresarial sorgit en els últims anys dedicat a l’oferta de serveis culturals i
naturals, a partir de la reconversió d’aquesta zona en una destinació turísti-
ca de gran interès i possibilitats

Administració pública i entitats socieconòmiques d’àmbit territo-
rial provincial

1. Organitzacions governamentals
La Diputació de Barcelona, inclosa en el nivell de l’Administració local. El seu
radi d’acció se circumscriu a la província de Barcelona i els 311 municipis que
en formen part, entre els quals hi ha Berga. El seu objectiu és donar assistèn-
cia i cooperació jurídica, econòmica i tècnica a tots els municipis de la provín-
cia, així com prestar serveis públics. Del seu complex organigrama adminis-
tratiu destaquen els serveis que, per la seva relació amb el patrimoni, són sus-
ceptibles de participar en el desenvolupament del Pla d’acció de la Patum de
Berga.

2. Organismes governamentals
• Centres educatius. La Diputació de Barcelona compta entre els seus cen-
tres amb l’Escola d’Arts i Oficis, dedicada a un tipus d’ensenyament no
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reglat d’arts aplicades i oficis artístics, entre les especialitats dels quals hi ha
la conservació i restauració pictòrica i arqueològica. Aquest fet comporta la
possibilitat d’arribar a acords de col·laboració per a la conservació de la
comparseria de la Patum.

• Àrea de Cultura. D’aquest departament destaquen dos centres: l’Oficina
del Patrimoni Cultural - OPC i l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals - CERC.
La primera està especialitzada en la cooperació i promoció del patrimoni
cultural local a través de diversos programes, com el d’Estudis i Projectes
del Patrimoni Cultural Local i el d’Interpretació del Patrimoni Cultural, basat
en l’elaboració d’inventaris de patrimoni, el suport a la historiografia local o
l’elaboració d’instruments per a la investigació, la conservació i la difusió.
L’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals ofereix informació, assessorament8 i
eines de comunicació del patrimoni a través del programa L’Observatori,
creat com un sistema d’informació, un centre de documentació de políti-
ques i gestió cultural, i un programa d’investigació aplicada.

• Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Dins d’aquest departament,
l’Oficina de Promoció Turística és una de les grans bases de l’àmbit munici-
pal, ja que la seva tasca se centra en el desenvolupament econòmic dels
ajuntaments de la província a través del sector turístic, alhora que vetlla per
mantenir l’equilibri entre l’esmentat desenvolupament i els entorns socio-
culturals i ambientals en què es produeix. Per aquest motiu, gestiona pro-
grames d’Agroturisme, Turisme Industrial, Termalisme, Rutes Culturals, etc.;
edita materials de divulgació i publicitat; assisteix a fires nacionals i interna-
cionals; elabora estudis, informes i estadístiques, o assessora els consorcis
de promoció turística.

Administració pública i entitats socioeconòmiques d’àmbit autonò-
mic

1. Organitzacions governamentals
• La Generalitat de Catalunya és la institució en la qual s’organitza política-
ment l’autogovern de Catalunya. A través de les seves pròpies institucions
regula tots els aspectes de la vida diària i, més concretament, es fa respon-
sable del seu patrimoni cultural. De la seva estructura departamental des-
taquen aquelles àrees actualment implicades en la salvaguarda i difusió de
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la cultura popular, així com aquells organismes que, per les seves funcions
i trajectòries, podrien estar implicats en la posada en marxa d’algunes
accions sobre la Patum en l’àmbit nacional i supranacional.

2. Organismes governamentals
• Departament de Cultura. La salvaguarda, protecció, conservació i difusió
de la Patum són dins de les competències de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, les funcions de la qual en l’àmbit general són: salvaguar-
dar, defensar i documentar el patrimoni cultural de Catalunya, i promocio-
nar-ne el coneixement. D’aquesta Direcció General en depenen el Servei del
Patrimoni Arquitectònic, el Servei d’Arqueologia, el Servei de Museus i el
Servei de Restauració de Béns Mobles.

El Departament de Cultura, com a responsable màxim de tots els aspectes
relatius a la cultura catalana, dedica una part important dels seus esforços
a la cultura popular a través del Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana - CPCPTC. Aquest centre desenvolupa un ampli progra-
ma d’activitats (Festa de les Aules, Turisme i cultura popular, Exposicions iti-
nerants o el pla de dinamització cultural Arrels) que completa una línia dedi-
cada al patrimoni etnològic en tots els vessants de la investigació (Inventari
del Patrimoni Etnològic, investigació) i la difusió (divulgació de les investiga-
cions fetes dins del marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya
- IPEC a través d’una línia pròpia de publicacions). El CPCPTC compta també
amb un programa de formació, en el qual hi ha l’Escola Catalana de la Festa
(FesCat) per a la difusió de la cultura popular a través de cursos especialit-
zats de dansa, música i jocs, o a través del Campus de Cultura Popular.

En el marc del Departament de Cultura també hi ha un important organis-
me governamental dedicat, des del 1992, a la promoció de la cultura cata-
lana a tot el món. És el Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
- COPEC. El seu objectiu principal és la internacionalització de la cultura
catalana a través de l’establiment d’acords internacionals d’intercanvi cul-
tural entre Catalunya i altres països, o de la seva xarxa d’oficines a les prin-
cipals capitals europees.

El Departament de Cultura compta, com s’ha esmentat anteriorment, amb
un dels organismes més importants dedicats a la conservació i restauració
de béns culturals, el Servei de Restauració de Béns Mobles, amb el qual es
podrien firmar acords per a la restauració de la comparseria.
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• Departament de Comerç, Turisme i Consum. Aquest departament, centrat
en qüestions específicament econòmiques i turístiques, podria col·laborar,
a través de la Direcció General de Turisme i el seu Servei d’Informació,
Difusió i Publicacions, en els aspectes dedicats concretament a la promoció
i difusió de la Patum dins del territori català. Entre les accions que li són prò-
pies destaquen l’edició i difusió de literatura promocional, i la coordinació
de les activitats d’informació entre les Oficines de Turisme de Catalunya.
Aquests serveis comptarien amb el suport de Turisme de Catalunya, que
contribueix també a l’edició de publicacions i literatura promocional.

• Departament de Governació i Administracions Públiques. Mitjançant la
Secretaria de Relacions Exteriors, Catalunya compta amb la Secretaria de
Cooperació Exterior, òrgan assessor, de consulta i participació de les comu-
nitats catalanes a tot el món. L’objectiu d’aquesta oficina és fomentar les
relacions entre totes aquestes entitats i la seva connexió amb Catalunya.
Aquesta podria ser una via de difusió important de la Patum a tot el món.

• Departament de Medi Ambient. Dedicat a la gestió i conservació del medi
natural català i el patrimoni natural, fins ara ha col·laborat en l’edició i publi-
cació de material sobre el patrimoni natural del Berguedà.

3. Organitzacions professionals
En l’apartat d’organitzacions professionals d’àmbit català, sens dubte la
més important relacionada amb la Patum és l’Institut Català d’Antropologia
– ICA, que, des de fa disset anys, treballa en la creació d’un espai de difu-
sió, investigació i coneixement científic de la societat i la cultura catalanes.
Els seus camps d’actuació inclouen des de la investigació (amb la formació
de grups de treball i l’establiment de convenis amb les universitats), fins a
la formació (seminaris, conferències i màsters) i la difusió (publicacions
periòdiques).

També cal tenir en compte les universitats catalanes que, a través dels seus
departaments, amb l’establiment de convenis de col·laboració i projectes
d’investigació, contribueixen a l’estudi i la difusió del patrimoni etnològic de
Catalunya.

4. Organitzacions privades
Les organitzacions privades dedicades a la difusió i l’estudi de la cultura
popular són moltes, gràcies, en part, a la gran tradició associacionista del
poble català, com és el cas de l’Associació Carrutxa. Moltes d’aquestes
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entitats tenen activitats de difusió i cursos de formació en els quals la cul-
tura popular i tradicional és l’objecte d’atenció. A través d’aquestes associa-
cions les possibilitats de comunicació de la Patum en l’àmbit català són
enormes.

Administració pública i entitats socioeconòmica d’àmbit estatal

El Govern central de l’Estat no té competències directes sobre l’administra-
ció del patrimoni cultural de les comunitats autònomes, més enllà de les
obligacions establertes a la Constitució de 1978 i a la Llei de patrimoni his-
tòric de 1985. Així doncs, els principals executors del Pla d’acció de la Patum
es concentren en el territori del qual forma part, ja que, més enllà del seu inte-
rès turisticocultural, la comunitat més directament implicada i dipositària de
la tradició és l’encarregada de la seva salvaguarda i transmissió futura.

1. Organitzacions governamentals
El Ministeri de Cultura del Govern espanyol és el departament de
l’Administració general de l’Estat encarregat de la proposta i l’execució de
les directrius generals del Govern sobre la política cultural.

En particular i directament relacionades amb la Patum, té, entre altres fun-
cions, la promoció, protecció i difusió del patrimoni cultural espanyol, dels
museus estatals i de les arts plàstiques. Així mateix, és responsable de l’im-
puls de les accions de cooperació cultural i, en coordinació amb el Ministeri
d’Afers Estrangers i de Cooperació, de les relacions internacionals en matè-
ria de cultura, així com del seguiment de les actuacions de la Unió Europea
en aquest àmbit.

2. Organismes governamentals
La Subdirecció General de Comunicació amb les Comunitats Autònomes,
inclosa dins de la Direcció General de Cooperació i Comunicació Cultural, es
dedica a fomentar la cooperació i comunicació cultural entre les comunitats
autònomes, el coneixement de la pluralitat i la riquesa dels seus respectius
patrimonis culturals, i l’intercanvi d’informació sobre les seves activitats.
Aquest pot ser un canal important per a la difusió de la Patum dins del terri-
tori estatal i cap a l’exterior, a través del seu programa d’exposicions itinerants
i d’activitats en matèria de cultura.

Un altre dels canals que ofereix col·laboració en l’àmbit nacional és la Direcció
General de Belles Arts i Béns Culturals, a través del Museu Nacional
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Plan de acción

5

3. Organitzacions professionals
En el camp de les organitzacions professionals, una nova possibilitat es
troba en la Federació d’Associacions d’Antropologia de l’Estat Espanyol –
FAAEE, que agrupa totes aquelles associacions d’àmbit autonòmic dedica-
des, entre altres coses, a l’estudi de la cultura popular i tradicional del terri-
tori espanyol.

Taula resum de possibles agents que intervenen en la implementació del
Pla d’acció

Municipal (Local) 

TIPOLOGIA

D’ORGANITZACIONS Comarcal Provincial Autonómico Estatal

ÀMBIT TERRITORIAL

- Generalitat de Catalunya (Dept. de 

Cultura)

- Direcció General del Patrimoni 

Cultural (Servei del Patrimoni 

Arquitectònic, Servei de Museus i 

Servei de Restauració de Béns 

Mobles)

- Centre de Promoció de la Cultura 

Popular i Tradicional Catalana

- Escola Catalana de la Festa

- Consorci Català de Promoció 

Exterior de la Cultura

- Servei d’Informació, Difusió i 

Publicacions

- Turisme de Catalunya

- Secretaria de Cooperació Exterior

- Institut Català d’Antropologia (ICA)

- Universitats catalanes (i especial-

ment la Universitat de Barcelona i 

la Universitat Autònoma de 

Barcelona)

- Associació Carrutxa (i altres asso-

ciacions anàlogues de cultura popu-

lar)

- Diputació de Barcelona (DB)

- Centres educatius de la DB

- Àrea de Cultura de la DB

- Àrea de Promoció Econòmica de la

DB

-Consell Comarcal del Berguedà

- Patronat Comarcal de Turisme del 

Berguedà

- Consorci de Turisme de l’Alt 

Berguedà

- Consorci de Turisme del Baix 

Berguedà

- Associació Comarcal d’Empresaris

- Associació d’agroturisme del 

Berguedà

- Gremi Comarcal d’Hosteleria i 

Turisme del Berguedà

- Cooperativa de Ramaders de 

Muntanya del Berguedà

- Ajuntament de Berga

- Patronat Municipal de la Patum

- Regidories de Festes, Economia,

Cultura, Urbanisme i Turisme

- IMUCBE

- Patronat de Turisme

- Policia local i Protecció Civil

- Creu Roja i serveis sanitaris

- Canal 4TV Berguedà

- TV Comarcal del Berguedà

- Cambra de Comerç, Indústria i       

Navegació

- Gremi de Comerciants i Botiguers 

de Berga

- Empreses de serveis culturals

- Associacions de veïns de Berga

Organitzacions 

governamentals

Organismes

governamentals

Organitzacions 

professionals

Organitzacions

privades

- Govern d’Espanya

- Ministeri de Cultura (Direcció 

General de Cooperació i 

Comunicació Cultural i Direcció 

General de Belles Arts i Béns cultu

rals)

- 

- Federació d’Associacions 

d’Antropologia de l’Estat Espanyol 

FAAEE)
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g.4. Històric

La Patum ha estat i és una festa popular, celebrada pel poble i per al poble.
Des de la seva creació, ha estat la comunitat local, a través de les colles de
patumaires de les diferents comparses, la que s’ha encarregat de la prepa-
ració, organització i posada en escena, any rere any, d’aquesta excepcional
manifestació festiva i tradicional. La creació del Patronat Municipal de la
Patum el 2001 va representar un salt qualitatiu de gran importància, amb la
incorporació de millores en la gestió i organització de la festa, dirigides a sal-
vaguardar-la i preservar-la com a mostra extraordinària del patrimoni cultural.

Algunes de les mesures implementades pel Patronat han resultat fonamen-
tals per garantir la supervivència de la festa i revitalitzar-la a fi d’assegurar-
ne la transmissió a les generacions següents. No obstant això, ja abans de
la creació d’aquest organisme autònom local, van ser moltes les mesures
que es van anar prenent per assegurar-ne la protecció. Tenint en compte la
llarga trajectòria històrica de la Patum –al voltant de 600 anys–, han estat
molts els moments en què la festa ha estat en perill de desaparèixer.
Afortunadament, el seu entorn social ha sabut afrontar els riscos, fins al
punt que s’ha pogut presentar aquest Pla d’acció amb l’objectiu de conti-
nuar preparant accions de salvaguarda d’aquesta celebració.

En l’apartat 2 d’aquest document (Descripció de la Patum) s’exposen, de
manera detallada, els principals canvis socials, polítics i econòmics produïts
al llarg d’aquests segles. En el text s’insisteix en com van afectar aquestes
transformacions a la Patum, que es va veure obligada a modificar alguns
aspectes per adaptar-se als nous requisits del context històric.

A continuació, es presenta una taula en què es resumeixen, de manera
esquemàtica, algunes de les accions que s’han dut a terme en les últimes
dècades del segle XX, amb l’objectiu de constatar que la festa, com a fet
social dinàmic, es veu influïda pel context social en el qual s’insereix i que,
per tant, necessita un pla d’acció que minimitzi els impactes que les trans-
formacions ambientals i socials exerceixen sobre la festa.

En els últims cinquanta anys, la Patum ha passat de ser la simple expressió
del sentiment i la història d’un poble, a convertir-se en una festa vista com
un element turístic i de diversió, sobretot durant determinats períodes.
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La taula següent recull tant les accions relacionades amb la mateixa cele-
bració de la festa, com les vinculades amb la seva organització i gestió.

Dècada Accions de salvaguarda i protecció

Dècada de 1950 • 1956, creació de la Patum infantil.

Década de 1960 • 1961, primer lliurament de títols a patumaires destacats.

• 1963, acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Berga pel qual "ni

la Patum al complet ni cap dels seus elements de forma individual 

poden sortir de Berga", així com "en Berga mateix, les representacions

de la Patum no es poden fer fora del seu entorn natural: el de la plaça

de Sant Pere i els carrers del nucli antic". L’acord ratificà l’acord muni

cipal pres ja el 1877.

• 1967, declaració com a Festa d’Interès Turístic per part del Ministeri

d’Informació i Turisme; representa l’atorgament del màxim grau de 

protecció en l’àmbit estatal.

Dècada de 1970 • 1970, supressió de la Processó de Corpus.

• 1975, creació del Concurs de Cartells de la Patum (per seleccio-

nar el cartell oficial de cada any).

Dècada de 1980 • 1983, declaració com a Festa Tradicional d’Interès Nacional, per 

part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya;

representa l’atorgament del màxim grau de protecció en l’àmbit 

autonòmic.

• 1985, Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol, definició de les

proteccions en l’àmbit estatal.

• 1987, creació de la Regidoria de Festes dins de l’estructura de 

l’Ajuntament de Berga.

Dècada de 1990 • 1993, creació de nous mecanismes jurídics i legals per salva-

guardar la Patum (Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, i Llei 

2/1993 de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de

l’associacionisme cultural, ambdues d’àmbit autonòmic).

