La Patum infantil de Berga: del joc a la festa
Òscar Garcia

1. UNA BREU INTRODUCCIÓ IMPRESCINDIBLE.
El joc i la festa sempre han tingut un lligam estret, natural, sinèrgic.
No podem entendre la festa sense el joc i el joc sense la festa. Aquest
és un dels objectius de l’article que teniu entre mans i que ve a
evidenciar que una festa com la Patum Infantil neix del joc i esdevé
joc pels seus protagonistes: els infants patumaires de Berga.
JOC, PATRIMONI, TURISME I FESTA esdevé la fórmula de l’èxit
d’un esdeveniment que és clau en el desenvolupament de la Patum
tal i com veurem més endavant. La suma d’aquests quatre factors
ens dona com a resultat una festa inigualable, estèticament simple
però espectacular i senzillament atractiva per petits i grans. Tal i com
veurem, la Patum Infantil neix del joc al carrer, del joc simbòlic
imitant la Patum dels adults i amb una total improvisació que amb el
temps deixarà pas a la formalització del que avui encarna la Patum
Infantil. En els seus inicis els infants simplement jugaven a fer les
maces, a simular la guita, a portar gegants en un carrer gens
preparat per la ocasió.
La Patum Infantil vincula el joc amb la tradició i la cultura d’un poble
on destaca la Patum per sobre de totes les coses. Aquest joc, que
esdevé festa, és la manera que els infants han tingut, tenen i tindran
de mostrar el que la Patum significa per a ells.
Espero que el viatge que aquí comencem sigui tant apassionant com
el sentiment dels infants un divendres de Corpus a la plaça Sant Pere.
Poseu-vos el cinturó i engeguem!!!! Bona Patum Infantil!
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2. ELS INICIS DE LA PATUM INFANTIL: ANY 1956, ANY ZERO
Si la Patum Infantil esdevé la festa que coneixem i gaudim avui és
gràcies a la brillant idea que l’any 1956 va tenir el seu impulsor Joan
Rafart (Berga, 1923) juntament amb altres persones de la seva
família i amics.

Joan Rafart (Premi Cultura)

Patum Infantil al carrer Pinsania

Les poques imatges que existeixen d’aquest naixement constaten que
es tracta de joc simbòlic i litúrgic per part d’uns 50 infants i 30 adults.
En elles podem observar com totes les comparses (gegants, plens,
guites, etc...) foren construïdes amb materials del tot quotidians tals
com cartró, troncs, herba dels camins i roba sobrera de cada casa.
Tot això juntament amb una dosi gegant de imaginació per part dels
infants fou l’embrió del que avui anomenem Patum infantil. És
l’admiració que els nens i nenes tenien per la festa de la Patum que
els porta a demanar l’ajuda als adults a construir les seves proìes
comparses. Exactament foren les filles de Joan Rafart les que
iniciaren el prec i que fou correspost pel seu pare, mare i la resta de
la família. Segons Xavier Pedrals en el seu escrit mig segle de Patum
xica (suplement Regió 7 de l’any 2006) foren les filles de Rafart les
que li demanaren un gegant al seu pare i aquest ho va fer amb pocs
mitjans però molta il·lusió Segons paraules del mateix Joan Rafart
veure la canalla gaudint amb el simple fet de fer Patum el motivà a
construir comparseria i a engegar la fàbrica dels somnis.
Així és com l’any 1956 es produeix al carrer de les afores de Pinsania
(barriada de Cal Corneta) el primer salt de patum infantil del tot
improvisat i sense la formalització actual. En aquell moment els
infants feien patum, simplement jugaven a ser grans.
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D’aquesta manera en Joan juntament amb la seva senyora Maria
Rosa Ferrer, la seva mare Maria Montraveta ( encarregades dels
vestits), en Pere Camps ( fuster), Lluís Ferrer (pintor i restaurador de
la comparseria) i Eugeni Guixé ( artista) iniciaren la creació des de
zero de tot el que seria la comparseria de la Patum Infantil. Cal
destacar que en aquells anys ja patiren problemes de finançament de
la festa que foren solventats amb la participació econòmica del padrí
de Joan, Pere Plans un conegut empresari tèxtil de Berga.
D’aquesta manera l’any 1956 començaren a fer Patum pels voltants
de Sant Joan i fora dels actes de Patum al carrer de Pinsania (on
actualment ha quedat reflectit aquest esdeveniment amb una placa
commemorativa) amb 4 maces, una guita i un tabal. El 1957 es van
estrenar els primers gegants. Els caps dels gegants foren fets per un
artesà d’Olot on Joan feu el servei militar. La resta del cos dels
gegants fou obra de Pere Camps.
L’any 1958 van incorporar l’àliga i els quatre nans nous obra també
dels mestres Camps i Ferrer.
Va ser aquest mateix any 1958 quan la Patum Infantil es mogué de
lloc i va passar a produir-se a la Plaça Sant Pere i on ja podem
constatar la oficialitat de la festa.
En consultes realitzades a l’arxiu Comarcal de Berga hem recollit el
testimoni de la oficialització de les festa des de un doble punt de
vista. En primer lloc, a la revista de l’època ECOS consta la
reproducció del programa de Patum d’aquell any on queda reflectit
que el divendres 6 de juny de 1958 es du a terme la Patum Infantil.
Reproduïm part del text històric: “ el dia 6 (viernes) a las 5 de la
tarde en la Plaza de San Pedro, FESTIVAL INFANTIL, en el cual “ Sala
Mozart” de Barcelona presentará números de plochinelas, el
ilusionista Martin, el chimpance amigo de los niños y Fercy y Tunín,
superpayasos. A continuación PATUM por el grupo de pequeños
bergadanes con su comparseria”. L’any 1958 passarà a la història
com el primer any conegut de la oficialitat de la patum Infantil tot i
que Mossèn Armengou ja deixa escrit aquest caràcter formal de la
festa l’any 1957 en forma de passacarrers en la seva Crònica
Menuda.
Segons paraules de Joan Noguera, historiador berguedà, aquest fet
ha esdevingut el més rellevant de la història de la Patum del segle
XX.
La mateixa revista ECOS (número 27 que data de juny de 1958) fa
un breu comentari de la Patum Infantil caracteritzant-la com un dels
actes més simpàtics de les festes de Corpus i ho cataloga com un
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gran encert el fet d’incloure els infants en la festa de la Patum.
Reproduïm altra cop un breu tros del text que ens exemplifica que
esdevé la Patum infantil l’any de la seva oficialitat: “ ha sido un
verdadero acierto el incluir, con todos los honores, en el Programa de
fiestas, este ejercicio de Patum, como habrian dicho los antiguos.
Ejercicio, porqué en definitiva, los pequeños patumaires, con sus
diminutas camparsas se ejercitaron de manera oficial y públicamente
en las representaciones de la Patum, dejando traslucir en sus
interpretaciones, en cada uno de sus movimientos, su alma de
bergadán, y de futuros y auténticos patumaires.Pero es más: la
interpretación de sus danzas resultó ajustadísima, tanto, que no
vacilamos en decir que, además de rsultar un espectaculo en extremo
simpático y atrayente, fué al mismo tiempo aleccionador. Por ello
merecen felicitación, el Exmo Ayuntamiento, organizadores y sobre
todo, una de muy ferviente para aquellos entusiastas bergadanes que
han facilitado la fiesta, dotando a los pequeños de comparsas que , a
decir verdad, han resultado logradísimos, siendo obligado resaltar la
pareja de gigantes con sus correspondientes atuendos y el áliga
acertadas obras de artesania”.
En segon lloc hem pogut constatar a les actes de l’Ajuntament de
Berga (a l’Arxiu Comarcal del Berguedà) del dia 10 de Juny de 1958
la felicitació expressa de tots els presents al ple cap a la Patum
Infantil per una magnífica actuació.
És l’any 1959 quan es construeixen els turcs i cavallets i una altra
guita. L’any 1960 donen vida als gegants vells, obra de Pere Camps.
Va ser finalment l’any 1968 que neix la comparsa dels nans vells
tancant així tota la reproducció de la comparseria de la Patum.
A partir d’aquí ja ens consta que la Patum Infantil esdevé tot un
fenomen de masses on tant nens com nenes tenen les mateixes
oportunitats tot i que les nenes no h participin gaire degut
bàsicament a iniciativa pròpia, sense prohibició alguna. Comencen els
assajos al carrer, a Sant Francesc i altres indrets de la ciutat per
poder desenvolupar una Patum Infantil amb cara i ulls.
L’any 1980 ja destaca el fet que el salt de plens estigui format per 36
plens fins arribar als 50 que avui en dia podem comptar a la Plaça
Sant Pere ( altrament anomenada Plaça Cremada).
De la Patum Infantil d’aquests anys cal destacar-ne alguns aspectes
vitals:
a) Tots els infants hi tenien cabuda, sense desigualtats de sexe.
Tot i això el paper de les nenes quedarà relegat als angelets de
les maces i als plens.
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b) Neix de les ganes de jugar dels infants i de l’oportunitat que els
adults van tenir de donar plaer a la quitxalla.
c) Per tothom i segons paraules de mossèn Armengou “ les
patums encisadores dels nostres infants són el viver de
patumaires”. Podem afirmar que esdevé la pedrera i escola de
la Patum i n’assegura la seva supervivència en aquests darrers
51 anys d’existència.
d) En darrer lloc cal destacar que Joan Rafart va aconseguir amb
el seu saber fer introduir aquesta representació infantil tot i ser
mal vista en el seu moment per considerar-se una intromissió
al “domini” privat de la Patum.
3. EL PRESENT DE LA PATUM INFANTIL
L’evolució de la festa ha estat de tal magnitud ( totalment casual i
sense ser buscada) que actualment aquesta representació lúdica
forma part dels actes de la Patum amb la mateixa importància i fins i
tot sent un dels actes destacats.
Tal i com queda reflectit en l’article de Mossèn Climent Forner en el
suplement de Patum de Regió 7 de l’any 2006, la seva influència a la
festa és tal fins el punt que esdevé un dels punts forts en la
declaració de la festa com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. La Patum Infantil
va ser un dels valors que va destacar la presidenta del Jurat
Internacional de la Unesco, la princesa de Jordània, Basma Bint
Talal. Segons aquest jurat la implicació de la quitxalla en la festa
gairebé des del bressol fa que la Patum tingui garantit el seu
arrelament i també pugui afrontar el futur amb certes garanties.
La Patum Infantil gaudeix d’un dia propi, divendres de Corpus, dins
el calendari patumaire. Durant tot el dia es donen passacarrers,
Patum infantil de lluïment i Patum Complerta a la tarda ( 4 salts de
comparses i dos salts de plens). Segueix doncs el mateix patró
d’actes que un dijous o un diumenge de Patum.