Dècada de 2000 • 2001, creació del Patronat Municipal de la Patum, destinat a admi

nistrar, conservar, coordinar i organitzar la festa.

• 2002, creació de la Casa de la Patum.

• Registre de marques i patents dels termes: Patum (concedida),

Fuet (concedida) i Plens (en tràmit).

• Implementació d’un nou dispositiu de seguretat per part de la 

Junta Especial de Seguretat Municipal.

• Nous dispositius per millorar i garantir la seguretat de les 

instal·lacions de llum, imatge i so per part dels tècnics municipals.

• 2003, creació de mesures per garantir una millor difusió de la 

Patum, com ara la instal·lació de la pantalla gegant per a la retra-

missió de la festa en directe.
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g.5. Justificació

El Pla d’acció ha de tenir en compte l’equilibri entre tres factors bàsics: sal-
vaguardar-la i garantir-ne la transmissió, atendre els interessos dels visitants
i respondre a les necessitats de la comunitat local. Per tot això, sembla lògic
que la primera raó per la qual es fa imprescindible l’elaboració d’un Pla
d’acció és la d’organitzar tots aquests components, a través de la proposta
d’objectius a curt i llarg termini, seguint un programa d’accions concret.

El Pla d’acció es converteix, així, en una eina central a través de la qual s’es-
tructuren les actuacions per garantir l’equilibri entre el gaudi de la festa i els
processos de desenvolupament territorial.

Fins ara, la Patum no ha comptat amb cap Pla d’acció específic, ja que les
qüestions més directament vinculades a aquests aspectes han estat sem-
pre en mans dels mateixos participants en la celebració, sense més organit-
zació que la pròpia coordinació d’activitats. Tanmateix, les modificacions
que ha anat presentant la Patum al llarg del temps, així com els problemes
derivats de l’escassa dedicació a la seva gestió, obliguen a plantejar-se la
necessitat d’un Pla d’acció que implementi les propostes de gestió, optimit-
zi els valors de la festa i eviti els errors del passat.

En els últims anys s’han fet evidents alguns problemes derivats de la crei-
xent difusió de la festa, que fins al moment no s’han resolt i que, amb el
temps, poden tendir a agreujar-se. Són diversos els perills que amenacen,
en major o menor grau, la celebració d’aquesta festa i és necessari, per
tant, dissenyar estratègies que n’esmorteeixin l’efecte i en redueixin les
pressions. Entre aquestes amenaces hi ha les següents:

✓ L’augment progressiu de visitants suposa un greu problema de ges-
tió del públic i genera una pressió sobre l’espai limitat de l’entorn de
la celebració que es concentra sobretot a la plaça de Sant Pere en els
dies de la Patum completa, però que també es produeix en altres
moments de la festa, sobretot en la passada de dissabte a la nit. La
pressió del públic a la mateixa plaça comporta enormes dificultats per
fer molts dels balls.

✓ Les profundes transformacions socials produïdes durant els anys
vuitanta a Espanya, fruit dels ràpids canvis polítics i econòmics, també
van tenir repercussions sobre la Patum. Es va popularitzar una imatge
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de la festa únicament com a lleure, al marge dels valors patrimonials
que representa. Això va generar un problema entre la comunitat local i
els visitants, que van arribar fins i tot a ser repudiats a causa del poc
respecte que mostraven per una forma d’expressió cultural tan arrela-
da en l’inconscient col·lectiu i la idiosincràsia de la comunitat. El Pla
d’acció ha de garantir que la Patum no es desvirtuï ni es converteixi en
un espectacle mediàtic i turístic.

✓ Les pressions que en els últims anys ha sofert la Patum perquè
alguns dels seus actes se celebrin fora de l’espai i l’època de l’any que
li són propis, és a dir, la plaça de Sant Pere i la setmana del Corpus.
Aquesta demanda, feta per part d’alguns col·lectius locals, s’oposa
frontalment a un dels principis bàsics que caracteritzen la Patum, com
és el fet que es desenvolupi en un lloc i un temps concrets, fora dels
quals la festa es desvirtua, perd la seva essència i es distorsiona.

✓ El perill a què estan exposades cada una de les comparses que con-
formen la festa, totes elles centenàries, i que cada any, després de la
celebració, han de ser revisades i restaurades per garantir-ne la con-
servació. Els intents de substitució d’algunes comparses originals per
reproduccions actuals, realitzades amb materials (fibra de vidre) i tèc-
niques modernes, han obtingut una resposta negativa per part dels
protagonistes de la festa. La voluntat de la comunitat local és recupe-
rar la comparseria antiga seguint els mètodes tradicionals de restau-
ració, de manera que la celebració de la Patum es faci amb el bestiari
original en perfectes condicions.

✓ El mateix ocorre amb el vestuari que s’utilitza en la Patum, que ha
de ser renovat amb assiduïtat davant de la degradació que el foc pro-
voca en cada celebració. Els mitjans econòmics i de personal amb què
actualment compta l’organització de la Patum fan difícil aquest aspec-
te i el converteix en un perill a tenir en compte en el Pla d’acció i en
els objectius bàsics de conservació.

✓ En relació amb la seva pervivència com a festa, són pocs els ele-
ments patrimonials de la Patum que són titularitat de l’Ajuntament,
malgrat que aquesta entitat sempre ha sufragat la festa pràcticament
en la seva totalitat, ja que la majoria es troben dispersos i en mans pri-
vades.
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✓  Un fet important que dificulta la millora de moltes d’aquestes con-
dicions és la falta de mitjans econòmics per portar endavant les inicia-
tives de gestió que s’han presentat en els últims temps.

Davant d’aquesta situació, que genera importants incerteses entorn de la
celebració de la festa, ha estat la mateixa comunitat dipositària de la tradi-
ció, la que fins ara s’ha enfrontat a aquests problemes. Les seves accions
han intentat promoure algunes millores, com ara:

• ratificar la decisió de representar els salts únicament a la plaça de
Sant Pere i només durant la setmana de Corpus;
• impedir que la comparseria surti de Berga;
• contribuir amb treball voluntari a la restauració de les peces i al man-
teniment del vestuari, i
• definir i concretar les passades que es fan al casc antic.

Missió del Pla d’acció
L’escassetat de mitjans a l’abast de la comunitat local i la necessitat de bus-
car noves vies de col·laboració, així com fonts de finançament que en millo-
rin la gestió, obliguen a fer un nou pas endavant a través de la redacció d’un
Pla d’acció per tal d’aconseguir els objectius següents:

I. Dotar d’una guia d’accions a desenvolupar als òrgans de gestió de
la Patum, seguint un ordre lògic en funció de les necessitats i els
objectius. El Pla d’acció ha de tenir com a element bàsic de configura-
ció un grup d’actuacions producte de l’anàlisi i l’estudi de les qües-
tions que afecten la Patum. Aquestes accions s’han estructurat d’a-
cord amb la importància que tenen i amb la necessitat de dur-les a
terme en un període concret de temps. Totes aquestes accions queda-
ran sota la supervisió de l’òrgan principal de gestió, el Patronat
Municipal de la Patum.

II. Organitzar els diferents agents d’execució en funció de les accions
en què participen. El Pla d’acció ha de servir de guia, no només de les
accions a desenvolupar, sinó també dels agents polítics, socials i eco-
nòmics encarregats de la seva materialització, coordinats sota la
direcció de l’òrgan gestor. El Pla es converteix, així, en una eina bàsica
d’organització.

III. Millorar la gestió de la Patum tant per fer front a l’amenaça que
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representa l’increment de públic com per aprofitar les oportunitats
econòmiques i turístiques que representa. El Pla d’acció ofereix noves
propostes que augmenten les responsabilitats de la gestió.

IV. Proposar un programa de desenvolupament sostenible basat en
l’explotació d’un recurs únic, sense destruir ni soscavar la base sobre
la qual se sosté i es recolza el desenvolupament respectuós de l’acti-
vitat. A Berga, i en relació amb la Patum, això significa defensar:

- Les implicacions pròpies de la festa (dia de celebració, lloc, des-
envolupament de la celebració, etc.).
- El respecte a l’escenari en el qual es desenvolupa (plaça de
Sant Pere i carrers propers).
- La protecció del patrimoni històric i immaterial.
- El respecte al sentiment dels habitants de Berga com a diposi-
taris de la festa.
- La repercussió dels beneficis de la gestió en la població local i
la comarca.
- L’interès per la difusió i el coneixement rigorós d’una de les manifes-
tacions més importants del país, evitant-ne, així, la distorsió.

V. Determinar les eines específiques per controlar els interessos del
públic visitant respectant les formes i la qualitat de vida de la comuni-
tat local. Durant l’anàlisi de les propostes del Pla d’acció s’han tingut
en compte els principis bàsics del turisme sostenible, amb l’objectiu
de millorar la convivència entre els interessos de la comunitat local i
el servei al públic visitant. El Pla ha de traçar les relacions entre la sal-
vaguarda i la protecció de la Patum i les estratègies que la col·loquen
com un valor de desenvolupament social, econòmic i turístic de la
comunitat.

VI. Desenvolupar una política d’accions basada en els principis del
turisme sostenible, davant de la previsió de l’interès futur que pugui
provocar sobre nous sectors de visitants, i la necessitat de preveure
eines que contribueixin a mantenir l’equilibri entre la gestió ordenada
del públic i l’aprofitament del recurs patrimonial, cosa que comporta
prendre mesures com ara:
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g.6. Objectius a llarg termini (trenta anys)

La presentació dels objectius del Pla d’acció es divideix en quatre catego-
ries: els objectius de salvaguarda, destinats a mantenir la singularitat i iden-
titat de la Patum; els de protecció, que recullen tècniques i metodologies
concretes per protegir la Patum de les agressions internes (especulació
urbanística) o externes (explotació turística); els de revitalització, relatius a
aspectes que recuperin el valor central i afegit que la Patum té a Berga i a
tota la comarca i, finalment, els objectius de difusió, que plantegen meca-
nismes perquè els visitants coneguin i valorin els aspectes culturals i his-
tòrics de la Patum, més enllà dels exclusivament visuals i mercantilitzats.

A. La salvaguarda
• Garantir que la Patum continuï essent sentida, respectada, organitza
da i celebrada per tota la població, com un aspecte central dels pro-
cessos d’identitat de la població, i potenciar, a més, que es convertei
xi en un vincle de cohesió i integració social de la nova població immi
grant.

• Consolidar les tasques desenvolupades per salvaguardar i trans
metre el coneixement de la festa i promoure noves vies per transferir
aquest patrimoni a les generacions futures.

• Garantir la conservació i preservació de la comparseria.

B. La protecció
• Assolir l’equilibri entre la salvaguarda i l’aprofitament dels recursos
patrimonials, el gaudi dels visitants i els interessos de la comunitat
local, basant-se en els principis del turisme sostenible.
• Obtenir nivells òptims de recuperació i rehabilitació del patrimoni 

cultural de Berga.

C. La revitalització 
• Potenciar la centralitat de la ciutat de Berga com a punt de confluèn-
cia social, cultural, econòmica i de comunicacions de tot el territori,
oferint a tots els sectors implicats les eines necessàries perquè Berga
continuï essent un focus d’activitat i consum dins de la comarca.

• Conscienciar la població de Berga del fet que, a més d’una festa, la
Patum és un factor de desenvolupament local. Els canvis que es des-
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envolupin en l’entorn de la festa comportaran transformacions en els
hàbits quotidians de la ciutat com a destinació turística.

• Reafirmar el paper del Patronat Municipal de la Patum com a únic
òrgangestor de la festa i assegurar que dins de la seva estructura esti-
guin sempre representades l’Administració pública i les entitats cultu-
rals locals.

• Implementar el Pla d’acció i garantir-ne la revisió periòdica, amb l’ob-
jectiu d’assegurar la protecció de la Patum i millorar-ne la gestió.

• Conèixer en profunditat l’impacte que la festa de la Patum té en el
desenvolupament econòmic, social i cultural de Berga i el seu territori
d’influència.

• Gestionar l’espai urbà de Berga per garantir l’aprofitament de la ciu-
tat com a recurs patrimonial, per millorar la mobilitat rodada i dels via-
nants i per facilitar l’accessibilitat.

• Reclamar a les institucions supralocals competents una inversió més
gran en infraestructures viàries dins de la comarca i per a la comuni-
cació intercomarcal.

• Convertir la Patum en un motor de desenvolupament social, econò-
mic i turístic de tot el territori. Optimitzar, de manera sostenible, els
beneficis obtinguts de la seva explotació i desenvolupar programes
d’actuació perquè aquests beneficis reverteixin econòmicament en la
comunitat, obrint oportunitats a les empreses de serveis i creant nous
llocs de treball.

• Diversificar les fonts de finançament de la Patum amb l’objectiu d’am-
pliar la seva capacitat d’autofinançament i reduir, alhora, la pressió
econòmica actual sobre el municipi.

D. La difusió
• Implicar el màxim nombre possible d’organismes públics i privats,
tant nacionals com internacionals, en la difusió i transmissió del signi-
ficat i la importància de la Patum per poder salvaguardar i protegir la
festa.

• Impulsar la creació del futur Museu de Berga a la Rasa dels Molins
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com a element de presentació de la ciutat i element fonamental per
entendre la societat que ha anat evolucionant al costat de la Patum.

Aquest últim objectiu s’insereix en la redefinició de la política museística, de
manera que potenciï una estratègia orientada a la salvaguarda, protecció,
revitalització i difusió de la Patum i la resta del patrimoni de Berga.

Fins i tot fa poc temps la ciutat de Berga ha estat mancada d’una política
museística coherent i contínua, com s’assenyala repetidament en el Pla
d’acció cultural impulsat per l’Institut Municipal de Cultura de Berga.
Aquesta situació, de la qual la societat berguedana és ben conscient, s’ha
de poder solucionar a curt i a llarg termini. De fet, una festa tan antiga com
la Patum, amb prop de 600 anys d’antiguitat, és el producte d’una societat
que ha anat canviant amb el pas de la història. Una festa de la riquesa i la
complexitat de la Patum no pot entendre’s completament només amb un
museu que expliqui la celebració (vegeu l’apartat Objectius a curt termini)
sinó que és necessari un museu que expliqui la història i el territori en el
qual es troba immersa.

g.7. Objectius a curt termini (cinc anys)

No hi ha dubte que la Patum és el senyal d’identitat dels ciutadans de
Berga. És per això que un museu dedicat a la Patum és una de les actua-
cions prioritàries en matèria cultural que vol abordar el nou govern muni-
cipal.
La proposta d’un nou museu dedicat a la Patum porta, per ella mateixa,
una sèrie de condicionants de caràcter pràctic i físic: s’hi han de mostrar
unes peces que alhora s’han d’utilitzar cada any en el desenvolupament de
la festa, de manera que la seva ubicació ha de ser el més pròxima possi-
ble a la plaça de Sant Pere. Així mateix, si es té en compte el protagonisme
que el Patronat Municipal de la Patum ha de tenir en la creació i el funcio-
nament del Museu i la necessitat que les colles i altres persones puguin
disposar d’un espai on realitzar determinades activitats relacionades amb
la celebració (restauració i reparació de les comparses, reunions, espais
per vestir-se durant la festa, etc.), tot sembla indicar que seria convenient
que el Museu i la Casa de la Patum fossin una mateixa institució i tingues-
sin una mateixa seu. Així, ambdós equipaments haurien d’ocupar un
mateix edifici, algunes de les seccions del qual quedarien al servei dels
patumaires per al desenvolupament de la festa, mentre que d’altres serien
d’utilitat general. Sens dubte, el lloc idoni per ubicar aquesta nova institu-
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ció és l’illa de cases que ara allotja la seu de la Policia Municipal i la Casa
de la Patum, limítrofa a la plaça del Dr. Saló.

El model de centre o d’institució museística que es proposa, així com l’o-
ferta d’activitats, s’apropa a una combinació de museu, en la seva accep-
ció més tradicional del terme, amb una altra de més concorde amb els cen-
tres d’interpretació. És a dir, es tractarà d’un museu orientat a la interacti-
vitat i la presentació d’una oferta atractiva per als visitants. Així, el Museu-
Casa de la Patum ha de complir una sèrie de funcions, entre les quals des-
taquen tant les habituals de salvaguarda i protecció del patrimoni moble
material i immaterial de la Patum, com la difusió i investigació d’aquest
patrimoni. Els seus continguts faran referència a elements historicoartístics
i etnològics d’antiguitat reconeguda, i alhora buscarà objectius, com per
exemple, que aquest concepte de patrimoni s’estengui a altres elements
més recents, referits a activitats ja desaparegudes, o bé s’ampliï al patri-
moni natural. Tot això, sense oblidar que el patrimoni denominat intangi-
ble –amb suport material–, es caracteritza més pels processos que pels
objectes.

Es considera imprescindible que aquest centre museístic desenvolupi com
a funció pròpia la de presentar i difondre la història i l’evolució de la Patum,
les comparses, la tradició patumaire, els aspectes relacionats amb la vida
de la població, la celebració de la festa, el seu significat, etc. com a expres-
sió cultural viva i dinàmica. Malgrat que el Museu reunirà part del patrimo-
ni material de la festa, serà necessari incidir en el seu valor com a patrimo-
ni intangible, que és viu, que canvia i evoluciona amb les persones que són,
al cap i a la fi, les que fan la festa i es converteixen en les seves diposità-
ries, de manera que es generi un punt d’interès per al consum cultural, que
doni suport al desenvolupament econòmic i social del territori, i contribuei-
xi al manteniment i la creació d’activitats econòmiques.

La creació del Museu-Casa de la Patum9 permetrà plantejar-se la festa com
un referent de la ciutat durant tot l’any i no exclusivament durant la setma-
na del Corpus, com succeeix ara.

Evidentment, les tècniques museogràfiques utilitzades a les sales d’exposi-
ció hauran de mantenir, en la mesura que sigui possible, el caràcter reser-
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vat i màgic que envolta als elements de les comparses en ús, des d’una
visió popular i tradicional d’aquest fenomen.

A més de constatar la necessitat d’impulsar el Museu-Casa de la Patum, els
estudis i anàlisis realitzats sobre la Patum, la comunitat local dipositària i el
seu àmbit territorial d’influència han permès elaborar un diagnòstic de la
situació real en què es troba actualment la ciutat de Berga en general i la
Patum en particular. Les conclusions de l’esmentat estudi han estat recolli-
des en aquest Pla d’acció amb la voluntat de reflectir les inquietuds i els
desigs dels principals implicats en la salvaguarda, protecció, revitalització i
difusió d’aquesta forma d’expressió cultural.

En aquest apartat es presenten, agrupats en diferents àmbits, els objectius
a què s’ha d’arribar en el termini dels cinc anys vinents, acompanyats d’una
sèrie de propostes d’actuació.

A. La salvaguarda

Els objectius i accions proposats en aquest apartat estan destinats a preser-
var la festa de la Patum. Un dels principals elements per a la seva custòdia
s’ha de basar en el respecte i en el coneixement de la festa. És per això que
una bona part de les accions de salvaguarda han d’anar destinades a difon-
dre el significat i importància que té.

1. Fer un esforç perquè totes les accions que es desenvolupin entorn de la
Patum afavoreixin la valoració de la festa i del patrimoni que representa, ja
que només des del coneixement i el respecte s’aconseguirà mantenir una
bona convivència entre els visitants i la població local.

1.1. Garantir la transmissió de la Patum i del seu patrimoni cultural en tots
els àmbits de la vida local.

Accions:
• I Incloure la Patum dins dels currículums escolars, en l’àmbit de
Berga i el Berguedà, en tots els nivells de formació, així com promou-
re la creació de materials didàctics on es reculli el seu significat dins
de la història de Berga, el seu valor patrimonial i d’identitat, la seva
música, etc.
• Potenciar el coneixement de la festa a l’escola i les entitats locals a
través d’activitats que incentivin les relacions intergeneracionals i els
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vincles interculturals. Per exemple, a través de la celebració de xerra-
des o cursos on es relacioni la Patum amb les festes dels diferents
col·lectius d’immigrants presents a la ciutat.
•  Reforçar la Patum infantil com a Escola de Patumaires on, a més de
treballar els balls de les comparses, també s’inclogui una formació
que faciliti la comprensió del significat de la festa per part dels més
petits.
• Fer campanyes de promoció de la Patum entre els immigrants
adults (ja que els petits es poden integrar a través de la Patum infan-
til) amb l’objectiu d’apropar-los a la festa i de potenciar la seva parti-
cipació. La Patum ha de ser una eina de cohesió social.
• Crear materials de tipus lúdic i didàctic –jugar i aprendre– dedicats
a la Patum i dissenyats per al consum familiar

10

.
• Elaborar materials informatius per difondre el coneixement de la
Patum a tot tipus de públic. Així mateix, s’elaboraran recursos que en
permetin difondre aquesta informació a aquelles persones que pre-
senten deficiències auditives i visuals.

1.2. Assegurar que la població pugui participar en els processos de presa de
decisions entorn dels aspectes més generals de la festa.

Acció:
•  De la mateixa manera que les colles de patumaires i els agents directa-
ment implicats en la celebració de la festa tenen el Patronat de la Patum
com a vehicle d’expressió, seria necessari atorgar a la comunitat local la
possibilitat d’expressar la seva voluntat a través de l’Institut Municipal de
Cultura de Berga - IMUCBE.Aquesta institució es convertiria en el motor de
les relacions entre la societat civil i l’Administració municipal.

2. Promoure la investigació, la recollida i l’anàlisi de documentació i mate-
rials sobre la Patum, per poder aprofundir en el coneixement de la festa i
posar els resultats a l’abast del públic.

Accions:
• Fer l’Inventari de Patrimoni Etnològic de la Patum, seguint les pautes
metodològiques i de continguts marcades des de l’Observatori de
Patrimoni Etnològic del Centre de Promoció de la Cultura Popular i
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Tradicional Catalana - CPCPTC de la Generalitat de Catalunya. Aquest
inventari passarà a formar part de l’Arxiu de Patrimoni Etnològic de
Catalunya, seguint les recomanacions de la UNESCO (París, 1989).
• Promoure l’estudi de la Patum com a element de la cultura popular
i tradicional i, a més, com un fenomen sociològic actual. En aquest
sentit, és necessari potenciar l’interès per part de les institucions cata-
lanes de referència en el món de la investigació, com, per exemple,
l’Institut Català d’Antropologia - ICA.
• Difondre tot el material i les investigacions desenvolupades a través
d’una línia pròpia de publicacions tant de caràcter científic com didàc-
tic, integrada en de la política de difusió del Museu-Casa de la Patum.

3. Recuperació i salvaguarda dels elements del patrimoni material històric
dispers de la Patum.

Accions:
• Recuperar i inventariar el patrimoni material històric de la Patum,
patrimoni de gran importància i imprescindible per a la realització del
projecte museogràfic de la Casa-Museu de la Patum. Una part impor-
tant d’aquest conjunt patrimonial es troba en mans particulars i amb
no poques dificultats d’accés. Aquest patrimoni inclou tant els béns
materials que formaven part de les comparses, com els béns docu-
mentals de gran valor històric i etnogràfic.
• Establir els mecanismes de donació necessaris per tal de poder
incrementar l’inventari i assegurar la salvaguarda d’aquests elements
del patrimoni històric de la Patum que és en mans particulars, mitjan-
çant campanyes de sensibilització que desemboquin en la realització
d’una exposició de recuperació i reconeixement públic.
• Restaurar els elements del patrimoni material dispers de la Patum
històrica i incloure aquests elements en l’inventari central de la Patum
que el Pla d’acció preveu crear.

4. Potenciar el coneixement i la transmissió de les tècniques artesanals
emprades en la creació, la conservació i restauració de les comparses com
a patrimoni cultural.

Accions:
• Promoure el contacte entre l’equip d’artesans que fins ara s’ha
encarregat de la restauració de la comparseria i els futurs professio-
nals de la restauració i conservació que treballin amb les peces.
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• Garantir que els que es facin càrrec de la restauració de les peces,
respectaran i promouran l’ús de les tècniques i els materials artesa-
nals com a part del patrimoni local.
• Crear un arxiu o registre documental de les intervencions de restau-
ració que s’han dut a terme en les peces de la comparseria.

5. Convertir la marca Patum en una mesura de salvaguarda de la imatge de
la festa en general.

Acció:
• Continuar amb el procés de registre de marques i patents de la
festa per garantir que no s’utilitzi de manera incorrecta ni se’n desvir-
tuï la imatge.

6. Celebrar la Patum en el seu entorn i marc històric.

Acció:
• Mantenir i ratificar els acords municipals de no canviar el lloc ni les
dates tradicionals de la Patum.

B. La protecció

Els objectius i les accions que es proposen en aquest apartat estan desti-
nats a preservar la festa de la Patum davant de les amenaces internes (pres-
sions urbanístiques, etc.) i externes (pressió del turisme, propostes de cele-
brar la festa fora de Berga o en altres dies diferents de la setmana del
Corpus, alteració de la festa per allaus de públic, ampliació de l’espai de
desenvolupament de la festa fora del seu lloc tradicional, etc.). Contra
aquestes amenaces, es proposen una sèrie d’actuacions que inclouen tant
la protecció legal de la festa com aspectes relacionats amb l’entorn físic i
amb el públic assistent, amb la finalitat d’impedir que en puguin alterar o
desvirtuar l’essència.

PROTECCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC

7. Millorar la protecció de la plaça de Sant Pere, així com de la resta d’esce-
naris de celebració de la Patum.

Accions:
• Continuar celebrant la Patum en el plaça de Sant Pere sense canviar-
ne l’estructura i la fisonomia. No hi ha dubte que la pressió del creixe-
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ment urbà pot significar una amenaça per a l’entorn on se celebra la
festa. Però, alhora, l’envelliment i la falta d’inversió, a causa de les par-
ticulars característiques estructurals i de propietat del casc antic de
Berga, poden constituir també un impediment per a la recuperació, la
rehabilitació i la reutilització del conjunt d’edificis que formen el perí-
metre de la plaça de Sant Pere i, al seu torn, de la mateixa plaça com
a espai públic obert.
• Potenciar el compliment estricte de la normativa urbanística i de les
ordenances que recull detalladament el POUM de Berga.
• Incentivar la reutilització d’edificis catalogats i/o espais d’interès
patrimonial mitjançant mesures fiscals, ajuts directes o assessora-
ment tècnic.

8. Millorar la instal·lació dels mitjans tècnics (il·luminació, so i retransmissió)
i minimitzar els problemes derivats de la seva ubicació tant a la plaça de
Sant Pere com dins de l’edifici de l’Ajuntament.

Accions:
• Planificar una nova distribució i ubicació dels equipaments i instru-
ments tècnics vinculats a la il·luminació, el so i la retransmissió de la
festa.
• Establir un protocol d’actuació per resoldre els problemes derivats
de l’ocupació de l’espai i de les necessitats tècniques de la instal·lació
de càmeres de televisió de cadenes públiques o privades.
• Proposar la realització d’un conveni entre les dues televisions locals
i l’Ajuntament per oferir una retransmissió conjunta de la festa i reduir,
així, l’espai ocupat pels aparells i el personal tècnic.

9. Millorar la protecció del patrimoni rural i industrial de Berga.

Accions:
• Afavorir i agilitar la inclusió del patrimoni pertanyent a l’economia
rural i del patrimoni industrial al catàleg municipal de béns a protegir.
• Protegir i rehabilitar, d’acord amb la normativa del POUM, els ele-
ments arquitectònics industrials i els elements arquitectònics relacio-
nats amb les funcions agrícoles, com les masies, els elements de
pedra seca, la xarxa de camins, etc.
• Rehabilitar i recuperar el patrimoni rural i industrial per impulsar
ofertes culturals que incrementin el valor afegit de Berga i que afavo-
reixin la desestacionalització turística.
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GESTIÓ DEL PÚBLIC

10. Establir mecanismes de gestió de públic, sota la direcció del Patronat,
per evitar la massificació i reduir les conseqüències.

Accions:
• Elaborar un tríptic informatiu per distribuir-lo gratuïtament durant la
setmana de la Patum, que presenti tota la informació necessària per a
la gestió i seguretat del públic assistent. Aquest material ha de recollir
instruccions sobre el funcionament dels salts, mesures de seguretat,
advertiment i recomanacions sobre les opcions per veure la festa en
cas de no poder entrar a la plaça, entre altres coses. Tots els establi-
ments de la ciutat participaran en la seva distribució.
• Oferir alternatives a l’assistència a la plaça ampliant el nombre de
pantalles gegants que retransmeten la festa en directe en diferents
localitzacions del casc urbà. A més de reproduir la festa en directe,
abans de la celebració i durant el transcurs de la festa, podrien anar
actualitzant el desenvolupament dels actes i oferint tota la informació
d’interès recollida als tríptics.
• Instal·lar càmeres web a la plaça de Sant Pere i a les vies urbanes on
es fan les cercaviles per poder transmetre la festa en directe via
Internet.
• Optimitzar l’espai de la plaça de Sant Pere per garantir l’accés dels
assistents d’una manera ordenada, facilitar la presència de persones
amb mobilitat reduïda i permetre la distinció entre el públic passiu i el
que vol participar en els salts. Algunes propostes podrien ser la
instal·lació i gestió de grades i el lloguer dels balcons de la plaça.
• Controlar i restringir els accessos a la plaça de Sant Pere durant la cele-
bració de la Patum quan el públic assistent superi la capacitat de la plaça.
• Continuar millorant els protocols d’actuació dels cossos de seguretat
i del personal sanitari.

C. Revitalització

Una vegada garantida la salvaguarda i protecció de la festa, els objectius i
les accions que es proposen en aquest apartat es destinen a actualitzar la
gestió de la festa, de manera que se’n beneficiï la mateixa Patum, la ciutat
de Berga i els seus visitants.
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GESTIÓ DE LA FESTA

11. Reforçar el paper del Patronat de la Patum com a principal òrgan de ges-
tió de la festa.

Accions:
• Incorporar una mínima estructura assalariada encarregada d’execu-
tar els acords adoptats pel Patronat de la Patum durant tot l’any.
• Crear la figura del 2n vicepresident del Patronat de la Patum, càrrec
que hauria de ser ocupat pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Berga, atesa la necessitat d’implicar el màxim nombre possible d’agents
locals i per la mateixa implicació de la festa en la vida cultural local.
• Incloure un membre de la Patum infantil en el si del Patronat.
• Establir relacions entre el Patronat i altres organismes de gestió eco-
nòmica, comercial i turística.
• Potenciar la transversalitat entre les diverses regidories municipals
implicades per aconseguir el màxim d’efectivitat.

12. Convertir la marca Patum en un referent visual i simbòlic de la festa i de
la ciutat de Berga.

Accions:
• Desenvolupar polítiques conjuntes, gestionades pel Patronat de la
Patum i amb la participació de les associacions de veïns, pensades per
definir aspectes concrets i comuns, com ara la decoració de les faça-
nes dels carrers, especialment en el casc antic.
• Desenvolupar polítiques, de manera anàloga i amb la participació del
Gremi de Comerciants, per a la decoració dels aparadors dels establi-
ments comercials.

13. Revalorar la feina voluntària de totes les persones que participen en la
gestió, l’organització i la realització de la festa.

Accions:
• Descriure totes les tasques de la Patum realitzades per voluntaris.
• Donar publicitat de la feina feta pels voluntaris i voluntàries durant la
celebració de la Patum i després, i agrair-los-la.
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URBANISME I ADAPTACIONS DINS DEL NUCLI ANTIC

14. Implementar mesures que facilitin l’accés i la mobilitat dels vianants dins
del casc antic de Berga.

Accions:
• Adaptar les zones de trànsit de vianants amb la instal·lació de bara-
nes o d’elements que permetin salvar desnivells, sobretot tenint en
compte l’estructura i les deficiències que presenta un nucli històric
antic com el de Berga.
• La nova edificació del Museu-Casa de la Patum ha de preveure l’am-
pliació de les escales d’accés a la plaça del Dr. Saló, la principal via d’e-
vacuació de la plaça.

15. Oferir als visitants zones de serveis públics per fer més agradable la seva
estada a la ciutat de Berga.

Acció:
• Preparar un estudi per a convertir la futura urbanització de la Rasa
dels Molins en un nucli de serveis públics i equipaments culturals de
la ciutat, tal com es recull en el Pla d’ordenació urbanística municipal
- POUM de Berga. Aquests serveis, a més del futur Museu de Berga,
haurien d’incloure l’estació central d’autobusos, aparcaments públics
i zones d’esbarjo i de descans.

16. Reforçar durant els dies de la Patum els serveis d’instal·lació i manteni-
ment del mobiliari urbà, a càrrec dels serveis municipals..

Acció:
• Millorar la neteja dels carrers i estudiar la distribució estratègica de
lavabos públics, a més de posar a punt el dispositiu especial de reco-
llida d’escombraries.

TRANSPORTS, CIRCULACIÓ VIÀRIA I SENYALITZACIÓ

17. Gestionar el trànsit rodat a la ciutat de Berga durant tot l’any i reforçar
les actuacions durant l’època de la Patum.