Tot i que el divendres de Corpus en sigui el dia de representació, cal
destacar que aquesta festa comença a rodar dues setmanes abans
de Corpus amb els corresponents i exigents assajos diaris d’una
durada de 2 hores aproximadament i seguint el mateix ordre
d’assaig que l’ordre de les comparses en un salt. Això doncs,
comencen a assajar els turcs i cavallets, continuen les maces, les
guites, l’àliga, els nans vells i gegants (que comparteixen músiques)
i finalment els nans nous.
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El primer dia d’assaig es formalitzen les inscripcions dels infants. Els
qui tenen plaça segura són els fills de cuidadors i els qui encara no
han complert el cicle de 3 anys de patumaire ( passats els tres anys
descanses un any i pots tornar a formar part de la llista de sorteig).
Les places lliures que queden són sortejades entre tots els infants
inscrits en cada comparsa i d’acord amb unes alçades mínimes i
màximes que queden establertes el primer dia i que són publicades a
la pàgina web www.patuminfantil.cat dies abans de les inscripcions.
Després del sorteig es configura una llista d’espera que seran nens i
nenes que quedaran com a reserves per si algun infant es fa mal o es
retira ens els primers assajos. Aquesta normativa és de recent
implantació i sorgeix com a resposta als malentesos i enfrontaments
per aconseguir una plaça a la festa. Segons paraules de Sergi Rafart,
coordinador de les festa, l’aparició de les normes democratitzen la
festa i eviten mals majors i rivalitats innecessàries.
A partir del segon dia d’assajos cal destacar que cada comparsa
assaja en un espai diferent i amb els seus propis cuidadors. Els
cuidadors són els adults que s’encarreguen de vetllar pels infants tant
a nivell de coreografia dels balls, com la vestimenta, com a nivell
emocional ( pors, inquietuds, errades, tensió, etc...). La seva funció
és cabdal per la correcta evolució de la quitxalla ja que són ells els
que exigeixen a la canalla esforç, entrega, implicació i plaer. El
total de cuidadors actualment són aproximadament 50 entre els quals
destaca 3 coordinadors que són la generació de nets dels 4 creadors
l’any 1956. La relació entre cuidador i infant esdevé tant intensa
durant aquests 15 dies que a partir del primer contacte els nens no
els obliden per la resta de la seva vida. Igualment aquesta intensitat
es viu de manera positiva entre cuidadors i pares tots “obsessionats”
pel plaer dels nens i nenes patumaires.
A nivell de valors i sentiments, la Patum Infantil esdevé un procés de
socialització total, ja que des de l’inici dels assajos fins el mateix dia
de Patum, els infants es relacionen entre ells amb una intensitat i
solidaritat que la resta de l’any pot no donar-se. Molts d’ells no
coincideixen a la mateixa escola o en el seu cercle d’amistats però sí
es troben en aquest espai de temps i lloc i xalen de valent.
És una festa integradora en el sentit que des de els seus inicis no s’ha
mirat la procedència geogràfica de l’infant. Aquest és un factor molt
important de la festa en l’actualitat ja que permet iniciar els infants
nouvinguts en el que representa la seva integració com a persones
dins un entorn i una cultura diferent a la seva en origen. Segons
paraules de Sergi Rafart “ a la plaça tots els nens són iguals”.
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Tal com ja hem comentat, una de les màximes de la festa és que
cada salt ( fins i tot en els assajos) es desenvolupa amb la màxima
correcció i exigència possible, amb un ordre absolut i calculat de
cada participant. Cada salt esdevé el moment més important per
l’infant i l’absorbeix de la possible influència del seu entorn. Per
cada nen o nena, la Patum Infantil no és cap broma, és un acte
seriós i carregat de formalisme i emoció. Per un infant de Berga, el
moment del salt a la plaça esdevé un moment únic, màgic, una
petjada per la resta de la seva vida i que marca un abans i un
després.
És per això que els petits “patumaires” s’esforcen al màxim (a
vegades per massa) perquè el salt esdevingui d’una bellesa i
perfecció absoluta. Per a ells es tracta d’un moment impactant on
intenten mantenir l’harmonia entre música i ball per esdevenir una
simbiosi digna de ser vista pel públic i que fa brollar els sentiments
més tendres i de plaer tant a la resta de nens i nenes com als adults
que admiren l’esdeveniment. Això només es pot aconseguir a través
d’una gran dosi d’entusiasme i entrega per part de cada infant, cosa
que converteix la Patum Infantil en un espectacle inigualable, màgic,
digne del públic que l’admira.
D’aquest apartat caldria destacar diferents aspectes:
a) La Patum Infantil actualment és un valor cabdal de la festa tant
a ulls de les persones que la formen com a ulls de la gent que
la viu des de fora.
b) És incomprensible imaginar Patum sense Patum Infantil.
c) Cal esmentar tots els sentiments que viuen totes les persones
que viuen la Patum infantil i cal valorar d’una forma clara la
implicació que tots els infants posen a fí d’obtenir el millor
resultat possible.
d) En darrer lloc m’agradaria especificar que la mostra de que la
festa està directament relacionada amb el joc rau en el fet que
totes les paraules en negreta que he utilitzat per definir que
significa la Patum Infantil formen part del primer capítol del
llibre Homo ludens de Joan Huizinga. Amb aquestes mateixes
paraules Huizinga defineix el concepte de joc. Vet aquí una
relació tant natural com curiosa.
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Nan nou en ple goig de Patum de Lluïment
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4. PERSPECTIVES DE LA FESTA: PUNTS FORTS I AMENACES.