Accions:
• Revisar l’ordenança municipal de circulació i redactar un protocol
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d’actuació específic per a la Patum amb l’objectiu de gestionar el
parc automobilístic i millorar-ne la mobilitat.
• Elaborar un pla de millora de la senyalització en els accessos a la
ciutat i en les àrees que presenten problemes de mobilitat viària, en
què s’informi de les opcions de circulació dins del casc urbà i de la
localització dels aparcaments públics. Durant la Patum, reforçar amb
senyals específics la ubicació dels aparcaments, les fonts públiques i
les zones d’esbarjo. A més, seria interessant incloure també altres
informacions, com la situació del casc antic, la zona comercial, la
localització de les pantalles que retransmeten la festa i els diferents
escenaris de la Patum.
• Fer una anàlisi dels aparcaments públics existents (ubicació, nom-
bre de places, zones blaves, etc.) i de la necessitat de creació de
noves places seguint la línia d’estudi sobre vialitat efectuada pel Reial
Automòbil Club de Catalunya - RACC.

18. Millorar la connectivitat de Berga amb altres municipis de la mateixa
comarca i de fora i potenciar l’ús del transport públic.

Accions:
• Programar accions dirigides a millorar la connexió de la ciutat amb
altres municipis a través de la construcció de noves vies interurbanes
que permetin enllaçar amb la xarxa viària en sentit nord-sud i est-oest,
tal com es recull en el Pla d’ordenació urbanística municipal - POUM
de Berga.
• Potenciar l’ús dels serveis de transport públics (els autobusos) entre
Berga i els principals nuclis de població de dins de la comarca i de fora,
i reforçar-los de forma especial durant la Patum.

AVALUACIÓ

19. Crear mecanismes de control i avaluació de l’impacte social i econòmic
que la festa té sobre la ciutat de Berga.

Accions:
• Desenvolupar mecanismes de recollida d’informació. Les oficines de
turisme i altres organismes locals, com la Cambra de Comerç, han de
recollir durant tot l’any els indicadors bàsics sobre el nombre de visi-
tants, característiques, volum de negoci, moviment comercial, pernoc-
tacions, etc.
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• Posar en funcionament altres estratègies per a la recollida d’infor-
mació més enllà dels indicadors generals, com ara qüestionaris quali-
tatius als visitants sobre el grau de satisfacció, les deficiències que hi
troben, etc., o entrevistes a comerciants i hotelers sobre l’impacte del
turisme.
• Elaborar estudis anuals sobre l’evolució econòmica dels diferents
sectors de Berga i de la comarca. Aquesta investigació pot ser realit-
zada i/o ser avalada per organismes competents com la Universitat, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o el Consell
Comarcal, entre d’altres.

20. Establir mecanismes de control i avaluació del compliment de les actua-
cions programades en el Pla d’acció.

Acció:
• Establir un sistema d’avaluació periòdica que permeti examinar l’efi-
ciència del Pla de gestió i el Pla d’acció, amb l’objectiu de millorar-los i
adaptar-los en funció de les deficiències detectades.

FINANÇAMENT

21. Optimitzar i diversificar les fonts d’ingressos del Patronat de la Patum a
través d’accions relacionades directament amb la Patum i la celebració de
la festa.

Accions:
• Incrementar els ingressos directament vinculats amb la creació del
Museu-Casa de la Patum: entrades al Museu, beneficis obtinguts de la
botiga, lloguer d’espais i sales del Museu, lloguer de l’exposició itine-
rant sobre la Patum, etc.
• Incrementar els ingressos vinculats a la celebració de la festa: gestió
dels balcons de la plaça, instal·lació de grades a la plaça, instal·lació
d’un bar del Patronat durant la setmana del Corpus, etc.
• Establir un protocol d’actuació que defineixi l’aplicació o no de tari-
fes econòmiques a les cadenes de televisió i ràdio, tant públiques com
privades (cobrament d’un cànon per la retrasmissió del senyal audio-
visual que serveixi de compensació per l’increment de les tasques
dels serveis municipals, etc.).
• El Patronat ha d’establir una normativa sobre l’ús de la marca Patum
i els percentatges d’ingressos derivats de la seva utilització comercial.
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• Fer explotar la marca Patum, establint polítiques de màrqueting per
als productes oficials de la festa que reforcin les accions ja desenvo-
lupades (registre de marques i patents). Crear productes oficials
(àlbums, samarretes, mocadors, etc.).
• Potenciar entre els comerciants i artesans locals l’ús de la marca
Patum en les seves accions i els seus productes.

22. . Buscar noves vies de finançament de la festa amb l’objectiu de rebai-
xar la pressió sobre els pressuposts municipals i obtenir recursos per a la
festa de manera que no en perilli la continuïtat.

Accions:
• Promoure el mecenatge entre els empresaris locals i comarcals amb
l’objectiu de cobrir una part de les despeses generades per la festa,
com, per exemple, l’adquisició de roba per a la confecció i restauració
dels vestits de les comparses.
• Reduir costos de restauració de les comparses establint acords amb
el Servei de Conservació i Restauració de l’Escola d’Arts i Oficis de la
Diputació de Barcelona i amb el Servei de Restauració de Béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

23. Establir polítiques comercials concurrents i incentivar la col·laboració i
el treball en xarxa dels empresaris.

Accions:
• Establir rondes de consultes amb el Gremi de comerciants i boti-
guers, així com amb el Gremi d’Hotelers, amb l’objectiu de realitzar
accions que aportin beneficis econòmics i millorin la imatge de la ciu-
tat.
• Incentivar la celebració de fires temàtiques i per a especialistes que
atreguin negoci a Berga durant tot l’any i permetin difondre els valors
propis del territori.
• Establir polítiques d’horaris comercials conjunts durant la Patum
entre els empresaris locals, especialment entre els que tenen negocis
al casc antic, amb la finalitat de potenciar i dinamitzar el comerç a la
ciutat.
• Plantejar cursos de formació i reciclatge d’empresaris i treballadors
del sector serveis per actualitzar els seus coneixements i implantar
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nous hàbits d’atenció a l’usuari. La necessitat de formar els empresa-
ris i el personal tècnic i laboral del territori, com a instruments de 
promoció econòmica i estratègica, es preveu ja dins del Pacte
Territorial recollit en el Consorci de Cercs, liderat per l’Ajuntament de
Berga.
• Modernitzar i/o transformar els negocis i la seva oferta comercial i
turística per adaptar-los als nous requisits.
• Potenciar els contactes amb experiències similars dutes a terme en
altres llocs, pel que fa al desenvolupament d’infraestructures i serveis
de qualitat. Aquesta acció permetrà crear serveis de qualitat, situar-los
en un nivell competitiu i millorar l’oferta del territori, en benefici de l’u-
suari i de la comarca.

24. Promocionar els productes gastronòmics i artesanals propis del territori.

Accions:
• De la mateixa manera que s’ha fet ja amb la Cuina dels Bolets con-
vindria crear nous programes de promoció dels productes alimentaris
de qualitat de la comarca.
• Promoure entre els restauradors la implantació d’una cuina pròpia
dins de l’oferta gastronòmica tradicional, on s’emprin els productes de
qualitat de l’entorn que es vol promocionar, com l’embotit, els format-
ges o la vedella, entre altres.
• Situar al mercat els productes artesanals propis de la comarca i arri-
bar a acords empresarials i institucionals que en permetin la distribu-
ció i la potenciïn entre els habitants de la comarca, els visitants i, final-
ment, els habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona.

TURISME CULTURAL I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

25. Potenciar el valor de la Patum com a motor del turisme cultural de la ciu-
tat i de la resta de la comarca.

Accions:
• Posar en marxa, primer, els projectes museològic i museogràfic, des-
prés, les obres d’execució del Museu-Casa de la Patum.
• Enfortir les relacions entre l’Institut Municipal de Cultura de Berga i
la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Berga per definir estratè-
gies coordinades en la línia de turisme cultural.
• Crear un itinerari urbà senyalitzat pels diferents escenaris on es des-
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envolupa la Patum: els carrers, la plaça de Sant Pere, la plaça
Viladomat, la plaça de Sant Joan, etc.
• Reforçar i senyalitzar les rutes turístiques que hi ha a la ciutat, com
la Ruta dels Molins, la Ruta Medieval i la Ruta dels Carlins.
• Crear itineraris/rutes de festes populars i tradicionals interessants de
la comarca, amb la possibilitat que, més endavant, es pugui introduir
la Patum en altres rutes d’abast més general.

26. Aprofitar l’interès generat en els últims anys pel patrimoni natural, el
patrimoni historicoartístic, el patrimoni industrial i les manifestacions de cul-
tura popular a Catalunya per impulsar l’ocupació turística a la comarca
durant tot l’any.

Accions:
• Potenciar la Patum com a recurs d’alt nivell entre el públic ja interes-
sat i despertar l’atracció d’un nou públic cultural específic, ja que el
turisme de la comarca descansa, en gran manera, en el valor concedit
al patrimoni natural i cultural.
• Enfortir els vincles entre el Consorci de l’Alt Berguedà i el del Baix
Berguedà, amb l’objectiu de potenciar l’establiment de polítiques
turístiques conjuntes per a tot el territori i dissenyar productes turís-
tics que integrin l’oferta de tota la comarca. Aquest producte conjunt
integraria els quatre principals actius de la comarca: el patrimoni natu-
ral, el patrimoni historicoartístic, el patrimoni industrial i el patrimoni
etnològic.

27. Desenvolupar, reforçar i diversificar les infraestructures turístiques,
especialment l’oferta d’allotjaments rurals, per donar resposta a l’afluència
de visitants i a l’increment del nombre de pernoctacions.

Accions:
• Modernitzar els hotels i les pensions que ja hi ha amb l’objectiu d’in-
crementar i professionalitzar els seus serveis.
• Potenciar la rehabilitació de cases de pagès per al seu ús com a
allotjaments rurals, especialment en l’entorn immediat de la ciutat de
Berga, que presenta més deficiències que la resta de la comarca.
• Assegurar que un percentatge de les noves residències rurals que es
creïn puguin absorbir la demanda d’establiments de primera catego-
ria.
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28. Incrementar el personal d’informació turística i ampliar l’horari de les ofi-
cines durant la Patum per millorar l’atenció al visitant.

Accions:
• Reforçar les funcions tant de l’Oficina de Turisme municipal, situada
al casc urbà, com de l’Oficina de Turisme del Berguedà, situada en un
dels accessos principals a la ciutat. Durant la resta de l’any, l’oficina
comarcal també ha de posar a l’abast del visitant tot el ventall d’acti-
vitats que es poden desenvolupar a Berga relacionades amb la Patum.
• Col·laborar en les tasques de recollida de la informació necessària
per a l’elaboració d’estudis i materials sobre l’impacte turístic de la
Patum al territori.
• Reforçar el seu paper com a Central de Reserves (ocupació de gra-
des i balcons, allotjaments, etc.).
• Posar a l’abast de tot el món la literatura promocional i la informació
que es generi des del municipi, la comarca i el conjunt del territori.

SUPORT INSTITUCIONAL

29. Vetllar perquè les diverses institucions i organismes, tant nacionals com
internacionals, s’impliquin en el desenvolupament de les actuacions propo-
sades en el Pla d’acció.

Acció:
• Materialitzar la seva implicació des de diferents àmbits: el finança-
ment, l’ajuda a la investigació, els recursos humans o, senzillament, el
suport i l’aval institucional.

D. Educació i difusió

Els objectius i les accions proposats en aquest apartat se centren a divulgar
la importància i la identitat de la festa de la Patum fora de Catalunya i a pro-
moure mecanismes que facin possible gaudir d’aquesta festa durant tot
l’any11. Així mateix, s’estableixen accions per difondre el seu valor patrimo-
nial per mitjà d’un major nombre de canals.
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30. Crear mecanismes perquè el visitant pugui gaudir durant tot l’any de la
Patum i de l’oferta cultural i turística del territori, afavorint així la desesta-
cionalització del comportament del públic.

Accions:
• Creació del Museu-Casa de la Patum, que recollirà la història i l’evo-
lució de la Patum. Malgrat que el Museu reunirà part del patrimoni
material de la festa, serà necessari incidir en el seu valor com a patri-
moni intangible, que és viu, que canvia i evoluciona amb les persones
que són, al cap i a la fi, les que realitzen la festa i es converteixen en
les seves dipositàries.
• Incorporar la futura estructura tècnica del Museu-Casa de la Patum
dins de l’estructura de gestió del Patronat.
• Programar al llarg de l’any diverses activitats de lleure i formació
relacionades amb la Patum, promogudes pel Museu i les entitats de la
ciutat.
• Promocionar altres festes i festivals d’interès que se celebrin a Berga
durant el transcurs de l’any: Festa del Bolet, Festa dels Elois, Festa
Major de Santa Eulàlia, Festival Rebrot, Trobada Internacional de Dansa
Lliure, etc.

31. Ampliar els canals pels quals es difon i s’explica el significat de la festa
i posar a l’abast del públic noves eines de coneixement.

Accions:
• Instar a les institucions supralocals (Generalitat de Catalunya, Govern
Espanyol, UNESCO, etc.) perquè editin literatura promocional relacio-
nada amb la Patum que tingui difusió nacional i internacional.
• Dissenyar una exposició sobre la Patum, gestionada des del Patronat
de la Patum i el Museu-Casa de la Patum, que pugui itinerar durant tot
l’any pels diferents museus, sales d’exposició i centres cívics del país.

32. Elaborar programes específics que ajudin a millorar la difusió i promoció
que es fa de la Patum fora de la comarca del Berguedà.

Accions:
• Crear un domini propi en Internet per allotjar la pàgina web oficial de
la Patum, des d’on es pugui descarregar tota la informació sobre la festa (sig-
nificat, evolució, programa, agenda, etc.) i des d’on es puguin seguir les cele-
bracions en directe (a través de la instal·lació de càmeres web a la plaça).
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• Establir un espai propi de difusió del producte Patum, que podria
estar ubicat en el futur Museu-Casa de la Patum, individualitzat de la
promoció general, com a part de l’oferta de Berga i la comarca.
• Editar literatura promocional variada i dirigida a diversos sectors de
població, tenint en compte tant els seus interessos personals com el
seu poder adquisitiu.
• Distribuir tot el material editat sobre la Patum pels diferents canals
nacionals i internacionals, seguint estratègies de promoció en fases
escalonades: fires, operadors turístics, oficines de turisme del país i de
fora, infraestructures turístiques, centres d’estudis locals, col·legis,
museus i altres equipaments culturals.
• Situar la Patum com a producte patrimonial estrella dins dels meca-
nismes i sistemes que la Generalitat de Catalunya té per a la difusió de
la cultura catalana a l’exterior (Consorci Català de Promoció Exterior
de la Cultura - COPEC, Cases de Catalunya a tot el món, Oficines de
Turisme de Catalunya a l’exterior, etc.).
• Reforçar la promoció de la Patum i del Berguedà als mercats euro-
peus encara no captats.

33. Incloure la Patum en els circuits de formació i d’activitats lúdiques exis-
tents a Catalunya, així com organitzar nous esdeveniments científics, artís-
tics i culturals.

Accions:
• Promocionar el coneixement de la Patum a través de la seva inclu-
sió en les activitats programades pel Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana – CPCPTC, com l’Escola Catalana de la
Festa (FestCat) amb el seu Campus de Cultura Popular i el curs de
Música Tradicional; el programa de formació i lleure Turisme i Cultura
Popular, o el programa Arrels, dedicat a la dinamització comarcal.
• Promoure entre les empreses de serveis culturals, locals i comarcals,
la creació d’un programa de visites per a especialistes en el camp de
l’etnologia, el folklore i l’antropologia (professionals, estudiants univer-
sitaris, investigadors, etc.). Hauria d’incloure una oferta variada que
facilités el coneixement directe de manifestacions tradicionals com la
Patum, complementades amb altres activitats de tipus artesanal,
popular o festives presents al territori.
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g.8. Resultats esperats

La raó principal per la qual es fa imprescindible l’elaboració d’un Pla d’acció13

és oferir eines i metodologies per garantir la salvaguarda, protecció, revitalit-
zació i difusió de la Patum de Berga. Als capítols anteriors s’han detallat els
objectius a què es vol arribar en els pròxims anys, distribuïts en dues grans
fases: una primera fase, en la qual s’hauran de completar un grup d’accions
dins d’un període màxim de cinc anys; i una segona fase, a trenta anys vista.
En aquest període s’han d’anar assolint i consolidant les grans metes propo-
sades en tot el Pla d’acció, amb la finalitat de garantir la pervivència i la pro-
tecció d’aquesta forma excepcional del patrimoni cultural immaterial.