4.1 ELS PUNTS FORTS DE LA FESTA
De tots els comentaris que hem pogut copsar de les persones
que viuen la festa podem concloure que tenim festa per molts
anys. La unanimitat és total quan es tracta de parlar
excel·lències de la Patum Infantil, tant a nivell intern com a
nivell de les persones que l’admiren. És evident que hi ha petits
serrells per polir, però aquests no afecten al desenvolupament
de la festa i podem pensar que amb el temps els coordinadors
s’encarregaran de millorar aquests aspectes menors.
Si fem una llista de punts forts, podem resumir-los en:
a) Existeix una llista d’espera de mínim 50 infants ( dada de l’any
2009) en el sorteig de les places lliures. Això és un clar
indicador de la vitalitat de la festa i de les ganes que tenen els
nens i nenes de fer Patum a la plaça. Aquesta és la millor dada
de cara al futur de la festa.
b) El dia de la Patum, tant a lluïment com a la Patum de tarda, la
plaça és plena de gom a gom. Els adults de Berga comencen a
freqüentar la plaça com un acte més de la festa, cosa que ens
mostra la normalitat i arrelament de la festa infantil dins la
Patum.
c) Les institucions públiques (Ajuntament de Berga) creuen
fermament en la festa i per això, conscients de la seva
importància, contribueixen en gran mesura tan a nivell
econòmic, com en el sentit de facilitar els espais
imprescindibles pels assajos de la mateixa. Com a mostra, cal
tenir en compte que els treballadors de l’Ajuntament estan igual
de centrats el divendres que la resta de dies.
d) El pares, prescriptors dels nens per apuntar-se a les llistes de
sorteig, creuen en la festa i la viuen amb intensitat i alegria tot
i que pot esdevenir estressant. El bon enteniment entre
cuidadors, persones cabdals en el creixement i arrelament de la
festa a nivell intern, i els pares és un punt a tenir en compte ja
que això provoca que el nen o nena visqui la festa amb felicitat
complerta i amb el recolzament necessari per desenvolupar-se
tant en els assajos com el divendres de Corpus.
e) És una festa molt dinàmica que cada any millora els aspectes a
polir. Aquest any com a mostra d’aquest dinamisme han
incorporat la publicació del cartell de Patum infantil ( a imatge
del cartell de les festes de Patum) del qual us en facilitem la
imatge. L’adjudicació del cartell es resol a través d’un jurat ( on
hi membres de l’Ajuntament i membres de la Patum Infantil)
9

que determina quin és el dibuix guanyador del concurs de
dibuixos de Patum que es realitza en totes les escoles de Berga
setmanes abans de Corpus.
f) En darrer lloc, cal tenir en compte les paraules ja citades de la
presidenta del jurat de la Unesco i que va deixar escrit que el
fet que existeixi la Patum Infantil ha estat un punt cabdal per
aconseguir la acceptació de la Unesco com a Obra mestra del
Patrimoni Immaterial de la Humanitat l’any 2005.
4.2 LES AMENACES A LA FESTA.
Arrel de l’intent d’execució de la directiva europea 2007/23 sobre
la manipulació i venta d’articles pirotècnics i que ha estat
posposada fins l’any 2010 ha sorgit la única amenaça real que pot
tenir la festa.
Aquesta directiva prohibeix la manipulació de petards per infants
menors de 12 anys. Segons l’article de El Periódico del dia 13 de
Juny d’enguany “ l’article 7 estableix que els articles pirotècnics no
es vendran ni es posaran a disposició dels consumidors per sota de
les edats mínimes exposades a continuació: a/artificis de
pirotècnia. Categoria 1: 12 anys”. Això significa simplement que
cap infant pot manipular cap tipus de petard, independentment de
l’existència d’adults a prop seu o no.
No cal dir que aquesta prohibició suposa el trencament total de la
festa ja que tant la comparsa de les maces com la guita i sobretot
els plens es basen en fuets (petards per la gent no patumaire) de
classe 3, amb una forta explosió.
Existeix un altre factor (que forma part de la mateixa directiva)
que pot distorsionar la festa i és el fet de exigir una distància de
seguretat de 15 metres (això implica un diàmetre de 30 metres)
circumstància impossible de complir en la plaça Sant Pere i amb
comparses com les guites que corren i s’endinsen entre els públic i
patumaire assistent a la plaça.
El fet que fa uns mesos la UE decidís no posposar la normativa i
obligar-ne el seu compliment a partir del 2010 ha propiciat una
“revolta” sense precedents en el món de la cultura del foc, un món
d’una llarga tradició a les nostres contrades i que no solament
afecta a la Patum i a la Patum Infantil sinó que obligaria a més de
1.500 celebracions amb foc a adaptar-se a la normativa i
possiblement perdre l’essència de les mateixes.
De totes les manifestacions populars que s’han esdevingut, cal
tenir en compte la que va tenir lloc a Berga amb la participació
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d’un salt de maces de la Patum Infantil en caràcter
d’excepcionalitat ( ja que la festa no surt fora de Corpus) com a
acte reivindicatiu en contra de la normativa i de la seva
modificació a fí que cada estat pugui decidir l’aplicació que en fa i
en quin grau de compliment.
D’aquesta manera, el ministeri d’Indústria espanyol ha arribat al
acord amb els membres responsables de les federacions de
dimonis i altre bestiari de proposar un nou document abans del 25
de juny de 2009 on quedi reglamentat les reduccions i excepcions
que l’estat espanyol considera oportú de manera que cap festa
quedi retallada ni mutilada per la normativa europea. Segons fons
del mateix ministeri, la normativa europea es centra en la
comercialització i sembla que l’aspecte de la manipulació quedarà
encobert o dissimulat per la interpretació del mateix article 7.