Els principals resultats que s’esperen obtenir com a conseqüència de la
implementació del Pla d’acció de la Patum són els següents:

1. Que finalment quedi garantida la salvaguarda i la protecció de la Patum dels
possibles riscos de desaparició o distorsió, provocats pels ràpids canvis socials
i les modificacions que es produeixen en el seu entorn natural, així com pels
processos d’aculturació que es detecten en tota comunitat urbana actual. La
Patum és una manifestació cultural de gran valor patrimonial, com a:

- obra mestra del geni creatiu humà;
- fet social total, arrelat a la tradició i a la història cultural de la comu-
nitat en la qual s’insereix, i
- testimoni privilegiat i únic d’una de les tradicions culturals més anti-
gues del país.

2. Que tots els elements que conformen la Patum, tant les peces de les
comparses com els elements etnològics de caràcter intangible (tradició
oral, costums, música, vocabulari, etc.) quedin identificats, a través de les
accions programades en el camp de la investigació i l’inventari. Tan sols es
podrà garantir la salvaguarda de la festa si se n’assegura l’estudi i el conei-
xement profund. Així mateix, s’ha de protegir la comunitat que exerceix de
dipositària d’aquesta tradició cultural, perquè continuï essent transmesa
generació rere generació.

3. Que la Patum estigui a l’abast de tots. Això significa que s’ha de poder
garantir a totes aquelles persones que ho desitgin l’accés a aquest bé patri-
monial i la possibilitat de gaudir-ne, i, cosa que és més important encara,
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assegurar-los una acurada interpretació de la festa, de manera que hem de
ser capaços de transmetre no solament la seva forma sinó també el seu
contingut, que és el que en realitat la dota de sentit. Un dels resultats prio-
ritaris és que les accions vinculades a la difusió i la promoció de la festa
puguin assegurar la plena comprensió del que significa la Patum. El reconei-
xement social és la manera més idònia d’implicar l’entorn en la preservació
del patrimoni.

4. Que el màxim nombre possible d’institucions i organismes –locals, auto-
nòmics, estatals, i internacionals– col·laborin i cooperin a l’hora de garantir
la protecció de la Patum. Cal apel·lar a tots els mecanismes possibles per
protegir legalment i administrativament la Patum: protegir la festa, els ele-
ments materials i immaterials que la formen i els seus dipositaris.

5. Que les accions destinades a la gestió de la festa i del públic siguin efec-
tives i permetin reduir les conseqüències derivades de la intensificació del
nombre d’assistents –la massificació– que viu actualment la Patum.

6. Que la creació del Museu-Casa de la Patum permeti desestacionalitzar el
comportament del públic, atès que els ofereix l’oportunitat de viure la
Patum tots els dies de l’any. El Museu ha de poder mostrar tot el patrimoni
cultural de la festa: les peces de les comparses, els objectes, els docu-
ments, els vestits, etc., però també ha d’ensenyar el seu ric patrimoni imma-
terial: costums, música, terminologia, i totes les tradicions locals que s’hi
vinculen. S’espera que el Museu es converteixi en un referent de la cultura
popular i tradicional, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. La
col·lecció, l’exposició i la investigació seran els vehicles a través dels quals
es podrà entrar en contacte i cooperar amb institucions similars dedicades
al folklore a tot el món.

7. Finalment, també s’espera que la Patum es converteixi en un factor de
desenvolupament social, econòmic i turístic per a tot el territori. La cultura,
com a sistema de coneixement adquirit al llarg de la tradició de la comuni-
tat que identifica ha de continuar essent transmesa per mitjà d’elements
materials i formals. Avui, en un món on els canvis es produeixen a gran velo-
citat, i on es tendeix a la globalització, la cultura popular té encara l’oportu-
nitat de convertir-se en el motor que potenciï la identitat del poble i el marc
des del qual s’han de promoure accions que permetin avançar en els pro-
cessos d’adaptació als nous entorns sociopolítics i econòmics. D’altra
banda, si s’assegura que part del desenvolupament territorial de Berga
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estarà vinculat a la Patum, també s’implicaran els sectors econòmics i turís-
tics en la seva conservació i salvaguarda.

g.9. Pla de treball

Durant els pròxims cinc anys, el desenvolupament del Pla d’acció de la
Patum de Berga possibilitarà l’execució de les accions que es proposen en
l’apartat d’objectius a curt termini. A continuació, seguint l’esquema pre-
sentat en l’apartat g.2 es presenta l’ordre i la metodologia que se seguirà
per dur a terme les actuacions que, a grans trets, es plantegen distribuïdes
en quatre grans etapes.

Etapes Tipus de tasques a desenvolupar

1a ETAPA 1) Anàlisi de la situació i diagnòstic dels diversos àmbits sobre els quals 

actua el Pla d’acció: patrimoni, comunicació, investigació, promoció

socioeconòmica i turística, o gestió, entre d’altres.

2) Programació de les estratègies metodològiques generals i la cronologia 

definitiva del Pla d’acció.

3) Establiment dels primers contactes entre les diverses institucions i 

organismes implicats en l’execució del Pla d’acció o bé amb aquelles que 

puguin aportar els seus coneixements al desen volupament del projecte.

4) Aplicació d’accions immediates sobre la comunitat local.

5) Disseny de pautes i mecanismes d’avaluació del Pla d’acció.

2a ETAPA 1) Disseny definitiu de la programació a fi d’iniciar el desenvolupament de 

les accions proposades.

2) Implementació de les primeres accions (nivell A).

3) Inici de la recollida de dades per a l’avaluació

3a ETAPA 1) Implementació d’accions (nivell B).

2) Anàlisi de les primeres dades per a l’avaluació del Pla.

3) Execució final de les accions proposades en el Pla d’acció (nivell C).

4a ETAPA 1) Elaboració d’estudis sobre la base dels resultats obtinguts, fent especial 

èmfasi en l’impacte real de les actuacions realitzades.

2) Revisió del Pla d’acció

3) Redacció de nous objectius i accions per als cinc anys següents.

Les taules següents recopilen totes les accions plantejades en els objectius
i són classificades per ordre de prioritat, seguint les pautes metodològiques
i de contingut assenyalades per a cada una de les quatre grans etapes del
Pla de treball.
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1a ETAPA:

Àmbit Promoció social i comunicació

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Berga

Associacions de veïns de Berga 

Diputació de Barcelona

Accions a desenvolupar a) Potenciar el coneixement de la festa des de l’escola i les 

entitats socials locals.

b) Reforçar la Patum infantil i ampliar-ne les funcions educatives.

c) Fer campanyes de promoció per convertir la Patum en una eina 

de cohesió social.

d) Incloure la Patum dins dels currículums escolars en tots els 

graus de formació.

1a ETAPA:

Àmbit Relacions institucionals

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum 

Associacions de veïns

Gremis de Comerciants, Hotelers i Turisme

Regidories municipals implicades

Cambra de Comerç i Oficines de Turisme

Consell Comarcal del Berguedà

Accions a desenvolupar a) Establir contactes entre el Patronat i les associacions de veïns 

per dissenyar polítiques conjuntes.

b) Establir contactes entre el Patronat i els diversos organismes 

de gestió econòmica, comercial i turística per dissenyar

polítiques conjuntes.

c) Potenciar la transversalitat entre les diverses regidories munici-

pals implicades per aconseguir el màxim d’efectivitat.

d) Establir relacions amb el sector social, econòmic i turístic local 

i comarcal per col·laborar en la recopilació de dades per a 

l’avaluació.

e) Mantenir i ratificar els acords municipals per celebrar la Patum 

en el seu marc històric.



5

Pla d’acció

64

1a ETAPA:

Àmbit Gestió i serveis

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Regidories municipals implicades

Accions a desenvolupar a) Analitzar les condicions de l’entorn de la plaça de Sant Pere 

per dissenyar estratègies de gestió de l’espai.

b) Revisar l’ordenança municipal de circulació i redactar un pro-

tocol d’actuació.

c) Analitzar els aparcaments públics disponibles i la necessitat de 

crear places noves.

d) Incorporar una estructura assalariada al Patronat.

1a ETAPA:

Àmbit Difusió

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Accions a desenvolupar a) Continuar el procés de registre de marques i patents.

b) Planificar una estratègia de promoció a través de campanyes 

publicitàries.

c) Dissenyar diversos tipus de material de difusió i comunicació.

1a ETAPA:

Àmbit Museu-Casa de la Patum,

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Accions a desenvolupar a) Elaborar el projecte museològic i museogràfic.

b) Dissenyar el projecte arquitectònic.

c) Iniciar l’inventari i la recuperació del patrimoni etnològic de la 

Patum.
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1a ETAPA:

Àmbit Promoció econòmica i turística

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Regidories municipals implicades

Cambra de Comerç i Oficines de Turisme

Consell Comarcal del Berguedà

Accions a desenvolupar a) Fer el diagnòstic de les necessitats de finançament de la 

Patum.

b) Cercar subvencions i ajuts per desenvolupar el projecte del 

Museu-Casa de la Patum.

c) Analitzar el sector econòmic local i comarcal per definir 

polítiques de desenvolupament.

1a ETAPA:

Àmbit Avaluació

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Diputació de Barcelona

Universitats

Accions a desenvolupar a) Recollir dades en tots els sectors econòmics i socials 

implicats amb la finalitat d’establir pautes d’avaluació.

2º ETAPA

Àmbit Promoció social i comunicació

Agents implicats Diputació de Barcelona

Patronat Municipal de la Patum

Ajuntament de Berga

Accions a desenvolupar a) Elaborar materials de comunicació específics per a aquelles 

persones que tenen deficiències auditives i visuals.

b) Realitzar una campanya per sensibilitzar sobre el valor de la 

feina de totes les persones que participen en la Patum de 

manera voluntària.

c) Crear materials de tipus lúdic i didàctic –jugar i aprendre– 

dedicats a la Patum i dissenyats per al consum familiar.
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2a ETAPA

Àmbit Relacions institucionals

Agents implicats Ajuntament de Berga

Patronat Municipal de la Patum

Televisions locals

Diputació de Barcelona

Accions a desenvolupar a) Situar l’IMUCBE com a vehicle de relació entre la societat 

civil i l’Administració municipal.

b) Estudiar un conveni entre les televisions locals i 

l’Ajuntament.

c) Enfortir els vincles entre els consorcis turístics de la comarca 

per crear polítiques integradores i de cooperació.

2a ETAPA

Àmbit Gestió i serveis

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Ajuntament de Berga

Accions a desenvolupar a) Incorporar una estructura assalariada al Patronat.

b) Crear la figura del 2n vicepresident del Patronat de la Patum,

càrrec que hauria de ser ocupat pel regidor de Cultura de 

l’Ajuntament de Berga.

c) Incloure un membre de la Patum infantil en el Patronat.

d) Controlar i restringir els accessos a la plaça de Sant Pere en 

casos de gran afluència de públic.

f) Estudiar una nova distribució i ubicació dels equipaments i 

instrumental tècnics.

g) Establir nous protocols per a la neteja dels carrers i la 

distribució de WC públics.

h) Elaborar un pla de millora de la senyalització en els accessos

a la ciutat i en les àrees que tenen problemes de mobilitat 

viària.

i) Continuar millorant els protocols dels cossos de seguretat i 

del personal sanitari.

j) Potenciar el compliment estricte de la normativa urbanística i 

de les ordenances del POUM de Berga.



2ª ETAPA

Àmbit Difusió

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Associacions de veïns

Gremi de Comerciants

Diputació de Barcelona

Consell Comarcal

Generalitat de Catalunya

Ministeri de Cultura

Televisions localsOficines de turisme

Accions a desenvolupar a) Executar polítiques conjuntes per a la decoració de façanes,

d’aparadors, etc., gestionades pel Patronat i amb la participació

de les associacions de veïns i el Gremi de Comerciants.

b) Editar literatura promocional variada, dirigida a diversos 

sectors de població.

c) Distribuir el material editat pels diferents canals nacionals i 

internacionals, seguint estratègies de promoció en fases 

escalonades.

d) Crear un domini propi a Internet per allotjar la pàgina web 

oficial de la Patum.

e) Elaborar un tríptic informatiu, que es distribueixi gratuïtament

durant la setmana de la Patum, amb tota la informació 

necessària per gestionar el públic i la seva seguretat.

f) Ampliar el nombre de pantalles gegants que retransmeten la 

festa en directe en diferents localitzacions del casc urbà.

g) Ampliar els horaris, els dies d’atenció al públic i el personal a 

les oficines de turisme.

2ª ETAPA

Àmbit Museu-Casa de la Patum, investigació i formació

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Universitats

Associacions professionals dedicades als estudis socials 

(privades i públiques)

Accions a desenvolupar a) Crear el Museu-Casa de la Patum, encarregat de recollir la 

història i evolució de la Patum, les comparses, la tradició patumaire,

els aspectes relacionats amb la vida de la població, etc. com a 

expressió cultural viva i dinàmica.

b) Programar activitats de lleure i formació relacionades amb la

Patum, promogudes pel Museu i les entitats de la ciutat.

c) Promoure l’estudi de la Patum com a cultura popular i 

5

Pla d’acció

67



tradicional i, a més, com un fenomen sociològic actual.

d) Establir mecanismes de donació i restauració del patrimoni 

que és en mans privades.

2a ETAPA

Àmbit Promoció econòmica i turística

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Gremis de Comerciants i Hotelers

Cooperativa de Ramaders de Muntanya del Berguedà

Ajuntament de Berga

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Consell Comarcal

Accions a desenvolupar a) Establir una política de preus vinculada a la creació del 

Museu-Casa de la Patum: entrades al Museu, lloguer d’espais,

etc.

b) Dissenyar un protocol d’actuació que defineixi l’aplicació o 

no de tarifes econòmiques als mitjans de comunicació pels 

drets de retransmissió.

c) Promoure el mecenatge entre els empresaris locals i 

comarcals.

d) Potenciar la implantació d’una cuina pròpia dins de l’oferta 

gastronòmica tradicional.

e) Situar al mercat els productes artesanals propis de la 

comarca.

f) Crear un nou itinerari urbà pels diferents escenaris on es 

desenvolupa la Patum.

g) Potenciar la Patum com a recurs turístic d’alt nivell per 

atraure un nou públic cultural específic.

h) Reforçar les funcions de l’Oficina de Turisme del Berguedà,

situada en un dels accessos principals a la ciutat

2a ETAPA

Àmbit Avaluació

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Accions a desenvolupar a) Iniciar la recollida de dades per a l’avaluació.
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3a ETAPA

Àmbit Relacions institucionals

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Gremi de Comerciants

Consell Comarcal

Ajuntament de Berga

Accions a desenvolupar a) Establir acords de col·laboració amb el Servei de 

Conservació i Restauració de l’Escola d’Arts i Oficis de la 

Diputació de Barcelona i amb el Servei de Restauració de Béns 

Mobles de la Generalitat de Catalunya.

b) Establir polítiques d’horaris comercials conjunts durant la 

Patum entre els empresaris locals.

c) Potenciar els contactes amb experiències similars dutes a 

terme en altres llocs, en el desenvolupament d’infraestructures

i serveis de qualitat.

d) Enfortir les relacions entre l’IMUCBE i la Regidoria de Turisme

per a la definició d’estratègies coordinades en la línia de 

turisme cultural.

3a ETAPA

Àmbit Gestió i serveis

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Ajuntament de Berga

Consell Comarcal

Accions a desenvolupar a) Incentivar els ingressos vinculats a la celebració de la festa:

gestió de grades, etc.

b) Adaptar les zones de trànsit de vianants del casc antic amb 

la instal·lació de baranes, elements que permetin salvar 

desnivells, etc.

c) Impulsar la urbanització de la Rasa dels Molins, recollida en 

el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Berga.

d) Millorar la connectivitat de la ciutat amb altres municipis.

e) Potenciar l’ús dels serveis de transport públic de passatgers.

f) Ampliar les escales de la plaça Dr. Saló, principal via 

d’evacuació de la plaça.

g) Incloure el patrimoni rural i industrial al catàleg municipal i 

iniciar accions de protecció i rehabilitació.
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3a ETAPA

Àmbit Difusió

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Generalitat de Catalunya

Ministeri de Cultura

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Berga

Consell Comarcal

Accions a desenvolupar a) Instar a les institucions supralocals perquè editin literatura 

promocional de difusió nacional i internacional.

b) Dissenyar una exposició itinerant sobre la Patum, gestionada

des del Patronat i el Museu.

c) Situar la Patum com a producte patrimonial estrella dins dels

mecanismes de difusió a l’exterior.

d) Reforçar la promoció de la Patum i del Berguedà als mercats

europeus encara no captats.

e) Instal·lar càmeres web als escenaris urbans de la Patum.

f) Promocionar altres festes i festivals d’interès que se celebrin 

a Berga durant l’any.

g) Incentivar la celebració de fires temàtiques i per a 

especialistes a Berga.