Sembla doncs força segur que l’amenaça es quedarà en un ensurt i
que en un futur podrem continuar tenint la festa tal i com la
coneixem i tal com la volen els petits berguedans i berguedanes.
Algú creu que tots els pares de petits patumaires seríem tan poc
persones de posar-los a plaça si els nostres fills estiguessin en
perill? La resposta és simple: NO.
Des de les institucions i les persones de Berga és té el
convenciment que el fet que la Unesco hagi declarat la festa amb
la màxima condecoració possible entre les manifestacions culturals
pot comportar l’acceptació de la mateixa tal com és i per tant pot
fer d’escut davant possibles atacs externs a modificacions i
adaptacions de la Patum Infantil.
En l’actualitat cal destacar que hem avançat en les negociacions i
que l’Estat Espanyol està treballant perquè cap dels aspectes
d’edat, tractament del material pirotècnic o l’amplada del espai al
carrer influeixin negativament i provoquin la desaparició o
modificació substancial de cap element de la Patum Infantil. La
meva opinió és que això acabarà amb la creació del títol de
manipulador del foc i d’aquesta manera el posseïdor del títol serà
l’encarregat del material pirotècnic i de la seva gestió.
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UN DIA EN LA PATUM INFANTIL: DIARI DE L’ARAN.
El meu nom és Aran i sóc una nena de 7 anys de Berga. Aquest any és el
meu darrer any de patumaire en una comparsa i degut a la meva alçada he
passat de les ballar amb les maces a fer-ho amb els nans nous aquest any.
Els assajos han estat intensos, dues hores cada dia !!!!!! però també ha
estat molt divertit perquè he après a fer els nans nous i em surt força bé. A
més a més he tingut la sort que la meva millor amiga, la Júlia, també fa els
nans nous i això ens ha ajudat molt en una comparsa nova.
El meu divendres comença a les 7.30 del matí, massa aviat pels meus pares
que ahir van anar de festa a Patum complerta. A aquesta hora em desperto
per poder vestir-me i preparar tot el material que necessitaré pel
passacarrers: les mitges blanques i unes sabates de set betes vermelles. La
resta del vestit ja me’l donaran.
A les 8.30 ens plantem el meu pare i jo davant de la porta del magatzem on
hi ha totes les comparses i on hem quedat amb els cuidadors, que tot sigui
dit, algun d’ells fa tard, jeje. A les 9 del matí comencem a moure peça i ens
comencem a vestir. No ens vestim del tot ja que fa molta calor i tampoc és
necessari fins que marxem. Durant aquesta estona parles amb altres nens
que són d’altres comparses i fas broma de qui ho farà bé i qui ho farà
millor!!!!.
Tot i fer una hora i mitja que estic desperta, em sembla que encara no ho
estic del tot. Però arriben les 9.30 i ara sí que comença el passacarrers.
Durant el passacarrers en anem posant els caps i ens els canviem entre els
sis infants que formem part de la comparsa. Cadascú el porta una estona
mirant de no cansar-se massa ja que és important arribar descansats a la
plaça.
Nosaltres com que som la colla de nans, no fem cap ball durant el
passacarrers. Només són les maces, les guites i els gegants que paren en
tres o quatre llocs per fer un salt. Això també ho fem igual que els
passacarrers dels grans!!!!
Per fi hem enfilat el passeig de la Pau que és el carrer que fa més pujada i
entrem al carrer Major, cosa que vol dir que aviat vindrà l’esmorzar de la
plaça Sant Joan que ens l’ofereixen els administradors i que és super guai ja
que aquest dia podem menjar donuts, fanta, coca-cola, moltes gominoles i
tot el que vulguem perquè els pares estan molt contents i en deixen menjar
el que vulguem.
A la plaça Sant Joan es fa un salt de maces, un de guites i un de
gegants!!!!! Has de anar amb compte amb les guites perquè es posen per
tot arreu i si et descuides et poden cremar el vestit!!!! Són una mica
trapelles però m’agrada molt anar-hi al darrera.
Quan han acabat comencem a pujar el carrer major i arribem a la plaça
Sant Pere al voltant de les 11 del matí. Aquella hora hi ha ofici, que quan he
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preguntat amb un gran que vol dir, m’ha contestat: això vol dir anar a
missa!!!. No sé perquè, però els nens no hi hem anat, només persones
grans, els administradors, l’alcalde i altres persones que l’acompanyaven.
Nosaltres ens hem quedat jugant a la plaça perquè a les 12 hem d’estar a
punt per no se què.
Són les 11.45 i ens criden els cuidadors!!!!! Ens diuen que ens hem de
posar als laterals de les escales de l’església de Sant Pere amb totes les
comparses per esperar que surtin les autoritats i acompanyar-los a l’entrada
de l’Ajuntament. Un cop ja ho hem fet, tots els que han sortit de l’església
han pujat al balcó de l’Ajuntament mentre nosaltres ens quedem en el
nostre racó juntament amb els caps dels nans fins que ens avisin que
podem sortir.
Finalment!!!! El Ramon, el Nando, el Lluís i el Sergi, els nostres cuidadors
ens han cridat. Això vol dir que ja han sortit les altres comparses i que ja
toca ballar als nans nous. Estic força nerviosa ja que és el meu primer salt i
a més a més és un salt de lluïment (migdia) i segur que hi haurà molta gent
mirant!!!!!! Sort que amb el cap no saben qui sóc!!!!!!