3a ETAPA

Àmbit Museu-Casa de la Patum, investigació i difusió

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Universitats

Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Empreses de serveis culturals

Consell Comarcal

Accions a desenvolupar a) Difondre les investigacions a través d’una línia de publica

cions científiques i didàctiques.

b) Promoure el contacte entre l’equip d’artesans i els nous pro

fessionals, i garantir que aquests respectin i potenciïn l’ús de 

les tècniques i materials artesanals.

c) Promocionar el coneixement de la Patum a través de la seva

inclusió en les activitats programades per diverses institucions.

d) Promoure entre les empreses de serveis culturals, locals i 

comarcals, la creació d’un programa de visites per a 

especialistes en el camp de l’etnologia, el folklore i l’antropologia.

e) Plantejar cursos de formació i reciclatge d’empresaris i 

treballadors del sector serveis per actualitzar els seus coneixe

ments i implantar nous hàbits d’atenció a l’usuari.

f) Incloure l’estructura tècnica del Museu-Casa de la Patum 
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dins de l’estructura de gestió del Patronat.

g) Dur a terme una gestió orientada a la rendibilització del 

Museu i l’obtenció d’ingressos.

3a ETAPA

Àmbit Promoció econòmica i turística

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Gremi de Comerciants

Consell Comarcal

Gremi d’Hotelers i Turisme

Ajuntament de Berga

Diputació de Barcelona

Accions a desenvolupar a) Aprofitar des del punt de vista econòmic la marca Patum,

establint polítiques de màrqueting per als productes oficials de 

la festa.

b) Establir una normativa sobre l’ús de la marca Patum i els 

percentatges d’ingressos derivats de la seva utilització 

comercial.

c) Potenciar entre els comerciants i artesans locals l’ús de la 

marca Patum a les seves accions i els seus productes.

d) Crear programes de promoció dels productes d’alimentació 

de qualitat de la comarca.

e) Modernitzar els negocis i la seva oferta comercial i turística.

f) Ajudar la població local perquè sigui ella mateixa qui promo

cioni l’agroturisme.

g) Reforçar les rutes turístiques que hi ha a la ciutat.

h) Crear itineraris/rutes de festes populars i tradicionals 

interessants en l’àmbit comarcal.

i) Potenciar la rehabilitació de cases de pagès per al seu ús 

com a allotjaments rurals.

j) Assegurar que un percentatge de les noves residències rurals

puguin absorbir la demanda d’establiments de primera categoria.

k) Incentivar la reutilització d’edificis catalogats per incrementar

l’oferta d’infraestructures culturals.

3a ETAPA

Àmbit Avaluació

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Accions a desenvolupar a) Recollir dades per a l’avaluació.

b) Dur a terme els primers controls sobre el desenvolupament 

del Pla d’acció.
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4a ETAPA:

Àmbit Relacions institucionals

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Accions a desenvolupar a) Continuar treballant amb l’objectiu d’implicar el màxim nombre

possible d’institucions i organismes en la protecció i salvaguarda 

de la Patum.

4a ETAPA:

Àmbit Gestió i serveis

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Accions a desenvolupar a) Redactar els nous objectius i accions a implementar en els cinc

anys següents.

4a ETAPA:

Àmbit Avaluació

Agents implicats Patronat Municipal de la Patum

Diputació de Barcelona

Universitats

Accions a desenvolupar a) Realitzar estudis sobre l’impacte de la Patum en l’àmbit social,

econòmic i turístic del territori.

b) Avaluar el compliment de les accions programades en el Pla 

d’acció.
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g.10 Pressupost detallat del Pla d’acció

Aquest apartat presenta una primera estimació pressupostària de les
accions proposades en els objectius a curt termini; és a dir, constitueix el Pla
d’acció per als primers cinc anys.

Les accions plantejades són heterogènies: des de la creació de grans
infraestructures culturals fins a l’establiment d’acords modestos de difusió
de la Patum. Les accions es poden dividir en els quatre blocs següents:

- Accions que han de desenvolupar treballadors de diferents serveis o
departaments municipals i que ja s’inclouen, per tant, en el pressupost
de funcionament de l’Ajuntament.
- Accions de coordinació que ha de desenvolupar l’estructura del
Patronat Municipal de la Patum, estructura que s’haurà d’ampliar i
professionalitzar. Les despeses que això comporti hauran d’estar
incloses en el pressupost de funcionament del Patronat.
- Accions que inclouen diferents activitats, estudis, dissenys aplicats a
la Patum i que hauran de desenvolupar agents diferents (Ajuntament,
Patronat, etc.). Aquestes accions estan pressupostades.
- Accions que requereixen esforços d’inversió; també estan pressu-
postades.

Així doncs, aquest apartat presenta:

- Un pressupost de funcionament de l’estructura del Patronat neces-
sària per desenvolupar les funcions de coordinació i dinamització del
Pla d’acció. Aquesta estructura haurà d’incloure, en l’última fase, l’es-
tructura tècnica del Museu-Casa de la Patum.

- Una valoració pressupostària de totes les accions classificades per
àmbits; s’hi especifica l’etapa d’execució i el tipus de despesa a què
està subjecte, i s’hi inclou una valoració pressupostària en cas que
corresponguin a activitats o a inversions.
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Evolució del pressupost de funcionament del Patronat Municipal de la
Patum

Despeses de funcionament Euros per etapes

1 2 3 4

Despeses salarials 35.000 85.000 105.000 105.000

- Director gerent del Patronat 35.000 35.000 35.000 35.000

- Tècnic d’investigació, documentació i restauració 25.000 25.000 25.000

- Tècnic de difusió i exposicions 25.000 25.000 25.000

- Recepcionista 20.000 20.000

Subministraments 9.000 9.000 9.000 9.000

- Aigua 1.000 1.000 1.000 1.000

- Electricitat 6.000 6.000 6.000 6.000

- Telèfon 2.000 2.000 2.000 2.000

Serveis externs 15.000 15.000 37.000 37.000

- Manteniment de l’obra civil 6.000 6.000

- Manteniment museogràfic 15.000 15.000

- Servei de seguretat (alarma) 1.000 1.000

- Serveis de neteja 15.000 15.000 15.000 15.000

Assegurança 2.000 2.000

Màrqueting i promoció 6.000 9.000 15.000 15.000

Altres despeses 2.000 2.000 4.000 4.000

Total de despeses de funcionament 67.000 120.000 172.000 172.000

Les dues primeres etapes permeten professionalitzar el Patronat amb la
inclusió d’un director gerent i de dos tècnics. La tercera etapa incorpora la
gestió del Museu-Casa de la Patum dins de l’estructura organitzativa del
Patronat. Aquest pressupost ha de permetre desenvolupar les tasques de
coordinació, promoció i dinamització de la Patum des del Patronat i el
Museu. El pressupost no inclou les activitats, estudis o projectes particulars
que es detallen a la taula següent.

Les accions estan classificades segons a) l’etapa d’execució, que pot ser
múltiple, b) el tipus de pressupost i c) la valoració pressupostària
expressada per al total de fases en cas que siguin inversions, estudis,
activitats o projectes; en cas contrari, s’especifica en quin pressupost
corrent s’haurien d’incloure.
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- Potenciar el coneixement de la festa

des de l’escola i les entitats socials

locals.

- Reforçar la Patum infantil i ampliar-ne

les funcions educatives.

- Fer campanyes de promoció per con-

vertir la Patum en una eina de cohesió

social.

- Incloure la Patum dins dels currículums

escolars en tots els nivells de formació.

- Elaborar materials de comunicació

específics per a aquelles persones que

tenen deficiències auditives i visuals.

- Dur a terme una campanya per sensi-

bilitzar sobre el valor de la feina de totes

les persones que participen en la Patum

de manera voluntària.

- Crear materials de tipus lúdic i didàctic

–jugar i aprendre– dedicats a la Patum i

dissenyats per al consum familiar.

x   x   x   x

x   x   x   x

x   x   x   x

x   x   x   x

. x   x   x

. x   x   x

. x   x   x

TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES 

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT Promoció social i comunicació

Patronat

Patronat

Activitat

Patronat

Activitat

Activitat

Activitat

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

12.000

Press. func. Pat.

9.000

3.000

9.000
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PRESSUPOST EUROS

ETAPES 

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÁMBIT: Relacions institucionals
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- Establir contactes entre el Patronat i

les associacions de veïns per dissenyar

polítiques conjuntes.

- Establir contactes entre el Patronat i

els diversos organismes de gestió eco-

nòmica, comercial i turística per dissen-

yar polítiques conjuntes.

- Potenciar la transversalitat entre les

diverses regidories municipals implica-

des per aconseguir el màxim grau d’e-

fectivitat possible.

- Mantenir relacions amb el sector

social, econòmic i turístic local i comar-

cal per col·laborar en la recopilació de

dades per a l’avaluació.

- Mantenir i ratificar els acords munici-

pals per celebrar la Patum en el seu

marc històric.

- Situar l’IMUCBE com a vehicle de rela-

ció entre la societat civil i l’Administració

municipal.

- Estudiar la possibilitat d’establir un

conveni entre les televisions locals i

l’Ajuntament.

- Enfortir els vincles entre els consorcis

turístics de la comarca per crear políti-

ques integradores i de cooperació.

- Establir acords de col·laboració amb el

Servei de Conservació i Restauració de

l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de

Barcelona i el Servei de Restauració de

Béns Mobles de la Generalitat de

Catalunya.

- Establir polítiques d’horaris comercials

conjunts durant la Patum entre els

empresaris locals.

Patronat

Patronat

Ajuntament

Patronat

Ajuntament

Ajuntament

Patronat

Ajuntament

Patronat

Patronat

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Pat.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Pat.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES  

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÁMBIT: Relacions institucionals

- Potenciar els contactes amb experièn-

cies similars dutes a terme en altres

llocs, en el desenvolupament d’infraes-

tructures i serveis de qualitat.

- Enfortir les relacions entre l’IMUCBE i

la Regidoria de Turisme per a la definició

d’estratègies coordinades en la línia de

turisme cultural.

- Continuar treballant amb l’objectiu

d’implicar el màxim nombre possible

d’institucions i organismes en la protec-

ció i salvaguarda de la Patum.

Patronat

Ajuntament

Patronat

Press. func. Pat.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Pat.

. . x    .

. . x   x

. . . x

TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES 

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÁMBIT: Gestió i serveis

- Analitzar les condicions de l’entorn de

la plaça de Sant Pere per dissenyar

estratègies de gestió de l’espai.

- Revisar l’ordenança municipal de circu-

lació i redactar un protocol d’actuació.

- Analitzar els aparcaments públics dis-

ponibles i la necessitat de crear places

noves.

- Incorporar una estructura assalariada

al Patronat.

- Controlar i restringir l’accés a la plaça

de Sant Pere en casos de gran afluència

de públic.

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Patronato

Ajuntament

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt

Press. func. Pat.

Press. func. Ajunt



5

Pla d’acció

78

. x  x  x

. x  x  x

. x  x  x

x   . .

. x  x x

. x   . .

. x  x x

. . x x

. x   . .

. x   . .

. . x x

. . x x

. . x .

TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES  

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Gestió i serveis

- Crear la figura del 2n vicepresident del

Patronat, càrrec que hauria de ser ocupat

pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de

Berga.

- Incloure un membre de la Patum infantil

al Patronat.

- Estudiar una nova distribució i ubicació

dels equipaments i instrumental tècnics.

- Establir nous protocols per a la neteja

dels carrers i la distribució de WC públics.

- Elaborar un pla de millora de la senyalit-

zació en els accessos a la ciutat i en les

àrees que tenen problemes de mobilitat

viària.

- Continuar millorant els protocols dels

cossos de seguretat i del personal sanitari.

- Potenciar el compliment estricte de la

normativa urbanística i de les ordenances

del POUM de Berga.

- Buscar ingressos vinculats a la celebració

de la festa: gestió de grades, etc.

- Adaptar les zones de trànsit de vianants

del casc antic amb la instal·lació de bara-

nes, elements que permetin salvar desni-

vells, etc.

- Impulsar la urbanització de la Rasa dels

Molins, recollida en el Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal - POUM de Berga.

- Millorar la connectivitat de la ciutat amb

altres municipis.

- Potenciar l’ús dels serveis de transport

públic de passatgers.

- Ampliar les escales de la plaça Dr. Saló,

principal via d’evacuació de la plaça.

.

Patronato

Patronato

Estudi

Ajuntament

Estudi

Ajuntament

Ajuntament

Patronat

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

3.000

Press. func. Ajunt.

12.000

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt

Press. func. Pat.

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES  

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Gestió i serveis

- Incloure el patrimoni rural i industrial al

catàleg municipal i iniciar accions de

protecció i rehabilitació.

- Redactar els nous objectius i accions a

implementar en els cinc anys següents.

Ajuntament

Patronat

Press. func. Ajunt

Press. func. Pat.

x  x x  x

x  . . .

x  . . .

. x . .

. x x  x

. x x  x

. x x  x

TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES 

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Difusió

- Continuar el procés de registre de mar-

ques i patents de la festa.

- Planificar una estratègia de promoció a

través de campanyes publicitàries.

- Dissenyar diversos tipus de material de

difusió i comunicació.

- Executar polítiques conjuntes, gestiona-

des pel Patronat i amb la participació de

les associacions de veïns i el Gremi de

Comerciants per a la decoració de faça-

nes, d’aparadors, etc.

- Editar literatura promocional variada,

dirigida a diversos sectors de població.

- Distribuir el material editat pels diferents

canals nacionals i internacionals, seguint

estratègies de promoció en fases escalo-

nades.

- Crear i mantenir un domini propi a

Internet per allotjar la pàgina web oficial

de la Patum.

Patronat

Estudi

Inversió

Patronat

Inversió

Activitat

Inversió

Press. func. Pat.

6.000

6.000

Press. func. Pat.

18.000

9.000

3.000



5

Pla d’acció

80

. x x  x

. x x  x

. x x  x

. . x  .

. . x  x

. . x  x

. . x  x  

. . x  x   

. . x  x

. . x  x

TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES  

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Difusió

- Elaborar un tríptic informatiu, que es distri-

bueixi gratuïtament durant la setmana de la

Patum, amb tota la informació necessària

per gestionar el públic assistent i garantir-ne

la seguretat.

- Ampliar el nombre de pantalles gegants

que retransmeten la festa en directe en

diferents localitzacions del casc urbà.

- Ampliar els horaris, els dies d’atenció al

públic i el personal de les oficines de turis-

me.

- Instar a les institucions supralocals perquè

editin literatura promocional de la Patum

que tingui difusió nacional i internacional.

- Dissenyar una exposició itinerant sobre la

Patum, gestionada des del Patronat i el

Museu.

- Situar la Patum com a producte patrimo-

nial estrella dins dels mecanismes de difu-

sió a l’exterior.

- Reforçar la promoció de la Patum i del

Berguedà als mercats europeus encara no

captats.

- Instal·lar càmeres web als escenaris

urbans de la Patum.

- Promocionar altres festes i festivals d’inte-

rès que se celebrin a Berga durant l’any.

- Incentivar la celebració de fires temàtiques

i per a especialistes a Berga.

Inversió

Inversió

Ajuntament

Patronat

Inversió

Patronat

Patronat

Inversió

Ajuntament

Ajuntament

3.000

60.000

Press. func. Ajunt.

Press. func. Pat.

90.000

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

2.000

Press. func. Ajunt

Press. func. Ajunt
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES 

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Museo - Museu-Casa de la Patum, Investigació i formació

- Elaborar el projecte museològic i museo-

gràfic.

- Dissenyar el projecte arquitectònic.

- Iniciar l’inventari i la recuperació del patri-

moni etnològic de la Patum.

- Crear el Museu-Casa de la Patum per tal

que reculli la història i evolució de la Patum,

les comparses, la tradició patumaire, els

aspectes relacionats amb la vida de la

població, etc. com a expressió cultural viva i

dinàmica.

- Programar activitats de lleure i formació

relacionades amb la Patum, promogudes

pel Museu i les entitats de la ciutat.

- Promoure l’estudi de la Patum com a cul-

tura popular i tradicional i, a més, com un

fenomen sociològic actual.

- Establir mecanismes de donació i restau-

ració del patrimoni que és en mans

privades.

- Difondre les investigacions a través d’una

línia de publicacions científiques i didàcti-

ques.

- Promoure el contacte entre l’equip d’arte-

sans i els nous professionals i garantir que

aquests respectin i potenciïn l’ús de les tèc-

niques i materials artesanals.

- Promocionar el coneixement de la Patum

a través de la seva inclusió en les activitats

programades per diverses institucions.

- Promoure entre les empreses de serveis

culturals, locals i comarcals, la creació d’un

programa de visites per a especialistes en

el camp de l’etnologia, el folklore i l’antro-

pologia.