Abans de ballar però hem de sortir al mig de la plaça, missió una mica difícil
amb tota la gent i les empentes que hi ha però sort que els cuidadors i els
pares que ens acompanyen fent espai perquè puguem passar i posar-nos en
la posició inicial. Quins nervis!!!!!!!
Sobre les 12.50 sona la música dels nans nous i ballo saltant amb moltes
ganes i molta il·lusió. Encara que estigui cansada, la il·lusió pot més i ballo
sense parar. Quan acaba la música faig la volta i noto que algú m’ha agafa
pel cap i em torna al racó de l’Ajuntament. És la meva mare i està molt
contenta perquè no para de repetir que ho he fet molt bé !!!!!!!
S’ha acabat la Patum infantil de lluïment i els cuidadors ens han dit que
anem a casa a descansar i que ens tornem a trobar a les 5 de la tarda per
fer la Patum Infantil complerta.
Avui dino de pressa, perquè els pares m’han obligat a fer migdiada i així
descanso per la tarda que m’espera: més nervis, més gent i molta felicitat.
Arriben les 5 de la tarda i el meu pare em crida: “vinga Aran que arribem
tard a la plaça!!!! Va home, que sempre estem igual”. Deu ser això de tenir
dos germans petits que fa que sempre anem una mica lents i per això
arribem tard. Però avui no ho podem fer i per això el pare diu a la mare que
marxa amb mi i que la resta ja baixaran més tard.
Arribem a la plaça a les 5 i dos minuts i ja està plena a vessar!!!!!! Hi ha
més gent que al migdia i sobretot hi ha molts nens que volen fer patum.
També em trobo molts amics que m’animen i em diuen que saltaré super
bé. Jo, ben nerviosa, els faig una rialla i m’endinso al Ajuntament, on tenim
els nans.
Aquest any em toca saltar el segon i el quart salt (en total n’hi ha quatre)
cosa que vol dir que com que no salto el primer puc sortir a la plaça a veure
saltar algun amic meu. Tot i això el pare sempre està vigilant per si em
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criden. Dic que em vigila el pare perquè és molt patidor, molt més que la
mare.
De cop, em criden. Toca vestir-se i posar-se el nan ja estem al segon salt.
Per sortir encara costa més que al matí ja que hi ha molts adults que estan
al mig!!!!!. Els cuidadors i els pares tornen a fer espai per poder ballar.
Sona el bombo fent uns repics per avisar que comencem. Comença la
música, la plaça pica de mans amb nosaltres i això ens anima per fer els
salts més amunt i no perdre els passos. Ara vaig al mig, ara torno a fora,
m’agafo amb l’enterramorts i giro. La música canvia i es torna més alegre.
Saltem tant com podem picant amb les mans dels altres nans i voltant pel
quadrat que ha quedat a la plaça. Que guai!!!!! Ha estat molt bé.
Ha acabat la música i tornem a l’Ajuntament.
La Patum infantil està apunt d’acabar i abans del segon salt de plens ja
només queda el meu darrer salt de nans nous i com que és el meu tercer
any, també vol dir que és el meu darrer salt de Patum Infantil!!!!!
Em porten fins a la plaça. Els meus pares estan al meu costat juntament
amb els meus germans. Es queden a prop meu, al meu costat i m’animen
tota l’estona!!!!!!! Quina emoció!!!!!!
Sona el bombo: pum,pum,pum pum. Tot i estar molt nerviosa sé que és el
meu darrer salt i ho faig amb tantes ganes que les cames s’aixequen
moltíssim. El salt va molt bé, tots els qui estem saltant anem a temps amb
la música i no tenim cap entrebanc ni error!!!!. Uf, acaba el salt i tothom
està tant content que ens han aplaudit molt!!!!!! Els meus pares estan
emocionadíssims i els cuidadors ens han felicitat perquè diuen que em fet
un salt fantàstic!!!!!!
Que contenta que estic, el meu darrer salt ha estat un èxit!!!!!!
Un cop ha acabat el salt de plens, ens toca agafar les comparses i tornar-les
al lloc de començar del passacarrers al matí. Un cop hem arribat ens
conviden a un entrepà i beure.
Estic molt cansada però tant feliç que ara mateix no vull fer res més que
pensar en tot el que he pogut viure i que no ho oblidaré mai més!!!
Visca la Patum infantil!!!!
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6. QUE SIGNIFICA LA PATUM INFANTIL PER A ...
En aquest capítol hem convidat diferents persones rellevants del món
patumaire a respondre un petit qüestionari sobre el significat i els
aspectes més destacats de la Patum Infantil a fi que pugueu prendre
una mostra representativa del que significa la festa pels berguedans.
6.1 ALBERT RUMBO I SOLER.
L’Albert és un reconegut historiador de Berga. És membre del
Patronat de La Patum de Berga, del Consell Assessor de l'Institut
Municipal de Cultura de Berga, de la Junta del Museu Municipal de
Berga i és Jurat del Premi Joan Amades de Cultura Popular. Ha
publicat més de quatre-cents articles sobre cultura popular i sis llibres
sobre la mateixa temàtica. Ell mateix ha redactat el projecte per tal
que La Patum sigui reconeguda com a Obra Mestra del Patrimoni Oral
i Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.
Petit qüestionari:
1. Com definiries la Patum Infantil?
Com una veritable escola de patumaires. Actualment és una part
indissociable de la totalitat de La Patum, i en certa manera ha
acabat institucionalitzant aquesta “escola de patumaires” que
abans es trobava en les diferents Patums de carrer que es
realitzaven a Berga abans de Corpus.
2. Destaca 2 elements de la Patum Infantil (sentiments,
cuidadors, el que vulguis)
La imitació que els nens fan dels actes dels grans i la fe que hi
posen.
1. Que significa la Patum Infantil per a tu?
El lloc on vaig aprendre a fer Patum.
2. On creus que radica l’èxit de la Patum Infantil?
En el fet que els nens poden fer exactament el mateix que els
grans, mentre que a la major part de festes (si no se’n creen
rèpliques d’infantils), els nenes tenen un paper totalment
diferenciat dels adults.
3. Com destacaries el paper dels cuidadors en la festa?
Essencial per tal que tot plegat funcioni, però sense deixar de tenir
present que els veritables protagonistes de la festa són els infants.
4. Com destacaries el paper dels infants en la festa?
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Com els dels protagonistes de la celebració, tan pel què fa als que
porten comparses com pel què fa als que només hi salten o la
veuen. Els infants són els perpetuadors de la nostra història i la
nostra tradició.
5. la Patum Infantil en una paraula és… FE!

6.2. SERGI MONTANER I RAFART.
En Sergi és la persona responsable de coordinar tots els cuidadors de
la Patum Infantil, és també la veu i la cara visible de la Patum Infantil
i el responsable de promocionar des de tots els punts de vista que
pugui la festa. El seu segon cognom el delata, és net del fundador de
la Patum Infantil: Joan Rafart.
Petit qüestionari:
1.Com definiries la Patum Infantil?
La Patum Infantil és una petita festa a la imatge de la Patum Gran,
amb la diferència que a part d'emular aquesta patum intenta ser
didàctica, és a dir, fem formació de com fer la Patum tot jugant a ferla.
2.Destaca 2 elements de la Patum Infantil ( sentiments,
cuidadors, el que vulguis)
Destacar elements em costa perquè en realitat, la Patum Infantil és
una suma d'elements.
Si n'he de triar dos diria: a) La il·lusió amb la que els nens aprenen
dia a dia la Patum, i b) La família de professionals i amics que
composem el quadre de cuidadors de la festa. Sense cap dels dos
elements que he nombrat res no té sentit.
3. Que significa la Patum Infantil per a tu?
Per a mi significa sentir-me partícip de la continuïtat d'una festa que
m'estimo amb bogeria. Significa el passar el relleu i perpetuar la
tradició que va començar el meu avi (Joan Rafart) juntament amb el
Pere Camps i el Lluís Ferrer.
4. On creus que radica l’èxit de la Patum Infantil?
L'èxit de la Patum Infantil, radica en l’espontaneïtat que respira la
festa, la il·lusió de nens i cuidadors i sobretot que és llavor de futurs
patumaires.
16

5. Com destacaries el paper dels cuidadors en la festa?
Els cuidadors els he de destacar sempre, s'estimen la festa, s'estimen
el que fan i estan pendents sempre dels nens. Son mereixedors de
tota la meva confiança i me'ls estimo com a una família.
6. Com destacaries el paper dels infants en la festa?
Els infants són el gran ingredient, ho omplen tot de rialles, jocs i
ganes de fer Patum, i veient-los saltar, te'n adones que tot l'esforç
val
la
pena.
7. la Patum Infantil en una paraula és… Il·lusió. Per a mi és la
paraula que ho defineix. Il·lusió dels nens, dels cuidadors, dels
pares, la meva il·lusió. Patum.

6.3 RAMON FELIPÓ I ORIOL.
En Ramon és un reconegut escriptor berguedà, llicenciat en dret l’any
1973. Ha col·laborat amb la quasi totalitat de diaris i revistes de
Barcelona, com els desapareguts Tele/exprés, El Correo Catalán, El
Noticiero Universal, Canigó, El Llamp o El Món; o als actual la
Vanguardia, El País, Avui, La Razón, l'ABC, El Períodico. Actualment
és membre de l Àmbit de Recerques del Berguedà i del consell
redactor de la seva revista l'Erol.
Petit qüestionari:
1. Com definiries la Patum Infantil?
La Patum infantil es l’escola dels futurs patumaires, vull dir que els
serveis d’aprenentatge, per saber que és la Patum i gaudir de la
festa. Sense la Patum infantil, molts dels actuals balladors o
saltadors dels entremesos patumaires no tindrien la formació i la
consciència que avui tenen.
2. Destaca 2 elements de la Patum Infantil (sentiments,
cuidadors, el que vulguis)
La paciència dels cuidadors, i dels pares i/o acompanyats dels “nens”
que es passen hores i hores per que la mainada pugui “només”
gaudir el divendres de Corpus.
3.
Que
significa
la
Patum
Infantil
per
a
tu?
Un alè d’aire fresc a la festa, i un exercici democràtic de participació
en la comparseria patumaire. Tots els vailets de Berga, nens o nenes
tenen les mateixes possibilitats de fer el que vulguin a la Patum, això
no passa pas amb l’altra Patum......
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4. On creus que radica l’èxit de la Patum Infantil?
La democràcia de la seva gestió, que permet la igualtat d’oportunitats
a tota la canalla berguedana, sense exclusions ni limitacions de cap
mena. El sorteig per poder portar qualsevol cosa de Patum, la fa la
millor cosa
5. Com destacaries el paper dels cuidadors en la festa?
La paciència que tenen, la il·lusió que ho fan i tot sense cap mena de
recompensa. És un exemple de voluntarietat, l’entrega dels
“cuidadors” de forma totalment desinteressada és un dels secrets de
la festa.