Projecte

Projecte

Activitat

Inversió

Activitat

Beques

Patronat

Patronat

Patronat

Patronat

Patronat

30.000

48.000

24.000

5.060.000

12.000

9.000

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES  

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Museo - Museu-Casa de la Patum, Investigació i formació

- Plantejar cursos de formació i reciclatge

d’empresaris i treballadors del sector ser-

veis per actualitzar els seus coneixements i

implantar nous hàbits d’atenció a l’usuari.

- Incloure l’estructura tècnica del Museu-

Casa de la Patum dins de l’estructura de

gestió del Patronat.

- Gestionar la rendibilització del Museu i

l’obtenció d’ingressos.

Patronat

Patronat

Patronat

Press. func. Pat

Press. func. Pat

Press. func. Pat
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES  

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Promoció econòmica i turística

- Diagnosticar les necessitats de finança-

ment de la Patum.

- Buscar subvencions i ajuts per desenvolu-

par el projecte del Museu-Casa de la

Patum.

- Analitzar el sector turístic i econòmic, local

i comarcal per definir polítiques de desen-

volupament.

- Establir una política de preus vinculada a

la creació del Museu-Casa de la Patum:

entrades al Museu, lloguer d’espais, etc.

- Dissenyar un protocol d’actuació que defi-

neixi l’aplicació o no de tarifes econòmiques

als mitjans de comunicació pels drets de

retransmissió.

- Promoure el mecenatge entre els empre-

saris locals i comarcals.

Estudi

Patronat

Estudi

Patronat

Patronat

Patronat

3.000

Press. func. Pat.

9.000

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES 

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Promoció econòmica i turística

- Potenciar la implantació d’una cuina prò-

pia dins de l’oferta gastronòmica tradicional.

- Situar al mercat els productes artesanals

propis de la comarca.

- Crear un nou itinerari urbà pels diferents

escenaris on es desenvolupa la Patum.

- Potenciar la Patum com a recurs turístic

d’alt nivell per atraure un nou públic cultural

específic.

- Reforçar les funcions de l’Oficina de

Turisme del Berguedà, situada en un dels

accessos principals a la ciutat.

- Aprofitar econòmicament la marca Patum

establint polítiques de màrqueting per als

productes oficials de la festa.

- Establir una normativa sobre l’ús de la

marca Patum i els percentatges d’ingressos

derivats de la seva utilització comercial.

- Potenciar l’ús de la marca Patum entre els

comerciants i artesans locals 

en les seves accions i els seus productes.

- Crear programes de promoció dels pro-

ductes d’alimentació de qualitat de la

comarca.

- Modernitzar els negocis i la seva oferta

comercial i turística.

- Ajudar la població local perquè sigui ella

mateixa qui promocioni l’agroturisme.

- Reforçar les rutes turístiques que ja hi ha a

la ciutat.

- Crear itineraris/rutes de festes populars i

tradicionals interessants d’àmbit comarcal.

- Potenciar la rehabilitació de cases de

pagès per al seu ús com a allotjaments

rurals.

Patronat

Ajunt./Gremi

Comerc.

Patronat

Patronat

Consell

Patronat

Patronat

Patronat

Projecte

Consell

Ajuntament

Ajuntament

Consell

Ajuntament

Press. func. Pat.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

Press. func. Cons.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

Press. func. Pat.

6.000

Press. func. Cons.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Ajunt.

Press. func. Cons.

Press. func. Ajunt.
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROS

ETAPES  

1  2  3  4ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Promoció econòmica i turística

- Assegurar que un percentatge de les

noves residències rurals puguin absorbir la

demanda d’establiments de primera cate-

goria.

- Incentivar la reutilització d’edificis catalo-

gats per incrementar l’oferta d’infraestructu-

res culturals.

Ajuntament

Ajuntament

Press. func. Ajunt.

Press. func. Ajunt.
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TIPUS DE 

PRESSUPOST EUROSACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT: Avaluació

- Recollir dades en tots els sectors econòmics

i socials implicats amb la finalitat d’establir

pautes d’avaluació.

- Iniciar la recollida de dades per a l’avaluació.

- Recollir dades per a l’avaluació.

- Dur a terme els primers controls sobre el

desenvolupament del Pla d’acció.

- Realitzar estudis sobre l’impacte de la

Patum en l’àmbit social, econòmic i turístic

del territori.

- Avaluar el compliment de les accions pro-

gramades en el Pla d’acció.

Estudi

Activitat

Activitat

Patronat

Estudi

Patronat

3.000

3.000

2.000

Press. func. Pat.

3.000

Press. func. Pat

ETAPES 

1  2  3  4



6. Documentació

a) Documentació necessària per a l’avaluació de l’expedient

1. Mapes geogràfics

Aquest apartat inclou els mapes de situació geogràfica de la ciutat de Berga,
escenari natural de la Patum, així com plànols concrets de la ciutat que mostren els
diferents escenaris on es desenvolupa la festa.

6

Documentació



2. Diapositives

1. Aquarel·la dibuixada l’any 1838; la primera representació gràfica coneguda de 
la Patum.

2. Fotografia de conjunt de l’any 1868; primera fotografia coneguda de la Patum.
3. El Ple Municipal de l’Ascensió cada any decideix si es fa Patum.
4. Els músics interpreten el ball de l’Àliga per donar a conèixer la decisió de fer 

Patum.
5. El dia de l’Ascensió, el Tabal surt pels carrers de la ciutat anunciant que hi 

haurà Patum.
6. Diumenge abans de Corpus. Els Quatre Fuets servien per comprovar la qualitat

dels fuets.
7. Passada de la Patum infantil, l’escola dels patumaires de demà.
8. Els Turcs i Cavallets de la Patum infantil que se celebra cada divendres de Corpus.
9. Els Gegants de la Patum infantil, en què totes les comparses són fetes a mida 

dels infants.
10. La passada dels Gegants el dimecres al matí marca l’inici dels actes centrals 

de la Patum.
11. Salt de Maces a la passada de dimecres al vespre en honor a les autoritats 

locals.

6
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12. Ball de Gegants el dissabte al vespre a les places de la ciutat i en honor als 
administradors.

13. Una multitud segueix les passades i la resta d’actes de la Patum.
14. La Patum de lluïment, als migdies, es caracteritza per la seva solemnitat i

protocol.
15. Detall de la dansa dels Turcs i Cavallets, documentada ja al segle XVII.
16. Moment final de la dansa dels Turcs i Cavallets.
17. Salt de Maces. Els Diables, representants del Mal, s’entrecreuen constantment.
18. Salt de Maces. Al final, els Àngels, les forces del Bé, vencen els Diables.
19. Les dues Guites durant la Patum de lluïment.
20. Detall de la Guita Grossa. La seva testa té més de 400 anys.
21. La Guita Xica fou incorporada el 1890.
22. L’Àliga és la comparsa més distingida i aristocràtica de la festa.
23. L’Àliga de la Patum data del 1756.
24. Els Nans Vells foren incorporats l’any 1853.
25. Aquests Nans els van pagar un diputat a Corts.
26. Les dues parelles de Gegants daten dels anys 1866 i 1891.
27. Els Gegants de Berga mesuren entre 3,5 i 4 metres i pesen entre 70 i 100 quilos.
28. Els Nans Nous es van incorporar a la celebració l’any 1890.
29. La música dels Nans Nous és airosa i juganera, i la més difosa de la festa.
30. El Tirabol, al migdia, posa el punt final a la representació.
31. Els Turcs i Cavallets. A la nit, la Patum esdevé una festa molt més participativa.
32. Detall de les evolucions dels Turcs i Cavallets.
33. A la nit tothom participa del salt de Maces.
34. El salt de Maces de la nit les Guites presenta la forma més arcaica de la rep-
resentació.
35. Salt de Guites. A la nit persegueixen més encara la gentada que omple la 

plaça.
36. La Guita Xica és l’element més esvalotat de la celebració.
37. L’Àliga intenta obrir-se pas entre la gentada.
38. A la nit la Patum esdevé més màgica i participativa.
39. Els Nans Vells a la Patum de la nit, pràcticament engolits per la gent que salta.
40. Els salts de la nit són més intensos i viscuts que els del matí, que són més 

d’exhibició.
41. Ball de Gegants a la Patum nocturna.
42. La gentada salta i canta al mateix ritme que els Gegants.
43. La gent gairebé es confon amb els Nans Nous.
44. A la nit, la mateixa plaça es transforma i esdevé un ésser viu.
45. El salt de Plens requereix una preparació llarga i molt acurada.
46. Els vestidors de Plens dominen a la perfecció una complicada tècnica llargament 

centenària.
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47. Ja vestits, els Plens necessiten un acompanyant que els guiï, atesa la poca
visibilitat que tenen.

48. Carota de Ple vestida on s’aprecien els fuets i l’herba que els protegeix de les 
cremades 

49. El moment abans de començar el salt de Plens.
50. Un cop apagats els llums, s’encenen alhora els mil fuets que duen els cent 

Plens.
51. Detall d’un Ple i el seu acompanyant durant el salt de Plens.
52. Els Plens són l’espectacle més gran de la Patum, un espectacle sense 

comparació possible.
53. Milers de guspires cauen damunt la gentada que salta amb els Plens.
54. El salt Plens és el moment culminant de la Patum; l’apoteosi de la festa.
55. Prop de cinc minuts intensos, durant els quals la plaça es converteix en 

un infern curull de foc.
56. La Patum s’acaba amb el Tirabol, en què Berga celebra el fet d’haver repetit el

seu miracle anual.
57. La Patum és el miracle que Berga ha sabut fer i ha sabut perpetuar.
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3. Document vídeo 

El document audiovisual, en format VHS, de dues hores de durada, en què es
mostren de manera detallada tots els actes de la Patum, és al compartiment de
material audiovisual d’aquest expedient, degudament identificat.

4. Presentació de les obres de referència sobre la matèria i una
bibliografia 

Hi ha una extensa bibliografia especialitzada sobre la festa de la Patum, així com un
ampli ventall d’obres dedicades a la cultura tradicional catalana, i les diferents
formes d’expressió que conté.

Les obres de referència han estat seleccionades unes vegades per considerar-les
d’imprescindible coneixement, i altres cops pel que aporten de nou a l’estudi de la
festa.

A continuació, es reprodueix una bibliografia especialitzada classificada en dos
apartats. El primer conté referències bibliogràfiques de la festa en la seva forma
més extensa i el segon, d’algun element particular com els salts i les danses que
s’interpreten en la celebració. En ambdós casos, les referències bibliogràfiques
s’han classificat segons el tipus de material (llibre, article de revista, tesi, etc.) i es
presenten ordenades alfabèticament.

Obres de referència

• Amades i Gelats, Joan. (1932). La Patum de Berga. Separata del Butlletí 
dels Museus d’Art. Barcelona: Junta de Museus.

Aquesta obra monogràfica sobre la Patum de Joan Amades situa la celebració
berguedana en l’àmbit del Corpus català i la compara amb altres manifestacions
tradicionals relacionades amb aquesta celebració litúrgica. A banda, Amades ana-
litza la història de la festa berguedana i dels seus entremesos, i en fa una breu
descripció.

• Amades i Gelats, Joan. (1934). Gegants, nans i altres entremesos.
Barcelona: Neotípia.

6

Documentació



L’obra no es refereix de manera exclusiva a la Patum, sinó que Joan Amades hi
esmenta i descriu tots els gegants, nans, àligues, mulasses, dracs, cavallets i altres
elements de bestiari popular que en aquell moment hi havia a Catalunya. Entre ells,
evidentment, parla de totes les comparses de la Patum de Berga, i les descriu i
analitza històricament una per una.

•  Amades i Gelats, Joan. (1983). Costumari català. Barcelona: Ed. Salvat 
Editores, Edicions 62.

L’obra cabdal d’aquest eminent folklorista català intenta recollir totes aquelles tradi-
cions, costums, llegendes, festes, celebracions, dites populars, refranys, etc. propis
de Catalunya. En aquesta obra de referència indispensable per fer qualsevol estu-
di de la cultura popular catalana, la Patum de Berga hi té un protagonisme desta-
cat.

• Armengou i Feliu, Josep. (1994). La Patum de Berga. Barcelona, Berga:
Edicions ColumnAlbí.

Aquest llibre fou durant molts anys el referent imprescindible per conèixer la Patum
i la seva història. Les aportacions d’Armengou foren moltes i variades, i en destaca
tant el seu estudi històric com, sobretot, l’aportació referida a la història oral. Tot
plegat va portar aquest llibre a ser el referent bibliogràfic patumaire per excel·lèn-
cia. Avui també ha estat superat, però encara se’l sol recomanar per tenir una visió
general de la festa sense aprofundir-hi massa.

• Banda del Memorial, Bufalodre. (Banda). (2003). La música de la Patum del
s. XVII al s. XXI. [CD]. Berga, Barcelona: Memorial Ricard Cuadra.

Gravat en directe durant la celebració del Memorial Ricard Cuadra de l’any 2002, el
compacte inclou tot un seguit d’interpretacions musicals que pretenen mostrar
l’evolució històrica de la música de la Patum des del segle XVII fins a l’actualitat.
Basant-se en partitures, descripcions històriques, fotografies i altres elements, les
diferents peces que s’inclouen al CD combinen tres elements: una data documen-
tada històricament, una partitura interpretada en aquella data i la recuperació dels
instruments antics tradicionals que l’interpretaven aleshores. És un petit resum en
àudio de la història de la música de la Patum.

• Costa, M. Dolors; Farràs, Jaume. (1987). Corpus Berguedà i
administradors 1619-1987. Sabadell: Edita Jaume Farràs i Àmbit de
Recerques del Berguedà.
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És l’únic llibre escrit fins ara sobre la figura dels administradors de les festes del
Corpus a Berga. Es tracta d’un excel·lent treball de recerca històrica que inclou un
recull de totes aquelles persones que al llarg de la història (de 1619 a 1987) han
desenvolupat aquest càrrec i una col·lecció extraordinària de fotografies dels
administradors dels darrers setanta anys. Cal destacar el gran valor documental del
llibre.

• Farràs i Farràs, Jaume. (1975-1976). La Fête de la Patum. Histoire et actu-
alité d’une célébration socio-religieuse dans une ville de la Catalogne 
(Berga). (Tesi doctotal, E.P.H.E. Viè Section de la Sorbone, París).

És el primer estudi universitari que es va fer sobre la Patum. L’autor hi fa una
descripció de la celebració, que va des de la seva ubicació espai-temps i els
preparatius necessaris fins a la descripció dels actes que tenen lloc durant la
Patum, passant per una descripció de la mateixa festa i dels entremesos que la
componen. També és remarcable l’anàlisi històric que fa, en què relaciona la cele-
bració amb diversos rituals pagans, i l’estudi sociològic de la festa i de la ciutat.

• Farràs i Farràs, Jaume. (1979). Histoire et sociologie d’une célebration
populaire auprés d’une festivité religieuse. La Patum de Berga (Catalogne).
XVII-Xxème siècles. (Tesi doctoral, París).

En aquesta tesi doctoral l’autor descriu breument els actes, el desenvolupament i
el simbolisme de la festa i a continuació se centra en l’estudi històric de la cele-
bració. Aquest estudi, el més desenvolupat en el seu moment, va des dels orígens
de la celebració fins al moment de la publicació, i analitza molt especialment tota
la documentació conservada a l’arxiu de la ciutat per tal de conèixer el desenvolu-
pament de la festa des del segle XVII.

•  Farras i Farràs, Jaume. (1986) La Patum de Berga (2a. ed.) Barcelona:
Editorial Labor.

En aquesta tesi doctoral l’autor descriu breument els actes, el desenvolupament i
el simbolisme de la festa i a continuació se centra en l’estudi històric de la cele-
bració. Aquest estudi, el més desenvolupat en el seu moment, va des dels orígens
de la celebració fins al moment de la publicació, i analitza molt especialment tota
la documentació conservada a l’arxiu de la ciutat per tal de conèixer el desenvolu-
pament de la festa des del segle XVII.

•   Formació de banda de la Cobla Ciutat de Berga. (Banda). (2002). Tota
la música de la Patum. [CD]. Barcelona: Discos del Mediterrani.
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És l’únic disc compacte editat on es recullen totes les músiques que s’interpreten
durant la celebració de la Patum. Interpretat per una de les formacions musicals
que actua durant les festes, el CD permet escoltar en les millors condicions
d’audició possibles tota la música patumaire. La gravació inclou un salt complet
de Patum (corresponent a una actuació completa de les comparses), tots els balls
de Gegants que s’interpreten actualment i la música de les marxes, himnes i
cercaviles presents durant la celebració.

• Garcia Madariaga, Iolanda. (2002). Fons ritual i espectacle teatral en la 
festa tradicional i popular: la Patum de Berga. (Tesi doctoral, Universitat de
Barcelona. Departament d’Història de l’Art, Barcelona).

Aquesta tesi agafa com a fil conductor l’aspecte teatral de la Patum com a celebra-
ció popular derivada d’antigues mostres de teatre medieval que han anat evolucio-
nat fins a l’actualitat. Analitza sobretot els aspectes rituals, iconogràfics, simbòlics,
mitològics i la seva dramatització i posada en escena. És en aquest sentit que tre-
balla la Patum com a l’obra mímica rimada que és i la relaciona amb els seus orígens
històrics.

• Noguera i Canal, Josep. (1992). Visió històrica de la Patum de Berga.
Barcelona: Rafael Dalmau Editor.

El llibre d’en Josep Noguera és estrictament un llibre d’història. L’autor hi pretén fer
un recorregut per la història de la festa des dels seus orígens fins a l’actualitat, i
centra l’atenció en el període de finals del segle XIX. Aquest moment històric fou de
gran interès per al desenvolupament posterior de la festa, tant que el mateix autor
l’ha denominat com el moment en què va tenir lloc el “procés de potenciació de la
Patum”, un procés que va acabar conferint a la celebració el caràcter modern que
avui té.

• Noyes, Dorothy. (1992). The Mule and the Giants : struggling for the body
social in a Catalan Corpus Christi Festival. (Tesi doctoral, University of
Pennsylvania, Pensilvània).

A banda d’aportacions històriques i simbòliques, la tesi d’aquesta antropòloga
americana s’estructura bàsicament a partir del que representa la Patum a la ciutat
de Berga. Així, en les seves pàgines es pot trobar l’estructuració del calendari
berguedà a través de la festa, la influència que aquesta té sobre la col·lectivitat, les
vivències que comporta, etc. D’altra banda, aquesta tesi també analitza les conno-
tacions polítiques que la festa ha anat adquirint al llarg de la història.
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• Noyes, Dorothy (2003). Fire in the Plaça: Community, Self, and
Performance in Catalonia After Franco. Filadèlfia: University of
Pennsylvania Press.

Aquest llibre està basat en la tesi doctoral que la seva autora va presentar el 1992
a la Universitat de Pensilvània. Bàsicament, el treball pretén explicar què represen-
ta la Patum a la ciutat de Berga i com s’ha desenvolupat al llarg dels anys segons
les circumstàncies històriques, polítiques i socials. El treball inclou una descripció
de la festa i dels seus actes i incideix especialment en el sentiment que genera la
celebració a la ciutat.

• Rumbo i Soler, Albert; Escobet, Manel; Cortina, Joan. (2001) Patum! 
Berga: Amalgama Edicions.

Es tracta del llibre més complet publicat fins ara sobre la Patum. El treball està il·lus-
trat amb més de 400 fotografies antigues i modernes, i pretén donar una visió al
més àmplia possible de la festa al llarg de la història i a l’actualitat. En aquest llibre
s’intenten analitzar els orígens històrics de la celebració, la seva evolució a través
dels segles i la seva situació actual; tot plegat indicant semblances i diferències
amb altres celebracions catalanes i d’arreu del món. El llibre, escrit en català, inclou
les traduccions al castellà i l’anglès. També se n’han fet edicions reduïdes amb el
text en català, castellà, anglès, francès i japonès.

• Salvador i Castells, Antoni. (1916) La Patum. Barcelona: Llibreria d’Antoni 
López.

Aquest llibre és el primer monogràfic que es va publicar sobre la Patum. Escrit l’any
1901 i guanyador del certamen literari que aquell any es va celebrar a Berga, no fou
publicat fins el 1916. Evidentment, actualment ha quedat superat per obres poste-
riors, però la seva consulta com a obra de referència continua essent indispensa-
ble per conèixer l’evolució històrica de la festa. La gran aportació d’Antoni
Sansalvador fou situar la festa dins el seu context històric. En aquest sentit, aquest
autor fou el primer a relacionar Corpus i Patum.
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[Curtmetratge]. Barcelona.

Tesis doctorals

• Farràs i Farràs, Jaume. (1975-1976). La Fête de la Patum. Histoire et actualité d’une
célébration socio-religieuse dans une ville de la Catalogne (Berga). (Tesi doctotal,
E.P.H.E. Viè Section de la Sorbone, París).

• Farràs i Farràs, Jaume. (1979). Histoire et sociologie d’une célebration populaire
auprés d’une festivité religieuse. La Patum de Berga (Catalogne). XVII-Xxème siè-
cles. (Tesi doctoral, París).

• Garcia Madariaga, Iolanda. (2002). Fons ritual i espectacle teatral en la festa tradi-
cional i popular: la Patum de Berga. (Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.
Departament d’Història de l’Art, Barcelona).

• Noyes, Dorothy. (1992). The Mule and the Giants: struggling for the body social in
a Catalan Corpus Christi Festival. (Tesi doctoral, University of Pennsylvania,
Pensilvània).

Webs

• La Patum. Consultat el 3 de juliol de 2004, a
http://www.ajberga.es/lapatum/index_c.html#patum

• Catalunya escac a escac. La Patum. Consultat 3 de juliol de 2004, a
http://www.gencat.net/escac/patum.htm
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• Ventura i Rou, Jordi. Pàgina de la Patum. Consultat el 3 de juliol de 2004, a
http://ww2.grn.es/venturajl/patum.htm

• Fernández Bosch, Sergi. Benvinguts a la Patum de Berga. Consultat el 3 de juliol
de 2004, a http://more.at/patum

• Festes.org. Consultat el 3 de juliol de 2004, a
http://www.festes.org/directori.php?id=159

• Berguedà.com. Consultat el 3 de juliol de 2004, a
http://www.bergueda.net/lapatum/

Salts i dances

Discos

• Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga. (Banda). (1993). Música oblida-
da de la Patum. [Casset]. Berga: Luigi.

• Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga. (Banda). (1995). Música de la
Patum. [Casset]. Berga

• Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga. (Banda). (1995). La Patum,
música oblidada. [CD]. Barcelona: Tram, Generalitat de Catalunya.

• Banda del Memorial, Bufalodre. (Banda). (2003) La música de la Patum del s. XVII
al s. XXI. [CD]. Berga, Barcelona: Memorial Ricard Cuadra.

• Banda Tradicional de Música (Banda). (1986). La Patum, salts i danses. [Disc de
vinil i casset]. Barcelona: Foc Nou. Barcelona.

• Banda Tradicional de Música (Banda). (1992). La Patum, salts i danses. [CD].
Barcelona: Àudio Visuals de Sarrià.

• Cobla-orquestra la Principal del Berguedà, Cobla Barcelona. (Cobla i Orquestra).
(1969). Patum de Berga. [Disc de vinil i casset]. Berga, Barcelona: Adigsa.

• Cobla-orquestra la Principal del Berguedà i Cobla Barcelona (Cobla i Orquestra).
(1990). La Patum de Berga: salts i danses de la Patum de Berga. Danses de la
Patum de Berga. [CD i casset]. Barcelona: PDI.
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• Cobla Pirineu (Cobla). (1997). La Patum en viu. [CD i casset]. Berga: Luigi.

• Comelade, Pascal (Músic) (1997). Un tal Jazz. Pascal Comelade. [CD]. Perpinyà: C
& P Octave.

• Formació de banda de la Cobla Ciutat de Berga. (Banda). (2002). Tota la música
de la Patum. [CD]. Barcelona: Discos del Mediterrani.

• Gumí. Albert. (Músic). (1999). Salts de Patum. [CD]. Barcelona: La Mà de Guido.

• Miró, Pòlit  (Músic). (1998). Íntum. Música inspirada en el cicle de la Patum. [CD].
Berga, Barcelona: ColumnAlbí.

5. Material útil per il·lustrar la candidatura

Per aconseguir un major coneixement de la Patum s’ha fet una selecció de materi-
als que considerem que il·lustren la festa i que, a la vegada, serveixen de suport al
contingut d’aquest expedient.

Atesa la diferència de format i suports, el material és en els compartiments real-
itzats a aquest efecte i degudament identificat.

A continuació, hi ha un petit comentari sobre cadascuna de les obres que s’adjun-
ten, fet amb la intenció de facilitar la tasca del lector.
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Llistat de les obres que s’adjunten 

Articles de revistes

•  Harris, Max (1998) Fireworks, Turks, and Log-Necked Mules: Pyrotechnic
Theater in Germany and Catalonia. Comparative Drama, 32, pàg. 362-388.

•  Harris, Max (2000) Aztecs, Moors, and Christians. Festivals of Reconquest
in Mexico and Spain in  University of Texas Press.

• Harris, Max (2000) The Martyrdom of St. Sebastian with the Hobby Horses
and the Turks. Comparative Drama. In University of Wisconsin-Madison.

• Harris, Max (2003) Carnival and other Christian Festivals: Folk Theology
and Folk Performance. In Austin, University of Texas Press.

En aquests quatre articles Max Harris analitza la Patum i la compara amb altres
celebracions catalanes, espanyoles i d’arreu del món. Tracta molt especialment el
tema pirotècnic i el de l’entremès dels Cavallets, els relaciona amb determinats
rituals antics. També analitza l’evolució i la transformació de certes tradicions.
També hi descriu amb detall la celebració de la Patum.

• Noyes, Dorothy (1990) Contesting the Body Politic : spectacle ans 
Participation in the Patum of Berga. Bodylore.

En aquest article publicat per la Universitat de Tennessee, l’antropòloga americana
defuig l’anàlisi històric i analitza els vessants més antropològics i sociològics de la
celebració. Així, treballa bàsicamnent amb la idea de la festa com a espectacle i en
la participació massiva que aquesta genera. Analitza l’evolució d’aquesta partici-
pació i el fet que la Patum esdevingui per damunt de tot una festa que s’ha de veure
però que, sobretot, s’ha de viure.

Cartes de suport

• Cartes de suport a la candidatura de la festa de la Patum per a l’obten-
ció del títol d’obra mestra del Patrimoni oral i inmaterial de la humanitat.

Cartes de suport a la candidatura de la Patum que han escrit Max Harris, director
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executiu de Wisconsin Humanities Council; David Gilmore, professor del
Departament d’Antropologia del Hunter College (Nova York); i Dorothy Noyes, pro-
fessora associada de Folklore a la Ohio State University.

Llibres

• Rumbo i Soler, Albert; Escobet, Manel; Cortina, Joan. (2001). Patum! 
Berga: Amalgama Edicions.

Es tracta del llibre més complet publicat fins ara sobre la Patum. El treball està il·lus-
trat amb més de 400 fotografies antigues i modernes, i pretén donar una visió al
més àmplia possible de la festa al llarg de la història i a l’actualitat. En aquest llibre
s’intenten analitzar els orígens històrics de la celebració, la seva evolució a través
dels segles i la seva situació actual; tot plegat indicant semblances i diferències
amb altres celebracions catalanes i d’arreu del món. El llibre, escrit en català, inclou
les traduccions al castellà i l’anglès.

CD-Música

• Banda del Memorial, Bufalodre. (Banda). (2003) La música de La Patum del
s. XVII al s. XXI. [CD]. Berga, Barcelona: Memorial Ricard Cuadra.

Gravat en directe durant la celebració del Memorial Ricard Cuadra de l’any 2002, el
compacte inclou tot un seguit d’interpretacions musicals que pretenen mostrar
l’evolució històrica de la música de la Patum des del segle XVII fins a l’actualitat.
Basant-se en partitures, descripcions històriques, fotografies i altres elements, les
diferents peces que s’inclouen al CD combinen tres elements: una data
documentada històricament, una partitura interpretada en aquella data i la
recuperació dels instruments antics tradicionals que l’interpretaven aleshores. És
un petit resum en àudio de la història de la música de la Patum.

• Formació de banda de la Cobla Ciutat de Berga. (Banda). (2002). Tota la 
música de la Patum. [CD]. Barcelona: Discos del Mediterrani.

És l’únic disc compacte editat on es recullen totes les músiques que s’interpreten
durant la celebració de la Patum. Interpretat per una de les formacions musicals
que actua durant les festes, el CD permet escoltar en les millors condicions d’audi-
ció possibles tota la música patumaire. La gravació inclou un salt complet de Patum
(corresponent a una actuació completa de les comparses), tots els balls de Gegants
que s’interpreten actualment i la música de les marxes, himnes i cercaviles pre-
sents durant la celebració.
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Ressenyes

• Farràs i Farràs, Jaume. (1975-1976). La Fête de la Patum. Histoire et 
actualité d’une célébration socio-religieuse dans une ville de la Catalogne
(Berga). (Tesi doctotal, E.P.H.E. Viè Section de la Sorbone, París).

És el primer estudi universitari que es va fer sobre la Patum. L’autor hi fa una
descripció de la celebració, que va des de la seva ubicació espai-temps i els
preparatius necessaris fins a la descipció dels actes que tenen lloc durant la Patum,
passant per una descripció de la mateixa festa i dels entremesos que la componen.
També és remarcable l’anàlisi històric que fa, en què relaciona la celebració amb
diversos rituals pagans, i l’estudi sociològic de la festa i de la ciutat.

• Farràs i Farràs, Jaume. (1979). Histoire et sociologie d’une célebration 
populaire auprés d’une festivité religieuse. La Patum de Berga (Catalogne).
XVII-Xxème siècles. (Thèse, París).

En aquesta tesi doctoral l’autor descriu breument els actes, el desenvolupament i
el imbolisme de la festa i a continuació se centra en l’estudi històric de la celebra-
ció. Aquest estudi, el més desenvolupat en el seu moment, va des dels orígens de
la celebració fins al moment de la publicació, i analitza molt especialment tota la
documentació conservada a l’arxiu de la ciutat per tal de conèixer el desenvolupa-
ment de la festa des del segle XVII.

• Garcia Madariaga, Iolanda. (2002). Fons ritual i espectacle teatral en la
festa tradicional i popular: la Patum de Berga. (Tesi doctoral, Universitat de
Barcelona. Departament d’Història de l’Art, Barcelona).

Aquesta tesi agafa com a fil conductor l’aspecte teatral de la Patum com a celebra-
ció popular derivada d’antigues mostres de teatre medieval que han anat evolucio-
nat fins a l’actualitat. Analitza sobretot els aspectes rituals, iconogràfics, simbòlics,
mitològics i la seva dramatització i posada en escena. És en aquest sentit que tre-
balla la Patum com a l’obra mímica rimada que és i la relaciona amb els seus orí-
gens històrics.

• Noyes, Dorothy. (1992). The Mule and the Giants : struggling for the body
social in a Catalan Corpus Christi Festival. (Tesi doctoral, University of
Pennsylvania, Pensilvània).
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A banda d’aportacions històriques i simbòliques, la tesi d’aquesta antropòloga
americana s’estructura bàsicament a partir del que representa la Patum a la ciutat
de Berga. Així, en les seves pàgines es pot trobar l’estructuració del calendari
berguedà a través de la festa, la influència que aquesta té sobre la col·lectivitat, les
vivències que comporta, etc. D’altra banda, aquesta tesi també analitza les
connotacions polítiques que la festa ha anat adquirint al llarg de la història.

Altres materials

• Calendario cíclico de la Patum. Berga: Agrupació Fotográfica Tallers 
d’Arts i Oficis de Berga.

A Berga els anys no es compten de gener a desembre, sinó que es compten de
Patum a Patum. És per això que l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis edita
cada any un calendari que comença amb la celebració de la Patum i que clou amb
l’anunci de la Patum següent. El calendari, inspirat en la festa i amb denominacions
que estan relacionades, inclou un compte enrere dels dies que falten per a la pro-
pera Patum. Tot plegat està complementat amb fotografies de gran qualitat que
cada any s’inspiren en un element de la festa.

•  Programa de la Patum, 1900 (1900). Berga.

El programa més antic que es conserva de les festes de la Patum.

•  Programa de la Patum, 2003 (2003). Berga.

Darrer programa editat de les festes de la Patum.
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Lleis

• Estatuts del Patronat Municipal

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Parlament de Catalunya, del patrimoni cultu-
ral català

• Llei 2/1993, del 5 de març de 1993, sobre el desenvolupament i la protecció de la
cultura popular i tradicional i dels moviments associatius culturals

• Decret 319/1994 de 16 de novembre de 1994, que regula la declaració de les cele-
bracions de la cultura tradicional catalana com a festes tradicionals d’interès nacio-
nal

• Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
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b) Un document vídeo, en qualitat professional, de 10 minuts de
durada que reflecteix els aspectes més significatius de l’expedient
de la candidatura per facilitar la deliberació del jurat.

El document audiovisual, en format DVCam, és al situat en el seu compartiment de
material audiovisual d’aquest expedient, degudament identificat.
El document, de deu minuts de durada, s’ha realitzat seguint les pautes marcades
en la guia per a la presentació de las candidatures.
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c) Carta per la qual s’autoritza la difusió de tots els documents
audiovisuals amb finalitat promocional

6

Documentació



d) Document escrit de l’acord de la comunitat o els tenedors
afectats pel contingut de l’expedient
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