6. Com destacaries el paper dels infants en la festa?
Aporten el seu temperament infantil, il·lusió, alegria, ganes de fer
una cosa i es un plaer veure com són els reis de la festa, i com
frueixen de Patum
7. la Patum Infantil en una paraula és… Alegria.....i si fos en
dues “escola de Patum”

6.4 JULI GENDRAU I FARGUELL.
En Juli és actualment l’alcalde de la ciutat de Berga i al mateix temps
president del Patronat de la Patum, òrgan que vetlla pel bon
funcionament de la festa. Va ser un dels membres més actius en la
nominació de la Unesco com a regidor de festes (en aquell moment) i
entre moltes altres aficions, en Juli és geganter i gaudeix fent ballar
el gegant nou.
Petit qüestionari:
1. Com definiries la Patum Infantil?
La podria definir com a l’escola de patumaires.
2. Destaca 2 elements de la Patum Infantil (sentiments,
cuidadors, el que vulguis)
El principal element que es pot destacar és la il·lusió i l’esperit
patumaire que es respira a la plaça el divendres de Corpus, aquesta
il·lusió, sentiment, emoció, voluntat de fer-ho bé, compromís amb
una ciutat, ... costa a vegades de veure-ho en la Patum dels grans,
també ho veig amb La Patum de l’Escola de La Llar.
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La segona cosa a destacar és que tots aquests sentiments s’han anat
impregnant en els principals actors de La Patum infantil, els nens i
nenes, sense ser-ne del tot conscients.
3. Que significa la Patum Infantil per a tu?
La Patum infantil, personalment, són els meus inicis en la festa, com
molts Patumaires és on vaig començar a aprendre a fer la festa,
participant en algunes comparses (turcs i cavallets i gegants), i em va
portar a estimar-la.
4. On creus que radica l’èxit de la Patum Infantil?
L’èxit de la Patum pot tenir molts factors però em sembla que un dels
principals és el que fan els nens de Berga, ara també de molts indrets
del país, que moltes estones, en diferents èpoques de l’any i en
moltes edats diferents, juguen a fer La Patum.
És molt normal de trobar un nen que amb dos bastons vol ser un
tabaler o amb un pal de l’escombra fa qualsevol comparsa.
5. Com destacaries el paper dels cuidadors en la festa?
Com tota activitat en la que s'intervé o s'influeix amb nens i nenes,
els cuidadors són educadors, per tant com aquests han de ser del tot
conscients de la feina que fan, encara que sigui voluntària, ja que
qualsevol decisió o opinió pot influir de manera positiva o no amb els
infants.
6. Com destacaries el paper dels infants en la festa?
Vital i indispensable per a La Patum Infantil i per a La Patum.
7. la Patum Infantil en una paraula és… Il·lusió.
La Patum Infantil en una paraula és ... Jugar.
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CONCLUSIONS
Arribats a aquestes alçades d’article i havent dit tot el que hem dit i
explicat sobre aquesta festa ja només ens queda recollir tot el que
hem exposat en quatre punts fonamentals per entendre l’existència
de la mateixa i que resumeixen perfectament la Patum Infantil.
1. Un joc, una festa. La Patum Infantil neix com un joc de carrer
l’any 1956 però de seguida creix fins a ser part de la Patum, incloentla dins el programa de les festes de Corpus de Berga de l’any 1958.
El fet que sigui un joc continua sent evident, ja que tots els nens de
Berga juguen a fer patum amb allò que tinguin ja sigui maces i altres
elements comprats o ja siguin fets a casa o creats amb la seva
imaginació. Tal com diu Sergi Montaner, la Patum infantil és un espai
on “es fa patum tot jugant a fer patum”. Tal com també ens diu Juli,
és normal veure infants diferents èpoques de l’any jugant a fer
Patum.
2. Una salut de ferro. Actualment la llista d’espera de nens i nenes
que volen fer la Patum Infantil és molt gran, detall que ens explicita
el bon estat de salut que té la festa i que es veu millorat pel fet que
tan cuidadors ( amb una funció essencial però sense protagonisme)
com pares segueixen, pateixen i vibren amb les evolucions dels
verdaders protagonistes. Cal destacar el paper democratitzador dels
organitzadors ( tal com esmenta Ramon Felipó) ja que això provoca
més harmonia entre tots els participants a la festa.
3. Peça bàsica dins l’entramat de la Patum. Tal com hem
comentat amb paraules de la mateixa presidenta del jurat de la
Unesco, el fet que existeixi la Patum Infantil dona un valor afegit a la
festa que no moltes festes poden gaudir. Això assegura la seva
continuïtat i crea aquest concepte d’escola de patumaires. Avui en dia
no es pot entendre la Patum sense la Patum Infantil.
4. La importància dels infants. Cal evidenciar i donar tot el
protagonisme als nens i nenes que han fet, que fan i que faran
possible que aquesta festa esdevingui quelcom màgic, diferent,
engrescador i tal com diu l’Albert Rumbo, cal reconèixer els infants
patumaires ( i no només em refereixo als qui salten en comparses
sinó els qui estan a la plaça tan dins com fora de les comparses) com
els perpetuadors de la nostra història i la nostra tradició.

20

No m’agradaria acabar sense unes paraules de Mossèn Josep
Armengou en que deia:
“Mentre els infants de Berga faran Patum, l’anima berguedana
té la supervivència assegurada”

Salt de Turcs i Cavallets l’any 1968
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